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Abstract  
Eklund Heinonen, M., 2009: Processbarhet på prov. Bedömning av muntlig språkfärdighet 
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adult second language learners.) Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid 
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This dissertation concerns oral language tests from a grammatical perspective. Tests today are 
usually assessed based on a communicative approach to language, so it is interesting to see 
how great a significance the level of grammatical development of test takers has for their 
communicative competence in general.  

The data in the investigation consist of recorded test conversations from a Swedish 
national language proficiency test, Tisus (Test in Swedish for university and university 
college studies). The general aim of the study is to investigate whether there is a difference 
between the test takers who passed and those who failed in terms of their level of grammatical 
development. This is investigated in one main study and two smaller follow-up studies. 

The theoretical basis for this work is comprised of theories on second language learning 
and theories on language testing. For the grammatical analysis, Pienemann’s processability 
theory (PT) is applied. This theory posits that learners acquire certain morpho-syntactic 
structures in a particular order, something that produces a hierarchy consisting of five levels.  

In the main study, a quantitative analysis is made of the test takers’ level of grammatical 
development relative to their Tisus results. The results show a clear correlation between 
grammatical level and test results. There also seems to be a kind of watershed at level 4, given 
that most of the test takers who passed have command of this level in the PT hierarchy, 
whereas those who failed, as a rule, only make it to level 3. 

The first follow-up study is more qualitative in nature and is focused on the test takers who 
deviate from the general pattern of results in the main study: those who failed despite their 
high grammatical level and those who passed despite their low grammatical level. One result 
of this follow-up study is that, in these cases, it appears communicative competence was 
critical. Being able to orient oneself to the special conversational situation represented by the 
test conversation is considered to be particularly important. In a second follow-up study, the 
problems of applying PT to morphology and syntax are examined. 

The results of the dissertation suggest that there is a correlation between grammatical 
competence and communicative competence in general. This means that the grammatical 
levels in the PT hierarchy may constitute a useful basis of analysis in oral assessments, as a 
complement to other assessment tools.  
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Förord 

Avhandlingsarbetet närmar sig sitt slut. Det är med blandade känslor jag 
inser att jag snart kommer att lämna tillvaron som doktorand. Bitvis har det 
varit ett tungt arbete, medan andra perioder varit lättsammare. Hursomhelst 
vet jag, att jag aldrig skulle ha befunnit mig där jag är idag, om det inte vore 
för att jag fått hjälp och stöd från ett antal personer, vilka det nu är tid att 
tacka. 

Först och främst vill jag tacka min handledare Ulla Börestam, som snabbt, 
effektivt och tålmodigt läst otaliga manusutkast och kommit med kloka 
kommentarer. Ulla har alltid varit positiv, uppmuntrande och förstående. 
Tack vare ditt stöd, Ulla, har jag även i de mörkaste stunder faktiskt vågat 
tro på att avhandlingen en dag kommer att bli färdig. Och det visade sig ju 
att du fick rätt! 

Min biträdande handledare Gisela Håkansson har också varit till ovärder-
lig hjälp genom att dela med sig av sina omfattande kunskaper inom om-
rådet, sin stora entusiasm och arbetsglädje. Våra givande samtal har alltid 
lämnat mig styrkt och inspirerad.  

Även andra personer har läst mitt manus och kommit med värdefulla syn-
punkter. Björn Melander vill jag tacka för att han granskat delar av avhand-
lingen och kommit med kloka och insiktsfulla råd, inte minst när det gäller 
statistiska spörsmål. Jag vill också tacka för den statistikhjälp jag har fått av 
Anders Philipsson. Medlemmarna i den informella samtalsgruppen, Helena 
Andersson, Theres Bellander, Gustav Bockgård, Björn Melander, Marie 
Nelson, Lina Nyroos och Hedda Söderlundh, har också läst delar av mitt 
manus och kommit med bra synpunkter och konstruktiva idéer.  

Henrik Williams var den som en gång uppmuntrade mig att söka till forskar-
utbildningen. Han har också tidvis fått lyssna på mina problem och visat stor 
förståelse. Gunlög Sundberg vid Tisus konstruktionsgrupp har visat intresse 
för mitt arbete, och kommit med mycket givande tankar och tips. Lärar-
förbundet bidrog med ett generöst stipendium så att jag kunde åka på skrivar-
internat i Åre just när jag som mest behövde ostörd skrivtid. Tack även till 
Marco Bianchi som hjälpt mig med figur och bilaga och Susan Long som 
översatt de engelska delarna.  

Ett alldeles särskilt tack vill jag rikta till Ulla Stroh-Wollin som med stor 
noggrannhet läste manuset inför slutventileringen. Tack Ulla, dina genom-
tänkta och insiktsfulla kommentarer bidrog verkligen till att förbättra avhand-
lingen! 
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Jag vill också tacka mina kolleger på Institutionen för nordiska språk, och 
andra, som under åren bidragit till mitt avhandlingsarbete vid seminarier och 
kollokvier. Mina kära doktorandkolleger i ”bottenskrapet” har erbjudit en fin 
arbetsgemenskap. Särskilt vill jag tacka Charlotta Busing och Sonja Entzen-
berg. Tack Lotta för att du alltid varit tillgänglig som ett bollplank för både 
små och stora problem, och för att du sett till att jag tagit fika- och lunch-
pauser! Tack Sonja för ditt fina stöd och engagemang, och för alla våra 
samtal om livet som doktorerande förälder! Min rumskamrat Karin har jag 
saknat mycket sedan hon försvann till Frankrike. Tack Karin för alla våra 
pratstunder, all din hjälp med datorer och digitaliseringar, och inte minst för 
alla glada skratt! Doktorandföreningen vill jag också tacka som anordnat så 
trevliga aktiviteter och som även på andra sätt gjort livet som doktorand lite 
lättare. 

En annan gemenskap som jag satt stort värde på är bland institutionens 
lärare i svenska som andraspråk: Lillemor Aronsson, Stefan Axelson, Lennart 
Larsson, Berit Söderman, Åsa Vikström och Tulla Wisén. Framförallt vill 
jag tacka Lillemor för att hon på så många olika sätt hjälpt mig med avhand-
lingen, bland annat med korrekturläsning, och för att hon är en så fin kollega 
och vän. I slutskedet har också Helena Andersson, Marie Nelson och Marie 
Sörlin på ett omsorgsfullt och förtjänstfullt sätt hjälpt mig med korrektur-
läsningen. Jag är verkligen tacksam för att ni tog er tid att göra det, trots att 
ni är så upptagna. Jag vill också tacka mina föräldrar: min mor, Siv Stenås, 
för att hon korrekturläst manus och min far, Olov Eklund, för barnpassning 
och dagishämtning. 

Till sist vill jag rikta mitt varmaste tack till min familj. Tack Henrik för 
att du alltid stöttat och trott på mig, och tack mina älskade barn, Hanna, 
Christian, Vilgot och lille Herman, för att ni finns och visar mig vad som 
verkligen betyder något här i livet.  
 
 
Uppsala den 16 december 2008 
 
Maria Eklund Heinonen 
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1 Inledning 

Vid svenska universitet och högskolor har man på senare tid satsat på en 
breddad rekrytering, vilket lett till en ökad mångfald bland studenterna. En 
kraftig utbyggnad av högskolan har också, tillsammans med globaliseringen, 
medfört att alltfler studenter med utländsk bakgrund söker sig till högre ut-
bildning. Att som invandrare få tillträde till sitt nya hemlands utbildnings-
väsende är naturligtvis en viktig del av integrationen i samhället. Detta 
kommer bland annat till uttryck i propositionen Den öppna högskolan 
(2001/02:15), enligt vilken målet är att så många som möjligt ska läsa på 
högskola, oavsett social, geografisk eller etnisk bakgrund. I propositionen 
framhålls bland annat vikten av att personer med olika etnisk tillhörighet ges 
samma möjligheter att bedriva högskolestudier.  

I Sverige krävs goda kunskaper i svenska språket för att man ska vara be-
hörig att läsa vid universitet och högskola, förutom vid de rent engelsk-
språkiga utbildningarna. Med anledning av detta är det givetvis viktigt att det 
finns bra och tillförlitliga redskap för att bedöma behörigheten hos den som 
gått sin förutbildning utomlands. Den som behärskar svenska kan styrka 
dessa kunskaper i ett nationellt, behörighetsgivande språkfärdighetstest: 
Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier). Testet består av 
tre delar, läsförståelse samt muntlig och skriftlig språkfärdighet.  

I föreliggande avhandling står Tisus muntliga del i fokus. Ett skäl till 
detta är att muntlig språkbehärskning historiskt sett spelat en underordnad 
roll vid språktestning, och därför inte ägnats lika stort intresse som övriga 
färdigheter. Överhuvudtaget har testforskning till största delen utförts på 
skriftligt material vilket delvis kan förklaras med att det är lättare att både 
undersöka och bedöma skriftliga test. Under senare decennier har intresset 
för den muntliga delen av språktest emellertid vuxit sig allt starkare, i takt 
med att muntlig språkfärdighet tillerkänts allt större betydelse.  

Samtidigt råder det stor enighet om svårigheten att bedöma just den 
muntliga delen av språkfärdigheten (Carlsen 2003), vilket motiverar att mer 
forskning ägnas åt detta moment. Det faktum att andraspråksforskning i 
allmänhet och testforskning i synnerhet till största delen bedrivits på skrift-
ligt material är i sig ett skäl att fokusera på det muntliga testet. Intresset för 
muntligt material har förvisso ökat på senare tid tack vare ny teknik och nya 
forskningsinriktningar såsom CA (conversation analysis) och interaktionell 
lingvistik (McNamara m.fl. 2002, Brown 2004). 



 12 

När man ska avgöra hur mycket svenska en andraspråkstalare kan genom 
att höra henne tala, tycker man sig ofta snabbt, genom något slags helhetsin-
tryck, kunna avgöra att ”hon är väl ganska bra på svenska” (alternativt ”rätt 
dålig”). Men en sådan grov, impressionistiskt grundad nivåbedömning behö-
ver nyanseras om bedömningen sker för ett visst syfte, såsom exempelvis 
inför högskolestudier. Då måste man mer tydligt precisera, utifrån olika 
kriterier, vad god språkbehärskning egentligen innefattar. Dessutom bör man 
ta i beaktande vad som egentligen krävs för att klara sig i en viss situation. 
Att samtala kring alldagliga händelser i vardagliga sammanhang kräver 
givetvis inte tillnärmelsevis så mycket som t.ex. att bedriva studier på uni-
versitet och högskola, med allt vad det innebär av muntliga redovisningar, 
aktivt deltagande i diskussioner och seminarier, gruppuppgifter och liknande.  

Andraspråksinlärning och språkfärdighet är oerhört komplexa företeelser, 
där många olika processer samspelar. Därför finns det inte något enkelt och 
självklart sätt att bedöma muntlig språkfärdighet på, samtidigt som det är 
oerhört viktigt att man har välutvecklade redskap för att göra detta. Institu-
tionen för nordiska språk vid Stockholms universitet innehar sedan 2002 
regeringens uppdrag att konstruera Tisus och tillhandahålla bedömnings-
underlag. Där pågår ett ständigt arbete med att vidareutveckla testet och de 
kriterier bedömningen tar fasta på. Min förhoppning är att denna undersök-
ning i någon mån kan bidra till detta viktiga arbete. 

När man idag talar om bedömning av muntlig språkfärdighet framhålls 
ofta testtagarens kommunikativa, interaktiva och funktionella förmåga. 
Språkets mer formella del, i synnerhet den grammatiska delen, tillmäts inte 
lika stor vikt som tidigare. Även om det givetvis vore förödande att ute-
slutande fokusera på form är grammatiken enligt min mening en inte helt 
oviktig del av språkbehärskningen. Framförallt vore det intressant att se hur 
stor roll den grammatiska behärskningen spelar i relation till de övriga funk-
tionerna. Rent intuitivt håller nog de flesta andraspråkslärare (och andra!) 
med mig om att ”den som är duktig på det ena också är duktig på det andra”. 
Jag kommer därför att lägga fokus på den grammatiska delen av den munt-
liga språkfärdigheten. 

1.1 Utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer jag att presentera några utgångspunkter för avhand-
lingen, innan jag i avsnitt 1.2 preciserar syfte och frågeställningar. Här ges 
först en kort beskrivning av den teori för grammatisk språkinlärning som jag 
avser använda mig av, processbarhetsteorin (Pienemann 1998b). Därefter 
berättar jag kort om Tisus, för att slutligen presentera resultaten av en för-
studie till föreliggande undersökning. 
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1.1.1 Processbarhetsteorin 
Processability theory (PT, Pienemann 1998b), eller processbarhetsteorin 
som den kallas på svenska, är en aktuell teori för grammatisk språkinlärning, 
vilken tar fasta på inlärarens växande förmåga att processa vissa morfolo-
giska och syntaktiska strukturer. Med processa avses i detta sammanhang att 
bearbeta och överföra grammatisk information mellan olika delar av fraser, 
satser och hela meningar. Det kan exempelvis röra sig om att klara av att på 
ett konsekvent sätt markera plural på såväl adjektivattributet som substanti-
vet i nominalfraser av typen många röda bilar. Om man istället säger 
*många röd_ bilar1 är det alltså ett tecken på att man inte klarar att processa 
grammatisk information inom en fras. 

PT utgår från att inlärarspråket utvecklas på liknande sätt oavsett vilket 
förstaspråk inläraren har, och oavsett vilket andraspråk som ska läras in, 
vilket innebär att teorin är universell. Vissa morfo-syntaktiska strukturer 
tillägnas i en särskild, för alla andraspråksinlärare gemensam, ordning. De 
aktuella strukturerna kan därmed inordnas i en hierarki bestående av fem 
nivåer, processbarhetshierarkin (PT-hierarkin), där varje erövrad nivå utgör 
en förutsättning för nästa. Hierarkin tar sin utgångspunkt i storleken på den 
syntaktiska domän inom vilken den grammatiska informationen ska proces-
sas. Överföring av grammatisk information inom frasen, exempelvis attribu-
tiv kongruens, tillägnas därmed före predikativ kongruens, eftersom sådan 
kräver grammatisk överföring inom hela satsen. Utifrån teorin kan inläraren 
placeras på en viss inlärningsnivå i PT-hierarkin, som alltså utgör en univer-
sell modell av den ordning i vilken alla andraspråksinlärares grammatik 
växer fram.  

Med hjälp av PT-hierarkin ämnar jag jämföra ett antal godkända muntliga 
test med ett antal underkända, för att söka utröna hur dessa skiljer sig åt ur 
en rent grammatisk synvinkel. Genom att analysera de inspelade test-
samtalen och undersöka förekomsten av de aktuella strukturerna kan in-
lärarna placeras på en viss nivå i processbarhetshierarkin varvid man kan 
fastställa hur långt de kommit i sin grammatiska utveckling. 

Processbarhetsteorin har testats och befunnits giltig på ett antal typolo-
giskt sett klart åtskilda språk (Pienemann 1998b, 2003, 2005). I en sam-
nordisk studie (Glahn m.fl. 2001) testades PT:s validitet på nordiska språk 
som andraspråk (danska, norska och svenska) varvid vissa intressanta feno-
men kunde observeras. Resultatet från data som eliciterats på experimentell 
väg genom att ”locka fram” olika strukturer hos inlärarna med hjälp av bil-
der gav vid handen att inlärarna klarade av numeruskongruens (substantiv–
adjektiv) tidigare än genuskongruens, vilket man ansåg berodde på att kate-
gorin numerus speglar ett semantiskt innehåll, som avsiktligt väljs av inlära-
ren, medan genus är en inneboende, lexikal egenskap hos substantivet utan 

                               
1 Tecknet * markerar ogrammatisk konstruktion. 
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egentlig betydelse för yttrandets innehåll. Också Hammarberg (1996) har 
gjort relaterade fynd i en mindre, longitudinell studie. 

1.1.2 Tisus 
Tisus är ett nationellt, behörighetsgivande test som genomförts sedan 1997, 
då testet ersatte det tidigare så kallade Rikstestet. Vid ett svenskt lärosäte 
finns samtliga muntliga testsamtal som hittills ägt rum där inspelade och 
arkiverade, vilket utgör en unik källa till forskning. Det är endast vid det 
aktuella lärosätet som de muntliga Tisus-proven spelas in och sparas. Mate-
rialet är synnerligen användbart såtillvida att det består av en stor mängd 
spontandata som spelats in under likartade omständigheter där samtalen 
behandlar samma (typ av) ämne. Det ger en möjlighet att bland annat under-
söka vad som egentligen skiljer den godkända testtagaren från den under-
kända i olika hänseenden genom att relatera testtagarnas muntliga prestatio-
ner till bedömarnas betyg för att se vad som krävs för att bli godkänd.  

Bedömarna betygsätter testtagarens muntliga språkfärdighet utifrån ett 
färdigt bedömningsunderlag (se bilaga 1). Följande kriterier ska vara upp-
fyllda: Testtagaren ska behärska vissa kommunikativa funktioner, såsom att 
beskriva och berätta, utreda och analysera samt argumentera och spekulera. 
Tonvikten ska enligt underlaget läggas vid dessa. Vidare ska den formella 
språkfärdigheten beaktas, det vill säga, uttal, ordförråd och grammatik.2 De 
ovan nämnda delarna betygsätts var för sig på en femgradig skala (enligt 
gammal ”skolbetygsmodell”) varefter ett sammanfattande slutbetyg ges, 
antingen godkänd eller underkänd. 

1.1.3 Förstudien 
Processbarhetsteorin har tidigare tillämpats på Tisus muntliga delprov i en 
mindre förstudie (Eklund Heinonen 2005) där den muntliga produktionen 
hos 4 underkända och 4 godkända testtagare analyserades enligt PT. Resul-
taten visade att de underkända testtagarna befann sig på PT-nivå 3, medan de 
godkända uppnått nivå 4 eller högre. Studien gav således vid handen att det 
finns en ”vattendelare” på PT-nivå 4, det vill säga på satsnivå. Den som kan 
processa grammatisk information i en hel sats, vilket innebär att man be-
härskar omvänd ordföljd och predikativ kongruens, tycks också i övrigt vara 
tillräckligt språkligt avancerad för att kunna godkännas på Tisus. I förelig-
gande studie prövas om denna tendens står sig i ett större material.  

                               
2 Detta gällde det bedömningsunderlag som användes då mitt material spelades in. Numera 
tillämpas ett vidareutvecklat bedömningsunderlag, som dock bygger på samma kommunika-
tiva och interaktiva språksyn. 
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1.2 Preciserat syfte  
Det primära syftet med denna avhandling är att undersöka den muntliga 
delen av Tisus, för att söka utröna hur de godkända testtagarnas inlärarspråk 
skiljer sig från de underkändas i ett processbarhetsperspektiv, och om PT i 
sådana fall har något att bidra till muntlig språkbedömning. Det kommer att 
ske i en huvudstudie (kapitel 4) och två mindre uppföljningsstudier (kapitel 5 
och 6). 

Som nämndes ovan (1.1.2) bedöms det muntliga testet utifrån flera olika 
kriterier. PT beaktar emellertid enbart den grammatiska delen av språkför-
mågan. Kan man med utgångspunkt i denna teori se någon tydlig skillnad 
mellan de godkända och de underkända testtagarna? Vilket samband finns 
det alltså mellan testtagarens förmåga att processa vissa morfo-syntaktiska 
strukturer och hennes resultat på det muntliga provet? Hur hänger test-
tagarens grammatiska förmåga samman med hennes generella kommunika-
tiva språkförmåga? Är det så att den som klarar av att såväl beskriva och 
berätta som att argumentera och spekulera också har kommit långt i sin 
språkutveckling vad gäller de grammatiska strukturerna? Eller är grammati-
ken en separat förmåga i detta sammanhang?  

Med tanke på att man idag tillämpar ett kommunikativt synsätt vid be-
dömningen, där innehåll, interaktion och kommunikation beaktas innan man 
bedömer formfel och mindre språkfel (Tisus. Muntlig färdighet. Instruktio-
ner till bedömare 2003), är detta enligt min mening en viktig frågeställning. 
Carlsen (2003) har visat att muntlig bedömning med fokus på kommunikativ 
språkfärdighet ger lägre reliabilitet, vilket gör det relevant att undersöka 
vilken betydelse de olika delarna av språkfärdigheten har för bedömningen. 

Min hypotes är att den godkända och den underkända gruppen kommer 
att skilja sig åt såtillvida att de godkända kommer att befinna sig högre upp 
PT-hierarkin, än de som underkänts. Denna tendens återfanns i förstudien 
(Eklund Heinonen 2005, se avsnitt 1.1.3) och jag tror att den kommer att 
bekräftas i huvudstudien. Man kan fråga sig om detta i så fall innebär att det 
finns ett samband mellan testtagarnas förmåga att processa grammatiska 
strukturer och deras kommunikativa funktioner i stort. 

Det borde också finnas testtagare som bryter mot resultatmönstret. Med 
detta menas alltså dels godkända testtagare som inte befinner sig på en hög 
grammatisk nivå, dels testtagare som underkänts trots att de klarar att pro-
cessa grammatiska strukturer på en hög PT-nivå. Sådana undantag kommer 
jag att studera närmare i en uppföljningsstudie för att se vad som kan ha 
bidragit till deras resultat på Tisus.  

Ytterligare en uppföljningsstudie genomförs, i vilken processbarhetsteo-
rins tillämpning på morfologi och syntax i huvudstudien problematiseras. 
Där undersöks också om det som Hammarberg (1996) och Glahn m.fl. 
(2001) tidigare funnit, nämligen att numeruskongruens tycks tillägnas före 
genuskongruens (se avsnitt 1.1.1), också gäller föreliggande undersökning. 
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Eftersom detta är en uppföljningsstudie preciseras de forskningsfrågor och 
hypoteser som är specifika för studien ytterligare i kapitel 6.  

Sammanfattningsvis är alltså det övergripande syftet att se om det finns 
något samband mellan testtagarnas förmåga att processa grammatiska 
strukturer och deras resultat på Tisus och om PT kan tillämpas i muntliga 
testsammanhang. Samtidigt kan man då se om teorin verkligen stämmer 
också för spontandata som inte samlats in i syfte att pröva själva teorin som 
sådan. Det blir således frågan om att tillämpa en teoretisk modell praktiskt 
samtidigt som själva modellen prövas. Eftersom de båda forskningsfälten 
andraspråksinlärning och testforskning av tradition haft förhållandevis litet 
utbyte ser jag det som önskvärt att söka förena dessa båda inriktningar inom 
andraspråksforskningen. Det övergripande syftet angrips i en huvudstudie 
och två uppföljningsstudier med hjälp av följande forskningsfrågor: 

 

1. (Hur) skiljer sig PT-nivån åt mellan de godkända och de underkända 
testtagarna? Har processbarheten någon relevans för testresultatet i öv-
rigt? Kan PT därmed användas vid muntlig bedömning? 

2. Finns det testtagare som avviker från det utkristalliserade mönstret? 
Vilka faktorer kan i sådana fall ha bidragit till deras resultat på Tisus? 

3. Finns det några problem vid tillämpningen av PT på morfologi och 
syntax? Ger en PT-analys samma resultat som tidigare undersökningar 
när det gäller tillägnandet av numerus- och genuskongruens?  

 
Huvudstudien tar sin utgångspunkt i frågeställningarna under punkt 1 ovan 
och bygger alltså på en övergripande jämförelse mellan godkända och under-
kända testtagare. Här analyseras testtagarnas grammatiska utvecklingsnivå 
och relateras till deras resultat på Tisus. Testtagarna med avvikande resultat-
mönster (jfr punkt 2 ovan) står i fokus i den första av uppföljningsstudierna, 
medan den andra (jfr punkt 3) problematiserar själva tillämpningen av PT på 
morfologi och syntax, och relaterar resultaten därvid till annan forskning 
som visat att numeruskongruens tycks tillägnas tidigare än genuskongruens. 

1.3 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen har följande disposition: I kapitel 2 ges en forskningsöversikt, 
som tar sin början i en mer generell översikt över framväxten av forsknings-
fältet andraspråksinlärning. Där beskrivs några olika infallsvinklar och teore-
tiska perspektiv man kan anta, och hur PT förhåller sig till dessa. Därefter 
följer en mer detaljerad beskrivning av PT och exempel på tidigare forskning 
där PT tillämpats. Vidare behandlas där teorier och forskning om språktest-
ning och muntlig bedömning.  
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Kapitel 3 ägnas åt en närmare beskrivning av hur Tisus genomförs samt 
en beskrivning av det material som ligger till grund för undersökningen. 
Dessutom redogörs för den metod som tillämpas och en diskussion förs 
kring analysprinciperna och eventuella problem som kan uppstå vid analy-
sen, samt hur dessa kan hanteras. 

I kapitel 4 presenteras avhandlingens huvudstudie. I och med detta kapitel 
inleds således den empiriska delen av avhandlingen där de godkända test-
tagarna jämförs med de underkända med avseende på deras PT-nivå. Resul-
taten redovisas och diskuteras fortlöpande. Kapitel 5 ägnas åt en uppfölj-
ningsstudie av de testtagare som bryter resultatmönstret. Här diskuteras 
också tänkbara förklaringar och tolkningar.  

Kapitel 6 behandlar en uppföljningsstudie av den teoretiska sidan av PT. 
Tillägnandet av numerus- och genuskongruens undersöks i förhållande till 
tidigare fynd, och tillämpningen av teorin på morfologi och syntax problem-
atiseras.  

Slutligen sammanfattas resultaten i kapitel 7 där även de praktiska och teore-
tiska slutsatserna som kan dras utifrån dessa diskuteras. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel ges först en kort beskrivning av teoretiska infallsvinkar när det 
gäller andraspråksinlärning för att sätta in processbarhetsteorin (PT) i ett 
större sammanhang. Därefter följer en mer ingående beskrivning av själva 
teorin, en översikt över tidigare forskning där PT tillämpats samt annan 
forskning kring andraspråksinlärning som har relevans för undersökningen. 
Slutligen redogörs för testteori och den språksyn som ligger till grund för 
bedömningen av Tisus samt för tidigare forskning kring bedömning av 
muntlig språkfärdighet. 

2.1 Teorier om andraspråksinlärning 
Det finns olika teoriramar att utgå från när det gäller att beskriva och för-
klara inlärarspråkets utveckling och hur själva inlärningsprocessen går till. 
Avsikten med följande redogörelse är inte att ta ställning för eller emot en 
viss teori, utan snarare att visa hur varje teori förhåller sig till olika aspekter 
av den komplexa process som andraspråksinlärning innebär. Det är inte hel-
ler så att de olika teorierna automatiskt utesluter varandra eller utan vidare 
ersätter varandra. Tvärtom tar de sikte på olika aspekter när det gäller ut-
vecklingen av inlärarspråk.  

Enligt Pienemann (1998a) kännetecknas språkinlärningens gåta i huvud-
sak av två olika problemställningar, vilka inriktar sig på att förklara två 
skilda sidor av inlärningsprocessen, nämligen följande: 
 

1. The logical problem 
2. The developmental problem 

 
Den första, det logiska problemet, går ut på att söka besvara frågan: Hur kan 
det komma sig att små barn lär sig sitt modersmål så snabbt och (till synes) 
utan särskilt stor ansträngning, trots oregelbunden och ibland otillräcklig 
input? Detta problem försöker teorin om Universal Grammar (UG) som 
ligger bakom det så kallade minimalistiska programmet (Chomsky 1995, 
2001) att förklara. 

Det andra problemet, utvecklingsproblemet, inriktar sig å sin sida på följ-
ande frågeställning: Vad ligger till grund för att språkinlärning tycks ske i ett 
visst, regelbundet mönster? Denna fråga vill processbarhetsteorin (Piene-
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mann 1998b) försöka besvara. PT tar således inte ställning för eller emot det 
minimalistiska programmet. Inte heller tar den ställning till huruvida det 
finns en universell, inre grammatik, och om den i så fall har betydelse också 
för andraspråksinlärning. Detta är enligt Pienemann en helt annan frågeställ-
ning. PT fokuserar endast på att förklara utvecklingsproblemet i ett beskri-
vande perspektiv genom att fastställa den ordning i vilken inläraren utveck-
lar sin förmåga att producera målspråkets grammatiska strukturer: 

In other words, Processability Theory focuses solely on the developmental 
problem as an explanatory issue; it is not designed to contribute anything to 
the question of the innate or learnt origin of linguistic knowledge or the in-
ferential processes by which linguistic input is converted into linguistic 
knowledge. Instead, it is the objective of Processability Theory to determine 
the sequence in which procedural skills develop in the learner. (Pienemann 
1998a:2) 

 
Den grammatiska teori som Pienemann valt som utgångspunkt för PT heter 
Lexical Functional Grammar (LFG, Bresnan 1982) och är i likhet med UG 
en teori inom det generativa forskningsparadigmet. Det innebär inte att Piene-
mann (2003) tar avstånd från andra grammatiska teorier, såsom exempelvis 
UG, eller hävdar att LFG skulle vara den optimala grammatiska teorin. Valet 
av just LFG beror på att den uppfattats som en särskilt lämplig teori för att 
tolka olika målspråks grammatiska strukturer och på så sätt beskriva inlär-
ningsgångens arkitektoniska bygge, eftersom den i likhet med PT är lexikalt 
baserad.  

Enligt Pienemann (1998b:19) förklaras således det logiska problemet med 
hjälp av UG-teorin, medan denna saknar tillräcklig förklaringsgrund för den 
ordning i vilken grammatiken utvecklas, det vill säga utvecklingsproblemet. 
Hawkins representerar här en annan uppfattning inom andraspråksforsk-
ningen. Han menar nämligen att UG-teorin även förklarar utvecklings-
problemet: 

The development of syntactic knowledge in second language acquisition is 
assumed to be the effect of learners building mental grammars. (Hawkins 
2001:24) 

 
Enligt Hawkins beror den syntaktiska utvecklingen hos inläraren på att hon 
omedvetet under inlärningsprocessen bygger upp en inre grammatik, där 
vissa syntaktiska egenskaper blir tillgängliga tidigare än andra, och därmed 
observerbara i inlärarens språkliga produktion.  

En tredje viktig frågeställning vid sidan av det logiska problemet och ut-
vecklingsproblemet är vad inläraren egentligen har att utgå från när andra-
språksinlärningen tar sin början (the initial state). Förstaspråkets roll och 
dess påverkan på andraspråket, så kallad transfer, har härvidlag ägnats 
mycken uppmärksamhet inom forskningen och även kraftigt ifrågasatts, men 
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anses fortfarande vara en av flera viktiga faktorer vid språkinlärning. Inte 
minst har samspelet mellan transfer och UG vid andraspråksinlärning varit 
föremål för diskussion inom andraspråksforskningen.  

I det följande redogörs för såväl transfer som UG-teorin, varefter jag be-
skriver de teoretiska utgångspunkterna för PT. Därefter övergår jag till PT:s 
tillämpning på några olika språk, framförallt när det gäller svenska som 
andraspråk. Slutligen redovisas några svenska och nordiska studier där PT 
använts samt annan svensk andraspråksforskning som har relevans för min 
undersökning. 

2.2 Transfer  
En viktig utgångspunkt hos en vuxen andraspråksinlärare är tidigare språk-
kunskaper (2.1), det vill säga förstaspråket (eller förstaspråken hos flersprå-
kiga individer), liksom tidigare tillägnade andraspråk. Dessa språkkunska-
pers överföring på det nya språket, transfer, är den i särklass mest studerade 
(och omtvistade) aspekten i detta sammanhang. Den omfattande debatt som 
detta fenomen givit upphov till kan inte utförligt redovisas här (se t.ex. Kel-
lerman 1987, Ellis 1994 eller Gass & Selinker 2001). I det följande ges en-
dast en kortfattad genomgång av hur synen på förstaspråkets roll varierat 
över tiden.  

Forskningen kring andraspråksinlärning tog på allvar fart under efter-
krigstiden i USA. En stark drivkraft var behovet av att förbättra undervis-
ningsmetoder och läromedel för att kunna tillgodose de heterogena invand-
rargruppernas behov (Hyltenstam 1979:11). Den då rådande behavioristiska 
inlärningsteorin såg språket som ett inlärt beteende, och menade att all inlär-
ning av nya beteenden (ett nytt språk i detta fall) skulle påverkas av tidigare 
inlärda beteendemönster (dvs. förstaspråket).  

Att förstaspråket påverkar andraspråket var förvisso ingen nyhet i språk-
pedagogiska sammanhang utan något man sedan länge tagit för givet. Under 
1950-talet började man dock alltmer framhålla och systematisera dessa 
tankegångar (Hammarberg 2004). Det mest inflytelserika verket i denna 
anda var Lados Linguistics Across Cultures (1957), där han formulerade sin 
sedermera omstridda teori Contrastive Analysis Hypothesis (CAH). Enligt 
denna skulle svårigheterna med inlärningen av ett visst andraspråk kunna 
förutsägas medelst en noggrann strukturell jämförelse mellan förstaspråket 
och andraspråket. Där strukturerna liknade varandra skulle inlärningen 
underlättas, medan den skulle försvåras där de båda språken skilde sig åt.  

Lados verk utgjordes av en handledning för språklärare som kom att bli 
oerhört inflytelserik och medförde att många kontrastiva analyser mellan 
olika förstaspråk och andraspråk genomfördes under 1960-talet (Hammar-
berg 2004). CAH vann snabbt terräng, men i och med att kontrastiva analy-
ser företogs insåg man snart att dess förutsägbarhet inte var så stor som man 
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trott. Fel uppstod även där språken liknande varandra, samtidigt som det stod 
klart att strukturella skillnader inte med nödvändighet gav upphov till inlär-
ningssvårigheter. CAH tappade alltmer mark i takt med att kritiken växte sig 
starkare. Samtidigt ersattes den kontrastiva analysen efterhand med så kallad 
felanalys som innebär att man istället för att söka förutspå vilka fel som kan 
tänkas uppstå identifierar de fel som verkligen görs och söker förklara deras 
uppkomst (Hyltenstam 1979:22).  

I början av 1970-talet kom CAH att förkastas av många lingvister, där-
ibland Dulay & Burt (1974) som funnit att inlärare med vitt skilda 
förstaspråk uppvisade en likartad inlärningsgång, som dessutom inte var helt 
olik den man kan observera hos ett barn som lär sig sitt modersmål. Enligt 
dem borde man därför tona ner förstaspråkets inflytande och istället koncent-
rera forskningen på universella processer i språkinlärningen. Den kraftiga 
reaktionen mot CAH måste också ses i ljuset av den starka koppling teorin 
hade till den behavioristiska inlärningssynen i USA. Denna hade efterhand 
kommit att ersättas med Chomskys (1965, 1981) generativa syn på språkin-
lärning (se avsnitt 2.3). Enligt denna syn drivs språkutvecklingen snarare 
inifrån av medfödda biologiskt betingade språkinlärningsmekanismer än av 
yttre faktorer. Den allt starkare kritiken mot det behavioristiska synsättet fick 
till följd att vissa forskare, som t.ex. ovan nämnda Dulay och Burt, helt för-
nekade att transfer existerade.  

Felanalysens inriktning på observerbara avvikelsers möjliga förklaringar 
kan på sätt och vis ses som en föregångare till teorin om inlärarspråket (Cor-
der 1967, Selinker 1972). Denna innebar en ny syn på andraspråksinlärning 
enligt vilken inlärarens framväxande språk betraktades som ett eget språk-
system med en egen uppsättning regler och inte enbart en felaktig version av 
målspråket. Enligt denna syn är det i detta perspektiv inlärarspråket bör ut-
forskas. Man framhöll också att inlärares fel inte var några slumpmässiga 
misstag utan påverkade av en regelmässig utveckling. Detta nya, alltjämt 
rådande, synsätt innebär att man anlägger ett utvecklingsperspektiv på inlärar-
språket, och ser det som något inläraren själv konstruerar i samspel med 
målspråkstalare.  

Vissa morfologiska och syntaktiska strukturer i inlärarspråkets utveckling 
har också visat sig tillägnas i en särskild ordning, så kallad inlärningsgång 
(Viberg 1987:6). Enligt Corder (1967) är inläraren själv en aktiv konstruktör 
av sitt framväxande språk med hjälp av medfödda språkinlärningsmekanis-
mer och omgivningens input. Utgångspunkten är en generativ språksyn som 
innebär att den mänskliga tankeapparaten innefattar en medfödd förmåga att 
lära sig sitt förstaspråk och att denna förmåga finns kvar även vid inlärning 
av ett andraspråk (Selinker 1972). 

Det har emellertid visat sig att studiet av inlärarspråket inte uteslutande 
kan bygga på felanalys, eftersom denna enbart fokuserar på ”den synliga 
toppen av isberget och bortser från den stora massan av överensstämmelser 
mellan inlärarspråk och målspråk” (Hammarberg 2004:34). En mer fullödig 
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bild av inlärarspråket får man istället genom att söka beakta inlärarens totala 
produktion, även de målspråksstrukturer hon behärskar samt vilka hon und-
vikit, så kallad performansanalys (Hyltenstam & Pienemann 1985:7). En typ 
av performansanalys är idag ett flitigt använt bedömningsinstrument i den 
svenska skolan (Bergman & Abrahamsson 2004).  

Efter att ha spelat en undanskymd roll under inlärarspråksteorins genom-
brott kom förstaspråkets roll i inlärningsprocessen åter på tapeten under 
1980-talet, nu sedd i ett bredare lingvistiskt perspektiv. Frågan om transfer 
betraktas fortfarande som en av flera viktiga faktorer för andraspråksinlär-
ningen men har omdefinierats och är numera skild från sin behavioristiska 
grund. Istället har forskningen kommit att inrikta sig på vad som gör att vissa 
element transfereras medan andra inte gör det, det vill säga transfererbarhet. 
Här spelar t.ex. inlärarens intuitiva uppfattning om huruvida en struktur kan 
transfereras eller ej in (Kellerman 1983). Likaså har graden av markering 
visat sig ha betydelse. Vissa strukturer är mer speciella och ovanliga även ur 
de infödda talarnas synvinkel. Man kan säga att de har en högre grad av 
inneboende komplexitet. De betecknas därför som mer markerade, och antas 
därigenom vara svårtillgängliga. Andra strukturer är däremot ”enklare”, 
naturliga och mer universella, och anses därigenom vara lättare att ta till sig. 
Eckman (1977) har formulerat en markeringsteori, Markedness Difference 
Hypothesis, enligt vilken graden av markering har betydelse för vilka ele-
ment som transfereras. 

Sammanfattningsvis har synen på transfer förändrats över tiden, från att 
ha tillskrivits en helt avgörande betydelse under den behavioristiska eran, till 
att betraktas som en tämligen försumbar faktor för andraspråksinlärningen, 
för att därefter återigen ha kommit i fokus. Teorin om inlärarspråket som 
växte fram i nativistisk anda ledde således på sikt fram till att transfer kunde 
studeras i ett bredare perspektiv. I det följande redogörs kort för den genera-
tiva grammatikens framväxt liksom för Universal Grammar (UG) och dess 
betydelse för andraspråksforskningen. 

2.3 Universal Grammar 
I enlighet med den nativistiska språksyn som i början av 1970-talet ersatte 
den behavioristiskt grundade inlärningssynen, anses språkinlärnings-
processen numera innefatta ett visst mått av medföddhet (se 2.2). Tidigare 
betraktade man språket som ett inlärt beteende i likhet med andra beteenden. 
Skulle man lära sig ett nytt språk handlade det alltså om att lära om, att lära 
sig nya vanor, ett nytt beteende.  

Den generativa grammatiken, som introducerades av Chomsky vid mitten 
av 1950-talet, förutsätter istället ett medfött språkanlag med hjälp av vilket 
en inre grammatik, specifik för just det modersmål vi lär oss, växer fram 
(Platzack 1998). Denna teori har till syfte att söka förklara hur det kan 



 23 

komma sig att små barn till synes snabbt och obehindrat tillägnar sig sitt 
förstaspråk trots ringa eller t.o.m. felaktig input och trots att barnet sällan får 
sina yttranden korrigerade. Detta brukar kallas det logiska problemet (se 
även avsnitt 2.1). Man tror att detta sker genom barnets tillgång till Univer-
sal Grammar, UG (den inre grammatiken), ett slags medfödd språkbenägen-
het som utgör det ramverk inom vilket ett språk kan variera: ett slags gränser 
för ett möjligt språk. Man kan, enligt UG-teorin, anta att den mänskliga 
tankeapparatens uppbyggnad skapar språkliga universalier. Chomsky, som 
introducerat och vidareutvecklat teorin, beskriver UG som ”the system of 
principles, conditions, and rules that are elements or properties of all human 
languages” (1975:29). Härvid ligger den abstrakta inre språkkunskapen, det 
vill säga kompetensen (competence) i fokus. I det språkliga uttrycket, det vill 
säga performansen (performance) kan man lätt begå misstag på grund av 
nervositet, distraktion eller trötthet, vilket gör att det uttryckta inte säger 
något om den egentliga språkkunskapen. 

En tidigare variant av den generativa grammatiken, den så kallade standard-
modellen, utgick från att språket kunde beskrivas utifrån en djupstruktur och 
en ytstruktur. Ur djupstrukturen genererades (därav namnet generativ gram-
matik) de strukturer som av språkbrukarna själva uppfattas som grammatiskt 
korrekta. Enligt standardmodellen omformades djupstrukturen till ytstruk-
turen med hjälp av ett antal transformationer så att ett begränsat antal enheter 
således kunde ge upphov till (generera) en obegränsad mängd satser.  

Standardteorin genomgick under 1970-talet omfattande modifieringar och 
revideringar, varigenom den blev alltmer utbyggd och komplicerad. Mot 
slutet av decenniet lyckades Chomsky samla de olika revideringarna till en 
ny, enhetlig teori, den så kallade princip- och parameterteorin, vilken pre-
senterades i bokform 1981 med titeln Lectures on Government and Binding 
och snabbt fick genomslagskraft. På grund av verkets titel går teorin allmänt 
under namnet GB-teorin. Den viktigaste skillnaden gentemot standardteorin 
var att de grammatiska reglerna övergavs till förmån för universella princi-
per. Vissa principer var språkspecifika och varierade således mellan olika 
språk, de så kallade parametrarna, vilket förklarade hur naturliga språk 
kunde se så olika ut. Andra var universella, det vill säga gemensamma för 
alla språk. GB-teorin innebar ett stort genombrott för den generativa gram-
matiken, på så sätt att man istället utgick från att alla språk i grunden var 
uppbyggda på samma sätt och följde samma principer. De syntaktiska skill-
nader som naturliga språk trots allt uppvisar förklarades på så sätt att vissa 
principer kunde anta öppna värden, vilka alltså kallades parametrar (Platzack 
1998:33). 

Också den GB-teoretiskt baserade forskning som bedrevs på syntax under 
1980-talet ledde till alltmer komplicerade strukturer och principer. Vissa 
begrepp inom GB-teorin hade fått så många olika definitioner att de inte 
längre gick att använda. Som en reaktion på detta introducerade Chomsky 
(1995) under 1990-talet det minimalistiska programmet i syfte att minimera 
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den teoretiska modellen för språkbeskrivning. Det minimalistiska program-
met bygger vidare på samma språksyn som tidigare arbeten inom det gene-
rativa forskningsparadigmet men är minimalt i så måtto att man försöker 
göra så få språkteoretiskt interna antaganden som möjligt. Syftet är att finna 
en mer ekonomisk språkbeskrivningsmodell än GB-teorin. I likhet med före-
gångarna utgår även minimalismen från att språk är alltför abstrakta, subtila 
och komplexa företeelser för att de ska vara möjliga att lära sig om det inte 
funnes en medfödd språkförmåga (White 2003). 

UG-teorin har från början utvecklats för att förklara förstaspråksinlärning 
hos barn. Först på senare tid har teorin börjat diskuteras när det gäller andra-
språksinlärning (Gass & Selinker 2001:169). Det är främst andraspråksfors-
kare i anglosaxiska länder, t.ex. Hawkins (2001) och White (2003), som tagit 
till sig UG-inriktningen och tillämpat den med utgångspunkt i GB-teorin, 
medan det generativa forskningsparadigmet haft mindre betydelse för svensk 
andraspråksforskning (Hammarberg 2004).  

Generativt inriktad andraspråksforskning ägnar sig främst åt att undersöka 
hur kompetensen ser ut i inlärarspråkets olika stadier och om dess grammatik 
liknar grammatiken i naturliga språk. Dessutom ägnar man sig åt frågeställ-
ningen vilken roll UG spelar för språkinlärningen (White 2003:19). Om man 
nu utgår från att förstaspråksinlärning sker med hjälp av tillgång till UG, hur 
förhåller det sig då med andraspråksinlärning? En allmän uppfattning är att 
det vid denna typ av språkinlärning är svårare att uppnå samma resultat som 
vid förstaspråksinlärning, åtminstone då det gäller vuxna inlärare. Små barn 
förefaller lära sig sitt förstaspråk med lätthet och uppnår i de flesta fall, så 
länge ingen mental defekt påverkar språkinlärningen, fullständig kompetens 
i detta språk, medan vuxna får kämpa hårt för att lära sig ett andraspråk utan 
att någonsin (utom i extremt sällsynta fall) uppnå fullständig målspråks-
kompetens.  

Det förefaller hursomhelst finnas ett samband mellan startåldern och den 
slutgiltiga behärskningsnivån vid andraspråksinlärning (Hyltenstam & Abra-
hamsson 2003). Man kan därav förmoda att förstaspråksinlärning och andra-
språksinlärning skiljer sig åt, men frågan är: På vilket sätt? Finns den medfödda 
språkinlärningsförmågan kvar hos den som har att lära sig ett andraspråk? 
Har inläraren kvar tillgången till UG och har i sådana fall parametrarna för-
mågan att anta nya värden? Vilken roll har förstaspråket? Här kan man hos 
de UG-orienterade andraspråksforskarna urskilja två disparata synsätt, där 
förespråkarna av det ena hävdar att förstaspråksinlärning och andraspråks-
inlärning är två helt skilda processer, den så kallade Fundamental Difference 
Hypothesis (Bley-Vroman 1989). Enligt denna har alltså förstaspråksinlärare 
tillgång till UG medan andraspråksinlärare inte har det. Hos vuxna andra-
språksinlärare byggs istället inlärarspråket upp genom att input filtreras ge-
nom förstaspråket varvid ett ”pseudo-UG” skapas. Inläraren tar dessutom 
hjälp av mer allmänna kognitiva mekanismer. Denna teori tillskriver därmed 
transfer stor vikt vid inlärningsprocessen.  
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Den andra teorin, kallad Access to UG Hypothesis, hävdar å andra sidan 
att UG fortsätter att fungera också vid andraspråksinlärningen. Exakt hur 
denna tillgång ser ut och hur den samverkar med input och transfer råder det 
emellertid delade meningar om. White (2000) har urskiljt fem olika förhåll-
ningssätt när det gäller andraspråksinlärarens tillgång till UG och transfer, av 
vilka alla utom en (dvs. ovan nämnda Fundamental Difference Hypothesis) 
utgår från att UG har någon form av betydelse även vid andraspråksinlär-
ning. Schwartz & Sprouse (1996) menar t.ex. att inläraren använder första-
språkets grammatik som utgångspunkt, men att hon samtidigt har full till-
gång till UG, vilket brukar benämnas Full Transfer/Full Access.  

Man kan alltså hävda att det är en vanligt förekommande uppfattning 
inom generativ andraspråksforskning att det logiska problemet också inne-
fattar andraspråksinlärning. Den UG-orienterade andraspråksforskaren White 
(2003:22) menar att så är fallet eftersom det finns inlärare som kommer 
betydligt längre i sin språkutveckling än de rimligtvis kan ha gjort enbart 
med hjälp av den input de exponerats för. Även hos andraspråksinlärare 
finns alltså en stor skillnad mellan den input inläraren har tillgång till och 
den komplexa och abstrakta kunskap hon utvecklar. Det innebär emellertid 
inte med nödvändighet att inlärningen måste ha skett via UG. Det skulle ju 
också ha kunnat ske med hjälp av förstaspråkets resurser, explicit under-
visning i andraspråkets grammatik eller genom allmänna inlärningsprinciper.  

Processbarhetsteorin som sådan tar egentligen inte ställning till huruvida 
andraspråksinlärare har tillgång till UG eller ej. Teorin fokuserar inte på den 
delen av problematiken kring språkinlärning, det vill säga det logiska pro-
blemet, utan är endast avsedd att beskriva hur inlärningsgången ser ut, och 
inte att förklara dess bakomliggande orsaker. Med andra ord fokuserar PT på 
utvecklingsproblemet vilket Pienemann (1998a:12) menar är en annan fråge-
ställning (se avsnitt 2.1). Som jag tidigare nämnt finns det emellertid UG-
orienterade forskare som anser att också utvecklingsproblemet kan förklaras 
med förekomsten av UG, exempelvis Hawkins (2001). Enligt honom är det 
faktum att grammatiken i inlärarspråket utvecklas i en viss ordning resultatet 
av inlärarens tillgång till UG som förser henne med de verktyg hon behöver 
för att successivt bygga upp en ny inre grammatik, även om förstaspråket 
också tycks ha betydelse för hur kompetensen i inlärarspråket utvecklas. 
Hawkins menar att de UG-principer som styr grammatikbygget vid 
förstaspråksinlärning också är tillgängliga vid andraspråksinlärning senare i 
livet. Det som driver andraspråkutvecklingen framåt är att input inte alltid 
stämmer överens med inlärarens inre grammatik varvid UG-parametrarna 
antar ett nytt värde. Vissa parametrars värde är dock svåra att ändra från det 
värde som etablerats i förstaspråket, antingen beroende på att inläraren inte 
känner till andraspråksvärdet eller inte kan avgöra om förstaspråks- eller 
andraspråkvärdet är det rätta. Detta är enligt Hawkins förklaringen till att 
andraspråksinlärare som påbörjat sin inlärning efter barndomen sällan upp-
når infödd nivå. 
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White (2003:36 f.) förefaller emellertid inte anse att utvecklingsproblemet 
endast kan förklaras utifrån UG:s existens och dess eventuella påverkan på 
inlärarspråket. Enligt henne bör UG betraktas som en del av språkförmågan 
medan en teori för språkinlärning också måste omfatta sådana företeelser 
som inlärningsprinciper och språkligt processande. Hon menar därmed att 
det finns utrymme för och behov av en teori också för själva utvecklings-
problemet. UG kan i sig inte ensam utgöra en språkinlärningsteori utan bara 
samverka med andra teorier som gör anspråk på att förklara utvecklings-
problemet.  

Som jag tidigare nämnt har dock Pienemann (1998b:23) låtit en annan 
grammatisk teori än UG-teorin utgöra utgångspunkt för PT, som också den 
befinner sig inom det generativa forskningsparadigmet, nämligen Lexical 
Functional Grammar (LFG, Bresnan 1982). Den beskrivs längre fram (av-
snitt 2.5.2). 

2.4 Interaktionellt inriktade andraspråksteorier 
Under de senaste decennierna har samtal och interaktion kommit att få en 
allt större betydelse inom andraspråksforskningen, vilket är en följd av en 
allmän trend inom lingvistiken. Medan de ovan beskrivna teorierna om 
transfer, UG och processbarhet fokuserar på själva språket och inlärarens 
inre kompetenser, fokuserar interaktionellt inriktade teorier om andra-
språksinlärning på inlärarens samspel med omgivningen, och vad detta har 
för betydelse för språkanvändningen och språkutvecklingen. Eftersom av-
handlingens huvudfokus är grammatisk inlärning ges i det följande endast en 
kortare beskrivning av interaktionellt inriktad andraspråksforskning. Det 
interaktionella perspektivet har dock också viss relevans eftersom materialet 
utgörs av muntlig interaktion.  

I språkpedagogiska sammanhang, såsom inom klassrumsforskning (Lind-
berg 2004), har fokus länge legat på interaktion. Ett annat vanligt forsk-
ningsobjekt har utgjorts av samtal mellan målspråkstalare och inlärare 
(Hammarberg 2004). Enligt Longs (1981, 1983) så kallade interaktions-
hypotes fungerar kommunikationen mellan samtalspartnerna som en för-
handling för att uppnå gemensam förståelse. När inläraren ger signaler om 
bristande förståelse leder detta till att målspråkstalaren anpassar och modifie-
rar sitt språk så att det passar inlärarens nivå. På så sätt blir inflödet begrip-
ligt och ger upphov till språkutveckling. Hammarberg (2004) menar dock att 
det är svårt att påvisa exakt vari den kognitiva effekten av interaktionen och 
dess påverkan på inlärningen består.  

Firth och Wagner (1997, 2007) hör till dem som kritiserat interaktions-
hypotesen. De menar att den interaktionellt inriktade andraspråksforskningen 
i alltför hög grad fokuserat på den enskilda individens språkliga och prag-
matiska brister, och förespråkar en mer kvalitativt inriktad forskning med 
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utgångspunkt i CA, där man lägger fokus på det observerbara samspelet 
mellan samtalsdeltagarna. Framförallt efterlyser de en ökad medvetenhet om 
språkanvändningens kontextuella och interaktionella dimension, och betonar 
att språkinlärning grundar sig på språkanvändning. Vidare pekar de på beho-
vet av att undersöka nya typer av andraspråksdata, eftersom de traditionella 
till stor del består av experimentella data samt klassrumssamtal.  

En annan forskare som förhållit sig kritisk till att man inom andraspråks-
forskningen alltför ensidigt fokuserat på inläraren och bortsett från det soci-
ala sammanhang där inlärningen äger rum är van Lier (1996). Han represen-
terar en sociokulturellt baserad andraspråksforskning, vilket innebär att man 
tar hänsyn till den sociala och kulturella kontextens betydelse för inlär-
ningen. En grundtanke är att språket utvecklas i det sociala samspelet på 
grund av inlärarens sociala och kommunikativa behov. Ett viktigt inslag 
inom denna forskning är den så kallade stöttning (scaffolding) som inläraren 
får från sin samtalspartner. Det handlar t.ex. om det stöd för inlärningen som 
läraren tillhandahåller i undervisningen. Stöttning kan också ges från mål-
språkstalare till inlärare, eller inlärare emellan, som exempelvis i små-
gruppsarbeten, där inlärarna kan hjälpa varandra och därigenom bidra till 
varandras språkliga medvetenhet och inlärning (Lindberg 2004).  

I detta avsnitt har jag behandlat några interaktionellt inriktade teorier om 
andraspråksinlärning. Jag återkommer till det interaktionella perspektiv som 
har relevans för föreliggande undersökning när jag i avsnitt 2.7 behandlar 
testteori och testforskning.  

2.5 Processbarhetsteorin 
Processbarhetsteorin har tidigare i korthet presenterats i avsnitt 1.1.1. Detta 
avsnitt behandlar teorin mer ingående. Inledningsvis redogörs kort för två 
teoretiska utgångspunkter som PT grundar sig på: Levelts (1989) modell för 
talproduktion och Lexical Functional Grammar (LFG, Bresnan 1982). Där-
efter redogörs för själva teorin, och dess tillämpning på svenska som andra-
språk. Slutligen tar jag upp några undersökningar där PT tillämpats samt 
andra undersökningar av relevans för min studie.  

2.5.1 Talproduktion, performans och kompetens 
PT tillhör den psykolingvistiska grenen inom andraspråksforskningen som 
har sitt ursprung i den kognitiva lingvistiken. Även UG-teorin kan sägas vara 
kognitivt inriktad i så måtto att den behandlar språklig kunskap, men de 
psykolingvistiska teorier som vanligtvis härleds till det kognitiva fältet skil-
jer sig från UG-teorin såtillvida att de inte räknar med någon särskild med-
född språkförmåga. Istället förutsätter de att språkinlärning sker på samma 
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sätt som annan inlärning och skiljer sig på så sätt från den nativistiska 
språkinlärningssynen (Hammarberg 2004:52). 

En kognitivt orienterad modell för talproduktion som visat sig användbar 
även när det gäller andraspråksinlärning är Levelts modell (1989), där en 
grundtanke är att man i en aktiv talsituation behöver ha tillgång till automati-
serade grammatiska processer för att man ska kunna använda sitt språk 
effektivt. Det blir annars en omöjlig uppgift att samtidigt ta in och tolka 
samtalspartnerns yttrande, planera vad man själv ska säga, hämta ord i sitt 
mentala lexikon och strukturera dessa enligt målspråkets regler. Modellen 
utgår från att talprocessen sker stegvis genom olika komponenter hos talaren 
såsom begreppskomponent, formulator och artikulator. Utöver detta finns 
komponenter för att tolka tal samt för självövervakning (så kallad monitore-
ring). Under talprocessen arbetar dessa komponenter parallellt i takt med att 
yttrandet skapas och för att detta ska vara möjligt i en aktiv talsituation krävs 
att dessa processer löper automatiskt. Denna modell har alltså inte ursprung-
ligen utvecklats för andraspråksanvändande men visat sig fruktbar även i 
sådana sammanhang (Hammarberg 2004:53 f.).  

PT har tagit Levelts (1989) modell som utgångspunkt just för dess 
grundtes att talaren måste ha tillgång till automatiserade grammatiska pro-
cesser för att kunna använda andraspråket i ett aktivt samtal. Andra-
språksinlärarens förmåga att kognitivt processa de grammatiska strukturerna 
antas enligt PT utökas i en viss ordning, gemensam för alla inlärare oavsett 
förstaspråk. Utifrån modellen kan en sådan hierarki för processbarhet skapas.  

För att man ska kunna genomföra ett meningsfullt samtal på sitt andra-
språk måste grammatiken alltså ha uppnått en viss grad av automatisering. 
Att känna till en grammatisk regel på ett teoretiskt plan och kunna tillämpa 
den när man har gott om tid att strukturera sitt yttrande (t.ex. i skrift) är alltså 
inte samma sak som att kunna tillämpa regeln i en aktiv talsituation. För 
detta måste regeln vara processbar hos inläraren. Därav följer att inlärare 
ofta gör fel på sådant de ”egentligen kan”. Omvänt behöver man heller inte 
känna till och kunna formulera en grammatisk regel för att kunna tillämpa 
den (Paradis 1994:401 f.). På denna punkt har Pienemann alltså ett annat 
fokus än Chomsky, och menar att det är performansen, alltså det uttryckta 
(jfr avsnitt 2.3), som utgör själva språkbehärskningen istället för kompeten-
sen, det vill säga den abstrakta, inre kunskapen.  

White (2003:36 f.) menar att när man studerar andraspråksinlärares per-
formans och noterar att denna skiljer sig från inföddas kan man få intrycket 
av att skillnaderna beror på bristande kompetens. Men det är möjligt, hävdar 
hon, att kompetensen inte framgår på grund av olika faktorer, såsom exem-
pelvis just kravet att kunna processa talet i aktiv kommunikation. Därför 
anser White att sådan forskning snarare rör språkanvändning och inte säger 
något om den underliggande språkliga kompetensen. Hawkins (2001:221) 
delar denna syn och anser att skillnaden mellan andraspråksinläraren och den 
infödda talaren kanske inte ligger i den underliggande syntaktiska kunskapen 
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i sig (dvs. kompetensen), där det enligt honom är möjligt att uppnå mål-
språkskompetens, utan i själva performansen. Brister i det språkliga uttrycket 
kan alltså bero på inlärarens svårighet att använda språket i realtid. Därför 
anser Hawkins (2001:333) att performansdata är svåra att tolka eftersom de 
bara indirekt speglar inlärarens grammatiska kompetens, vilket enligt honom 
bör vara det centrala forskningsobjektet. Det är möjligt att inläraren kan mer 
än hon visar prov på. Av den anledningen är det vanligt att generativa 
grammatiker undviker spontandata och istället i förstone ägnar sig åt gramma-
tikalitetsbedömningar, vilket innebär att inläraren får avgöra om vissa kon-
struktioner är grammatiskt korrekta eller ej (Hammarberg 2004:47). 

Här har Pienemann (2003) alltså en annan syn eftersom PT är avsedd att 
mäta just inlärarens förmåga att processa de grammatiska strukturerna under 
tidspress, vilket medför att performansen utgör det primära forskningsob-
jektet. Därigenom är spontan muntlig produktion den mest lämpliga data-
typen, vilken enligt honom också är den enda vägen till den underliggande 
kompetensen: 

Language acquisition studies that focus on linguistic competence, therefore, 
ought to place special emphasis on the interface between the processor and 
grammatical knowledge, since the latter is accessible only through the first, 
especially in SLA [second language acquisition], where it cannot be taken for 
granted that individual utterances are representative of the structure of the 
underlying linguistic system. (Pienemann 2003:709) 

 
Därmed hävdar Pienemann att forskning om språklig kompetens och 
processbaserad forskning skulle kunna ge varandra mycket förutsatt att båda 
inriktningarna insåg att de gemensamt kan bidra till en fruktbar teori om 
andraspråksinlärning.  

2.5.2 Lexical Functional Grammar 
Den grammatiska teori PT bygger på, Lexical Functional Grammar, LFG, 
har enligt Pienemann (1998b) valts för att den visat sig bäst lämpad för att 
beskriva processbarhetsteorins arkitektur för språkinlärning och för att över-
föra teorins universella struktur på enskilda språk. Detta sker genom att tolka 
de grammatiska strukturerna i den processbarhetshierarki som bygger på 
Levelts (1989) modell (se avsnitt 2.5.1) utifrån LFG (Pienemann 2003). 

LFG (Bresnan 1982) är liksom GB-teorin en generativ teori och tillhör 
således det formalistiska forskningsparadigmet, även om man av namnet kan 
förledas att tro att den tillhör det funktionalistiska paradigmet. Newmeyer 
(1998) beskriver i sin bok Language form and language function hur de båda 
traditionerna förhåller sig till varandra. Han placerar LFG i den formalistiska 
traditionen, dock inte inom samma underavdelning som GB-teorin och det 
minimalistiska programmet. Newmeyer urskiljer nämligen två huvudinrikt-
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ningar inom den generativa grammatiken. Den första består av de Chomsky-
anska inriktningarna som beskrevs i avsnitt 2.3 medan den andra består av 
ett dussintal olika grammatiska teorier varav LFG är en. De sistnämnda 
skiljer sig från den första inriktningen såtillvida att de inte räknar med flera 
olika nivåer i språket utan istället anser att ytstrukturer genereras direkt. De 
flesta av dem räknar dessutom med ett betydligt närmare samband mellan 
form och innehåll, vilket innebär att man utgår från att varje syntaktisk regel 
åtföljs av en semantisk. 

LFG skiljer sig också från GB-teorin på så sätt att den har en annan upp-
fattning om vad UG egentligen är. I LFG:s tappning består UG inte av prin-
ciper och parametrar som i Chomskys version utan av en hierarki bestående 
av semantiska roller som genom användning av lexikala och syntaktiska 
principer kan relateras till en enda grammatisk nivå. Det är alltså enligt 
Pienemann (1998b:24 f.) möjligt att ha en allmän uppfattning om att det 
finns ett slags universell grammatik utan att man för den skull bekänner sig 
till Chomskys uppfattning om den.  

Till skillnad från GB-teorin är LFG en icke-transformell teori. Det inne-
bär att syntaxen enligt denna teori inte har några transformationer men väl 
två olika representantnivåer: dels en konstituentstruktur, dels en funktionell 
struktur. Med utgångspunkt i båda dessa nivåer kan sedan varje mening be-
skrivas (Platzack 1998:25). Konstituentstrukturen är den nivå från vilken 
delarna i ytstrukturen och deras inbördes förhållande styrs. Den funktionella 
strukturen samlar all grammatisk information som behövs för att man ska 
kunna tolka varje menings semantiska innebörd. I lexikonet finns den gram-
matiska/syntaktiska information som behövs för att man ska kunna konstru-
era meningar. I samspelet mellan dessa tre komponenter (konstituentstruktur, 
funktionell struktur samt lexikon) skapas villkor och regler för hur vissa 
grammatiska drag kan förenas. LFG beskriver således hur grammatisk in-
formation överförs, distribueras och passar ihop i meningar, och hur de un-
derliggande semantiska rollerna fungerar lineärt i syntaxen (Pienemann & 
Håkansson 1999:392 ff.).  

En central utgångspunkt för PT är LFG:s tanke om hur syntaxen byggs 
upp av mindre delar och hur den grammatiska informationen överförs mellan 
dem så att de olika delarna i en mening verkligen passar ihop. Den psyko-
lingvistiska processen det innebär att överföra grammatisk information utgör 
en av grundpelarna i LFG. Genom att applicera teorin på PT-hierarkin kan 
man visa hur flödet av grammatisk information löper under det att de språk-
liga strukturerna produceras. PT utgår här från att grammatiska strukturer 
som kräver att lexikala drag förenas (dvs. kongruerar med varandra) ställer 
lägre krav på inläraren om avståndet är kortare och högre krav ju större av-
ståndet är. PT utgår i detta sammanhang från storleken på den syntaktiska 
domän där överföringen av den grammatiska informationen sker. Att över-
föra grammatisk information inom en fras kräver därför mindre än överfö-
ring över frasgränserna inom en hel sats (Pienemann 2003:693 ff.). Därav 
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följer att behärskandet av attributiv kongruens i nominalfrasen tillägnas 
tidigare än predikativ kongruens. Det är således en större prestation att 
kunna producera strukturer av typen bilarna är röda (där överföringen av 
den grammatiska informationen mellan subjekt och predikativ, i detta fall 
numerus, sker på satsnivå) än att säga en röd_ bil (där överföringen sker 
mellan den framförställda artikeln och attributet inom frasen). 

Inläraren måste ha utvecklat den kognitiva färdighet som krävs för att 
kunna bearbeta de grammatiska processerna. Denna kognitiva bearbetning 
tar sin utgångspunkt i Kaplan & Bresnans (1982) tankegångar om en språk-
processor, som utgörs av de automatiserade rutiner som bearbetar de språk-
kunskaper inläraren har tillgång till. PT inriktar sig på dessa processers ka-
raktär och den ordning i vilken inläraren tillägnar sig dem. Enligt Pienemann 
(1998a) måste man få grepp om hur denna språkprocessor är uppbyggd och i 
vilken ordning det sker för att man ska kunna beskriva inlärningsgången. För 
detta lämpar sig, som tidigare angivet, LFG väl, eftersom denna teori gör det 
möjligt att överföra PT:s hierarkiska ordning till språkspecifika grammatiska 
strukturer (Pienemann 1998a:8 f.). De grundteser inom LFG som gör teorin 
särskilt väl fungerande för PT är alltså dels utgångspunkten att grammatiken 
styrs av inneboende egenskaper i lexikonet, dels tanken om hur de lexikala 
dragen förenas (kongruerar) (ibid.). Teorin är också enligt Pienemann 
(2005a:18 f.) lämplig i ett typologiskt perspektiv såtillvida att teorin har 
prövats mot typologiskt sett åtskilda språk. 

2.5.3 Processbarhetsteorins framväxt 
Flera olika teorier om andraspråksinlärning fokuserar på inlärarnas begrän-
sade förmåga att processa språket.3 Det gäller exempelvis forskning kring 
hur input bearbetas hos inläraren (t.ex. Krashen 1982, VanPatten 1996). 
Likaledes har forskning bedrivits på tillägnandet av så kallade procedural 
skills i andraspråket (t.ex. McLaughlin 1987, Hulstijn 1990). Andersen 
(1984) går ett steg längre och inkluderar även övriga inlärningsmekanismer. 
Ytterligare en inriktning som utgår från andraspråksinlärarens begränsade 
förmåga att processa är the competition model (Bates & Mac Whinney 1981, 
1982, 1987). En gemensam begränsning hos dessa processorienterade inrikt-
ningar är enligt Pienemann (2003:86) att de inte enbart fokuserar på själva 
processandet utan ser detta som en av flera faktorer som tillsammans driver 
utvecklingen av andraspråket framåt. Detta sker då på bekostnad av deras 
tydlighet. Han anser att andraspråksinlärarens processförmåga måste stude-
ras utifrån en modell som uteslutande fokuserar på denna, och för detta än-
damål är processbarhetsteorin avsedd. 

                               
3 För en utförligare genomgång av processorienterad andraspråksforskning se t.ex. Pienemann 
(2003, 2004). 
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Processbarhetsteorin har utvecklats av Pienemann (1998b) ur tidigare 
forskning kring andraspråksinlärares inlärningsgång. Den har i sin tur sitt 
ursprung i Corders (1967) och Selinkers (1972) tankar om inlärarspråket 
som ett eget regelsystem vid olika stadier av inlärningsgången istället för en 
ofullständig version av målspråket (se avsnitt 2.2). PT har sina rötter i det 
tidiga 1980-talet då man började tala om begreppet learnability (’inlärnings-
barhet’), vilket avser vad som är möjligt att lära sig vid ett visst stadium i 
inlärningsprocessen. Det nya språket tycks tillägnas i något slags naturlig 
ordning som inte verkar gå att ändra på genom undervisning (Gass & Selin-
ker 2001:317).  

En teori om inlärningsbarhet måste enligt Pienemann & Håkansson 
(1999:385) beskriva hur inlärarspråket utvecklas från nybörjarstadiet fram 
till nästan målspråkskompetens med hjälp av input och olika inlärnings-
mekanismer. Men medan begreppet learnability betraktar denna process som 
ett rent logiskt-matematiskt problem vill Pienemann ta i beaktande att detta 
sker i en mänsklig hjärna, vilket ger vissa psykologiska begränsningar. Där-
för vill han tillföra processbarhetsperspektivet: 

The architecture of human language processing therefore forms the basis for 
Processability Theory. It will be argued that language acquisition incorpo-
rates as one essential component the gradual acquisition of those very com-
putational routines. In other words, the task of acquiring a language includes 
the acquisition of the procedural skills needed for the processing of the lan-
guage. It follows from this that the sequence in which the target language 
(TL) unfolds in the learner is determined by the sequence in which process-
ing routines develop which are needed to handle the TL’s components. 
(Pienemann 1998b:1) 

 
Ett forskningsprojekt som gav vid handen att andraspråket utvecklas i en viss 
ordning var det så kallade ZISA-projektet, där Pienemann medverkade (se 
t.ex. Meisel m.fl. 1981, Clahsen m.fl. 1983). I projektet undersöktes tyska 
som andraspråk varvid det visade sig att de tyska ordföljdsreglerna tillägna-
des i en särskild ordning. Pienemann har arbetat vidare med dessa fynd och 
därvid bland annat formulerat den så kallade teachability hypothesis (1987, 
1989), som så att säga utgör den andra sidan av det ovan nämnda begreppet 
learnability. Enligt denna kan undervisning alltså inte ändra ordningen mel-
lan stadierna i inlärningsgången. Förklaringen till detta är att förmågan att 
processa de grammatiska strukturerna byggs upp hos inläraren i en fast, im-
plikationell ordning, där varje nytt stadium förutsätter det föregående. Där-
emot kan undervisning påskynda inlärningen, särskilt om den läggs på en 
nivå strax över det stadium inläraren befinner sig på, eftersom den då, enligt 
Pienemann (1985), blir som mest effektiv. 

Processbarhetsteorin har visserligen sitt ursprung i ZISA-projektet men 
innebär också att den tidigare forskningen om inlärningen av tysk ordföljd 
analyseras på nytt sätt. Teorin har dessutom breddats genom att det visat sig 
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att den kan tillämpas också på tillägnandet av den morfologiska delen av 
tyskan. Ytterligare ett sätt som teorin utvecklats på är dess tillämplighet på 
andra språk. Eftersom den antas vara universell kan den fungera som tvär-
språkligt mätinstrument. Som tidigare nämnts är utgångspunkten för PT 
Levelts (1989) modell för talproduktion och inlärarens stegvis växande för-
måga att processa grammatiska strukturer i spontan muntlig produktion. Med 
hjälp av LFG (Bresnan 1982) kan strukturerna tolkas så att de kan tillämpas 
på enskilda språk. Därigenom kan man också företa jämförelser mellan in-
lärare av olika språk.  

Den ordning som processbarheten byggs upp i under inlärarspråkets ut-
veckling kan ordnas i en hierarki, som går från det enklare till det mer kom-
plexa. PT placerar tillägnandet och automatiseringen av de grammatiska 
processerna i en ordningsföljd som utgår från storleken på den syntaktiska 
domän där den grammatiska processen äger rum: enstaka ord, fraser, satser 
och hela meningar. Ju större domän överföringen av den grammatiska 
informationen sker inom, desto högre nivå i PT-hierarkin. På så sätt utgör 
varje nivå en förutsättning för nästa enligt en implikationell skala (se tabell 1). 

Tabell 1. Implikationsskala över procedurer i processbarhetsteorin (efter Pienemann 
& Håkansson 1999:392) 

 
Steg i inlärningsgången 

Processningsprocedurer 1 2 3 4 5 

Gram. info. mellan satser – – – – + 

Gram. info. inom satser – – – + + 

Gram. info. inom fraser – – + + + 

Ordklasser, lexikal morfologi – + + + + 

Ord (”lemma”) + + + + + 

Gram. info. = överföring av grammatisk information 
 
PT-hierarkin antas visserligen vara universell, men för varje givet andra-
språk kan vissa morfologiska och syntaktiska strukturer knytas till en viss 
nivå i hierarkin. Man får på så sätt ett tvärspråkligt mätinstrument med hjälp 
av vilket man kan företa jämförelser mellan inlärare av olika andraspråk och 
se hur långt de kommit i utvecklingen på de olika språken. 

Sedan PT introducerades i Pienemann 1998b har teorin vidareutvecklats i 
boken Cross-Linguistic Aspects of Processability Theory (Pienemann 2005b), 
där bland annat tvärspråkliga aspekter har behandlats ytterligare. Dessutom 
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innebär den utvidgade versionen att PT-hierarkin inkluderar flera aspekter av 
språkproduktion, inte bara utvecklingsproblemet utan också det logiska pro-
blemet (jfr avsnitt 2.1). Den beaktar även hur den grammatiska utvecklingen 
styrs av förhållandet mellan det sakinnehåll som uttrycks i en mening och 
sättet varpå detta sker med grammatiska medel. Teorin bibehåller dock sina 
ursprungliga grundantaganden. Föreliggande avhandling utgår emellertid 
huvudsakligen från PT-hierarkin i dess ursprungliga form. 

PT utvecklades ursprungligen för muntlig, spontan produktion. Av den 
anledningen har flertalet studier som tillämpat PT utförts på muntligt mate-
rial, men på senare tid har PT-relaterad forskning även bedrivits på skriftligt 
material, om än i betydligt mindre omfattning (se Håkansson & Norrby 
2007, Rahkonen & Håkansson 2008).  

I det följande beskrivs PT-hierarkin för svenska som andraspråk. Därefter 
redovisas några tidigare studier där PT prövats på olika språk, framförallt 
svenskan. 

2.5.4 Processbarhetshierarkin för svenska som andraspråk 
Svenskan är ett av de språk som undersökts relativt utförligt utifrån PT. I 
Pienemann & Håkansson 1999, se även Pienemann (1998b), tas ett samlat 
grepp om de resultat som svensk andraspråksforskning tillhandahållit fram 
till slutet av 1990-talet. Syftet med genomgången är dels att pröva PT empi-
riskt, dels att identifiera hur den inlärningsgång som PT förutsätter ser ut för 
svenska språket. Denna inlärningsgång sammanfattas i tabell 2 och beskrivs i 
det följande kortfattat.4  
 
Nivå 1: ord, ”lemma”. Vid all språkinlärning måste inläraren ha tillgång till 
en uppsättning ord, ett lexikon, innan dessa kan vara föremål för några 
grammatiska processer. På denna nivå använder sig inte inläraren alls av 
grammatiska strukturmedel som t.ex. olika böjningsmorfem, utan orden 
dyker upp som invarianta helheter (enstaka konstituenter) och yttrandena 
består av nakna ord utan böjning, mellan vilka ingen grammatisk överföring 
sker. På denna nivå uppträder även inlärda helfraser, som av inläraren an-
vänds som oanalyserade helheter (t.ex. jag vet inte, hur mår du?).  
Nivå 2: Ordklasser. När man nått denna nivå börjar man kunna urskilja 
ordklasserna liksom vilka böjningsmorfem som kan knytas till en viss ord-
klass, så kallad lexikal morfologi. Inlärarspråket börjar därmed innehålla 
ändelser, t.ex. pluraländelser och enklitisk artikel. Således kan inläraren 
processa exempelvis bilar och bilen men ingen överföring av den gram-
matiska informationen sker ännu, utan böjningen används endast lokalt. Där-
för kan inläraren producera fraser av typen *två bil trots att hon är medveten 

                               
4 För en utförligare beskrivning hänvisas till Pienemann (1998b) eller Pienemann & Håkans-
son (1999).  
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om att pluralformen är bilar. Ordföljden är på detta stadium fortfarande ka-
nonisk och invariant, det vill säga rak (SV, subjekt–verb), och ingen spets-
ställning av andra led än subjektet förekommer. 

Tabell 2. Processbarhetshierarkin för svenska (fritt efter Pienemann & Håkansson 
1999:404 samt Håkansson 2000:140) 

Nivå Morfologi Syntax 

5. Processbart: meningar 
    Överföring av gram. info. 
    mellan satser 
 

 Skillnad huvudsats/bisats 
Inte inversion i bisatser 
Preverbal negation i bisats 
 

4. Processbart: satser 
    Överföring av gram. info.  
    mellan fraser 
 

Predikativ kongruens: 
bilarna är röda 
 

Inversion: 
sedan körde bussen 
(ADV+VS) 
 

3. Processbart: fraser 
    Överföring av gram. info. 
    inom fraser, frasmorfologi 
 

Attributiv kongruens: 
röda bilar 
 

Spetsställning av adverb med 
rak ordföljd: 
*sedan bussen körde 
(ADV+SV) 
 

2. Processbart: ordklasser, 
    lexikal morfologi 
 

Plural, bestämd form, presens, 
preteritum, lexikal morfologi 
bilar, *två bil 
 

Kanonisk, rak ordföljd (SV) 
 
 

1. Processbart: ord, ”lemma” Invarianta former Enstaka konstituenter, 
helfraser 
katt ramla, jag vet inte 

Gram. info. = grammatisk information 
 
Nivå 3: Fraser. Här börjar inläraren kunna överföra grammatisk information 
mellan ord inom samma fras, så kallad frasmorfologi. Inläraren börjar till-
lämpa kongruensböjning exempelvis vad gäller genus och numerus inom 
nominalfrasen, det vill säga attributiv kongruens: 

 
en röd bil – flera röda bilar 
ett rött äpple – flera röda äpplen 
 

Den grammatiska överföringen är dock begränsad till frasen, vilket innebär 
att inläraren inte klarar av att processa predikativ kongruens (dvs. adjektivet 
kongruerar med substantivet i predikativ ställning), och skulle alltså kunna 
producera satser av typen *bilarna är röd_. Vad gäller ordföljden börjar 
inläraren att variera fundamentet genom att spetsställa exempelvis adverbial, 
men detta leder på denna nivå inte till inversion, eftersom processkapaciteten 
ännu inte omfattar hela satsen. Meningar som *sedan bussen körde istället 
för sedan körde bussen kan därför förekomma. 
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Nivå 4: Satser. På den fjärde nivån kan inläraren även överföra grammatisk 
information inom satser, mellan fraser. Predikativ kongruens dyker därmed 
upp på detta stadium, exempelvis bilarna är röda, vilket således innebär en 
större prestation än att säga de röda bilarna. Eftersom förmågan att processa 
nu sträcker sig över hela satsen börjar inläraren tillämpa inversion vid spets-
ställt icke-subjekt och kan alltså säga: sedan körde bussen. Däremot kan 
inläraren ännu inte processa grammatisk överföring mellan olika satser. Den 
så kallade biff-regeln (”bisats har inte före finitet” dvs. preverbal negation 
samt placering av satsadverbial före det finita verbet) i bisatser tillämpas 
ännu inte utan meningar som *pojken som vill inte cykla och *pojken som 
cyklar inte liksom inversion i bisatser och indirekta frågor: *jag undrar när 
kommer bussen kan förekomma. 
Nivå 5: Meningar. Inlärare som kommit så här långt i sin språkutveckling 
har överblick över hela meningar och kan processa grammatisk information 
mellan såväl ord och fraser som satser. För svenskans del innebär det att de 
kan skilja mellan huvudsats och bisats, tillämpa biff-regeln genom att pla-
cera negationen och andra satsadverbial före finitet (pojken som inte cyklar), 
undvika inversion i bisatser samt behärska indirekta frågor (jag undrar när 
bussen kommer). 
 
Ovanstående hierarki kommer i princip att ligga till grund för analysen i min 
undersökning även om jag av reliabilitetsskäl kommer att koncentrera mig 
på vissa strukturer. En redogörelse för och diskussion kring mina val åter-
finns i kapitel 3. Närmast ges exempel på andra språk som PT prövats mot 
samt några svenska och nordiska undersökningar där PT tillämpats. 

2.5.5 Processbarhetsteorins tvärspråkliga giltighet 
För att PT:s grundtanke om processbarhet och överföring av grammatisk 
information ska kunna sägas vara universell och allmängiltig för mänskliga 
språk krävs att teorin kan överföras på enskilda språk och testas empiriskt på 
dessa. Här är en relevant fråga huruvida PT verkligen stämmer för alla värl-
dens språk, även typologiskt olika. Denna fråga är ett övergripande tema i 
Pienemann 2005b, som också syftar till att vidareutveckla PT.  

Pienemann & Håkansson (1999, se även Pienemann 1998b) går igenom 
de senaste decenniernas svenska andraspråksforskning avseende morfologi 
och syntax. PT testas mot 14 empiriska studier, varvid den tillägnande-
ordning av morfo-syntaktiska strukturer PT förutspår visar sig gälla även för 
svenskan, vilket enligt Pienemann bekräftar PT-hierarkin: 

Wherever a study produces findings which relate to the processability hierar-
chy it confirms the predictions derived from the hierarchy. There is not a 
single piece of counter-evidence to the predictions. (Pienemann 1998b:206) 
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De genomgångna studierna inkluderar över 1000 informanter och är av såväl 
longitudinell som latitudiniell karaktär. En närmare beskrivning av några av 
dem ges i avsnitt 2.6. Vidare har Pienemann (2003:699) prövat PT mot ett 
antal tyska studier som alla visar att de morfo-syntaktiska strukturerna dyker 
upp i inlärarspråket i den ordning som PT förutspår. Dessa studier utgörs av 
bland andra Clahsen 1980, Pienemann 1980, 1981, 1987, Meisel m.fl. 1981, 
Clahsen m.fl. 1983 samt Jansen 1991. 

Pienemann (1998b:177) har också testat PT-hierarkin mot två empiriska 
undersökningar av hur engelska tillägnas som andraspråk. Den ena studien 
(Johnston 1985) företogs på polska och vietnamesiska invandrare i Austra-
lien. Den bekräftar PT:s implikationella förutsägelser utan undantag vilket 
innebär att den utgör ett starkt stöd för den engelska PT-hierarkin. Den andra 
studien har Pienemann själv medverkat i (Pienemann & Mackey 1993) och 
den företogs på barn i åldrarna 8–10 år som skulle lära sig engelska som 
andraspråk. Inte heller här finns några motbevis mot PT-hierarkin, vilket 
innebär att studien stöder resultaten från Johnstons (1985) undersökning. 

Svenska, tyska och engelska är alla germanska språk, något som gör det 
extra angeläget att pröva teorin mot andra, typologiskt mer avlägsna språk. 
Så har bland annat skett på japanska i två empiriska studier (Kawaguchi 
1996, Huter 1998). Även dessa studier stöder PT även om de begränsar sig 
till de tre första nivåerna i PT-hierarkin. Di Biase & Kawaguchi (2002) och 
Kawaguchi (2005) har också visat att PT stämmer för japanska för såväl 
longitudinella data som tvärsnittsdata. Övriga språk som PT-hierarkin också 
testats på och befunnits stämma för är standardkinesiska (Zhang 2001, 2004, 
2005), arabiska (Mansouri 2000, 2005) och italienska (Di Biase & Kawagu-
chi 2002).  

Finska som andraspråk har också varit föremål för en PT-baserad studie 
(Martin 2004). Tre strukturer i finskan testades, nämligen attributiv kongru-
ens, predikativ kongruens samt relativ bisats. Resultatet för attributiv och 
predikativ kongruens stämmer relativt väl överens med PT:s förutsägelser 
även om vissa andra faktorer enligt Martin också kan ha haft betydelse för 
resultatet såsom exempelvis salience.5 När det gäller relativsats tycks där-
emot resultaten motsäga PT.  

När det gäller transfer från förstaspråket (jfr avsnitt 2.2) är PT:s utgångs-
punkt att strukturer från förstaspråket överförs till andraspråket först när 
inläraren har byggt upp tillräcklig processkapacitet för det nya språket. Att 
en viss struktur återfinns i förstaspråket hjälper således inte såvida inte in-
läraren kommit till den nivå i PT-hierarkin som den aktuella strukturen till-
hör. Detta synsätt benämns the Developmentally Moderated Transfer Hypo-
thesis (DMTH) och motsäger således Schwarz & Sprouses (1996) teori om 

                               
5 Salience innebär att en struktur på något sätt är framträdande och lätt att uppfatta för inlära-
ren, t.ex. på grund av att den är väldigt frekvent i input, eller tvärtom ovanlig och just därför 
sticker ut (Gass & Selinker 2001:126 f.). 
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Full Transfer/Full Access (se avsnitt 2.3), enligt vilken förstaspråkets struk-
turer kan transfereras i sin helhet redan i början av inlärningsprocessen. Vis-
serligen kan enstaka strukturer från förstaspråket dyka upp på tidigare 
stadier, men hela systemet av grammatiska processer överförs enligt PT inte 
direkt, utan måste byggas upp på nytt för varje enskilt språk (Pienemann 
1998b:80 f.).  

Håkansson (2001) har visat att svenskar som lär sig tyska inte tycks 
transferera den så kallade V2-regeln (dvs. regeln om inversion efter 
spetsställt icke-subjekt) vid tidiga inlärningsstadier trots att den återfinns i 
bägge språken. I studien undersöks 143 skolungdomar i årskurserna 7, 8, och 
9 bland annat avseende deras användning av V2-regeln i skrift. Resultatet 
visar på en stor variation i tillämpningen av V2-regeln, såväl mellan 
inlärarna som hos en och samma inlärare. Detta strider mot Full 
Transfer/Full Access-hypotesen. Istället uppvisar de svensktalande inlärarna 
samma slags inlärarstrukturer i sin tyska som inlärare med andra förstaspråk, 
där ingen V2-regel finns. De tycks alltså följa samma inlärningsgång i 
tyskan som alla andra inlärare. Studien ger därmed stöd för DMTH. 

Att svenska inlärare av tyska inte transfererar V2-regeln visar också 
Håkansson m.fl. (2002) i en studie av svenska skolbarn som lär sig tyska 
som främmande språk. Trots att båda språken har inverterad ordföljd efter 
spetsställt adverbial i huvudsatser, följer inlärarna den implikationella 
ordning som PT förutsätter genom att först tillämpa rak ordföljd, därefter 
spetsställning utan inversion och slutligen spetsställning med inverterad 
ordföljd. Detta tyder på att förstaspråkets strukturer finns tillgängliga för 
andraspråket först när inläraren har utvecklat tillräcklig processkapacitet. Det 
innebär att de processer som krävs för att kunna producera omvänd ordföljd 
efter spetsställt adverbial och som redan finns i svenskan kan utnyttjas först 
när inlärarna nått upp till satsnivån, det vill säga PT-nivå 4, i tyskan. 

De två sistnämnda studierna har emellertid bestridits av Bohnacker (2006) 
som menar att det faktum att inlärarna inte behärskar V2-regeln i tyska trots 
att den också finns i svenska istället kan bero på negativ transfer från 
engelskan, där motsvarande regel inte återfinns. Enligt henne behärskar 
svenska inlärare av tyska som inte har tidigare kunskaper i engelska V2-
regeln på ett tidigare stadium. Det menar hon visar att förstaspråkets regler 
visst transfereras redan vid början av inlärningsprocessen. Dessa slutsatser 
tillbakavisas emellertid av Pienemann & Håkansson (2007), som menar att 
inlärarna i Bohnackers studie redan är på en för avancerad inlärningsnivå 
och därmed inte kan sägas befinna på ett tidigt inlärningsstadium, eftersom 
de redan behärskar V2-regeln.  
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2.6 Svenska och nordiska undersökningar 
Svensk andraspråksforskning har varit livaktig de senaste decennierna. Här 
finns inte utrymme att redovisa alla bidrag, utan jag begränsar mig till dem 
som varit särskilt relevanta för min undersökning. Pienemann & Håkansson 
(1999) går igenom de resultat som svensk andraspråksforskning kring 
morfologi och syntax tillhandahållit fram till slutet av 1990-talet, och de 
konstaterar att den stöder PT:s antaganden (se även avsnitt 2.5.4 och 2.5.5). I 
sin genomgång tar de upp 14 studier av vilka sju behandlar (bland annat) 
morfologiska aspekter av andraspråkstillägnandet medan sju behandlar 
syntaxen. Studierna är sinsemellan visserligen olika till sin metodiska ut-
formning och inriktar sig på olika frågeställningar, men Pienemann & Håkans-
son försöker förena dem genom att ta fasta på de resultat som kan ge en bild 
av inlärningsgången när det gäller svensk morfo-syntax. De studier som 
ingår i genomgången återges i tabell 3. 

Tabell 3. Morfologiska och syntaktiska studier av svenska som andraspråk (efter 
Pienemann & Håkansson 1999) 

Morfologiska studier Syntaktiska studier 

Andersson 1992 Bolander 1988 
Axelsson 1994 Colliander 1993 
Hammarberg 1996 Hyltenstam 1977, 1978a, 1978b 
Lahtinen 1993 Håkansson & Dooley Collberg 1994 
Noyau 1992 Håkansson & Nettelbladt 1993, 1996  
Salameh m.fl. 1996 Rahkonen 1993 
Viberg 1991 Salameh m.fl. 1996 
 
Enligt Pienemann och Håkansson (1999:417) bekräftar deras genomgång av 
studierna PT:s förutsägelser varje gång de innehåller resultat som kan relate-
ras till PT. Därmed utgör de ett starkt empiriskt stöd för teorin. 

För en genomgång av dessa studiers resultat i ett PT-perspektiv hänvisas 
till Pienemann & Håkansson (1999). Två av studierna som visserligen 
genomfördes innan PT introducerades men vars resultat är relevanta för 
teorin presenteras också kort här, eftersom de har betydelse för min under-
sökning. Därefter redogör jag för studier där PT tillämpas på svenska som 
andraspråk.  

2.6.1 Hyltenstams och Bolanders studier 
Hyltenstam (1977, 1978a, 1978b) var den förste att beskriva inlärnings-
gången i form av implikationsskalor. Studien företogs på 160 inlärare med 
35 olika förstaspråk. Även i andra avseenden (såsom tidigare språkkunska-
per och utbildningslängd) var gruppen heterogen. Eliciteringen skedde 
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medelst ett så kallat cloze-test (en lucktext) som Hyltenstam (1977) konstru-
erat utifrån fri produktion i form av uppsatser och bandinspelningar där han 
identifierat vissa strukturer som visat sig problematiska för många inlärare. 
De strukturer som undersöktes var negationens placering i olika typer av 
satser, ja/nej-fråga samt inversion efter spetsställt icke-subjekt.6 Studien var 
longitudinell och testet genomfördes med fem veckors mellanrum.  

Resultaten redovisas som sagt i form av implikationsskalor utifrån vilka 
ett mönster i inlärningen kan utläsas. Fördelen med dessa är att resultaten 
inte enbart redovisas på gruppnivå utan man kan också följa inlärnings-
gången hos varje enskild informant (Hyltenstam 1977:394). Den implikatio-
nella analysen visar på ett tydligt mönster, vilket innebär att inlärnings-
gången ser likadan ut hos informanterna oavsett bakgrundsfaktorer såsom 
utbildning, tidigare språkkunskaper och förstaspråk. Inlärarspråkets variation 
förefaller således vara mer regelbunden än man tidigare trott. Visserligen 
tycks en del av bakgrundsfaktorerna ha betydelse för den hastighet med vil-
ken inlärningen sker, men de påverkar alltså inte ordningen mellan stegen i 
inlärningsgången, något som är förenligt med PT:s antaganden.  

Hyltenstams (1978b:47) studie visar också att vissa språkliga kontexter är 
mer gynnsamma för att en målspråksenlig regel ska tillämpas. När det t.ex. 
gäller negationens placering i huvudsats är ett finit hjälpverb en gynnsam 
kontext, medan det i bisatser är mer gynnsamt med huvudverbskontext. När 
det gäller inversion hittar Hyltenstam emellertid inget sådant mönster i sitt 
material. Det har däremot Bolander (1987, 1988 & 1989) gjort i sina under-
sökningar som utöver att bekräfta Hyltenstams resultat dessutom bidrar med 
nya kunskaper. Undersökningarna ingår i projektet Språkutveckling och 
undervisningsmodeller (SUM-projektet), där ett av syftena var att fastställa 
inlärningsgångar för svenska som andraspråk. Utifrån ett muntligt material, 
som består av 60 informanter fördelade mellan tre olika förstaspråk (finska, 
polska och spanska), på två olika inlärningsnivåer (låg och hög), har Bolan-
der undersökt bland annat negationens placering i olika satstyper och funda-
mentsfältet i satser med spetsställt icke-subjekt. Vissa kontexter befanns 
gynnsamma för placeringen av negationen i huvudsatser, såsom kopulan och 
modala verb av typen vill och kan. Detta menar Bolander beror på så kallad 
helfrasinlärning, vilket innebär att vissa mer frekventa ordkombinationer 
(som t.ex. vill inte och kan inte) till en början lärs in som oanalyserade hel-
heter. Detta fenomen skulle också kunna förklara varför objekt i fundamen-
tet, framförallt det, oftare än andra fundament leder till korrekt tillämpning 
av inversionsregeln, trots att den typen av meningar är tämligen ovanliga i 
svenskan (Bolander 1989:76). Här skulle alltså helfrasinlärning av vanligt 
förekommande fraser av typen det vet jag inte kunna utgöra en förklaring. 

                               
6 Ytterligare två strukturer, icke-inversion i bisats och ordningen mellan objekt och adverbial 
undersöktes men redovisas inte i detalj. 
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Ett gemensamt fynd i Hyltenstams och Bolanders studier är att negationen 
vid tidiga inlärningsstadier hamnar på rätt plats i bisatser, vilket ju är en 
struktur som tillhör den mest avancerade nivån i PT-hierarkin (nivå 5). Det 
beror på att det finns en generell tendens i tidigt inlärarspråk att placera 
negationen omedelbart före det finita verbet i huvudsats, något som överförs 
till bisatser, vilket också är den typologiskt omarkerade placeringen (jfr Dahl 
1979).  

2.6.2 Studier där PT tillämpas på svenska och nordiska språk  
I den tidigare nämnda studien av Glahn m.fl. (2001, se avsnitt 1.1.1) testades 
PT på de tre närliggande nordiska språken danska, norska och svenska. Detta 
gjordes på tre strukturer som återfinns i alla tre språken: attributiv kongru-
ens, predikativ kongruens samt placering av negation före det finita verbet i 
relativ bisats. I stort bekräftades PT:s förutsägelser såtillvida att adjektiv-
kongruens tycktes tillägnas tidigare i attributiv ställning än i predikativ. Men 
samtidigt visade det sig att också semantiska faktorer verkar ha betydelse för 
tillägnandeordningen. Numerusböjning tillägnades nämligen före genusböj-
ning i såväl attributiv som predikativ ställning, så att det parallellt med den 
hierarkiska ordningen mellan fras och sats också framträdde en hierarki 
mellan inlärningen av numerus- och genuskongruens. Enligt Glahn m.fl. 
(2001) kan detta förklaras med att numerus är en kategori som väljs aktivt av 
talaren och som har betydelse för yttrandets innehåll, medan genus är en rent 
lexikalt inneboende egenskap utan tydlig semantisk innebörd. Hammarberg 
(2004) menar att detta visar att man måste vidga PT och även relatera teorin 
till andra faktorer som har betydelse för språkutvecklingen såsom semantiska 
och funktionella. 

När det gäller preverbal negation i relativ bisats bekräftar studien av 
Glahn m.fl. (2001) PT:s förutsägelser, eftersom denna struktur hos deras 
informanter inte behärskas förrän såväl attributiv som predikativ kongruens 
har tillägnats. Vidare visade studien på en tendens hos informanterna till att 
favorisera utrum på bekostnad av neutrum. Slutligen gav studien vid handen 
att kongruensböjningen i vissa fall sker över fras och satsgränser på ett sätt 
som bryter mot den hierarki som PT föreslår, vilket komplicerar bilden och 
antyder att även andra faktorer än storleken på den syntaktiska domänen kan 
ha betydelse för inlärningsgången. 

Hammarberg (1996) har också ifrågasatt PT mot bakgrund av en longitu-
dinell studie där han testade PT:s förutsägelser gällande adjektivkongruens i 
attributiv ställning, som enligt PT alltså tillägnas före predikativ ställning. 
Hans material utgjordes av bandade intervjuer av 6 olika inlärare vid vardera 
10 tillfällen under en 18-månadersperiod. Han fann att PT:s hierarkiska ord-
ning stämde när det gäller pluralkongruens men att tillägnandeordningen var 
en annan för adjektiv i neutrum. Neutrum markerades i predikativ ställning 
på ett tidigare stadium än i attributiv ställning, alltså i motsatt ordning i för-
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hållande till PT:s hierarki. Detta menar Hammarberg skulle bero på att 
språkutvecklingen påverkas av flera olika faktorer som styr den åt olika håll, 
såsom hur pass frekvent en konstruktion är i input och inlärarens egen upp-
fattning om olika strukturers kommunikativa värde (Perceived Communica-
tive Value, PCV) som härvidlag skulle ha en större betydelse än själva för-
mågan att processa. Pienemann & Håkansson (1999:412 f.) hävdar dock att 
Hammarbergs exempel faller utanför ramen för PT eftersom det här inte är 
fråga om kongruens utan snarare icke-kongruens, nämligen den typ av satser 
med inkongruent neutrum som inte följer svenskans huvudregel för predika-
tiv kongruens, t.ex. sill är gott och blommor är vackert (jfr Källström 1993). 
Denna typ av konstruktion kan användas för att frammana en mer generell 
eller cirkumstantiell betydelse hos adjektivets referent. Skälet till att adjektiv 
i neutrum här dyker upp på satsnivå före frasnivå beror på att de inte alls 
kongruerar med något annat ord i denna kontext, vilket enligt Pienemann & 
Håkansson (1999) inte motbevisar PT, eftersom det alltså inte rör sig om 
kongruens i detta fall. 

En frågeställning som Håkansson (2000) tar upp är huruvida PT gäller 
både för barn som lär sig svenska som förstaspråk och barn som är andra-
språksinlärare. Hon utgår här från en rad olika undersökningar vilka hon 
medverkat i och som syftat till att undersöka bland annat användningen av 
inversion i olika slags huvudsatser hos förskolebarn som lär sig svenska 
(t.ex. Håkansson m.fl. 1991, Håkansson 1992, Håkansson & Nettelbladt 
1993, 1996). Barnen i undersökningarna tillhörde tre olika kategorier: andra-
språksinlärare, förstaspråksinlärare samt förstaspråksinlärare med diagnosen 
specifik språkstörning. I studierna fann man både likheter och skillnader 
mellan grupperna när det gäller deras inlärning av inversion. Enligt Håkans-
son (2000) visar studierna dock att PT gäller för såväl förstaspråksinlärning 
som andraspråksinlärning.  

PT har också tillämpats i en studie av tvåspråkiga barn med specifik 
språkstörning (Salameh 2003). Här har PT kommit till användning som ett 
tvärspråkligt mätinstrument genom att man med hjälp av PT kunnat jämföra 
barnens utveckling på de båda språken. 10 tvåspråkiga barn med specifik 
språkstörning undersöktes, liksom en kontrollgrupp bestående av 10 barn 
med samma språkkombination men med normal språkutveckling. Alla barn 
hade arabiska som hemspråk och talade svenska i förskolan. Såväl de språk-
störda barnen som kontrollgruppen följde samma utvecklingsgång på bägge 
språken, även om den första gruppen gjorde det betydligt långsammare. 
Studien bekräftar således PT:s förutsägelser och visar samtidigt att PT kan 
användas för att mäta tvåspråkiga barns inlärning på båda språken. Studien 
visar också att utvecklingen inte sker parallellt på båda språken, det vill säga 
man befinner sig inte automatiskt på en och samma nivå på andraspråket 
som på förstaspråket, utan förmågan att processa är språkspecifik och måste 
byggas upp från grunden för varje enskilt språk. Dessa resultat stöder således 
även den tidigare nämnda DMTH (avsnitt 2.5.5), enligt vilken strukturer från 
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förstaspråket överförs till andraspråket först när inläraren har byggt upp 
tillräcklig processkapacitet för det nya språket.  

I projektet Svenska i och utanför Sverige (Håkansson m.fl. 2004, Norrby 
& Håkansson 2007) undersöks grammatiska och pragmatiska utvecklings-
mönster hos inlärare av svenska som andraspråk respektive främmande 
språk. För den grammatiska analysen tillämpas PT, denna gång på såväl 
muntligt som skriftligt material. I Håkansson m.fl. 2004 presenteras resulta-
tet av en pilotstudie inför projektet. Den grammatiska utvecklingen följer 
PT:s implikationella ordning (med ett enda undantag) i båda grupperna. Det 
är intressant att notera att den grammatiska utvecklingsgången ser likadan ut 
hos båda grupperna trots att de har så olika förutsättningar för sin inlärning. 
Det talar för att förmågan att processa utvecklas på psykolingvistisk grund 
oberoende av hur inlärningssituationen ser ut.  

I en annan studie inom det ovan nämnda projektet har Håkansson & 
Norrby (2005) jämfört den grammatiska språkutvecklingen med den prag-
matiska förmågan och funnit ett samband. Inlärare som befinner sig på en 
hög PT-nivå uppvisar också vanligtvis en mer målspråksliknande pragmatisk 
behärskning. En låg grammatisk nivå tycks däremot hämma inlärarens 
pragmatiska förmåga. Det fanns emellertid inlärare som befann sig på en 
betydligt lägre nivå pragmatiskt än grammatiskt, så sambandet mellan hög 
grammatisk nivå och pragmatisk nivå är inte absolut, utan det kan i vissa fall 
vara så att den grammatiska utvecklingen har kommit längre än den pragma-
tiska. Studien visar också att inlärningssituationen har betydelse för den 
pragmatiska språkutvecklingen, eftersom det bland andraspråksinlärarna är 
vanligt att man har en högre nivå i pragmatik än i grammatik, medan det 
motsatta förhållandet råder bland dem som lär sig svenska som främmande 
språk. 

Philipsson (2007) har tillämpat PT på svenska som andraspråk i en tvär-
snittsstudie som dels syftar till att pröva giltigheten hos begreppen typolo-
gisk markering och processbarhet, dels till att undersöka huruvida olika data-
typer kan inverka på resultatet. De utvecklingsgångar som undersöks gäller 
direkta och indirekta frågor samt verbmorfologi. Dessutom studeras första-
språkets betydelse för utvecklingen av de aktuella strukturerna. Resultaten 
ger stöd för de antaganden som PT gör när det gäller den implikationella 
ordningen mellan strukturerna, och tyder på att förstaspråkets betydelse i 
detta sammanhang är underordnad.  

PT tillämpas också i det ännu pågående projektet På väg mot kommuni-
kativ kompetens (Svenska litteratursällskapet i Finland 2008) vars syfte är att 
kartlägga inlärningsgången av svensk morfo-syntax hos finska högstadie-
elever. Projektet syftar också till att visa vilken betydelse den grammatiska 
kompetensen har för den kommunikativa förmågan. 

Syftet med detta avsnitt har varit att beskriva hur PT förhåller sig till 
andra kognitivt orienterade teorier om andraspråksinlärning, samt att ge en 
kort översikt över teorins framväxt och grundläggande utgångspunkter. Vi-



 44 

dare har studier tagits upp där PT:s tvärspråkliga giltighet har prövats på 
olika språk. Därtill har givits exempel på studier där PT har tillämpats på 
framför allt svenska, men också andra nordiska språk.  

2.7 Testteori och testforskning 
Detta avsnitt kommer att behandla ett annat forskningsfält än föregående, 
som också är relevant för min undersökning, nämligen testteori och test-
forskning. Först ges en historisk tillbakablick när det gäller de olika teore-
tiska utgångspunkter som genom åren legat bakom språktestningen. Sedan 
beskrivs den nu rådande synen på språkförmåga som ligger till grund för 
dagens språktest, däribland Tisus. Därefter tas några infallsvinklar upp ut-
ifrån vilka man kan studera språktest, och exempel ges på vad man kommit 
fram till i olika undersökningar. Slutligen redogörs för hur PT förhåller sig 
till testning av muntlig språkfärdighet och hur Pienemann (1998b) anser att 
PT har relevans för muntlig bedömning. 

2.7.1 Historisk tillbakablick 
Bedömning av språkfärdighet har genom tiden speglat de allmänna trenderna 
inom språkvetenskapen, och när dessa har förändrats har detta även påverkat 
språktesten. Det finns alltså ett starkt samband mellan ett språktest och den 
språkliga teori det vilar på.  

Historiskt sett kan man tala om tre olika testperioder, som föregått vår tids 
mer kommunikativt inriktade syn på språkförmåga: den för-vetenskapliga 
perioden, den psykometrisk-strukturalistiska perioden under 1930–1960-talet 
och den psykolingvistisk-sociolingvistiska perioden under 1960–1970-talet 
(Spolsky 1995). Den nu rådande kommunikativa språksynen som också 
genomsyrar språktesten vann mark under 1980-talet. 

Den så kallade för-vetenskapliga perioden kännetecknades av att man inte 
intresserade sig för sådana företeelser som statistik, objektivitet och relia-
bilitet. Istället litade man helt enkelt på forskarnas expertis och lärarens för-
måga att utifrån sin erfarenhet göra en bedömning av språkkunskaperna, utan 
vare sig bedömningskriterier eller särskild utbildning. Det typiska språktestet 
bestod av fri muntlig eller skriftlig produktion, som bedömdes subjektivt och 
intuitivt av läraren. Den för-vetenskapliga perioden tog slut redan på 1920-
talet i USA, medan den i England härskade ända in på 1970-talet och fort-
farande finns den på många håll i världen (Carlsen 2003:60).  

Den för-vetenskapliga perioden avlöstes av den psykometrisk-struktura-
listiska som grundade sig på behavioristisk psykologi och strukturalistisk 
språksyn (jfr avsnitt 2.2), vilket också kom att avspegla sig i språktesten. 
Som en reaktion mot de tidigare subjektivt bedömda testen restes krav på 
objektiv rättning och bedömning. Därav kom testen att ändra karaktär till 
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enfokusuppgifter med flervalsfrågor. Man strävade efter att använda test-
metoder som medförde objektiv mätning. Fri muntlig och skriftlig produk-
tion undveks eftersom man ansåg att sådant inte kunde mätas på ett objektivt 
och tillförlitligt sätt. Den främsta företrädaren var Lado (1961), som också 
kom med ett tidigt verk ägnat enbart åt språktestning. 

Så småningom började man emellertid inse att också vad man mäter har 
betydelse, inte bara hur man mäter det. Även om fri skriftlig och muntlig pro-
duktion är svårmätbart kan man inte underlåta att testa sådana färdigheter 
(Carlsen 2003:62). Under andra världskriget hade man i USA förstått vikten 
av att verkligen kunna tala ett språk, eftersom man hade utlandsstationerad 
personal i olika länder. Under 1950-talet började FSI (Foreign Service In-
stitute) i USA att utveckla metoder att mäta muntlig produktion utan att 
äventyra reliabiliteten. Detta skulle ske med hjälp av bedömningsskalor med 
tydliga kriterier och genom utbildning av bedömare (Spolsky 1995:177). 
Denna strävan mot att uppnå reliabilitet, validitet och objektivitet i bedöm-
ningen har kommit att bli ett värdefullt och bestående bidrag till språktest-
ningen från perioden. 

I början av 1970-talet började man i Nordamerika och Europa att röra sig 
alltmer bort från den strukturalistiska språkinlärningssynen och man började 
intressera sig alltmer för autentiskt språkbruk (2.2). Den psykometrisk-struktur-
alistiska ansatsen kom att kritiseras för att inte testa autentiskt språkbruk. 
Detta ledde under 1970-talet fram till den psykolingvistisk-sociolingvistiska 
perioden som så småningom kom att leda till den kommunikativa språk-
synen, som alltså är aktuell än idag. Integrativa test förordades, det vill säga 
sådana som mäter flera färdigheter i samma uppgift (Corell & Sundberg 
2000:3). Så kallade cloze-test (lucktexter) och diktamina ansågs möta kraven 
på integrativa testmetoder. Fokus flyttades från reliabilitet till validitet vilket 
innebar att det man mätte kom att tillmätas större vikt än hur det bedömdes 
(Carlsen 2003:62 f.).  

Den kommunikativa synen på språktestning bygger alltså vidare på den 
psykolingvistisk-sociolingvistiska, men under 1980-talet kom fokus alltmer 
att ligga på inlärarens förmåga att använda språket i verkliga situationer. 
Begreppet kommunikativ kompetens7 introducerades först av sociolingvisten 
Hymes (1972) som menade att det krävs mer än rent formella grammatiska 
kunskaper för att en språkanvändare ska kunna kommunicera framgångsrikt. 
Detta var en reaktion mot Chomskys teorier vilka enligt Hymes betraktar 
språklig kompetens som liktydig med grammatisk kompetens (jfr 2.3). Enligt 
Hymes är grammatiken istället en av flera delar av den kommunikativa 
kompetensen, men att lära sig ett språk innebär inte bara att lära sig huruvida 
en mening är grammatisk eller ej, utan också om den är lämplig i en viss 

                               
7 Observera att begreppet kompetens används i en annan betydelse här jämfört med Chomskys 
begrepp med samma namn, som avser den inre, abstrakta språkbehärskningen. 
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situation. En mening kan vara grammatiskt korrekt men ändå olämplig i ett 
visst sammanhang. 

Begreppet kommunikativ kompetens har sedan vidareutvecklats av flera 
forskare. Canale & Swain (1980) fokuserar särskilt på andraspråksinlärare 
och har konstruerat en modell över kommunikativ kompetens. Modellen 
består i huvudsak av tre komponenter: grammatisk, sociolingvistisk samt 
strategisk kompetens. Grammatisk kompetens innefattar ordförråd, morfo-
logi, syntax, semantik och fonologi. Sociolingvistisk kompetens är inlärarens 
förmåga att anpassa sitt tal till den kommunikativa situationen på ett lämpligt 
sätt, och därvid ta hänsyn till faktorer såsom sociokulturella normer, syftet 
med kommunikationen, deltagarnas roller etc. Med strategisk kompetens 
menas de verbala och icke-verbala kommunikationsstrategier som syftar till 
att lösa kommunikativa problem och kompensera för misslyckanden i kom-
munikationen, t.ex. upprepningar och omskrivningar. Canale (1983) revide-
rade senare modellen och lade då till ytterligare en komponent: diskursiv 
kompetens. Detta innefattar inlärarens förmåga att kombinera grammatisk 
form och betydelse till en sammanhängande talad eller skriven text i olika 
genrer.  

Med utgångspunkt i Canale och Swains modeller konstruerade Bachman 
(1990) en modell över vad han kallar kommunikativ språkförmåga (Communi-
cative Language Ability). Modellen har sedan utvecklats ytterligare av 
Bachman & Palmer (1996) och har blivit oerhört inflytelserik när det gäller 
språktest. Den är idag den i särklass mest dominerande språksynen i test-
sammanhang. Det gäller också de svenska nationella språktesten sfi-provet 
(Lindberg 1997, Wrigstad 2004) och Tisus (Tisus. Muntlig färdighet. In-
struktioner till bedömare 2003). Av den anledningen beskrivs modellen nå-
got utförligare i följande avsnitt. 

Under 1990- och 2000-talen har testforskningen som ovan nämnts fortsatt 
i den kommunikativt inriktade andan. Det som präglat dessa decennier har 
bland annat varit en högre grad av professionalisering av testutvecklingen. 
Man har alltmer gått in för att utbilda testkonstruktörer och bedömare. Sam-
tidigt har fältet genomgått en internationalisering, och olika internationella 
samarbetsorgan har bildats inom området (Stansfield 2008). Ett exempel på 
ett sådant är ALTE (Association of Language Testers in Europe), som också 
Tisus är anslutet till. 

2.7.2 Att bedöma kommunikativ språkförmåga 
I avsnittet ovan redogjordes för de olika språksyner som legat till grund för 
språktest och hur dessa har förändrats över tiden. Den idag i särklass van-
ligaste synen i testsammanhang är den kommunikativa, där språkbehärsk-
ningen betraktas som en helhet och där man tar fasta på språkets kommuni-
kativa syfte. Bachman och Palmers (1996) teoretiska modell över kommuni-
kativ språkförmåga, som är en vidareutveckling av Bachmans modell (1990), 
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har i Sverige bearbetats och beskrivits av flera, t.ex. Lindberg (1997), Corell 
& Sundberg (2000) samt Wrigstad (2004). Följande framställning bygger 
främst på Lindberg (1997), Wrigstad (2004) samt Bachman & Palmer 
(1996). 

Bachman & Palmer (1996:78) framhåller att deras språksyn inte är en 
modell över språkligt processande utan en förklaringsmodell att utgå från vid 
konstruktion och tolkning av muntliga test. De menar att om man ska kunna 
dra några slutsatser om en testtagares språkförmåga utifrån dennes prestatio-
ner på ett test måste man tydligt och klart definiera vad man menar med 
språkförmåga och skilja detta från andra faktorer som kan påverka testresul-
tatet (Bachman & Palmer 1996:66). Hur man definierar språkförmågan i en 
viss testsituation ligger sedan till grund för de slutsatser man kan dra utifrån 
testtagarens prestationer, vilket kallas ett konstrukt, det vill säga de underlig-
gande egenskaper som ligger till grund för språkförmågan och som ett 
språktest försöker mäta.  

Idag anser man inom forskningen att språkbehärskning är någonting oer-
hört komplext. För att en inlärare ska kunna använda sitt språk effektivt i 
olika kommunikativa situationer krävs djupa kunskaper och färdigheter på 
flera olika plan. Att besitta en kommunikativ språkförmåga innebär, som 
Lindberg framhåller, något mycket mer än att man klarar sig i ”enkel munt-
lig interaktion” (1997:3). 

Bachman och Palmers teoretiska modell delar in språkförmågan i två hu-
vudkategorier: organisatorisk kompetens och pragmatisk kompetens (se figur 
1). Organisatorisk kompetens innebär att man kan tolka och producera 
yttranden som är begripliga och grammatiskt korrekta och sammanfoga dem 
till meningar och längre sammanhängande sekvenser som skriven och talad 
text. För detta krävs kunskaper om språkets ljudsystem, ordförråd och 
grammatik. Organisatorisk kompetens delas i sin tur in i formell språklig 
kompetens och textuell kompetens. Formell språklig kompetens inkluderar 
kännedom om språkets byggstenar såsom fonologi, syntax, lexikon samt 
grafematiska regler, stavningsregler och interpunktion.  

Textuell kompetens avser förmågan att av yttranden och meningar kunna 
skapa längre sammanhängande och begripliga talade och skrivna texter. 
Detta innefattar kunskap om hur man med olika sambandsmarkörer skapar 
kohesion i texterna samt hur språket organiseras retoriskt i olika typer av 
texter. 

Den andra huvudkomponenten, pragmatisk kompetens, avser kunskap om 
språkanvändningsregler, vilket innebär att man kan tolka och producera 
yttranden som är lämpliga för olika kommunikativa funktioner i olika situa-
tioner. Modellen skiljer härvid mellan funktionell kompetens och socioling-
vistisk kompetens. Funktionell kompetens inbegriper förmågan att på ett 
effektivt sätt uttrycka sina kommunikativa avsikter med hjälp av olika 
språkliga funktioner. I språket används i huvudsak ett antal övergripande 
sådana funktioner såsom informerande (att ge och ta emot information), 
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expressiva (att kunna uttrycka och tolka uttryck för känslor, behov och 
önskningar), direktiva (att förmå någon att göra något) samt kontakt-
reglerande (att skapa och upprätthålla relationer). Utöver detta behöver en 
språkanvändare veta hur man utför olika talhandlingar såsom att lova, varna 
och protestera etc. Den sociolingvistiska kompetensen innebär att man kan 
anpassa och tolka språket i förhållande till samtalssituationen och samtals-
partnern. Det handlar också om att känna till regler som kan knytas till olika 
dialekter, register och genrer liksom idiomatiska och metaforiska uttryck. 

Kommunikativ språkförmåga

Organisatorisk kompetens Pragmatisk kompetens

Formell språklig 
kompetens

Fonologisk/ 
Grafematisk 
kompetens

Lexikal kunskap Grammatisk
kunskap

Formella 
sambands-
markörer

Retorisk
organisation

Övergripande 
kommunikativa

funktioner

Talhandlingar Socio-kulturella 
regler

för språklig 
variation 
(dialekter, 

genrer, stilarter 
etc.)

Textuell
kompetens

Funktionell
kompetens

Sociolingvistisk
kompetens

Strategisk kompetens

Kontroll
 

Figur 1. Modell över den kommunikativa språkförmågan (efter Lindberg 1997).  

Utöver dessa språkliga kompetenser behöver språkanvändaren också kun-
skaper av mer allmänt kognitiv karaktär för att kunna utnyttja sina språkliga 
resurser optimalt. Bachman & Palmer (1996) kallar detta strategisk kompe-
tens och avser därmed ett slags kognitiv problemlösningsförmåga som an-
vänds för att lösa såväl språkliga problem som andra. Genom den strategiska 
kompetensen kan inläraren använda sina språkkunskaper och avgöra hur 
man lämpligast planerar sitt tal i en given situation. Utan den strategiska 
kompetensen skulle språkbrukaren inte kunna använda sin språkliga kom-
petens i naturlig kommunikation. 

När det gäller en muntlig testsituation är den strategiska kompetensen 
central eftersom det bland annat handlar om hur pass lättillgängliga språk-
kunskaperna är för språkanvändaren. Vissa forskare talar i detta samman-
hang om den kontroll som språkanvändaren har över sin språkförmåga 
(Bialystok & Sharwood Smith 1985, Viberg 1993). Att ha kontroll innebär 
att kunskaperna är automatiserade så att språket flyter på utan alltför stor 
ansträngning. Graden av kontroll varierar under inlärningsprocessen men 
också mellan olika kommunikationssituationer. Nervositet, stress och trötthet 
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kan påverka kontrollen på ett negativt sätt, vilket är relevant i testsamman-
hang. Därför framhåller Lindberg (1997) kontrollen som en särskild kompo-
nent i sin bearbetning av modellen (se figur 1). Även om man är medveten 
om att den pressande testsituationen kan påverka testtagarens kontroll nega-
tivt ger samtidigt just detta en rimlig bild av inlärarens språkförmåga, eftersom 
kontrollen är en så pass viktig del av den kommunikativa språkförmågan. 

Som teoretisk modell ser det ut som om komponenterna i den kommuni-
kativa språkförmågan är väl avgränsade, men i själva verket är språkför-
mågan synnerligen dynamisk, vilket innebär att de olika kompetenserna 
ständigt samverkar med varandra och dessutom med andra mentala processer 
såsom kunskapsmönster (kunskaper om och erfarenheter av omvärlden), 
känslomönster (känslors och värderingars påverkan på språkkunskaperna), 
liksom inlärarens personliga egenskaper (t.ex. ålder, kön och kulturell bak-
grund). Därutöver har också kommunikationssituationen och samtals-
partnerna betydelse för hur språkanvändningen gestaltar sig. 

Detta är den teoretiska grund som språktest vanligtvis vilar på idag (där-
ibland Tisus), men för att ett test ska vara av god kvalitet krävs mer än så. 
Ett språktest är ju ett mätinstrument och som sådant måste man kunna lita på 
att det verkligen mäter vad det är avsett att mäta på ett tillförlitligt sätt, om 
det överhuvudtaget ska gå att dra några användbara slutsatser av testresul-
tatet. Bachman & Palmer (1996) urskiljer 6 kvalitetskriterier som enligt dem 
utmärker goda språktest: reliabilitet, validitet, autenticitet, interaktivitet, 
testeffekt samt genomförbarhet. 

Reliabilitet avser tillförlitligheten hos provresultatet. I princip ska samma 
test som genomförs två gånger ge samma resultat, och olika bedömare ska 
också komma fram till samma bedömning. För att uppnå en hög reliabilitet 
gäller det att identifiera och söka minimera alla de faktorer som kan påverka 
resultatet men som inte är kopplade till den kommunikativa språkförmågan 
som testet avser att mäta. Sådana kan vara ljudkvaliteten i ett hörförståelse-
test; är den låg kan resultatet bli dåligt utan att det har något med testtaga-
rens språkförmåga att göra. Olika bedömare kan också komma fram till olika 
resultat vid bedömningen av samma testprestation vilket inte heller har något 
med testtagarens kunskaper att göra utan med bedömarna och hur de tolkar 
bedömningskriterierna (Wrigstad 2004:720 f.). 

Validitet innefattar de slutsatser vi kan dra om en testtagares språkför-
måga utifrån ett testresultat, det vill säga huruvida ett test verkligen mäter 
vad det avser att mäta. Med autenticitet avses i vilken utsträckning ett testre-
sultat kan generaliseras till verklig språkanvändning. Ställer testuppgiften 
samma krav som liknande uppgifter skulle göra utanför testsituationen? 
Målet är att rekonstruera en verklig språkanvändning, vilket innebär att man 
strävar efter att samtalet ska bli så autentiskt som möjligt. Det finns emeller-
tid forskare som hävdar att en testsituation aldrig kan ge prov på autentiskt 
språkbruk (se t.ex. Spolsky 1985, van Lier 1989).  
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Interaktivitet gäller samspelet mellan testtagaren och testuppgiften. En 
uppgift bör engagera så många olika kompetenser som möjligt, det vill säga 
såväl språkförmåga och strategisk kompetens som kunskapsmönster och 
känslomönster. Med testeffekt menas testets påverkan på undervisningen och 
samhället. På mikronivå kan detta gälla testtagare, lärare och bedömare, me-
dan det på makronivå kan handla om institutioner och myndigheter. Ett 
stundande test kan t.ex. påverka inlärningen och undervisningen. Wrigstad 
(2004:725) framhåller vikten av att ett test uppfattas som rimligt och rättvist, 
om det utgör beslutsunderlag för framtida arbeten och studier. Detta gäller 
givetvis i hög grad Tisus som kan avgöra om en presumtiv student kan stu-
dera på högskola eller ej. Slutligen har testets genomförbarhet att göra med 
hur testet utförs och hur det tas fram. Bachman & Palmer (1996:36) definie-
rar genomförbarhet som sambandet mellan de resurser som krävs för att 
konstruera, utveckla och genomföra ett test och de kostnader som finns till-
gängliga för detta ändamål. Om ett test blir för krångligt och dyrt att genom-
föra kommer det inte att användas. 

Sammanfattningsvis är det dessa 6 kvalitetskriterier som tillsammans bi-
drar till ett tests kvalitet och användbarhet. Utifrån syftet med det enskilda 
testet gäller det sedan vid testkonstruktionen att hitta en rimlig balans mellan 
dessa kriterier. 

2.7.3 Tidigare forskning om muntlig språktestning 
Language Testing eller språktestning är ett helt eget forskningsfält inom 
andraspråksparadigmet och här finns givetvis inte utrymme för att ge en 
fullständigt heltäckande bild. Istället ges några exempel på infallsvinklar 
utifrån vilka man kan studera muntliga språktest, och vad några undersök-
ningar har kommit fram till.  

Forskningen om språktestning har traditionellt, av naturliga skäl, i första 
hand utförts på skriftliga test, men på senare tid har muntliga test fått allt 
större utrymme, dels på grund av ett ökat intresse för samtal och muntlig 
kommunikation, dels på grund av den nya tekniken som gör det lättare att 
analysera talat språk (McNamara m.fl. 2002). Andraspråksforskningen har 
också alltmer kommit att närma sig samtalsforskningen, vilket följer den 
allmänna utvecklingen inom lingvistiken, något som kan ses som en mot-
reaktion mot den traditionella synen på språket där skriftspråket betraktats 
som det primära och grammatik i första hand det skrivna språkets grammatik 
(se t.ex. Linell 2005). 

En av de första att framhålla att språktest måste vila på en lingvistisk, teo-
retisk grund var, som nämndes i föregående avsnitt, Lado (1961). Han anses 
av många vara en föregångare, med ett tidigt verk om det framväxande 
forskningsfältet språktestning: Language Testing. Den då rådande språk-
synen var efterkrigstidens amerikanska strukturalism (se föregående avsnitt), 
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men numera har en kommunikativt inriktad språksyn tagit dess plats varige-
nom intresset för bedömning av talat språk ökat (McNamara m.fl. 2002:221).  

Under 1980-talet var forskningen om muntliga test till stor del av kvanti-
tativ karaktär, och frågor om reliabilitet och validitet angreps med hjälp av 
statistiska beräkningar såsom korrelationskoefficienter och standard-
avvikelser. Dessa studier har visserligen givit goda insikter som förbättrat 
testens bedömningsunderlag men det är först under 1990-talet som studierna 
kommit att inrikta sig på det muntliga testet som kommunikationssituation 
och hur detta påverkar testens reliabilitet och validitet (Lu 2005:74). Det var 
först vid denna tid man började intressera sig mer för den språkliga produk-
ten vid muntliga test istället för att som tidigare fokusera på betyg och re-
sultat (Brown 2004:254).  

Att beakta interaktionens roll i detta sammanhang är således en relativt ny 
företeelse inom testforskningen. Man har börjat fokusera på det faktum att 
den muntliga interaktionen byggs upp i ett samspel mellan samtalsledare och 
testtagare, vilka alltså tillsammans skapar det underlag som ligger till grund 
för testresultatet. Testforskarna He & Young (1998) är av den anledningen 
kritiska till att Bachman & Palmer (1996) i sin modell över kommunikativ 
språkfärdighet enbart fokuserar på de olika förmågorna hos testtagaren, och, 
som de menar, bortser från den sociala, dialogiska dimensionen av ett sam-
tal. Likaså menar McNamara (1997) att man genom att enbart fokusera på 
inlärarens förmågor lägger ansvaret för hur resultatet av testintervjun blir på 
inläraren, och bortser från det faktum att intervjun inte är någon solopresta-
tion. Genom en interaktionellt inriktad forskning där fokus ligger på hur 
språkanvändarna varierar sitt språk med olika slags interlokutörer, i olika 
situationer och i samtal kring olika typer av ämnen, kan vi bland annat få 
förbättrade mätinstrument för muntlig bedömning, ”based on something 
more substantive than the intuitions of mother tongue users” (Boxer 2004:4).  

Inom testforskningen finns det ett växande intresse för sådana faktorer 
som påverkar testtagarens språkliga prestationer och därmed resultatet 
(McNamara 1996). Syftet är att blottlägga och eliminera sådant som är till 
hinders för en korrekt bedömning av testtagarens språkfärdighet. Det är vik-
tigt att identifiera de faktorer som leder till att testtagarens förmåga varierar, 
eftersom dessa är att betrakta som så kallade mätfel som inverkar menligt på 
testets validitet. En sådan faktor har som ovan nämnts visat sig kunna vara 
interlokutören, det vill säga den person som samtalar med testtagaren. Bland 
annat verkar vederbörandes kön ha betydelse i sammanhanget. O’Sullivan 
(2000) har visat att kvinnliga samtalsledare tycks elicitera ett bättre språk än 
män, oavsett testtagarens kön. I studien jämförde han resultaten hos 12 test-
tagare som alla intervjuades av dels en manlig, dels en kvinnlig interlokutör. 
Alla utom en presterade bättre med den kvinnliga interlokutören. Vid en 
analys av samtalsledarnas språk fann O’Sullivan systematiska skillnader 
mellan de manliga och de kvinnliga, samtidigt som testtagarna gav prov på 
ett mer grammatiskt korrekt språk när de intervjuades av en kvinna. De 
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kvinnliga samtalsledarna uppvisade enligt O’Sullivan en mer stödjande och 
empatisk samtalsstil, genom att i högre grad bekräfta och bygga vidare på 
testtagarnas yttranden och på så sätt visa större intresse och engagemang. 

Utöver kön har också andra egenskaper hos samtalsledaren rönt intresse 
inom testforskningen, såsom exempelvis status och samtalsstil. I en under-
sökning av Porter (1991) visade sig testtagarna få ett sämre resultat i de fall 
där samtalsledaren (såsom testtagarna själva uppfattade det) hade hög status. 
I en annan studie av Porter & Shen (1991) föreföll däremot intervjuarens 
status inte ha någon avgörande betydelse för testresultatet, medan veder-
börandes samtalsstil visade sig ha en inverkan. I de fall där samtalsledarna, 
såväl de kvinnliga som de manliga, tillämpade en mer stödjande, engagerad 
och ”typiskt kvinnlig” samtalsstil fick testtagarna ett bättre resultat. 

Brown (2004) genomförde med hjälp av CA-analys en detaljerad jämfö-
relse mellan två testsamtal med samma testtagare men med olika samtals-
ledare. Det visade sig att det sätt på vilket samtalsledarna ledde intervjun och 
interagerade med testtagaren i hög grad påverkade dennes prestationer. Som 
ett resultat av detta fick testtagaren olika betyg av ett antal erfarna test-
bedömare. Den första samtalsledaren uppvisade visserligen en informell, engage-
rad samtalsstil med många drag som är typiska för autentiska samtal, såsom 
omstarter, omformuleringar och reparationer. Det var emellertid hela tiden 
hon som dominerade interaktionen, vilket fick till följd att testtagaren sva-
rade korthugget och tvekande på hennes frågor, varvid hon genast återtog 
ordet. Därmed fick bedömarna intryck av att testtagaren hade en tämligen 
begränsad språkförmåga, och uppfattade honom dessutom som en ovillig 
samtalspartner. 

Den andra samtalsledaren hade en mer traditionell intervjuteknik. Hennes 
samtalsstil var mer formell, hon talade långsammare och anpassade sitt språk 
mer till testtagarens nivå, på klassiskt lärarmanér. Hon inväntade sedan lugnt 
testtagarens svar, vilket ledde till att han utvecklade sina svar mer, och där-
med framstod som en mer kompetent språkbrukare än med den första sam-
talsledaren, och dessutom som mer villig att kommunicera. Detta medförde i 
sin tur att han tilldelades bättre betyg. Detta resultat föranleder Brown att 
ifrågasätta huruvida muntliga test verkligen utgör en rättvis och tillförlitlig 
metod för att pröva språkkunskaper: 

If it is the case that different interviewers elicit different quality performances 
from candidates and this affects the scores they are awarded, then this means 
the choice of interviewer is a potential source of unfairness and unreliability. 
(Brown 2004:256 f.) 

 
Det faktum att bedömaren samtidigt också ofta genomför testet och därige-
nom fungerar som interlokutör, vilken tillsammans med testtagaren bygger 
upp samtalet, utgör ett delikat problem, som gör det extra viktigt att under-
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söka interlokutörens roll i interaktionen och vad detta har för betydelse för 
testresultatet (O’Sullivan 2000, Lu 2005).  

Testforskningen har också kommit att intressera sig alltmer för i vilken 
grad bedömarna påverkar betyget liksom det bedömningsunderlag de har att 
gå efter och hur de tolkar kriterierna i detta. Flera forskare har påtalat det 
faktum att bedömaren härvid utgör en potentiell källa till mätfel (Bachman 
1990, McNamara 1996). En vanlig metod för att komma åt hur bedömarna 
resonerar, som t.ex. Brown (2004) tillämpat, är så kallade TA-protokoll 
(think aloud-protocol), vilket innebär att man låter bedömarna berätta högt 
hur de resonerar när de sätter sitt betyg. Sådan forskning ger enligt henne 
värdefulla insikter som kan komma till användning vid utbildning av bedö-
mare och utveckling av bedömningsunderlag. 

Det har länge varit känt att bedömaren kan påverka testets reliabilitet. En 
viktig faktor, som t.ex. Carlsen (2003) studerat, är den så kallade inter-
bedömarreliabiliteten (inter-rater reliability), det vill säga graden av över-
ensstämmelse mellan olika bedömare av samma testtagares prestationer. På 
senare tid har man även kommit att intressera sig för bedömarens effekt på 
testets validitet, det vill säga sambandet mellan de kriterier som bedömarna 
faktiskt går efter och dem som uttrycks i bedömningsunderlaget. Om ett test 
avser att bedöma såväl pragmatisk som organisatorisk kompetens och dessa 
båda aspekter täcks av kriterierna på bedömningsunderlaget, kan det ändå 
hända att bedömaren enbart fokuserar på den ena aspekten (Carlsen 
2003:90). Även om bedömarna är överens om ett resultat, det vill säga inter-
bedömarreliabiliteten är hög, betyder inte det automatiskt att validiteten i 
bedömningen är hög. De kan ju vara överens på felaktiga grunder. Således är 
reliabilitet bedömarna emellan ett nödvändigt men inte tillräckligt kriterium 
för ett test av god kvalitet (Shohamy m.fl. 1992:32).  

Forskning har även bedrivits kring vilka faktorer i testtagarens språk som 
leder till att man gör en viss bedömning av eller får en viss uppfattning om 
testtagarens språkförmåga. Sådana faktorer är t.ex. flyt, grammatisk korrekt-
het och komplexitet (Foster & Skehan 1996:303–4). Med flyt avses här antal 
långa pauser per minut, medan korrektheten beräknas utifrån andelen felfria 
satser. Komplexiteten grundar sig på i vad mån testtagarna använder under-
ordnade satser (Skehan 2001).  

Så kallade reparationer, det vill säga hur samtalsdeltagarna i testintervjun 
löser problem som kan uppkomma i samtalet, är en annan sådan faktor som 
har studerats av bland annat Egbert (1998). Egbert jämförde hur testtagarna 
hanterade reparationer i ett testsamtal jämfört med vad som är brukligt i 
vardagliga samtal. Hon kom fram till att de använde reparationer som inte 
återfinns i vardagligt tal, vilket hon menar kan bero på den undervisning de 
fått. Dessutom instruerar intervjuaren testtagarna i början av testsamtalet 
explicit hur de ska bete sig om de inte förstår en fråga, på ett sätt som inte 
förekommer i målspråket. Hon fann också att testtagarna undvek mer språk-
ligt krävande typer av reparationer. Egbert anser att det är problematiskt att 
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studenter får lära sig ett ovanligt sätt att utföra reparationer, något som kan 
leda till att de utanför testsituationen blir markerade som andraspråkstalare. 
Hon pläderar för att man istället ska lära dem att utföra reparationer på ett 
målspråksenligt sätt, och att detta borde utgöra ett kriterium i testbedöm-
ningen.  

Egenskaper hos testtagaren som kan ha betydelse för testresultatet har 
börjat tilldra sig intresse inom testforskningen, exempelvis kön, kulturell och 
språklig bakgrund liksom personlighetstyp (utåtriktad eller inåtvänd). Som 
McNamara m.fl. (2002:228) påpekar kan dessa, i enlighet med den nu rå-
dande interaktiva synen inom testforskningen, inte betraktas som isolerade 
fenomen hos testtagaren utan måste ses i relation till motsvarande egenska-
per hos samtalsledaren. Inte minst den kulturella bakgrunden hos såväl test-
tagare som samtalsledare har betydelse, och huruvida det kulturella avstån-
det mellan dem är långt eller ej. Ross (1998) framhåller t.ex. att vid test av 
engelska som andraspråk förväntas testtagaren svara utförligt och ”bjuda på 
sig själv”, vilket kan ge upphov till svårigheter för testtagare med japanska 
som förstaspråk, eftersom detta inte är förenligt med den japanska kulturella 
normen. Kulturspecifika samtalsstilar och hur man utifrån dessa tolkar sam-
talssituationen kan vara en förklaring till bättre eller sämre prestation på 
muntliga test. En liknande iakttagelse där samtalssituationen föreföll tolkas 
på olika sätt gjorde Brown (2004) i sin studie (se ovan) då samtalsledaren 
genom att ställa olika frågor försökte få testtagaren att komma igång och 
producera beskrivande tal, medan denne tycktes tro att samtalsledaren ville 
att han skulle besvara vissa faktauppgifter, och därför kortfattat svarade på 
frågorna istället för att ge den övergripande beskrivning samtalsledaren var 
ute efter.  

På senare tid har man kommit att intressera sig för hur man bedömer den 
pragmatiska delen av språkfärdigheten, t.ex. när det gäller förmågan att ut-
föra olika talhandlingar på ett adekvat sätt. Detta utgör en mer svårfångad 
aspekt av språkförmågan. Roever (2004:283) påtalar att det inte finns någon 
etablerad testmetod för att bedöma pragmatiska kunskaper trots att pragma-
tisk förmåga är en viktig del av den allmänt accepterade modellen av kom-
munikativ språkförmåga (se avsnitt 2.7.2).  

Roever påpekar också att få studier har gjorts på testning av pragmatiska 
färdigheter, men ger exempel på några som har fokuserat på dessa. Intresset 
för att studera olika talhandlingar i andraspråkssammanhang ökade i början 
av 1980-talet. Det kom sig av att man ansåg att sociokulturella och socio-
lingvistiska färdigheter testades på ett alltför impressionistiskt och oprecise-
rat sätt (t.ex. Cohen & Olshtain 1981, Cohen 2004). Under 1980- och 1990-
talen har talhandlingar kommit att studeras alltmer, men syftet har inte i 
första hand varit att förbättra testens bedömningsunderlag utan det har gjorts 
mer i rent forskningssyfte för att kunna beskriva hur andraspråksutveck-
lingen av talhandlingar ser ut (Cohen 2004). 
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Hudson m.fl. (1992, 1995) anser att en viktig fråga för testforskningen är 
att utveckla validiteten och reliabiliteten när det gäller att bedöma test-
tagarnas pragmatiska kompetens. De har undersökt svårighetsgraden hos 
olika testuppgifter som avser att testa så kallade sociopragmatiska kun-
skaper, det vill säga huruvida en inlärare vet vilket uttryckssätt som är mest 
lämpligt i en viss situation. Studien avsåg testning av inlärarnas förmåga att 
hantera talhandlingarna att begära något, att be om ursäkt samt att avböja en 
inbjudan/begäran. Svårast tycktes avböjanden vara medan ursäkter verkade 
vara lättast.  

Något som också visade sig påverka svårighetsgraden i studien av Hud-
son m.fl. var den kommunikativa situationens belastning, det vill säga hur 
pass ansiktshotande en talhandling var, t.ex. hur pass svår den förseelse man 
ber om ursäkt för var eller storleken på den tjänst man bad om. Ju större 
ansiktshot desto svårare tycktes uppgiften vara. Här menar Roever (2004:291 f.) 
att orsaken kan vara att större ansträngning erfordras för att rädda ansiktet 
vilket sker på bekostnad av det språkliga processandet. Liknande fynd har 
Fulcher & Márquez Reiter (2003) gjort. 

En annan faktor som antas ha betydelse för testresultatet är typen av upp-
gift. Skehan (1998) har t.ex. funnit att såväl uppgiftens utformning som de 
förutsättningar under vilka testet sker påverkar svårighetsgraden, och därmed 
resultatet. Detta har emellertid bestridits av Iwashita m.fl. (2001), som visat 
att det inte finns någon systematisk variation mellan testresultat och sådana 
faktorer som mer kognitivt krävande uppgifter. Fulcher & Márquez Reiter 
(2003) har också ifrågasatt denna tämligen vanliga uppfattning inom test-
forskningen att resultatet skulle variera med uppgiften. De menar att detta 
synsätt förutsätter att testuppgifters svårighetsgrad har en psykolingvistisk 
förklaringsgrund, medan de anser att svårighetsgraden också kan bero på 
pragmatiskt relaterade skillnader mellan testtagare med olika kulturella bak-
grunder. De testade pragmatiska kunskaper hos testtagare med olika 
förstaspråk och fann att uppgifternas svårighetsgrad varierade med den kul-
turella bakgrunden, något som de anser att man bör ha i åtanke när man kon-
struerar test för testtagare med olika förstaspråk. 

Testsamtalet som kommunikationssituation har också tilldragit sig fors-
karnas intresse. En av de första att ställa frågan vilket slags kommunika-
tionssituation den muntliga intervjun egentligen utgjorde var van Lier 
(1989). Han menade att den muntliga testintervjun inte var ett autentiskt 
samtal, och påtalade att det saknades empiriska analyser av testsamtalet. 
Under 1990-talet började man att utföra allt fler analyser av muntliga inter-
vjuer, vilket bland annat kulminerade i en samling artiklar i slutet av decen-
niet (Young & He 1998). 1990-talets forskning har visat att den muntliga 
testintervjun visserligen delar drag med ”verklig” muntlig interaktion (t.ex. 
vad gäller ackommodationer och reparationer), men att det i grunden är ett 
institutionellt samtal, som i hög grad är präglat av asymmetriska roller sam-
talsdeltagarna emellan. Det är hela tiden samtalsledaren som har kontrollen, 
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och är den som introducerar och avslutar ämnen, medan testtagaren har 
mycket liten kontroll över samtalet och tar få initiativ. I princip är det samtals-
ledaren som ställer frågor och testtagaren som svarar, och i den mån den 
senare försöker introducera egna ämnen hakar samtalsledaren sällan på 
(Brown 2004). På detta sätt påminner testintervjun om traditionell klass-
rumsinteraktion. Också turtagningssystemet i testintervjun liknar mer klass-
rumsinteraktion än vanliga samtal mellan jämlikar, på så vis att intervjuaren 
har rätt att ta ordet när som helst och har också rätt att ge ordet till test-
tagaren genom att ställa frågor (Young & Milanovic 1992, Young 1995). 

He & Young (1998) påpekar att testintervjuns interaktionellt präglade yta 
kan maskera samtalets institutionella karaktär, vilket leder till att såväl test-
konstruktörer som bedömare förleds att tro att det rör sig om ett autentiskt 
samtal och missar att beakta att det rör sig om en mycket specifik samtals-
typ, ett institutionellt samtal av speciell karaktär, som vissa testtagare kan ha 
svårt att förhålla sig till. De är kritiska mot Bachman & Palmers (1996) mo-
dell över kommunikativ språkförmåga såtillvida att de anser att den bortser 
från den sociala och dialogiska dimensionen av interaktionen. McNamara 
(1997) påpekar också att man genom att enbart fokusera på testtagarens 
”inre” förmågor håller henne ensam ansvarig för testresultatet och bortser 
från det faktum att testsamtalet skapas i samspel med intervjuaren. 

I detta avsnitt har jag presenterat olika infallsvinklar ur vilka språktest kan 
studeras. Vidare har jag givit exempel på forskning som bedrivits inom om-
rådet. I följande avsnitt kommer jag att redogöra för hur PT förhåller sig till 
språktestning. 

2.7.4 Processbarhetsteorin och språktest 
Det är, som nämnts ovan, en vedertagen uppfattning bland många testfors-
kare att testtagarens prestationer varierar med uppgiften (t.ex. Douglas 1986, 
Tarone 1984, Skehan, 1996, 1998, 2001). Resultatet tycks också påverkas av 
en rad andra faktorer som beskrivits i föregående avsnitt såsom interloku-
törens kön och samtalsstil, bedömarens tolkning av bedömningsunderlaget, 
testtagarens personliga egenskaper och kulturella bakgrund etc. Detta utgör 
givetvis ett problem vid språktestning eftersom man då kan ställa sig frågan 
huruvida en inlärares prestationer vid ett visst testtillfälle egentligen säger 
oss något om hennes språkförmåga, eller om det finns anledning att ifråga-
sätta testets reliabilitet och validitet.  

Enligt Pienemann (2005a:46 f.) är det vanligt att man bland testforskare 
ifrågasätter antagandet att grammatiken i inlärarspråket skulle utvecklas i en 
universell inlärningsgång, eftersom den språkliga kompetensen enligt många 
av dem varierar med typen av uppgift. Detta gäller exempelvis Bachman 
(1988). Pienemann (1998b:273–308) motsätter sig emellertid uppfattningen 
att inlärarspråket skulle variera med uppgiften. Han menar istället att stadie-
utvecklingen är stabil, det vill säga oavsett typ av kommunikativ uppgift 
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befinner sig en inlärare på samma PT-nivå.8 Det innebär inte att graden av 
korrekthet är absolut konstant över olika slags uppgifter, utan denna varierar, 
men variationen innebär inte att inläraren befinner sig på olika nivåer i PT-
hierarkin. Av den anledningen är processbarhetsteorin enligt Pienemann ett 
lämpligt verktyg för att bedöma den språkliga utvecklingen. Han kallar detta 
”the steadiness hypothesis” vilket alltså innebär att resultatet är konstant 
oavsett kommunikativ situation vad gäller processbarheten.  

Pienemann hävdar att uppfattningen om att den språkliga prestationen vari-
erar med uppgiften grundar sig på att man i studier där detta prövats (t.ex. 
Tarone 1984) utgått från uppgifter som eliciterar helt olika slags färdigheter, 
såsom högläsning och spontan muntlig produktion. Pienemann menar att det 
utifrån ett psykolingvistiskt perspektiv handlar om två helt olika processer, 
som skiljer sig åt på en rad punkter, t.ex. när det gäller responstid, tillgång 
till lexikon och syntaktiska procedurer etc.: 

It is highly likely that task differences as described by Tarone are at least 
partly due to the use of different psychological mechanisms and not to differ-
ent components of the learner’s underlying knowledge of the IL [inter-
language]. It is not surprising that tasks which are based on different skill 
components such as dictation, translation or sentence repetition would yield 
differences in the performance of language learners because the different skill 
components utilise different components of the language production or 
comprehension system. (Pienemann 1998b:276) 

 
Enligt Pienemann har problemet sin grund i att det saknas en fast referens-
punkt i jämförelserna mellan vitt skilda uppgifter, något som enligt honom 
troligen härrör från en önskan att omfatta så mycket som möjligt av språk-
förmågan, vilket grundar sig i den holistiska språksyn som ligger bakom 
testen: 

It seems plausible that a language test aiming at a holistic profile of a 
learner’s linguistic ability should cast its net as wide as possible and not be 
content with just a small number of linguistic phenomena. How can one en-
sure that the phenomena contained in the test are relevant, valid, representa-
tive? Testing communicative competence, one necessarily has to go for the 
big picture. With this commitment it is hard to see a way through the vari-
ability jungle, because all aspects contributing to IL performance seem rele-
vant and leaving even just one out might invalidate the test. (Pienemann 
1998b:275)  

 
Lösningen på detta problem anser Pienemann vara att försöka hitta en fast 
referenspunkt utifrån vilken man kan uppnå en hög grad av stabilitet varia-
tionen till trots. Uppgifterna man jämför måste också alla vara beskaffade så 
att de testar samma slags språkfärdighet. I sådana fall förblir stadieutveck-
lingen stabil. 
                               
8 Enligt kriteriet the emergence criterion (se avsnitt 3.3). 
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Pienemann (1998b) har testat the steadiness hypothesis på 6 inlärare av 
engelska som andraspråk och 6 infödda talare (som utgjorde kontrollgrupp). 
De fick alla utföra 6 olika kommunikativa uppgifter. Av dem utgjordes 4 av 
muntliga uppgifter såsom fotografier och bilder som testtagarna skulle disku-
tera eller svara på frågor kring. En uppgift var en informell intervju mellan 
informanten och forskaren, och en gick ut på att två informanter skulle inter-
vjua varandra för att sedan kunna presentera varandra för forskaren. I samt-
liga fall var det alltså fråga om muntlig interaktion, antingen mellan forska-
ren och informanten eller mellan två informanter.  

Syftet med undersökningen var att visa att det underliggande regel-
systemet i inlärarnas språk var detsamma utifrån ett utvecklingsperspektiv, 
trots att deras prestationer varierade med uppgifterna. Han menar att om så 
inte är fallet, innebär det att man måste ifrågasätta hela tanken att inlärar-
språket utgör ett system av successivt framväxande grammatiker. Hela idén 
med PT är ju att beskriva och förutsäga hur det grammatiska systemet växer 
fram hos inläraren. Inlärarspråket varierar på många sätt, men enligt Piene-
mann (1998b:279) är denna variation begränsad såtillvida att inläraren inte 
kommer att tillämpa grammatiska regler som ligger över hennes process-
kapacitet. Däri ligger stabiliteten i inlärarspråkssystemet. 

Resultatet av undersökningen visade att det implikationella mönstret för 
tillägnande av engelska som andraspråk som PT förutsäger stämmer till 
100 % i materialet. När det gäller jämförelsen mellan de olika kommuni-
kativa uppgifterna fann Pienemann att alla informanternas inlärarspråk upp-
visade samma grammatiska utvecklingsnivå i samtliga uppgifter. Däremot 
fanns en variation i fråga om vilka grammatiska strukturer som användes i 
de olika uppgifterna. Vissa uppgifter var mer effektiva i så måtto att de elici-
terade ett större antal av de aktuella kontexterna. Variationen sker därmed på 
två olika sätt: dels till hur många gånger en kontext för en viss grammatisk 
regel dyker upp inom en viss textmängd, dels till hur stor den procentuella 
andelen av korrekt tillämpning av regeln är. Detta har att göra med de olika 
uttrycksbehov som olika uppgifter ger upphov till. Om uppgiften t.ex. består 
i att utifrån bilder beskriva vad en polis eller bibliotekarie brukar göra varje 
dag leder det helt naturligt till att inläraren producerar en större mängd kon-
texter med subjekt–verb kongruens,9 eftersom uppgiften som sådan skapar 
ett behov av att använda en referent i tredje person singular som utför hand-
lingar i presens. Variationen av den procentuella andelen korrekt tillämpning 
av en viss struktur varierade också mellan uppgifterna, vilket enligt Piene-
mann beror på de speciella krav som de olika uppgifterna ställer på inlärar-
nas lexikon.  

Sammanfattningsvis visade undersökningen att inlärarnas förmåga att 
processa de grammatiska strukturer som PT föreslår var likartad oavsett 

                               
9 Den refererade undersökningen gäller engelska och därför är subjekt–verb kongruens, det 
vill säga att använda ändelsen -s på verb i tredje person singular, en struktur på PT-nivå 4.  
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vilken kommunikativ uppgift de fullgjorde, även om det fanns en viss varia-
tion när det gäller frekvensen av vissa strukturer, samt andelen korrekta be-
lägg av dessa. Skillnaden var dock inte sådan att den innebar att inlärarna 
befann sig på olika nivåer i PT-hierarkin i olika uppgifter. 

PT:s inlärningsgång kan alltså utnyttjas i språktest för att fastställa var i 
språkutvecklingsprocessen en inlärare befinner sig (Pienemann 1998b, 
Kessler 2007). För detta ändamål har Pienemann i samarbete med bland 
andra Kessler (2007) utvecklat Rapid Profile, ett datorbaserat verktyg för att 
snabbt kunna bedöma vilken utvecklingsnivå en inlärare befinner sig på när 
det gäller engelska som andraspråk. Programmet utnyttjar vissa morfo-
syntaktiska strukturer, baserade på PT-hierarkin. Enligt Kessler ger dessa 
kritiska strukturer mer information om inlärarens utvecklingsnivå än man 
kanske skulle kunna tro: 

The linguistic features being focused on may not immediately resemble the 
full picture of human language, but they do in fact reflect far more of what 
we know of learner language development, as a whole, than is immediately 
apparent. (Kessler 2007:119) 

 
För att det ska vara möjligt att elicitera de relevanta strukturerna har sär-
skilda kommunikativa uppgifter utarbetats. När strukturerna dyker upp, 
prickas de av i ett datorprogram, som sedan beräknar inlärarens utvecklings-
nivå. Detta bedömningsinstrument möjliggör en snabbdiagnos av ett större 
antal testtagare, med relativt liten arbetsinsats, eftersom man slipper tidskrä-
vande transkriberingar av inspelade samtal, utan analysen sker så att säga 
online. Enligt Kessler (2007:135) erbjuder Rapid Profile på så sätt ett enkelt, 
genomförbart alternativ till andra väletablerade metoder för språkbedöm-
ning, såsom t.ex. Bachman & Palmers (1996) modell för kommunikativ 
språkfärdighet (se avsnitt 2.7.2) eller Europarådets så kallade Portfolio 
(Council of Europe 2008).  

Håkansson (1994) har även föreslagit att en sådan ”snabbprofil” ska ut-
arbetas för svenska som andraspråk. Den skulle, enligt henne, kunna utgöra 
ett komplement till redan existerande testmetoder, och hon menar att 
”[d]iagnosticering av grammatisk nivå ur ett utvecklingsperspektiv kan 
komma att vara en av flera möjliga vägar att testa språkfärdigheten hos and-
raspråksinlärare” (Håkansson 1994:69). 

Ellis (2008) har tillämpat PT-hierarkin på språktester i syfte att undersöka 
huruvida experimentellt eliciterade data ger ett mått på inlärarnas gramma-
tiska kunskap. Han använde fem olika slags tester som utformats för att mäta 
såväl implicit (omedveten) som explicit (medveten) kunskap. Testen var 
således av olika slags karaktär. Ett test gick ut på att lyssna och ta ställning 
till ett yttrande för att sedan återupprepa det. Ett annat bestod av att test-
tagaren fick återberätta en historia som hon fått uppläst för sig. Två av testen 
bestod av grammatikalitetsbedömningar varav det ena genomfördes under 
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tidsbegränsning. Slutligen ingick ett metaspråkligt kunskapstest bestående av 
ogrammatiska meningar, utifrån vilka testtagaren ombads ge en regel som 
förklarar vari felet bestod. Ellis fann att PT-hierarkin stämde väl när det 
gällde de tester som prövade implicita kunskaper. Däremot uppfylldes inte 
PT:s prediktioner när de explicita kunskaperna testades. Jag finner detta föga 
förvånande eftersom PT inte gäller sådan medveten regelkunskap utan 
spontan talproduktion. Enligt Ellis (2008:7) är den explicita kunskapen ”only 
accessible through controlled processing in planned language use”, vilket 
alltså inte innefattar de grammatiska processer PT behandlar.  

Ellis hävdar att resultaten visar att tester som prövar implicita kunskaper 
ger en uppfattning om testtagarnas inlärarspråk, medan de explicita testerna 
inte fungerar för detta ändamål. Han anser att det borde vara möjligt att ut-
forma tester som prövar de grammatiska strukturerna i PT-hierarkin, vilka 
enligt honom fungerar bra som en indikator på hur långt inläraren kommit i 
sin andraspråksutveckling. Däremot ställer han sig tveksam till huruvida 
dessa typer av experimentella tester skulle tas väl emot av språktestare, efter-
som trenden inom språktestning är att utgå från kommunikativt inriktade 
modeller såsom Bachman & Palmers (1996). Ellis anser emellertid att 
språktestningen på senare år har underlåtit att pröva grammatisk förmåga, 
och att tester ämnade att göra detta borde ingå som ett komplement i ett mer 
varierat testbatteri. 

Den stadieutveckling som PT bygger på har också tillämpats av Moe 
(1996, 2002) på de norska språktesten Bergenstesten och Språkprøven. I den 
första studien undersökte Moe (1996) om det fanns något samband mellan 
syntaktisk utvecklingsnivå och resultat på ett skriftligt delprov. Som 
utgångspunkt använde hon den så kallade multidimensionella modellen 
(Clahsen m.fl. 1983), en föregångare till PT (se även avsnitt 2.5.3). Moe 
fann här ett klart samband mellan testtagarnas syntaktiska utvecklingsnivå 
och deras resultat på testet. Hon menar att det talar för att syntaktisk utveck-
lingsnivå i viss mån kan förutsäga generell språkförmåga, men att detta inte 
innebär att en bedömning av enbart syntaxen kan ersätta bredare test av 
språkförmågan. I den andra studien (Moe 2002) tillämpades modellen på 
såväl skriftligt som muntligt testmaterial. Även här finner Moe ett visst sam-
band mellan syntaktisk utvecklingsnivå och testresultat. Sambandet är 
emellertid inte så starkt att man kan hävda att syntaktisk utvecklingsnivå i 
sig kan vara avgörande för testtagarens betyg på testet. Enligt Moe vore det 
inte heller logiskt, eftersom bedömningarna gjorts utifrån flera andra krite-
rier än syntaxen, och därmed kan inte en bedömning av enbart syntaxen 
ersätta ett bredare bedömningsunderlag. 

PT har också tillämpats på Tisus skriftliga delprov av Brolin (2006). Hon 
undersökte 8 underkända och 8 godkända testtagare med avseende på deras 
förmåga att processa, och fann att såväl den underkända som den godkända 
gruppen uppnått PT-nivå 4 när det gäller syntaxen utifrån kriteriet att de 
behärskar inversion i mer än 80 % av fallen. När det gäller morfologin, som 
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analyseras medelst predikativ kongruens, hade ingen av grupperna uppnått 
nivå 4 enligt samma kriterium.10 I jämförelsen mellan de båda grupperna 
fann Brolin att de godkända testtagarna generellt sett oftare använder sig av 
strukturerna samtidigt som de i högre grad behärskar dem.  

2.8 Sammanfattning 
Detta kapitel har behandlat olika teorier för andraspråksinlärning samt hur 
processbarhetsteorin förhåller sig till dem. I mitt fortsatta arbete kommer jag 
att tillämpa processbarhetshierarkin, något som inte innebär att jag ifråga-
sätter eller tar avstånd från andra inlärningsteorier. Orsaken till att jag valt 
just PT är att teorin förefaller mig mest lämplig för mitt ändamål, då den 
tillhandahåller en tydlig inlärningshierarki för grammatisk språkutveckling 
samtidigt som den ger en rimlig förklaring till dess utseende. Den är enligt 
Martin (2004) den för närvarande mest genomarbetade grammatiska teorin 
för andraspråksinlärning. Samtidigt vill jag pröva om den kan ligga till grund 
för utformande och bedömning av test. 

Vidare har jag redogjort för testteori och tidigare forskning om muntlig 
bedömning samt hur synen på muntlig språkfärdighet har förändrats över 
tiden, och vilka konsekvenser detta fått för testens utformning och bedöm-
ning. Dessutom har jag behandlat hur PT tillämpats i testsammanhang. 
Dessa båda forskningsperspektiv, andraspråksinlärning och testteori, har av 
tradition haft förhållandevis litet utbyte av varandra (Bachman & Cohen 
1998:1f, Ellis 2008:19), varför jag ser det som värdefullt att försöka förena 
dem. 

                               
10 Den godkända gruppens behärskningsgrad låg emellertid mycket nära kriteriet, 79 %, 
medan den underkända gruppens var lägre, 67 %. 
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3 Material och metod 

I detta kapitel behandlas det material som ligger till grund för undersök-
ningen samt den metod som tillämpas. Först ges en beskrivning av Tisus, hur 
testet är upplagt och hur det genomförs. Sedan diskuteras bedömnings-
underlaget i ljuset av den språksyn som det återspeglar.  

Vidare kommenteras själva testsituationen. Därefter beskrivs materialets 
tillkomst och urval, transkriptionsprinciper samt hur jag valt att analysera 
materialet. Här diskuteras och fastställs olika analysprinciper och hur even-
tuella problem som kan uppstå vid analysen tacklas. Slutligen ges en kort 
beskrivning av hur analysprocessen gått till rent konkret. 

Jag vill framhålla att beskrivningen av material och metod i detta kapitel 
främst gäller avhandlingens huvudstudie. Eftersom de båda mindre uppföljnings-
studierna tar sin utgångspunkt i denna har kapitlet relevans också för dem, 
men de materiella och metodologiska förutsättningar som är specifika just 
för dem tas upp i respektive kapitel (dvs. kapitel 5 och 6). 

3.1 Tisus 
Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) ersatte 1997 det 
så kallade Rikstestet som funnits i Sverige sedan 1980-talet. De svenska 
testen har till sin utformning följt de rådande trenderna inom internationell 
andraspråksforskning och testkonstruktion (2.7.1). Till en början utgjorde de 
amerikanska språktesten som NASA utformade (så kallade FSI-test) en före-
bild. Under 1970-talet låg fortfarande fokus till stor del på det grammatiska i 
testsammanhang, med amerikansk strukturalism som utgångspunkt, och den 
språksyn som exempelvis Lado (1961) representerade, det vill säga den 
kontrastiva analysen (CAH, jfr avsnitt 2.2).  

Allt eftersom den internationella forskningen bytt perspektiv har också 
svensk testkonstruktion och bedömning gjort det. Under åren har därför test-
bedömningen förändrats från att ha varit tämligen analytisk med bedömning 
på mikronivå till att anta en mer holistisk och global inriktning. Amerikansk 
strukturalism har ersatts av tankar om kommunikativ kompetens (Hymes 
1972, Canale & Swain 1980, Canale 1983) och så småningom kommunika-
tiv språkförmåga såsom den beskrivs i Bachman 1990 och Bachman & Pal-
mer 1996. Pragmatisk och strategisk kompetens blev viktiga utgångspunkter 
för bedömningen. Den nu rådande synen på testbedömning beskrivs i forsk-
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ningsbakgrunden (avsnitt 2.7.2), och dess betydelse för utformningen av 
Tisus muntliga del tas upp i avsnitt 3.1.1. 

Sedan 2002 innehar Institutionen för nordiska språk vid Stockholms uni-
versitet Utbildningsdepartementets uppdrag att konstruera och administrera 
Tisus. Tisus är anslutet till ALTE (The Association of Language Testers in 
Europe), ett samarbetsorgan för institutioner som genomför språktest vars 
syfte bland annat är att säkerställa att de europeiska testen håller samma 
standard (ALTE 2008). 

Testet ges två gånger årligen vid sju olika lärosäten. Därtill kan man ta 
Tisus utomlands på ca 60 olika platser. Testet riktar sig till presumtiva hög-
skolestudenter som fått sin förutbildning utomlands, och som därigenom är 
behöriga att läsa vid svenska högskolor och universitet, utom när det gäller 
svenskan. Den behörigheten kan de få genom att klara Tisus. Man behöver 
alltså inte ha gått någon särskild kurs eller ha läst någon viss litteratur, utan 
det rör sig om ett rent färdighetstest. Det består av tre delar: läsförståelse, 
skriftlig språkfärdighet och muntlig språkfärdighet (Institutionen för nord-
iska språk, Stockholms universitet 2008).  

Min undersökning fokuserar på det tredje deltestet, det vill säga muntlig 
språkfärdighet, som går till på så sätt att testtagaren i förväg får hemsänt tre 
aktuella ämnen att förbereda ungefär en vecka i förväg (se bilaga 2). Tanken 
är att hon11 ska kunna förbereda sig så att det verkligen finns något att 
samtala om. Vidare framgår det av temainformationen till testtagaren att det 
som ligger till grund för bedömningen är testtagarens förmåga att berätta, 
beskriva, argumentera och utreda samt att man även bedömer grammatik, 
uttal och ordförråd (Tisus. Muntlig färdighet. Temainformation till testtagare 
2002). Ämnena brukar vara av aktuell karaktär. Det kan exempelvis röra sig 
om någon aktuell händelse som utlöst en debatt i media eller liknande, så att 
testtagaren har möjlighet att skaffa information från tidningar, radio, teve 
och Internet. Ämnen som förekommit under den testperiod jag undersöker är 
t.ex. dokusåpor, synen på narkotika samt litteraturens roll i samhället. 

Samtalet pågår under ungefär en halvtimme. Vid det lärosäte där mitt 
material samlats in spelas det in på band. Anledningen till detta är att ytter-
ligare en medbedömare ska kunna konsulteras om bedömarna är osäkra eller 
oense. Syftet är alltså att stärka testtagarens rättssäkerhet. Lärosätet i min 
undersökning är det enda som har spelat in och sparat alla testsamtal. 

Testet har genomförts på lite olika sätt vid de olika orter där det ges. På 
de flesta håll deltar två eller tre testtagare vid samma testtillfälle för att på så 
sätt kunna samtala och interagera med varandra. Vid det lärosäte som mitt 
material kommer ifrån hade man under den aktuella testperioden endast en 

                               
11 Eftersom svenskan inte har något könsneutralt pronomen och testtagarnas identiteter är 
skyddade används alltid hon vid hänvisning till en enskild testtagare oavsett vilket kön 
testtagaren tillhör i verkligheten. Att använda just hon förefaller mer logiskt eftersom 
majoriteten (61 %) av testtagarna är kvinnor.  
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testtagare vid varje testtillfälle men man har numera (sedan 2002) övergått 
till att ha två. Erfarenheterna från detta är överlag positiva. Samtalet får i 
många fall mer karaktär av ett autentiskt samtal, samtidigt som testtagarna 
förefaller ha en lugnande inverkan på varandra. Man sitter så att säga i samma 
båt och befinner sig inte i numerärt underläge i förhållande till bedömarna.  

Med i samtalet finns förutom testtagaren en samtalsledare och en be-
dömare. Samtalsledaren styr samtalet genom att ställa olika diskussions-
frågor som är tänkta att stimulera testtagarna att använda sig av olika typer 
av kommunikativa funktioner, som att berätta och beskriva, utreda och 
analysera samt argumentera och spekulera. Till sin hjälp har samtalsledaren 
ett underlag där frågorna är ordnade från mer konkreta funktioner till mer 
abstrakta (se bilaga 3). Samtalet inleds med en mer allmän del, där testtaga-
ren får berätta lite om sig själv och sin bakgrund, något som syftar till att 
dämpa nervositeten och få henne att komma igång.  

Bedömaren förhåller sig vanligtvis mer passiv under samtalet men kan 
komma in om det faller sig naturligt eller om hon märker att den kognitiva 
nivån på samtalet behöver höjas. Direkt efter samtalet gör bedömaren och 
samtalsledaren en gemensam bedömning utifrån ett bedömningsunderlag, 
som kommer att beskrivas i följande avsnitt. Om de inte är överens om be-
tyget eller osäkra får en medbedömare lyssna på inspelningen. 

3.1.1 Bedömningsunderlaget 
I det underlag bedömarna utgår från preciseras vilka kriterier de ska fokusera 
på (se bilaga 1). Carlsen (2003) framhåller i sin avhandling Guarding the 
Guardians att två faktorer är särskilt viktiga för att bedömningen av muntlig 
språkfärdighet ska bli så rättvis och tillförlitlig som möjligt: utbildade test-
bedömare och tydliga bedömningskriterier. Den så kallade interbedömar-
reliabiliteten (inter-rater reliability) är större om båda dessa faktorer är upp-
fyllda, det vill säga olika bedömare kommer då i större utsträckning fram till 
samma resultat.  

Båda dessa krav kan sägas vara uppfyllda i mitt material: Bedömarna ut-
görs av erfarna andraspråkslärare som har ett bedömningsunderlag till sitt 
förfogande. De anser själva att de följer kriterierna på bedömningsunderlaget 
och att de delar den språksyn som underlaget speglar. Fortbildningsdagar 
anordnas regelbundet där bedömarna från de olika testorterna deltar, och där 
innebörden i denna språksyn diskuteras. Det är alltså sannolikt att de be-
dömningar som gjorts vid det lärosäte där mitt material är insamlat liknar 
dem som gjorts vid andra, eftersom bedömarna vid samtliga orter är skolade 
i samma bedömartradition och utgår från samma bedömningsunderlag.  

Underlaget speglar en kommunikativ språksyn såsom den beskrivs i 
Bachman 1990 och Bachman & Palmer 1996 (jfr avsnitt 2.7.2). Meningen är 
att man i första hand ska bedöma sådant som innehåll, interaktion och kom-
munikativa funktioner, samt ordförråd och prosodi innan man bedömer den 
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grammatiska färdigheten. Här ska man bortse från formfel och för kommu-
nikationen mindre störande språkfel. Sådana grammatiska fel som stör 
kommunikationen, såsom syntaktiska fel, fel ordföljd och tempus drar ner 
betyget. Formfel däremot ska betraktas som skönhetsfel men får för den 
skull inte vara alltför många. Stor vikt läggs på funktionerna: berätta, be-
skriva, utreda, argumentera och spekulera (Tisus. Muntlig färdighet. Instruk-
tioner till bedömare 2003).  

Kriterierna presenteras i underlaget på följande sätt: i den övre halvan be-
döms funktioner i förhållande till innehåll och ämne, vilket hör till den 
pragmatiska kompetensen i Bachman & Palmers modell (1996):  

 
• beskriva och berätta 
• utreda och analysera 
• argumentera och spekulera 

 
Därefter bedöms språkfärdigheten, som alltså hör till den organisatoriska 
kompetensen, utifrån följande kriterier: 

 
• uttal 
• ordförråd 
• grammatik 

 
Varje kriterium bedöms först var för sig och betygsätts på en skala 1–5 enligt 
gammal ”skolbetygsmodell”, där 1–2 är underkänt och 3–5 är godkänt. Där-
efter ges ett sammanfattande omdöme om dels funktioner, dels språkfärdig-
het.12 För att testtagaren ska bli godkänd på det muntliga testet krävs godkänt 
på båda delarna. För godkänt betyg på hela Tisus krävs givetvis dessutom att 
deltesten läsförståelse och skriftlig språkfärdighet är godkända. Detta inne-
bär att inte alla godkända testtagare i min undersökning är godkända på hela 
Tisus, eftersom de kan vara underkända på (något av) de andra delproven. I 
bilaga 6 finns en översikt över testtagarnas resultat på dessa, och deras betyg 
i de olika kriterierna på bedömningsunderlaget.  

3.1.2 Testsituationen 
Min undersökning gäller främst testtagarnas grammatiska utveckling i ett 
processbarhetsperspektiv. Det innebär att jag i första hand söker renodla det 
grammatiska kriteriet och skala bort andra faktorer som kan (och bör) ha 
påverkat bedömningen, såsom uttal, flyt, interaktion etc. Trots det finner jag 
det viktigt att framhålla att det rör sig om en mycket speciell typ av samtal, 

                               
12 Ovanstående beskrivning av bedömningsunderlag och testformat gäller den tidsperiod min 
undersökning sträcker sig över. Sedan 2002 tillämpas ett vidareutvecklat bedömningsunderlag 
som dock bygger på samma språksyn. 
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ett så kallat institutionellt samtal (se avsnitt 2.7.3). Givetvis bör man sträva 
efter att det ska bli så likt ett autentiskt samtal som möjligt, vilket också 
framgår av testinstruktionen. Man bör i de muntliga testen söka skapa så 
naturliga och autentiska språkliga sammanhang som möjligt, för att förmå 
testtagaren att producera ett så ”verkligt” språk som möjligt. Tanken är att 
språktestet ska försöka rekonstruera en verklig språkanvändning (Corell & 
Sundberg 2000).  

Samtidigt måste man, som Spolsky (1985) och van Lier (1989) påpekar, 
ha klart för sig att det absolut inte är en autentisk samtalssituation, och att 
alla som deltar i samtalet är medvetna om detta. Testtagaren är där för att bli 
bedömd, bedömaren är där för att bedöma. De är inte där bara för att prata 
med varandra, och därför kan det aldrig bli fråga om en helt naturlig och 
autentisk samtalssituation.  

Vidare måste man vara medveten om den ojämna maktfördelningen i 
samtalssituationen. Bedömarna har makten att avgöra huruvida testtagaren 
får tillträde till högskolan eller ej, och innehar därmed rollen av så kallad 
gatekeeper (grindvakt, jfr Nordberg 1988:17, Bremer m.fl. 1996, Sundberg 
2004:12,71).  

Mitt perspektiv är emellertid ett annat: processbarheten. Man kan givetvis 
tänka sig att den speciella testsituationen påverkar testtagarens förmåga att 
processa grammatiska strukturer. Pienemann (1998b, 2003) hävdar dock, 
som svar på den kritik som riktats mot PT just från testbedömarhåll, att en av 
fördelarna med att utgå från PT i testsammanhang är just att förmågan att 
processa ser likadan ut oavsett uppgift och talsituation. På så sätt menar han 
att man får ett renodlat språkligt kriterium att utgå från (jfr avsnitt 2.7.4). 

3.2 Material 
Som tidigare nämnts har materialet inte samlats in specifikt för denna under-
sökning, utan för att bedömarna i tveksamma fall skulle ha möjlighet att låta 
en medbedömare lyssna och ta ställning till testtagarens prestationer. Nu 
finns samtliga inspelningar från 1997 (då Tisus ersatte dåvarande Rikstest) 
och framåt bevarade på kassettband, vilket utgör en unik källa till forskning. 
Här har jag av naturliga skäl tvingats begränsa mig och göra ett urval. Efter-
som dokumentationen av testresultatet varit mer enhetlig, tydlig och till-
gänglig från 1999 och framåt har jag valt att påbörja insamlingen då. Där-
efter har jag valt att sätta punkt vid testtillfället i oktober 2002, eftersom jag 
därefter påbörjade transkriberingen. Dessutom upphörde man 2002 med att 
testa endast en testtagare åt gången och istället började man ha två eller tre 
testtagare samtidigt i likhet med övriga lärosäten, vilket gör att förutsättning-
arna ändrats. Ett testtillfälle från perioden utgår eftersom det saknas bedömnings-
underlag. 
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Totalt finns 148 inspelade testsamtal från perioden, av vilka 33 hållits 
med underkända testtagare och 115 med godkända. Tabell 4 visar en över-
sikt över hela materialet. 

Tabell 4. Översikt över testtagarna i hela materialet 

Antal 
 

Underkända testtagare Godkända testtagare Testtillfälle 

(N) N % N % 
1 26 7 27 19 73 
2 13 6 46 7 54 
3 22 2 9 20 91 
4 8 0 0 8 100 
5 27 6 22 21 78 
6 13 2 15 11 85 
7 23 8 35 15 65 
8 16 2 12 14 88 

Totalt 148 33 22 115 78 
 

Ungefär en dryg femtedel är alltså underkända, medan fyra femtedelar är 
godkända. Om man tittar på de enskilda testtillfällena är det vanliga mönstret 
att en mindre del, upp emot en tredjedel, underkänns medan resten god-
känns. Från detta avviker testtillfälle 4, som inte har några underkända test-
tagare men också färre deltagare än normalt (endast 8 st.) Likaså sticker 
testtillfälle 3 ut med endast 2 underkända av 22 testtagare. Testtillfälle 2 
avviker också, men på motsatt sätt eftersom närmare hälften av testtagarna 
(46 %) underkändes vid det tillfället. Testtillfälle 2 framstår således som en 
ovanligt svag testomgång. 

Det föll sig naturligt att använda samtliga underkända samtal från tids-
perioden, men att göra ett urval bland de godkända så att de båda grupperna 
skulle bli lika stora. Vid detta urval stod jag inför ett antal överväganden: 
Skulle urvalet ske helt slumpmässigt, eller skulle jag ta hänsyn till andra 
faktorer såsom andelen underkända respektive godkända vid varje test-
tillfälle eller liknande? Eller skulle jag se till betyget de fått, det vill säga om 
de godkänts med tvekan eller med god marginal? 

Jag kom fram till att det mest lämpliga skulle vara att göra ett slags 
slumpmässigt representativt urval, för att få så jämförbara grupper som möj-
ligt. Vid varje enskilt testtillfälle tog jag samma antal godkända testtagare 
som underkända. Om två testtagare underkänts och åtta godkänts tog jag 
följaktligen de två första godkända på resultatlistan.  

En grupp som uteslöts var de så kallade ”svenskbarnen”, det vill säga två-
språkiga testtagare, vars ena eller bägge föräldrar är svensktalande, men som 
vuxit upp utomlands och därför inte läst svenska på gymnasiet. De har kan-
ske talat svenska i hemmet, men ofta inte fått någon formell undervisning, 
åtminstone inte på gymnasienivå. På många sätt uppvisar deras språk avvi-
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kelser från målspråksnormen. Håkansson (1995) har undersökt detta hos fem 
studenter med (delvis) svensk bakgrund som bott utomlands under uppväx-
ten. Trots att deras svenska avaktualiserats och delar av deras språkkunska-
per gått förlorade, behärskar de fortfarande svenskans V2-regel. Däremot har 
de problem med kongruensen i nominalfrasen. De uppvisar således en annor-
lunda inlärningsprofil och kan inte betraktas som andraspråkstalare i vanlig 
mening.  

Att materialet inte samlats in speciellt för undersökningen medför givetvis 
vissa nackdelar. Jag har inte kunnat ta del av bakgrundsfaktorer som skulle 
ha kunnat vara av intresse (t.ex. språkkunskaper, vistelsetid i Sverige, ut-
bildning etc.). Dessutom är det inte alltid säkert att testtagarna använder de 
strukturer jag vill analysera. Jag har heller inte kunnat välja inspelnings-
metod, utan fått nöja mig med ljudbandsinspelningar. Videoinspelningar 
hade kanske varit att föredra eftersom en stor del av interaktionen annars går 
förlorad, såsom kroppsspråk, gester, minspel och liknande. Enligt Adelswärd 
finns (1995:112 f.) det dock vissa fördelar med ljudbandsinspelningar. De är 
lättare att genomföra och deltagarna kan uppfatta dem som mindre störande. 
Hon menar också att det vid institutionella samtal kanske inte är lika nöd-
vändigt med videoinspelningar om det främst är den talade kommunika-
tionen som är föremål för analys, vilket är fallet i föreliggande undersökning. 

Det finns också en del fördelar med att använda ett redan existerande 
material. Jag hade aldrig haft någon möjlighet att samla in ett lika stort mate-
rial som spänner över en lika lång tidsrymd om jag hade gjort det själv. 
Dessutom är det här materialet helt autentiskt i så måtto att det inte kommit 
till för forskningsuppgiften. Det är visserligen inte autentiska samtal (jfr av-
snitt 3.1.2), men det är autentiska testsamtal där ingen av deltagarna kan ha 
påverkats i sitt beteende av vetskapen om att de ska analyseras. De har inte 
arrangerats i syfte att samla in data till min undersökning (jfr Steensig 
2001:31). Ytterligare en fördel ur min synvinkel är att de erbjuder en god 
möjlighet att pröva PT:s förutsägelser mot spontan, dvs. icke-eliciterad, 
muntlig produktion. 

3.2.1 Testtagarna i urvalet 
Närmast följer en sammanställning av testtagarna i urvalet, där deras bak-
grundsfaktorer, förstaspråk och kön redovisas på gruppnivå. Syftet är inte i 
första hand att dra några särskilda växlar på dessa aspekter, utan redovis-
ningen tjänar främst till att beskriva hur de båda grupperna ser ut. Tabell 5 
visar hur de underkända testtagarna (U) fördelar sig över testtillfällena. 
Bland de underkända testtagarna finns 20 kvinnor och 13 män (dvs. 61 % 
kvinnor och 39 % män). Vidare finns 18 olika förstaspråk representerade. En 
viss reservation måste dock göras när det gäller de olika förstaspråken. Det 
finns inga uppgifter någonstans om vilket förstaspråk en enskild testtagare 
har, och de ombeds vanligtvis inte explicit att berätta detta. Uppgifterna 
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bygger därför på vad testtagarna självmant uppgivit under samtalet, oftast i 
den inledande delen där hon berättar om sig själv. 

Tabell 5. De underkända testtagarnas fördelning över testtillfällena 

Testtillfälle 1 2 3 413 5 6 7 8 

Testtagare U1 U8 U14 - U16 U22 U24 U32 
 U2 U9 U15  U17 U23 U25 U33 
 U3 U10   U18  U26  
 U4 U11   U19  U27  
 U5 U12   U20  U28  
 U6 U13   U21  U29  
 U7      U30  
       U31  

 
Ibland har jag själv dragit slutsatsen att en testtagare har ett visst förstaspråk 
utan att detta angivits direkt, t.ex. om hon säger att hon kommer från Tysk-
land och bryter på tyska. I andra fall har jag inte kunnat göra så, eftersom 
testtagaren inte uppgivit något annat än ursprungsland och flera olika 
förstaspråk är möjliga. Då har jag istället angivit landet. Följande förstaspråk 
återfinns bland de underkända testtagarna: 

 
arabiska 2 
engelska 3 
finska  1 
franska 1 
italienska 3 
japanska 1 
koreanska 1 
kurdiska 3 
lettiska 1 
moldaviska 1 
persiska 2 
portugisiska 1 
polska  1 
rumänska 2 
ryska  4 
serbiska 1 
spanska 1 
tyska  4 
 

                               
13 Vid detta tillfälle underkändes ingen testtagare, utan samtliga godkändes. Därmed finns 
inga testtagare med i urvalet från det tillfället, varken underkända eller godkända. 
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De underkända testtagarna är således en språkligt sett mycket heterogen 
grupp. De godkända testtagarna (G) består som tidigare nämnts av ett 
slumpmässigt urval som baserar sig på antalet underkända testtagare. Där-
med fördelar de sig över testtillfällena på samma sätt som de underkända (se 
tabell 6). 

Tabell 6. De godkända testtagarnas fördelning över testtillfällena 

Testtillfälle 1 2 3 4 5 6 7 8 

Testtagare G1 G8 G14 - G16 G22 G24 G32 
 G2 G9 G15  G17 G23 G25 G33 
 G3 G10   G18  G26  
 G4 G11   G19  G27  
 G5 G12   G20  G28  
 G6 G13   G21  G29  
 G7      G30  
       G31  

 
Könsfördelningen hos de godkända testtagarna är lustigt nog likadan som 
hos de underkända: 20 kvinnor och 13 män (dvs. 61 % kvinnor och 39 % 
män). I själva verket speglar denna fördelning väl hur det brukar se ut i test-
sammanhang: det är i regel fler kvinnor än män som tar testen. Om man 
jämför med statistiken från Tisus var 67 % av testtagarna kvinnor, medan 
Sfi-provet brukar ha ca 60 % kvinnor (Tisus. Rapport 2002). Detta förhål-
lande ger ytterligare stöd för att mitt material är representativt. Däremot 
finns som sagt ingen skillnad vad gäller fördelning av könstillhörighet när 
man ser till resultatet. Det förefaller alltså inte spela någon roll om man är 
kvinna eller man för förutsättningarna att bli godkänd. I detta sammanhang 
kan man också notera könsfördelningen hos dem som bedömer testet: av 
totalt 8 bedömare som förekommer i mitt material är 3 män och 5 kvinnor, 
det vill säga 62 % är kvinnor. Även hos bedömarna är alltså kvinnor i viss 
mån överrepresenterade. 

Förstaspråken är bland de godkända något färre, 12 till antalet vilka för-
delar sig på följande sätt: 

 
arabiska 3 
Bangladesh14 2 
bosniska 1 
engelska 5 
finska  2 
franska 1 
holländska 1 

                               
14 I de fall då jag inte känner till deras förstaspråk har jag istället angivit ursprungsland. 
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kroatiska 2 
litauiska 1 
Nigeria 1 
persiska 2 
tyska  12 
 

Det mest slående i den godkända gruppen är det stora antalet tysktalande 
testtagare (12 st.). Detta förhållande torde till största delen bero på att många 
tysktalande anmäler sig till testet. De har visserligen goda förutsättningar att 
lära sig svenska snabbt eftersom tyska är ett typologiskt närliggande språk. 
Även bland de underkända testtagarna finns dock en del tysktalande (4 st.).  

Ganska många godkända testtagare har också engelska som förstaspråk (5 
st.), men även i detta fall kan det förklaras med att det är många engelsk-
talande som anmäler sig till testet. De är inte direkt överrepresenterade bland 
de godkända eftersom det också bland de underkända finns engelsktalande 
testtagare (3 st.). Däremot finns inga rysktalande bland de godkända, medan 
det bland de underkända fanns 4 stycken. Här bör man dock vara försiktig 
med att dra alltför långtgående slutsatser. Den godkända gruppen utgörs ju 
enbart av det slumpmässiga urvalet bland alla godkända testtagare under 
tidsperioden. I hela materialet, när det gäller samtliga godkända, är såväl 
ryska, spanska, kurdiska, japanska som italienska representerade bland de 
godkändas förstaspråk (språk som alltså förekommer bland de underkända 
men inte bland de godkända i urvalet). Skulle alla dessa språk räknas med 
skulle variationen troligen vara större bland de godkända. Dessutom rör det 
sig om så pass få talare av varje språk (om man undantar tyskan) att det inte 
går att dra några särskilda slutsatser. 

Sammanfattningsvis återfinns ett stort antal förstaspråk bland testtagarna. 
I statistiken från Tisus i Stockholm (Tisus rapport 2002) utgjordes den största 
gruppen testtagare (40 %) av personer med germanska eller romanska språk 
som förstaspråk. I mitt urval är motsvarande siffra 52 %.15 Här verkar de som 
talar germanska språk faktiskt i större utsträckning bli godkända, eftersom 
18 av de 25 testtagare som har germanska språk som förstaspråk godkänts 
medan endast 1 av 9 testtagare med romanska språk godkänts. 

Anledningen till att jag redovisar förstaspråk är att jag vill peka på den 
bredd och variation som finns i mitt material. Fortsättningsvis kommer jag 
emellertid i huvudsak att bortse från testtagarnas förstaspråk i min analys 
(även om jag ibland kommer att relatera dem till mina resultat). Mitt syfte är 
att mäta den grammatiska kompetensen vid testtillfället i förhållande till 
resultatet i stort. För just detta ändamål utgår jag från att förstaspråket inte är 
relevant, i likhet med övriga bakgrundsfaktorer hos testtagarna.16 

                               
15 25 testtagare med germanska språk och 9 med romanska (av totalt 66). 
16 Givetvis menar jag inte att sådana faktorer som förstaspråk, ålder, bakgrund, tid i Sverige, 
utbildning etc. är irrelevanta för testtagarnas språkförmåga. Vad som här avses är att de inte 
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3.2.2 Etiska överväganden 
Materialet har som tidigare nämnts (3.2) inte samlats in speciellt för min 
forskningsuppgift utan fanns redan där, i form av arkiverade kassettband. 
Därför har jag inte kunnat inhämta testtagarnas medgivande till att medverka 
i min undersökning. De uppgifter jag har haft tillgång till är deras namn, 
deras resultat, bedömningsunderlaget samt det som eventuellt kommer fram 
under testsamtalet. För att få reda på mer, t.ex. deras adress, skulle det krä-
vas att jag letade i ett annat material, och det är inte säkert att jag skulle 
kunna få tag på deras nuvarande adress ändå. Inspelningarna var också i de 
flesta fall flera år gamla när jag påbörjade min analys.  

Efter att jag varit i kontakt med det aktuella lärosätets jurister och chefs-
arkivarie fick jag beskedet att materialet får användas för min forsknings-
uppgift utan testtagarnas medgivande under förutsättning att de avidentifie-
ras.  

Eftersom materialet är unikt (ingen annan testort har spelat in och sparat 
de muntliga proven) och eftersom undersökningens resultat har ett allmän-
intresse och kan bidra till utvecklingen av framtida bedömningskriterier samt 
bidra till testforskningen i stort, bedömer jag att nyttan med undersökningen 
är större än de eventuella obehag den enskilde testtagaren skulle kunna drab-
bas av. Alla uppgifter som kan knytas till en viss testtagare har avidenti-
fierats, och deras namn har bytts ut mot koder, t.ex. U14 och G25, där U står 
för en underkänd testtagare och G för en godkänd. Inga samtal av känslig 
natur återges i det följande. Överhuvudtaget återges endast fragment av 
samtalen i avhandlingen, liksom exempel på strukturer tagna ur sin kontext. 
Jag bedömer därför risken för att någon ska kunna drabbas av obehag som 
obefintlig, och att nyttan av den nya kunskap vi kan få genom att använda 
materialet definitivt överstiger den risken.  

I avsnitt 5.2 nedan görs en närstudie av två testtagare, vilken är av en nå-
got mer känslig karaktär. De båda testtagare som förekommer i den har jag 
lyckats spåra och de har lämnat sitt medgivande till att delta i studien.  

3.2.3 Transkription 
Av varje testsamtal har ca 15 minuter transkriberats. Här har jag valt att 
hoppa över den inledande fasen, som består av ett mer allmänt samtal för att 
testtagaren ska bli ”varm i kläderna” och mindre nervös. Samtalet handlar 
till en början om testtagarens person, bakgrund, intressen och sysselsättning. 
Här rör hon sig i hemtama trakter, denna typ av samtal har hon förmodligen 
ofta utövat i sitt vardagsliv och i eventuell undervisning. Det är först när 
samtalet övergår till att behandla själva temat och hon befinner sig på betyd-
ligt mer osäker mark som språkfärdigheten verkligen sätts på prov. Därför 

                                                                                                                             
har någon betydelse för att det ska vara möjligt att relatera PT-nivån med testresultatet, 
särskilt inte som PT förutsätts vara universell.  



 73 

har jag valt att transkribera ca 15 minuter från det att samtalet kommit att 
behandla själva temat. 

Jag har transkriberat allt material själv, vilket inneburit att samtalen åter-
givits på ett så konsekvent sätt som möjligt. Transkription innebär ofta svåra 
avvägningar vilket medför en risk för individuella skillnader vad gäller tolk-
ningar hos dem som transkriberar (jfr Wirdenäs 2002:10). Genom att jag 
transkriberat allt själv minimeras risken för sådana skillnader. Dessutom har 
detta inneburit att jag fått en god inblick i materialet från början, och en 
känsla för testtagarnas språkfärdighet som inte framgår av själva transkrip-
tionen. En transkriptionsnyckel, inspirerad av Lindberg & Skeppstedt (2000) 
samt Lindberg (2004), återfinns i bilaga 4.  

Det är viktigt att framhålla att transkriptionerna är en reducerad tolkning 
av samtalen och att själva inspelningarna utgör huvudmaterialet, som jag 
hela tiden har konsulterat, i synnerhet i de fall då transkriptionerna erbjudit 
svårtolkad eller tvetydig information (jfr Sundberg 2004:54). 

Att transkribera samtal med andraspråkstalare kan innebära vissa svårig-
heter (jfr Sundberg 2004:53 f.). Här måste man avgöra vad som har bety-
delse för analysen när det gäller t.ex. fonologiska, prosodiska och morfolo-
giska avvikelser och vad som behöver finnas med i transkriptionen för att 
analysen ska kunna genomföras. Valet av transkriptionsmetod måste styras 
av undersökningens syfte (Norrby 2004:90). Jag har därför inte använt mig 
av den detaljerade typ av transkription som förekommer inom t.ex. CA-
forskningen (se t.ex. Ochs m.fl. 1996). I huvudstudien är det ju heller inte 
fråga om någon samtalsanalytisk studie, som kan hänföras till forsknings-
inriktningen interaktionell lingvistik, som också kräver en mer detaljerad 
transkription (se t.ex. Linell 1998, Steensig 2001:33). Här är istället syftet att 
identifiera förekomsten och användningen av vissa grammatiska strukturer i 
talspråket, och detta har fått styra valet av transkriptionsprincip. Pauser mar-
keras endast som kortare (/) eller längre (/ /) liksom avbrutet tal (-). Detta för 
att man ska kunna identifiera eventuella omstarter, det vill säga att talaren 
påbörjar ett yttrande eller ett ord men avbryter sig och börjar om på nytt. Det 
kan ha betydelse för om en struktur ska betecknas som grammatisk eller ej, 
vilket i det här fallet innebär processbar eller ej. Följande exempel från test-
tagare G14 illustrerar detta: 

 
Exempel 1. Samtal med G14 

 
1 G14: även om man betalar mycke skatt så- / eum 
2  / ja / eh / man- man eh / blir bra skötad 
3 också sen 

Yttrandet innehåller ett bisatsfundament, även om man betalar mycke skatt 
så (rad 1), som borde ha efterföljts av omvänd ordföljd. De många pauserna 
och tvekljuden, / eum / ja / eh / (rad 1–2) tyder emellertid på att G14 kom-
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mer av sig och kanske börjar på ny kula med rak ordföljd: man eh / blir bra 
skötad (rad 2). Enligt Lindström (2008:169) ger just sådana här så kallade 
reparationer i samtalen ofta upphov till samtalstext som kan te sig ”ogram-
matisk”. Utifrån detta exempel är det svårt att avgöra om den raka ordföljden 
trots spetsställt icke-subjekt beror på att strukturen inte är processbar hos 
testtagaren eller om det är fråga om en omstart som också en infödd talare 
skulle ha kunnat producera. Därför har jag uteslutit sådana här svårtolkade 
strukturer ur analysen. I stort sett innebär emellertid den här typen inget 
problem, eftersom det oftast finns gott om kontexter utifrån vilka man säkra-
re kan avgöra om den aktuella strukturen är processbar eller ej. Hos just den 
här testtagaren används omvänd ordföljd i 22 av 23 obligatoriska kontexter 
vilket innebär att det inte råder någon tvekan om att hon behärskar regeln om 
inversion vid spetsställt icke-subjekt (dvs. PT-nivå 4 för syntaxen). 

Jag har även valt att markera överlappande tal (med hakparentes), efter-
som detta kan påverka hur yttrandet formuleras. Till största delen används 
normal ortografi, eftersom syftet inte är att analysera testtagarnas uttal. Vissa 
mycket avvikande ljud eller böjningsändelser markeras dock, liksom vanligt 
förekommande talspråksformer (sen, nån, de e, e’re, mej och liknande). Or-
det och återges normalt som å, utom i de fall ordet uttalas med hörbar konso-
nant, då skrivs det och. Motsvarande princip tillämpas vid ord som jag (ja), 
mig (mej), att (å) och liknande. 

3.2.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis utgörs huvudmaterialet av samtliga testsamtal som 
spelats in under åren 1999–2002,17 inalles 148 halvtimmeslånga samtal. 
Bland dessa samtal har gjorts ett urval, som består av samtliga underkända 
testtagare från tidsperioden, 33 stycken, samt ett slumpmässigt urval av de 
godkända, också de 33 stycken. Av dessa inspelningar har ca 15 minuter per 
samtal transkriberats, vilket sammanlagt blir ca 16,5 timmars samtal. Utöver 
själva inspelningarna har jag också använt mig av de resultatlistor och be-
dömningsunderlag som testerna resulterat i.  

3.3 Analysprinciper 
I följande avsnitt ges en utförligare diskussion kring de analysprinciper jag 
har använt mig av. Dessa sammanfattas också i nästföljande kapitel (avsnitt 
4.1) i anslutning till resultatredovisningen.  

I min undersökning tillämpas PT på ett spontant producerat material. I 
experimentella studier där PT använts på svenska data har eliciteringen skett 
genom någon form av styrd språkproduktion, såsom exempelvis med hjälp 
                               
17 Med undantag av ett testtillfälle som utgår på grund av att bedömningsunderlaget saknas. 
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av bilder (t.ex. Glahn m.fl 2001, Salameh 2003, Norrby & Håkansson 2007, 
Philipsson 2007). Produktionen i mitt material är förvisso också i någon mån 
”styrd” i den bemärkelsen att samtalet styrs av en samtalsledare som tar upp 
vissa diskussionsfrågor kring ett givet tema. Däremot finns ingen styrning 
såtillvida att samtalsledaren försöker locka fram vissa grammatiska struk-
turer i testtagarens språk, eftersom materialet inte kommit till för min forsk-
ningsuppgift. Detta får till följd att det inte är säkert att samtliga testtagare 
använder just de strukturer jag ämnar analysera. Ur det transkriberade mate-
rialet har jag excerperat belägg med konstruktioner som antingen talar för 
eller motsäger nivå 3, 4 eller 5 i PT-hierarkin. Dessa är: 

 
• attributiv kongruens i nominalfrasen (nivå 3) 
• predikativ kongruens (nivå 4)  
• huvudsatser med spetsställt icke-subjekt utan inversion (nivå 3) 
• huvudsatser med spetsställt icke-subjekt med inversion (nivå 4) 
• preverbal negation (eller annat satsadverbial) i bisatser (nivå 5)  

 
Dessa beskrivs mer utförligt nedan. Det har inte visat sig meningsfullt att 
särskilt söka efter, beräkna och redovisa belägg som hör till PT-nivå 1 och 2. 
Det ter sig också rimligt att ingen av testtagarna befinner sig på dessa tidiga-
re inlärningsstadier, eftersom man förmodligen inte anmäler sig till och be-
talar för ett test man inte tror sig ha en möjlighet att klara. Således har samt-
liga testtagare en uppsättning ord och helfraser, alla bildar nominalfraser och 
huvudsatser med kanonisk ordföljd, varför det förefallit överflödigt att göra 
beräkningar också på dessa nivåer.  

För att kunna analysera ett spontant producerat material enligt PT krävs 
fasta analysprinciper som delvis skiljer sig något från dem som kan applice-
ras på ett material som eliciterats på ett mer styrt sätt. I det följande redogörs 
för de analysprinciper jag tillämpar i föreliggande undersökning. 

För PT-nivå 3 kommer attributiv kongruens i nominalfrasen (av typen 
många röda bilar) att användas för att analysera morfologin och för 
syntaxen huvudsats med spetsställt icke-subjekt med efterföljande rak ord-
följd (typ *imorgon jag ska skriva). För nivå 4 används predikativ kongru-
ens (typ bilarna är röda) för morfologin och inversion efter spetsställt icke-
subjekt för syntaxen (typ imorgon ska jag skriva). För den femte PT-nivån 
finns ingen morfologisk struktur föreslagen och för syntaxen används pre-
verbal negation i bisats (typ som jag inte vill prata om). 

Det finns olika kriterier för att bedöma om en struktur är inlärd eller ej. 
Pienemann (1998b) förordar the emergence criterion vilket innebär att det 
första systematiska användandet av en viss struktur är ett tecken på att en 
viss nivå uppnåtts, förutsatt att det handlar om produktiva belägg i varie-
rande kontexter. Med systematiskt användande menas att det ska finnas 
kontrasterande exempel. Om en inlärare t.ex. säger hundarna är stora måste 
det också finnas exempel där adjektivet används i singular form (t.ex. bilen 
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är stor_) för att man ska kunna vara säker på att hon behärskar predikativ 
kongruens. Annars kan det ju vara fråga om oanalyserade helfraser eller att 
orden används i invarianta former. Detta synsätt står i skarp kontrast till 
många tidigare studier av första- och andraspråksinlärning där man räknat 
med att en struktur behärskas först när den används korrekt i 90 % av alla 
obligatoriska kontexter (jfr t.ex. Brown 1973, Dulay och Burt 1974 samt 
Rosansky 1976).  

Ett strikt sätt att tillämpa the emergene criterion användes t.ex. i Glahn 
m.fl. 2001 och i Salameh 2003. Här ställde man frågor till bilder och lockade 
därmed informanterna att använda vissa ord och vissa strukturer. Det blev då 
lätt att se om en inlärare böjde orden i plural och därmed visade sig behärska 
predikativ kongruens. I Salamehs (2003) studie (se avsnitt 2.6.2) användes 
PT för att beskriva tvåspråkiga barns utveckling på de båda språken (svenska 
och arabiska). Med hjälp av bilder ”lockades” barnen att producera vissa 
grammatiska strukturer. Genom att hitta minimala par i barnens muntliga 
produktion som tyder på en systematisk användning kunde man således fast-
ställa att barnet uppnått en viss nivå i PT-hierarkin, t.ex. en stor_ penna – 
stora pennor, vilket visar att barnet behärskar attributiv kongruens och där-
med behärskar strukturer på PT-nivå 3.  

Pienemann framhåller att morfologin av den anledningen är svårare att 
analysera än syntaxen: 

To be sure that “he goes” is a genuine case of productive SV-agreement one 
has to ascertain that both, subject and verb vary morphologically and lexi-
cally: unless “he goes” co-occurs with “I go” etc. there is no reason why “he-
goes” may not be a single lexical item in the learner’s lexicon. This means 
that the simple occurrence of “he goes” alone is not a sufficient indicator of 
the emergence of SV agreement. Therefore it makes sense to apply emer-
gence criteria to syntactic development on the basis of (minimally) one occur-
rence in a sample while the same criterion may generate misleading results 
for the analysis of morphological development. (Pienemann 1998b:133)18 

 
Det är således viktigt att det för morfologin finns fler än ett exempel med 
morfologisk och lexikal variation så att man kan vara säker på att det inte rör 
sig om en oanalyserad helfras. När det gäller syntaxen anser alltså Piene-
mann däremot att det är tillräckligt med en kontext för att the emergence 
criterion ska vara uppfyllt. 

Mitt material består av spontant tal, vilket innebär att det inte alls är säkert 
att man kan se en fullständigt genomförd systematisk kongruens med olika 
former av samma ord (jfr Håkansson & Norrby 2005:143, Rahkonen & Håkans-
son 2008). Det är enligt min mening helt enkelt inte realistiskt att sträva efter 
det, utan istället får man se om det finns en systematik i användandet av 

                               
18 Observera att engelskans subjekt–verb kongruens motsvarar svenskans predikativa 
kongruens som en struktur på PT-nivå 4. 
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kongruens överhuvudtaget. Om det finns ett antal olika strukturer av typen 
hunden är brun_, huset är grönt och stolarna är röda, dom är vita kan man 
ändå anta att inläraren behärskar predikativ kongruens, även om det inte 
visar sig på så sätt att exakt samma adjektiv uppträder i singulart neutrum 
och utrum samt i plural. Det förkommer visserligen att samma adjektiv dy-
ker upp i såväl singular som plural kontext, och då blir det givetvis en extra 
stark indikation på att en viss nivå uppnåtts, t.ex. man e inte rädd_– alla e 
rädda (U18), men man kan inte ställa upp det som ett absolut krav. Då vore 
det omöjligt att analysera ett spontant producerat material som mitt utifrån 
PT. Det måste dock finnas en tydlig systematik, och här har jag krävt minst 3 
produktiva belägg i varierade kontexter enligt ovan, så att man kan se att 
predikativet verkligen kongruerar med huvudordet och att det inte bara rör 
sig om helfrasinlärning eller att predikativet ”råkat” få rätt form.  

Pienemann har kritiserats för the emergence criterion. Bland annat har 
man anfört att det är ett alltför osäkert kriterium då enstaka exempel inte 
säger särskilt mycket om vad inläraren egentligen behärskar. Som nämndes 
ovan avviker kriteriet också kraftigt från tidigare synsätt vad avser behärsk-
ning av regler. Vidare har kriteriet enligt Glahn m.fl. visat sig vara svårt att 
tillämpa, och inte särskilt tillförlitligt: 

A first observation is that the one-occurrence criterion yields poor or even in-
sufficient scalability values for an implicational hierarchy to be established. 
The criteria of 50 % and 80 % occurrence yield higher scalability values for 
each type of scale and show a consistent trend. The 50 % occurrence criterion 
spreads the subjects out well and shows scalability throughout. We conclude 
that the criterion of one occurrence is not very reliable […], but we still feel 
that with the three analyses combined we have a sufficiently clear picture of 
the acquisitional profiles and a basis for conclusions about implicational rela-
tionships. (Glahn m.fl. 2001:402) 

 
Därför har jag, i likhet med Glahn m.fl. (2001), analyserat materialet utifrån 
följande tre analyskriterier: 

 
1. the emergence criterion: Ett enda exempel på systematiskt användande 

innebär att testtagaren placeras på en viss nivå, vilket kommer att anges 
med + i tabellen. Finns inget exempel som talar för en viss nivå, men ett 
eller flera som talar emot, anges detta med – . Om inga kontexter finns i 
materialet anges detta med /. 
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2. 50-procentskriteriet: Hälften av alla obligatoriska kontexter måste vara 
korrekta för att en viss nivå ska anses vara uppnådd, vilket anges med + i 
tabellen. Det innebär att om det i materialet finns 10 obligatoriska kon-
texter för inversion med spetsställda icke-subjekt i huvudsatser, måste 5 
av dessa ha omvänd ordföljd för att testtagaren ska kunna placeras på 
PT-nivå 4. Har endast 4 belägg omvänd ordföljd blir det således ett – i 
tabellen. Om det vid analysen av morfologin endast finns 2 obligatoriska 
kontexter varav det ena är korrekt och det andra felaktigt anges detta (+). 
Att i det sammanhanget tala om 50 % av alla obligatoriska kontexter 
vore inte rimligt då antalet belägg är så begränsat, att det inte går att se 
om det finns någon systematik i kongruensböjningen. Eftersom analysen 
utgår från relativ frekvens kommer jag för morfologin att kräva att det 
finns åtminstone 3 obligatoriska kontexter hos en testtagare och att det 
bland dessa finns en systematisk konstrast enligt ovan. Morfologin är 
enligt Pienemann (1998b) vanskligare att analysera än syntaxen eftersom 
det är svårare att avgöra huruvida det är fråga om inlärda helfraser eller 
verklig kongruens. För syntaxen räcker det däremot med 2 belägg.  

3. 80-procentskriteriet: Här måste övervägande delen av alla obligato-
riska kontexter vara målspråksenliga för att en testtagare ska kunna 
placeras på en viss nivå. Det innebär att 8 av 10 huvudsatser med 
spetsställda led måste ha inversion för att PT-nivå 4 ska kunna anses 
vara erövrad.  

Ett annat skäl till att använda samma analyskriterier som Glahn m.fl. (2001) 
är att det möjliggör jämförelser med deras studie, samt med andra studier 
som tillämpar samma kriterier som de (t.ex. Håkansson m.fl. 2004, Philips-
son 2007). Ytterligare en anledning till att utföra analyserna utifrån tre olika 
kriterier är att jag på så sätt hoppas kunna se huruvida graden av automa-
tisering ligger till grund för bedömningen, och därigenom lyckas fånga de 
mer avancerade inlärarna. 

Analyserna kommer sedan att redovisas i form av implikationsskalor var 
för sig: en utifrån the emergence criterion, en utifrån 50-procentskriteriet 
och en utifrån 80-procentskriteriet, och ställas i relation till testtagarnas resul-
tat på Tisus. Implikationsskalor är enligt Pienemann (1998b:134) en sedan 
länge etablerad metod för att beskriva inlärarspråkets utveckling, och har 
bland annat tillämpats av Hyltenstam (1978a), liksom i flertalet PT-baserade 
studier. En fördel med implikationsskalor är att resultatet för såväl hela 
gruppen som varje enskild individ kan avläsas (Hatch och Faraday 
1982:181 f.). Ytterligare en fördel, vid tvärsnittsstudier (som min), är att 
redovisningen av resultatet kan ge en bild av hur inlärningsprocessen kan 
antas se ut kronologiskt (Pienemann 1998b:134 f.). 

I de flesta fall innebär analysen av syntaxen inte några svårigheter, medan 
morfologin ibland varit svårare att analysera. I de fall som varit svårtolkade 
och då tveksamhet råder eller analysen varit osäker har jag konsulterat en 
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medbedömare innan jag definitivt fastställt en PT-nivå. Detsamma har jag 
gjort i de fall då jag har haft svårt att uppfatta vad som sägs på bandet. 

Min strävan har varit att använda så ”säkra” strukturer som möjligt, 
strukturer som verkligen indikerar att en viss nivå i PT-hierarkin har upp-
nåtts. Det innebär att jag har lagt stor vikt vid kontexten i analysen och låtit 
tveksamma strukturer som kan härledas till densamma utgå, t.ex. vid pauser 
och omstarter (jfr avsnitt 3.2.3). Det medför också att jag bortser från miss-
tänkta helfraser. I förstudien (Eklund Heinonen 2005, se avsnitt 1.1.3) använder 
t.ex. en testtagare följande struktur hela nio gånger: kan man säga. Eftersom 
strukturen varje gång den används föregås av någon form av påstående, 
skulle den kunna analyseras som PT-nivå 4 (inversion). Men det före-
kommer inga andra exempel på inversion hos testtagaren (bortsett från i 
frågor, se nedan), vilket talar för att strukturen används som en oanalyserad 
helfras och därför istället snarare borde hänföras till den första nivån i PT-
hierarkin.  

Ensamma utgör misstänkta helfraser således inga tecken på att inversion 
är processbart hos inläraren, eftersom det inte handlar om produktiva exem-
pel i varierande kontexter. Nedan redovisas de strukturer som jag låtit utgå 
av den anledningen. Urvalet har gjorts med utgångspunkt i hur frekventa de 
är hos testtagarna. Siffran inom parentes anger hur många gånger de före-
kommer i materialet. 

 
 (de) tror ja (inte) (84) 
 tycker ja (43)  

(de) kan man säga (25) 
 (de) vet ja (inte) (13) 
 måste ja säga (11) 
 de e de (ja) (10) 

Naturligtvis kan jag inte med säkerhet veta om dessa strukturer är lagrade 
som oanalyserade helfraser hos inläraren. Emellertid har jag låtit dem utgå 
på grund av att man kan misstänka att de inte är produktiva hos en del av 
testtagarna, utan används som helfraser (jfr Bolander 1989), och därmed inte 
utgör belägg för att testtagaren kan processa omvänd ordföljd. Likaledes 
avstår jag från alla strukturer där ett varierande språkbruk även kan före-
komma hos infödda talare. En sådan struktur är så kallade hävdade bisatser 
(Andersson 1975) exempelvis bisatser inledda med att eller därför att.  

 
 jag tycker att man kan inte … 
 jag tycker att man inte kan… 

Den första varianten är vanligt förekommande i svenskt talspråk och måste 
således tillåtas också hos andraspråksinlärare. Negationen placeras om-
växlande före och efter det finita verbet i talspråk (jfr SAG 4:467) och därför 
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är strukturen ingen indikation på om en inlärare kan överblicka hela mening-
ar och skilja mellan huvudsats och bisats. I Jörgensens (1978:67) undersök-
ning av underordnade satser i Talsyntax-materialet visade det sig att att-
bisatser var den vanligaste typen av bisats och att av dessa hade hela 418 
stycken huvudsatsordföljd medan endast 241 hade bisatsordföljd. Det tycks 
således vara betydligt vanligare med huvudsatsordföljd än med bisatsord-
följd hos att-bisatser i infödda svenskars talspråk. 

Därmed kan att-bisatser inte användas för att utröna om en testtagare kan 
skilja mellan huvudsats och bisats och alltså behärskar PT-nivå 5 eller ej (jfr 
Bolander 1987). Denna typ av bisatser utgår därför. Detsamma gäller inter-
rogativa bisatser av wh-typen19, som ju också de i inföddas svenska kan ha 
huvudsatsordföljd (Bolander 1987:29, SAG 4:467). I Bolanders undersök-
ning av hur inlärare placerar inte i bisatser har inga informanter preverbal 
negation i interrogativa bisatser, inte ens de avancerade inlärarna som klarar 
av strukturen i andra typer av bisatser. Bolander påpekar att de interrogativa 
bisatserna kanske istället borde ha behandlats som att-bisatserna i hennes 
undersökning, vilket jag alltså ämnar göra (genom att utesluta dem). När det 
gäller vissa indirekta frågor kan det ju också i tal vara svårt att avgöra om det 
verkligen handlar om en indirekt fråga med felaktigt omvänd ordföljd, eller 
en direkt fråga, som följande exempel visar: 

 
jag undrar när kommer du 
 

I skrift hade det markerats grafiskt (med kolon och anföringstecken samt 
frågetecken) om det hade rört sig om en direkt fråga. I tal är det endast ord-
följden, och kanske även en prosodisk markering som visar att det handlar 
om en direkt fråga, t.ex. med en paus efter verbet undrar, men eftersom andra-
språkstalare ofta har avvikande prosodi kan det bli svårt att avgöra om det är 
en direkt eller indirekt fråga som avses.  

Icke-hävdade bisatser kan däremot användas för att fastställa PT-nivå 5, 
sådana där den så kallade biff-regeln20 fortfarande är giltig för svenskt tal-
språk. Det gäller t.ex. relativsatser inledda med som. Här håller vi fort-
farande hårt på biff-regeln i infödd svenska, och ett brott mot densamma, 
som i följande exempel, måste betraktas som ogrammatiskt:  

 
* många fåglar som klarar inte sej själv (U13) 

 
När det gäller PT-nivå 4 har jag inte använt frågor i analysen, trots att denna 
struktur enligt PT hör till den nivån. Enligt Ekerot (1995) dyker inversion i 
frågor upp hos inlärare på ett tidigare stadium än inversion efter spetsställt 

                               
19 S.k. frågeordsfrågor. 
20 I bisatser kommer inte (och andra satsadverbial) före finitet, det vill säga preverbal 
negation.  
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icke-subjekt. Detta bekräftas i förstudien (Eklund Heinonen 2005:47) samt i 
föreliggande undersöknings material, där inversion i frågor förekommer hos 
samtliga testtagare, också hos dem som i övrigt inte tycks behärska inversion 
efter spetsställning. En trolig förklaring som Ekerot (1995:85) för fram är att 
ordföljden i frågor har ett annat kommunikativt värde än omvänd ordföljd i 
spetsställda huvudsatser. Om man underlåter att ha omvänd ordföljd i en 
fråga förvandlas ju denna till ett påstående, vilket kan leda till missförstånd. 
Bosse kommer imorgon har en annan betydelse än kommer Bosse imorgon, 
medan samma risk för missförstånd inte föreligger om man säger *imorgon 
Bosse kommer istället för imorgon kommer Bosse.  

Det förekommer ofta att testtagaren tvekar, prövar sig fram, korrigerar sig 
för att till slut träffa rätt. Är detta ett exempel på förmåga att processa gram-
matisk information eller inte? Enligt min mening är detta ett utslag av den 
mekanism i talproduktionen som Levelt (1989) kallar för monitorering eller 
självövervakning (se avsnitt 2.5.1). I normal talhastighet sker emellertid de 
olika processerna i talproduktionen huvudsakligen automatiskt (Hammar-
berg 2004), vilket innebär att denna medvetna korrigering inte är något 
tecken på att testtagaren kan processa den aktuella strukturen. Det är således 
inte fråga om en automatiserad process. Däremot är det givetvis ett tecken på 
att hon är på god väg i sin språkutveckling, och monitoreringen har säker-
ligen en positiv effekt på inlärningen, samtidigt som den avslöjar inlärarens 
medvetna regelkunskap. Följande exempel visar den typ av struktur som inte 
har betraktats som processbar utan som ett resultat av monitorering: 

 
en hel rad verk blev filmatiserat / filmatiserade / filmatiserat (U26)  

Bolander (1989) återger samma typ av exempel: jag har läst inte jag har inte 
läst, där inläraren först placerar negationen felaktigt efter hela verbfrasen 
men sedan korrigerar sig och istället placerar den på dess rätta plats efter det 
finita verbet. Detta förklarar Bolander så att inläraren först, förmodligen som 
en följd av undervisningen, processar verbfrasen som en oanalyserad helfras 
under talproduktionen, men sedan korrigerar sig eftersom hon känner till 
regeln på ett mer medvetet plan: ”[…] the adjustment reveals that the learner 
knows the placement rule on a more conscious level, but the application is 
too distant in the speech production line” (Bolander 1989:81–82). Eftersom 
jag inte är ute efter att undersöka testtagarnas medvetna regelkunskaper utan 
de grammatiska processer som de behärskar automatiskt under spontan tal-
produktion, kommer jag att utesluta den typen av belägg där man kan miss-
tänka att det är fråga om sådan monitorering. Istället utgår jag från det första 
belägget och låter detta ligga till grund för min analys. Exemplet ovan be-
traktas således som icke processbart. Här skiljer sig min metod från den som 
Bolander tillämpade i och med att hon i liknande fall använde informantens 
sist producerade yttrande.  
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I detta sammanhang bör det kanske påpekas att den aktuella typen av be-
lägg sällan blir avgörande för vilken nivå testtagaren placeras på, eftersom 
den relativa frekvensen får avgöra detta och inte enstaka belägg. Hos mer-
parten finns bara enstaka exempel på monitorering, men för vissa testtagare 
blir principen att utesluta sådana exempel mer avgörande än för andra. Test-
tagaren U33 förefaller t.ex. ha en mycket hög grad av medvetenhet om 
grammatiska regler och deras tillämpning. Däremot tycks dessa inte vara 
automatiserade ännu, eftersom det i samtalet återfinns en stor mängd belägg 
där strukturen först används felaktigt och där det först efter några försök blir 
rätt.  

 
Exempel 2. Samtal med U33 
 
1 U33: och även om jag hyrar inte den / den här 
2  lägenhetet / den här eh / det här 
3  lägenhetet 

 
I exemplet ovan börjar U33 med att använda artikeln den till ordet lägenhet  
(rad 1) vilket i och för sig är korrekt eftersom ordets genus är utrum. Att 
kunna tillskriva ett ord rätt genus faller emellertid helt utanför ramen för PT 
eftersom denna kunskap betraktas som lexikal (jfr Pienemann 1998b, Glahn 
m.fl. 2001). Eftersom den bestämda artikeln i lägenhetet är i neutrum inne-
bär frasen den här lägenhetet (rad 1–2) att testtagaren inte överför den 
grammatiska informationen på frasnivå i det aktuella belägget som därmed 
tolkas som att testtagaren inte har uppnått PT-nivå 3 ännu (vilket anges 3–). 
U33 förefaller emellertid medveten om att detta är fel och korrigerar sig. 
Först upprepar hon den framförställda artikeln, men tycks efter en viss tve-
kan (vilket tvekljudet eh och den korta pausen på rad 2 indikerar) bestämma 
sig för att lägenhet ska vara i neutrum. Denna gång uttalas artikeln dessutom 
med emfas vilket tyder på att testtagaren nu tycker sig ha träffat rätt: det här 
lägenhetet (rad 2–3). Denna struktur skulle alltså ha tolkats som tillhörande 
PT-nivå 3 (dvs. 3+), om den hade yttrats först, trots att det är fråga om fel 
genus, eftersom den grammatiska informationen här överförs på frasnivå, det 
vill säga den framförställda artikeln har samma genus som den efterställda. I 
detta fall kommer emellertid yttrandet att tolkas som 3– i analysen eftersom 
jag utgår från det första belägget, den här lägenhetet där orden inte kongru-
erar och informationen alltså inte överförs. Det är först efter tvekan och 
medveten korrigering, det vill säga monitorering, som den grammatiska 
informationen överförs korrekt på frasnivå. 

Diskussionen ovan visar att jag inte anlägger något normativt perspektiv 
på testtagarnas grammatiska utveckling, vilket man kanske kan få uppfatt-
ningen om när jag ibland för smidighetens skull använder uttryck som ”kor-
rekt” och ”behärska”. Vad som avses är emellertid inte vad som är korrekt 
enligt målspråksnormen, utan vad som är processbart, det vill säga vilka 
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strukturer som visar på en förmåga att bearbeta och överföra grammatisk 
information på olika syntaktiska nivåer. PT-hierarkin ska alltså inte tolkas 
normativt utifrån ett målspråksperspektiv (jfr Håkansson & Norrby 2005:140). 
Därför betraktas således strukturer som *ett stort skillnad (U17) och *en 
stor_ problem (U20) som processbara, trots att det är fel genus enligt mål-
språksnormen. Detsamma gäller övergeneraliseringar av inversionsregeln till 
bisatser, som t.ex. *om vill man köpa en teveapparat (U8), som trots att det 
är fel samtidigt är ett tecken på att testtagaren kan processa strukturer på 
satsnivå (dvs. PT-nivå 4). 

Enligt Lindström (2008:14) behöver samtalsspråket en egen grammatisk 
beskrivning, en så kallad samtalsgrammatik, över sådant som särskilt utmär-
ker samtalsspråket. Vissa basala grammatiska företeelser är emellertid obero-
ende av huruvida vi har att göra med talspråk eller skriftspråk. Det gäller 
t.ex. V2-regeln i huvudsatser och att predikativer i de flesta dialekter kongruens-
böjs (Hellberg 2005:194). De strukturer jag undersöker är just sådana, och 
därför har jag hållit mig till en mer traditionell grammatikbeskrivning. Där-
emot har jag alltså tagit hänsyn till sådana skillnader mellan tal och skrift, 
såsom att att-bisatser i talspråk ofta har huvudsatsordföljd och att talet om-
organiseras fortlöpande, vilket kan ge upphov till strukturer som utifrån ett 
skriftspråksperspektiv ter sig ogrammatiska i transkriptionen. 

3.3.1 Statistiska beräkningar 
Som tidigare nämnts kommer resultatet i huvudstudien att redovisas i form 
av implikationsskalor. Vid varje implikationsskala kommer skalabiliteten att 
anges, vilket är ett statistiskt mått på i vilken grad ett implikationellt för-
hållande råder mellan de olika nivåerna i PT-hierarkin. Skalabiliteten beräk-
nas i enlighet med Hatch & Lazaraton (1991:210 ff.) och måste enligt dem 
ha ett värde på minst 0,60 för att ordningen mellan nivåerna ska anses vara 
implikationell, medan värdet 1 tyder på en absolut implikationell hierarki. 
Med detta menas att om en testtagare klarar PT-nivå 4 implicerar detta att 
hon också klarar samtliga underliggande nivåer, det vill säga nivå 1–3. Där-
emot innebär det inte att hon klarar nivå 5.  

I de fall där testtagaren saknar kontexter för en nivå, (vilket markeras / i 
implikationsskalan, se avsnitt 3.3), har detta i likhet med Glahn m.fl. 
(2001:400) likställts med ett minus vid beräkningarna. Det är givetvis 
problematiskt att kontexter i vissa fall saknas. Att en testtagare inte använder 
en struktur behöver naturligtvis inte innebära att hon inte behärskar den. Jag 
finner det dock rimligast att betrakta dessa fall som en icke uppnådd nivå 
hellre än en uppnådd, eftersom det ju inte finns några belägg för att test-
tagaren klarar nivån. Något som stöder detta förfaringssätt är att de god-
kända testtagarna i min studie tenderar att använda de undersökta struk-
turerna i högre grad än de underkända (se avsnitt 4.2.1). 
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Jämförelser mellan den godkända och den underkända gruppen beträf-
fande antal belägg och kontexter signifikansprövas medelst så kallat T-test 
(Hatch och Lazaraton 1991:258), med vilket man prövar huruvida en skill-
nad mellan två grupper är signifikant eller om det istället är fråga om en 
slumpmässig variation. För att en skillnad ska anses vara statistiskt signifi-
kant krävs ett värde på p < 0,05. Beräkningarna har gjorts i statistik-
programmet Minitab. 

Vidare används den så kallade korrelationskoefficienten, som är ett statis-
tiskt mått på samvariation mellan olika variabler (se t.ex. Butler 1985:137 
ff.),21 för att påvisa samband mellan testtagarnas PT-nivåer och deras betyg 
på de olika bedömningskriterierna. Genom att korrelera en variabels värde 
med värdet hos en annan kan man få ett mått på i vilken grad dessa sam-
varierar. Korrelationskoefficienten kan som högst vara +1 och som lägst –1. 
Värdet +1 innebär ett absolut samband mellan de korrelerade variablerna. Ett 
negativt värde indikerar ett negativt samband (vilket alltså i det här fallet 
skulle innebära t.ex. att en hög PT-nivå skulle ge lågt betyg). Värdet 0 inne-
bär inget samband alls. Ju närmare värdet ligger +1 desto större samvariation 
föreligger alltså (Butler 1985:141). Beräkningarna av korrelations-
koefficienten har gjorts i Excel.  

3.3.2 Analysprocessen 
I detta avsnitt ges en kort beskrivning av hur analysprocessen gått till rent 
konkret. Efter att materialet sammanställts och urvalet gjorts (se avsnitt 3.2) 
har 15 minuter av varje samtal transkriberats. Transkriptionsprocessen utgör 
i sig en tolkning och analys, medan själva inspelningarna (inte transkrip-
tionen) utgör det egentliga materialet (se avsnitt 3.2.3). Ur transkriptionerna 
har jag sedan excerperat samtliga kontexter som innehåller de grammatiska 
processer jag valt att grunda min PT-analys på, det vill säga attributiv 
kongruens samt predikativ kongruens för morfologin och spetsställning av 
icke-subjekt i huvudsatser samt preverbal negation i bisatser för syntaxen. 
Samtliga excerpter har jag sedan kontrollerat i inspelningarna för att försäkra 
mig om att de återgivits på ett korrekt sätt. För varje testtagare har jag där-
efter beräknat antal belägg per obligatoriska kontexter, och utifrån dessa 
placerat testtagaren på en nivå i PT-hierarkin. Om en testtagare exempelvis 
har 10 kontexter med initialt icke-subjekt och 7 av dessa har omvänd ord-
följd medan de övriga 3 har rak innebär detta att hon har 7 belägg för PT-
nivå 4 av 10 obligatoriska kontexter, det vill säga 70 %. Jag har först analys-
erat morfologin och syntaxen var för sig, därefter syntax och morfologi med 
ett sammanvägt värde. 

                               
21 Jag använder den så kallade Pearson product-moment correlation coefficient (Butler 
1985:142). 
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I tveksamma eller svårtolkade fall har jag gått tillväga på följande sätt: 
Först har jag återvänt till inspelningarna och lyssnat flera gånger såväl på det 
excerperade avsnittet som på den omgivande kontexten. I de fall jag varit 
osäker på vad testtagaren verkligen säger har jag konsulterat en med-
bedömare, som också lyssnat utan vetskap om vad jag tycker mig uppfatta. 
Om vi uppfattat samma sak har jag tagit med det aktuella exemplet, men om 
vi varit oense har jag exkluderat det ur analysen.  

Ett annat problem som ibland uppstått vid analysen har gällt hur de 
excerpter jag har gjort för morfologin på nivå 4, som analyseras med hjälp 
av predikativ kongruens, ska tolkas. Finns där tillräckligt många 
kontrasterande exempel? I de fall detta varit svårt att avgöra har jag 
konsulterat en medbedömare, väl insatt i processbarhetsteorin, som också 
fått avgöra vilken PT-nivå testtagaren befinner sig på och huruvida det finns 
tillräckligt med belägg för att fastställa detta. Det rör sig dock om ett fåtal 
testtagare. I de flesta fall har det inte varit problematiskt att fastställa vilken 
PT-nivå en testtagare befinner sig på. 

 Efter denna sammanfattning av analysprocessen kommer jag i följande 
kapitel att redovisa resultatet av huvudstudien. 
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4 Processbarhet och testresultat 

I detta kapitel redovisas resultaten av avhandlingens huvudstudie. Denna 
första undersökning utgör sedan utgångspunkt för de övriga delstudierna. 
Här analyseras materialet utifrån ett processbarhetsperspektiv, där nivåerna i 
PT-hierarkin fastställs för samtliga 66 testtagare i urvalet för såväl morfologi 
som syntax, varefter detta ställs i relation till deras resultat på Tisus. Redo-
görelsen inleds med en rekapitulation av analysmodellen (för utförlig 
genomgång och diskussion se kapitel 3) som kompletteras med två ingående 
analysexempel, så att man konkret kan följa hur analysen har gått till. 

4.1 Analysmodell 
Bevekelsegrunderna bakom de analysprinciper jag tillämpar diskuterades i 
avsnitt 3.3. Nedan repeteras kort de principer jag kommit fram till. 

 
• Den tredje nivån för morfologin fastställs med hjälp av attributiv 

kongruens i nominalfrasen (t.ex .mina x-ländska barnböcker) 
• Predikativ kongruens får påvisa den fjärde nivån för morfologin 

(t.ex. barnböcker var billiga). 
• Den tredje nivån för syntaxen fastställs genom att testtagaren spets-

ställer adverbial och andra satsled (utan efterföljande inversion, 
t.ex. sen jag måste betala). 

• Huvudsatser med spetsställda led och inversion får påvisa syntax-
ens fjärde nivå (t.ex. sen åkte jag hem). Inversion i frågor tas inte 
med i analysen. 

• Den femte nivån för syntaxen fastställs med hjälp av preverbal 
negation (och andra satsadverbial med samma position i sats-
schemat) i ”rigida” bisatser t.ex. som-satser (t.ex. … som jag inte 
vill prata om). Att-bisatser används inte i analysen eftersom 
språkbruket vacklar i infödd svenska. Rak ordföljd i indirekta frå-
gor används inte heller av samma skäl. 

• PT-nivån fastställs för samtliga testtagare i urvalet utifrån tre beräk-
ningsmodeller: the emergence criterion (ett systematiskt an-
vändande), 50 % korrekt tillämpning av alla obligatoriska kon-
texter samt 80 % av alla obligatoriska kontexter.  
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• Resultaten redovisas i form av implikationsskalor och relateras 
till resultaten på Tisus. Uppnådd nivå anges med +, ej uppnådd 
nivå med –. Finns inga belägg anges detta /, medan parentes 
innebär att kontexterna är få eller beläggen osäkra, dock så att de 
som finns talar för den angivna nivån. 

• Jag strävar efter att använda så ”säkra” belägg som möjligt. Det inne-
bär att tveksamheter som eventuellt kan härledas till kontexten 
utgår, liksom strukturer där språkbruket vacklar också i inföddas 
talspråk (t.ex. att-bisatser, interrogativa bisatser av wh-typen). 
Detsamma gäller misstänkta helfraser (t.ex. kan man säga), samt 
svårtolkade yttranden. 

• Belägg som yttrats efter uppenbar monitorering (självöver-
vakning) utgår. I sådana fall ligger det första yttrandet till grund 
för analysen. Anledningen är att jag är ute efter den automatise-
rade behärskningen. 

• Genustillhörighet betraktas som lexikal kunskap. Därigenom be-
traktas ett yttrande som *ett stort skillnad som processbart, trots 
att det är fel fenus.  

• Svårbedömda fall kontrolleras av en medbedömare. 
• Sökning av belägg för nivå 1 och 2 har inte gjorts eftersom detta 

tett sig överflödigt. Samtliga testtagare har en uppsättning ord och 
helfraser och alla bildar nominalfraser och huvudsatser med rak 
ordföljd, vilket innebär att de alla har uppnått åtminstone PT-nivå 
1 och 2.  

 
Resultatet av analysen redovisas i avsnitt 4.2 där det också kommenteras och 
diskuteras. Först ges två analysexempel som visar hur modellen tillämpas i 
konkreta fall. 

4.1.1 Analysexempel 1: en godkänd testtagare 
För att läsaren ska kunna få en bild av hur analysen gått till rent konkret ges 
här ett utförligt analysexempel. Testtagaren i exemplet fick godkänt betyg på 
Tisus och har valts ut eftersom hon framstår som en medelgod, ganska typisk 
godkänd testtagare, utan att för den skull vara vare sig extremt avancerad 
eller precis på gränsen till godkänd. Hon är godkänd utan tvekan men också 
utan överbetyg av bedömningsunderlaget att döma. På så sätt ges också en 
möjlighet att bilda sig en uppfattning om språkfärdigheten hos en represen-
tativ godkänd testtagare. Exempel 3 nedan är hämtat från samtalet med G28, 
som handlar om Astrid Lindgrens författarskap (S = samtalsledaren, B = 
bedömaren): 
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Exempel 3. Samtal med G28 
 

1 S: mm men vet du / förhistorien till pippi vet  
2  du hur / [den kom till] 
3 G28:     [jaa de va]   hennes dotter hon va  
4  sjuk / och eum / hon / började att- / vi- hon  
5  ville / uppmuntra hennes do- eh sin dotter så 
6 att / eeh / då började hon att prata om pippi  
7 och / [så blev]= 
8 S:        [mm mm] 
9     G28: =de en / hel historia om / pippi / så hörde 
10 ja de i alla fall 
11 S: mm 
12 B: ja tror till å me att de va så att dottern sa 
13  berätta om pippi långstrump 
 
Trots att det rör sig om ett tämligen begränsat avsnitt finns det gott om ex-
empel som tyder på att testtagaren klarar strukturer på PT-nivå 4 för 
syntaxen. Hon spetsställer adverbial vilket konsekvent leder till omvänd 
ordföljd, t.ex. då började hon att prata om pippi (rad 6) och så blev de en 
hel historia om pippi (rad 7, 9). Detsamma gäller rad 9–10: så hörde ja de i 
alla fall.  

Avsnittet ger också exempel på kongruens i nominalfrasen såsom en hel 
historia (rad 9) där artikeln och adjektivattributet har samma genus vilket 
innebär att den grammatiska informationen kan överföras på frasnivå. Detta 
exempel talar därmed för att G28 kan processa attributiv kongruens och 
alltså klarar den tredje PT-nivån för morfologin. Hon verkar dessutom be-
härska också den fjärde nivån för morfologin eftersom hon kan processa 
predikativ kongruens: hennes dotter hon va sjuk (rad 3–4). Även i predikativ 
ställning kongruerar adjektivet med subjektet som det ska.  

Det är emellertid inte möjligt att avgöra vilken PT-nivå testtagaren befin-
ner sig på utifrån dessa enstaka belägg. För att det ska gå att veta om den 
grammatiska informationen verkligen processas och inte används i oanalyse-
rade, invarianta former krävs flera exempel, där man kan se prov på en sys-
tematisk tillämpning av svenskans kongruensregler för adjektiv i attributiv 
och predikativ ställning. 

I hela det transkriberade samtalet med G28 finns det gott om belägg som 
visar att hon behärskar strukturer på nivå 3 för morfologin, totalt 25 stycken 
där orden i nominalfrasen kongruerar på ett målspråksenligt sätt. Nedan 
följer några exempel. Inom parentes efteråt anges vilken PT-nivå belägget 
gäller.22 

                               
22 Om den angivna nivån efterföljs av ett plus innebär det att nivån är uppnådd, medan ett 
minus innebär att den inte är det. 
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jättemånga barnböcker  (3+) 
vuxna människor   (3+) 
en hel historia  (3+) 
lyckliga historier  (3+) 
alla människor  (3+) 
 

I samtalet finns ingen kontext där orden inte kongruerar inom nominalfrasen. 
Därför kan man med säkerhet fastslå att G28 kan processa grammatisk in-
formation på frasnivå, det vill säga PT-nivå 3. När det gäller den fjärde nivån 
för morfologin krävs att adjektivet kongruerar också i predikativ ställning. I 
samtalet finns 10 obligatoriska kontexter för adjektivkongruens i predikativ 
ställning där samtliga belägg kongruerar med subjektet. Det finns exempel i 
såväl neutrum och utrum som singular och plural. Därför kan man anta att 
G28 också uppnått nivå 4 för morfologin. Nedan ges några exempel på detta: 

 
de(t)23 e ju skönt  (4+) 
om man e ung_  (4+) 
den e ju översatt_  (4+) 
ja va rädd_  (4+)  
vi blir så glada  (4+) 

 
Att testtagaren G28 också kan processa strukturer på nivå fyra för syntaxen 
råder det ingen tvekan om, eftersom det finns gott om belägg som styrker 
detta. I det transkriberade samtalet förekommer 24 huvudsatser med spets-
ställt icke-subjekt (varav 3 i utdraget ovan) och i 22 av dessa kontexter 
tillämpas omvänd ordföljd. Två gånger gör hon det således inte, men hon 
uppfyller ändå med råge kravet på 80 % korrekt användning i alla obligato-
riska kontexter. Närmast följer några exempel på kontexter från PT-nivå 4 
för syntaxen: 

 
då brukar man säga  (4+) 
i sverige va hon känd innan (4+) 
till slut skrev hon inte alls (4+) 
om man e ung då tänker man (4+) 
*i y-land dom har tagit bort (4–/3+)24 

                               
23  Exemplen återges enligt transkriptionskonventionen (se avnsitt 3.2.3), vilket innebär att det 
skrivs utan t om det uttalas så. I exemplen anges dock t inom parentes för att ingen förväxling 
med de ska ske.  
24 I de fall då spetsställt icke-subjekt efterföljs av rak ordföljd anges detta (4–/3+) efter 
exemplet, eftersom denna struktur visserligen innebär att en inlärare inte kommit upp på PT-
nivå 4, men samtidigt att hon klarar strukturer som hör till PT-nivå 3, då man på denna nivå 
börjar variera ordföljden genom att inleda med andra satsled än subjektet. 
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Testtagaren tycks dessutom ha kommit upp på den femte nivån, där det krävs 
att inläraren också kan överblicka hela meningar och skilja mellan huvudsats 
och bisats. Detta visar exempel 4:  

 
Exempel 4. Samtal med G28 

 
1 S: den har så stor makt alltså 
2 G28: va sa du 
3 S: den har så stor makt [litteraturen] 
4 G28:      [jaa]     de tror ja 
5  om man- / om man bara läser / en åsikt= 
6 S: mm 
7 G28: =eller om man- / jaa om man inte diskuterar 
8  till exempel / om [man] bara hör /hela tiden=  
9 S:          [mm] 
10 G28: =en åsikt om / en sak [då] får m- / då blir=  
11 S:             [mm] 
12 G28: =ju ock- sin egna åsikt [å de-] å de kan= 
13 S:                    [mm] 
14    G28: =vara jättefarligt 

 
I utdraget finns flera exempel på bisatser där negationen eller satsadverbialet 
placerats före det finita verbet, vilket visar att testtagaren skiljer dessa från 
huvudsatser, t.ex. om man inte diskuterar (rad 7) och om man bara hör hela 
tiden en åsikt (rad 8, 10). För att detta ska vara en indikation på att en inlä-
rare verkligen klarar strukturer på den femte nivån krävs emellertid att nega-
tionen placeras efter det finita verbet i huvudsatser. Annars kan det ju för-
hålla sig så att inläraren alltid placerar negationen i preverbal ställning. Det 
är i sådana fall fråga om ett betydligt tidigare inlärningsstadium (Håkansson 
& Pienemann 1999:407–408). Det är den omarkerade placeringen för nega-
tionen och därmed en universell tendens i tidigt inlärarspråk, liksom vid 
förstaspråksinlärning (Dahl 1979:114 f.). Placeringen blir så att säga korrekt 
men av fel anledning. Totalt har G28 7 kontexter på PT-nivå 5 och samtliga 
har negationen (eller något annat satsadverbial) före det finita verbet. Sam-
tidigt placerar hon alltid negationen efter det finita verbet i huvudsatser. Det 
finns således fog för att hävda att hon erövrat också den femte PT-nivån.  

Sammanfattningsvis klarar testtagaren G28 av såväl PT-nivå 3 som nivå 4 
för morfologin. Hon behärskar alltså såväl attributiv som predikativ kongru-
ens. För syntaxen förefaller hon klara både den fjärde och den femte nivån, 
eftersom hon har inverterad ordföljd efter initiala icke-subjekt och preverbal 
negation (och andra satsadverbial) i bisatser.  
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4.1.2 Analysexempel 2: en underkänd testtagare 
Härnäst ges ett exempel på en PT-analys av en underkänd testtagare. Också 
denna har valts ut för att ge en representativ bild av en typisk underkänd 
testtagare, som är klart underkänd utan att för den skull vara ovanligt svag. I 
exempel 5 ges ett utdrag ur samtalet med testtagaren U18, som handlar om 
vargjakt: 

 
Exempel 5. Samtal med U18 

 
1 U18: dom säger att björnar anfaller mer människor 
2 [än varg] 
3 S:  [ja ja] ja jo 
4 U18: å d- dom e som farliga men i sagor dom är så 
5  söta å / å alla blev mer positiv inställda  
6  till dom [än] till varg 
7 S:          [mm]     men varför ska man  
8  ha / varg överhuvudtaget / va e de för fördel 
9  me att ha vilda vargar i [skogen  
10 U18:       [de- eh /  vi kan  
11  ha dom som sanitär i naturen / dom eh / äter 
12  alla kadavrer / som blir över / andra vilda 
13  djur som [har eh-] överlevt= 
14 S:  [mm] 
15 U18: =efter dom eller / så / öh eller andra djur 
16  som e sjuka å kan inte springa så fort att 
17  dom kan ta dom så de e / sanitär eh rens bort 
18  allt som e inte bra i naturen 
 
I utdraget finns ett exempel där U18 inte har omvänd ordföljd vid spetsställ-
ning: men i sagor dom är så söta (rad 4–5), vilket tyder på att hon inte 
kommit upp på PT-nivå 4 för syntaxen. Vi ser också att hon inte verkar be-
härska strukturer på PT-nivå 5, vilket exemplet på rad 17–18 visar: rens bort 
allt som e inte bra i naturen.  

När det gäller morfologin verkar hon behärska attributiv kongruens i 
nominalfrasen, vilket visar sig på rad 12–13: alla kadavrer och andra vilda 
djur. Det finns också flera exempel på predikativ kongruens: dom e som 
farliga (rad 4), dom är så söta (rad 4–5), alla blev mer positiv inställda (rad 
5) samt andra djur som e sjuka (rad 15–16). Därmed förefaller hon behärska 
strukturer för morfologin på såväl den tredje som fjärde PT-nivån.  

Det räcker emellertid inte med dessa enstaka kontexter för att man ska 
kunna fastställa vilken PT-nivå U18 befinner sig på. I det transkriberade 
avsnittet i sin helhet finns 31 belägg med attributiv kongruens i nominal-
frasen, av vilka de flesta tyder på att hon överför den grammatiska informa-
tionen på frasnivå. Nedan ges några exempel på detta: 
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ettusentvåhundra individer (3+) 
tretusen vilda djur  (3+) 
såna saker  (3+)  

Vid två tillfällen tycks dock inte den grammatiska informationen överföras 
på PT-nivå 3:  

 
*hundra stycken varg_ (3–) 
*tretti varg_  (3–) 

Dessa två fall är dock de enda beläggen utan attributiv kongruens varför man 
kan förmoda att det kan röra sig om en osäkerhet om pluralformen av varg. I 
övrigt tycks den grammatiska informationen överföras på nivå 3. Däremot är 
det intressant att notera att det i samtliga fall rör sig om pluralkongruens. 
Inget av beläggen på nivå 3 gäller genuskongruens.  

När det gäller nivå 4 finns enligt samtalsfragmentet belägg med predikativ 
kongruens som talar för att den grammatiska informationen också överförs 
på satsnivå. Det gäller dock även på denna nivå främst pluralkongruens. 
Genuskongruens tycks däremot inte vara processbart hos testtagaren i lika 
hög grad. Denna enskilda testtagare förefaller därmed bekräfta vad Ham-
marberg (1996), Pienemann (1998b:161) samt Glahn m.fl. (2001) funnit, 
nämligen att numeruskongruens tycks tillägnas före genuskongruens (jfr 
avsnitt 2.6.2). Huruvida detta är en generell tendens också i mitt material 
kommer att undersökas utförligare i kapitel 6. Som exemplen nedan visar 
finns i hela transkriptionen dels belägg som talar för nivå 4, dels sådana som 
talar emot, vilket anges (4–):  

 
andra ämner va rätt så intressanta (4+) 
dom e inte stabila  (4+) 
varg e farlig_  (4+) 
de e inte så farligt  (4+) 
dom e som farliga  (4+) 
*de e så naturell_  (4–) 
*dom blev van_  (4–) 
*naturen e jätterent  (4–) 

Totalt 17 belägg av 22 obligatoriska kontexter är processbara enligt mål-
språksnormen vilket innebär att U18 har kommit upp på PT-nivå 4 för morfo-
login om man som kriterium tillämpar 50 % av alla obligatoriska kontexter 
men inte om man kräver 80 % för att nivån ska anses erövrad. 

Exempel 5 ovan gav prov på spetsställning med rak ordföljd vilket an-
tyder att U18 inte processar strukturer på PT-nivå 4 för syntaxen. Exempel 6 
innehåller fler sådana strukturer: 
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Exempel 6. Samtal med U18 
 

1 U18: ...dom säger att i norge de e- / i dom flesta  
2  fall dom jagar jättemycke varg / nu / på  
3  sistone tiden 
4 S:  varför- varför jagar man i- i just i norge /  
5  vet du nånting om de / asså man har / bestämt  
6 sej för att jaga ett visst antal döda tie- 
7 tie / vargar 
8 U18: eftersom dom säger på å i närheten där dom 
9  bor dom attackerade får och eh ko å sånt 
10 S:  jaa 
11 U18: å dom- man ska lösa den problem på annat sätt 
12 tycker ja / på nätter dom kan stänga / eh dom 
13 boskap in / och eh / varg e inte så farli 

I utdraget finns flera exempel där spetsställda adverbial inte leder till inverte-
rad ordföljd, exempelvis rad 1: i norge de e- och i dom flesta fall dom jagar 
jättemycke varg (rad 1–2). Ytterligare exempel finns på rad 8–9: i närheten 
där dom bor dom attackerade får liksom på nätter dom kan stänga (rad 
12). Det finns emellertid också ett exempel med omvänd ordföljd: tycker ja 
(rad 12) men det rör sig troligtvis om en oanalyserad helfras och betraktas 
därmed inte som en indikation på att U18 kan processa omvänd ordföljd. Om 
man undantar misstänkta helfraser finns det totalt i hela det transkriberade 
avsnittet 21 kontexter med spetsställt icke-subjekt. Av dessa har endast 2 
omvänd ordföljd: 

 
här vet man (4+) 
efter de har de inte (4+) 

Övriga 19 kontexter har alla rak ordföljd trots spetsställning varför man kan 
sluta sig till att U18 inte har uppnått PT-nivå 4 för syntaxen. Samtidigt visar 
dessa att testtagaren har uppnått PT-nivå 3, eftersom hon använder den text-
grammatiska funktionen att spetsställa andra led än subjektet. Nedan ges 
några exempel på detta: 

 
men annars de har inte så mycke hänt (4–/3+) 
allemansrätt å såna saker vi har också (4–/3+) 
när vi plockar vi försöker med kniv  (4–/3+) 
ändå alla respekterar dom  (4–/3+) 
 

Som vi tidigare såg verkar U18 inte heller behärska PT-nivå 5. Det finns 
visserligen ett belägg som talar för detta: kadaver som redan har lämnats, 
men ytterligare tre som talar emot: 
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*andra djur som e sjuka å kan inte springa så fort (5–) 
*rens bort allt som e inte bra i naturen (5–) 
*när de finns ingen mat  (5–) 
 

Sammanfattningsvis visar det sig att testtagaren U18 varken uppnått PT-nivå 
4 eller 5 för syntaxen utan befinner sig på PT-nivå 3. När det gäller morfo-
login befinner hon sig på PT-nivå 4 om analyskriteriet är 50 % av alla obliga-
toriska kontexter men inte när kravet är 80 %. Analyserar man morfologin 
och syntaxen gemensamt blir resultatet att hon uppnått PT-nivå 3 men inga 
högre nivåer. 

De återgivna analyserna ovan visar på vilket sätt samtliga testtagares 
samtal har analyserats. I det följande redovisas resultaten av analysen. 

4.2 Resultat 
I kommande avsnitt redovisas resultaten av PT-analyserna, med början i 
morfologin, därefter syntaxen och slutligen morfologi och syntax gemensamt 
enligt de tre kriterierna: the emergence criterion, 50-procentskriteriet och 
80-procentskriteriet (se avsnitt 3.3). Det sker i form av implikationsskalor, 
vilket gör det möjligt att ta del av resultatet för såväl hela gruppen som de 
enskilda testtagarna. Vid varje implikationsskala anges skalabiliteten (se 
avsnitt 3.3.1). 

För att inte alltför ofta behöva upprepa mig används fortsättningsvis (då 
det är lämpligt) följande förkortningar: Den enskilda analysen av morfologin 
benämns MO-analysen, medan analysen av syntaxen kallas SY-analysen. 
Den sammanvägda analysen av morfologin och syntaxen kallas MOSY-
analysen. Resultatredovisningen inleds med en övergripande analys. Sedan 
övergår jag till att redovisa syntaxen och morfologin separat, därefter 
gemensamt.  

4.2.1 Övergripande analys 
Reliabiliteten i resultatet av PT-analysen hänger givetvis samman med hur 
många belägg och obligatoriska kontexter som ligger till grund för analysen. 
Ju fler strukturer testtagaren använder som talar för eller emot en viss PT-
nivå desto tillförlitligare blir resultatet. Av den anledningen redovisar jag 
antalet belägg per kontexter i absoluta tal, jämte den procentuella behärsknings-
frekvensen, för samtliga testtagare i tabell 7 och tabell 8 beträffande PT-
nivåerna 4 och 5. Endast dessa nivåer redovisas här eftersom det bara är där 
antalet kontexter i vissa fall är lågt. Nivå 3 har kunnat fastställas helt utan 
tvekan i samtliga fall och redovisas därför inte.  

Syftet med tabellerna är att ge en övergripande bild genom att redovisa 
den relativa frekvensen av antalet belägg per kontexter. Dessutom ska läsa-
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ren kunna kontrollera det faktiska antalet belägg och kontexter för varje 
enskild testtagare.  

Tabell 7. De korrekta beläggens relativa frekvens på PT-nivå 4 och 5 hos de under-
kända testtagarna (f/n = antal belägg per obligatoriska kontexter, parentes = få eller 
osäkra belägg) 

PT-nivå 4 (morfologi) 4 (syntax) Totalt nivå 4 5 (syntax) 

Testtagare f/n % f/n % f/n % f/n % 

U1 9/10 90 2/10 20 11/20 55 (1/1) (100) 
U2 4/5 80 17/17 100 21/22 90 (0/1) (0) 
U3 7/10 70 10/14 71 17/24 71 2/6 33 
U4 11/14 79 13/21 62 24/35 70 2/3 67 
U5 10/15 67 5/15 33 15/30 50 1/3 33 
U6 10/17 59 19/21 90 29/38 75 0/6 0 
U7 22/23 96 8/29 28 30/52 62 1/3 33 
U8 8/12 67 8/23 35 16/35 51 0/3 0 
U9 4/9 44 0/25 0 4/34 22 0/7 0 
U10 13/13 100 1/12 8 14/25 54 0/3 0 
U11 7/16 44 0/15 0 7/31 22 - - 
U12 (6/9) (67) 12/22 55 18/31 61 1/2 50 
U13 8/11 73 1/26 4 9/37 38 1/4 25 
U14 (8/10) (80) 2/27 7 10/37 44 - - 
U15 7/14 50 2/29 7 9/43 28 - - 
U16 (1/2) (50) 1/9 11 2/11 31 (0/1) (0) 
U17 10/32 31 37/59 63 47/91 47 0/5 0 
U18 17/22 77 2/21 10 19/43 43 2/5 40 
U19 8/11 73 2/41 5 10/52 39 1/5 20 
U20 11/13 85 2/25 8 13/38 46 0/5 0 
U21 16/22 73 11/17 65 27/39 69 (0/1) (0) 
U22 9/10 90 0/13 0 9/23 45 - - 
U23 12/16 75 2/17 12 14/33 43 - - 
U24 7/14 50 4/14 29 11/28 39 - - 
U25 6/12 50 13/25 52 19/37 51 1/4 25 
U26 15/26 58 13/19 68 28/45 63 - - 
U27 12/24 50 11/21 52 23/45 51 0/2 0 
U28 20/22 91 12/18 67 32/40 79 - - 
U29 5/8 63 4/21 19 9/29 41 0/3 0 
U30 12/23 52 8/47 17 20/70 35 0/4 0 
U31 6/10 60 4/12 33 10/22 47 0/3 0 
U32 9/16 56 4/28 14 13/44 35 0/5 0 
U33 7/8 88 5/19 26 12/27 57 0/3 0 
Medel 9,6/14,5 68 7,1/22,2 32 16,7/36,7 50 0,4/2,7 17 
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Tabell 8. De korrekta beläggens relativa frekvens på PT-nivå 4 och 5 hos de godkända 
testtagarna (f/n = antal belägg per obligatoriska kontexter, parentes = få eller osäkra 
belägg) 

PT-nivå 4 (morfologi) 4 (syntax) Totalt nivå 4 5 (syntax) 

Testtagare f/n % f/n % f/n % f/n % 

G1 19/22 86 24/25 96 43/47 91 3/5 60 
G2 16/21 76 17/17 100 33/38 88 3/3 100 
G3 7/8 88 19/19 100 26/27 94 2/4 50 
G4 26/26 100 13/15 87 39/41 93 1/2 50 
G5 3/13 23 4/15 27 7/28 25 1/5 20 
G6 21/23 91 26/29 90 47/52 90 - - 
G7 (2/2) (100) 20/20 100 22/22 100 0/2 0 
G8 16/17 94 11/22 50 27/39 72 2/2 100 
G9 3/6 50 10/21 48 13/27 49 3/4 75 
G10 14/16 88 16/35 46 30/51 67 - - 
G11 14/21 67 11/30 37 25/51 52 - - 
G12 7/10 70 5/22 23 13/32 46 (1/1) (100) 
G13 16/17 94 33/33 100 49/50 97 4/5 80 
G14 (7/7) (100) 22/23 96 29/30 98 3/4 75 
G15 20/28 71 41/43 95 61/71 83 0/4 0 
G16 20/21 95 18/21 86 38/42 90 5/6 83 
G17 19/22 86 25/25 100 44/47 93 5/6 83 
G18 16/18 89 38/38 100 54/56 94 (0/1) (0) 
G19 24/32 75 38/43 88 62/75 82 5/7 71 
G20 16/20 80 20/24 83 36/44 82 1/3 33 
G21 11/13 85 37/37 100 48/50 92 1/2 50 
G22 12/13 92 16/19 84 28/32 88 - - 
G23 12/12 100 25/29 86 37/41 93 (1/1) (100) 
G24 31/32 97 28/30 93 59/62 95 5/6 83 
G25 29/30 97 11/15 73 40/45 85 (0/1) (0) 
G26 18/21 86 47/50 94 65/71 90 0/2 0 
G27 13/15 87 15/15 100 28/30 93 1/4 25 
G28 16/18 89 22/24 92 38/42 90 7/7 100 
G29 30/34 88 29/32 91 59/66 89 3/3 100 
G30 (11/13) (85) 16/16 100 27/29 92 3/5 60 
G31 18/22 82 37/39 95 55/61 88 0/5 0 
G32 14/15 93 37/38 97 51/53 95 1/2 50 
G33 23/33 70 19/23 83 42/56 76 4/5 80 
Medel 15,9/18,8 84 22,7/26,9 83 38,6/45,7 83 2,0/3,2 56 
 
Därtill blir det möjligt att utifrån tabellerna göra jämförelser mellan de båda 
grupperna. Alla sådana jämförelser har signifikansprövats (se avsnitt 3.3.1).25 
Först redovisas antalet belägg per kontexter på nivå 4 för morfologin och 
syntaxen var för sig, därefter för morfologin och syntaxen gemensamt. Medel-
frekvensen för varje nivå redovisas längst ner i tabellen och har beräknats 
som ett medelvärde av de enskilda testtagarnas procentuella behärsknings-
                               
25 För att en skillnad ska anses vara statistiskt signifikant krävs ett värde på p < 0,05. 
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frekvens, så att varje individ får samma vikt. På samma sätt har jag gått till-
väga vid sammanräkningen av behärskningsfrekvensen på nivå 4, som alltså 
har ”viktats” på så sätt att ett medelvärde av varje testtagares procentuella 
behärskningsfrekvens för morfologi och syntax beräknats. Värdet baseras 
alltså inte på det faktiska antalet belägg och kontexter, eftersom det generellt 
sett finns fler kontexter för syntaxen, som i annat fall skulle få för stort genom-
slag. Slutligen anges antalet belägg per kontexter för nivå 5 (som alltså en-
dast fastställs utifrån syntaxen). 

Inte enbart antalet belägg per kontexter utan också själva typen av struk-
tur har betydelse för vilket antal som krävs för att analysen ska kunna sägas 
vara tillförlitlig. Det innebär att man inte enbart kan utgå från en rent kvanti-
tativ beräkning av de aktuella strukturerna. Man måste också göra en mer 
kvalitativ bedömning. När det gäller syntaxen krävs inte särskilt många 
obligatoriska kontexter för att man ska kunna sluta sig till att en inlärare kan 
processa grammatisk information på satsnivå (jfr avsnitt 3.3), och jag har 
därför satt gränsen för tillräckligt många kontexter vid minst 2 för 
syntaxen.26  

Även om inläraren endast spetsställer icke-subjekt vid enstaka tillfällen 
men då konsekvent inverterar ordföljden, visar detta ändå att hon kan produ-
cera och processa strukturer på PT-nivå 4 (såvida det inte rör sig om miss-
tänkta helfraser, jfr avsnitt 3.3). Att analysera PT-nivå 4 för syntaxen har 
emellertid inte inneburit några svårigheter eftersom alla testtagare i urvalet 
har haft gott om sådana kontexter, i genomsnitt 22,2 hos de underkända 
testtagarna (tabell 7) och 26,9 hos de godkända (tabell 8). Som lägst är 
antalet kontexter 9, även efter det att eventuella helfraser har exkluderats.  

När det gäller PT-nivå 5, där preverbal negation i bisats legat till grund 
för analysen har det ibland varit svårare, vilket leder till att analysen inte är 
lika tillförlitlig som för nivå 4. Man bör därför uttala sig med försiktighet när 
det gäller testtagarnas behärskning av nivå 5. Kontexterna är här betydligt 
färre helt enkelt därför att strukturen inte är lika vanligt förekommande. I 
genomsnitt används den ungefär 3 gånger per testtagare: 2,7 hos de under-
kända och 3,2 hos de godkända. Det hade givetvis varit önskvärt att ha fler 
kontexter för nivå 5, men eftersom bisatser är en mindre frekvent struktur än 
huvudsatser, i synnerhet negerade bisatser, har detta inte varit möjligt (jfr 
Håkansson & Norrby 2005:147). I den så kallade SUC-korpusen27 är t.ex. 
95,9 % av alla bisatser inledda med som icke-negerade (Rahkonen & 
Håkansson 2008:153). Även om det handlar om skriven svenska ger siffran 
en fingervisning om att negerade bisatser inte är så vanligt förekommande.  

Å andra sidan markerar preverbal negation i bisats, när den väl används 
målspråksenligt, att inläraren gör en tydlig skillnad mellan huvudsats och 

                               
26 Vid färre belägg anges detta med parentes i tabellen. 
27 Korpusen finns på http://spraakbanken.gu.se 
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bisats, eftersom det alltid finns gott om negerade huvudsatser att jämföra 
med. I och med att det inte är en lika frekvent struktur torde också risken för 
att det rör sig om en oanalyserad helfrasanvändning vara mindre. Därför har 
jag även här satt gränsen vid minst 2 belägg.  

Mest problematisk har dock analysen av morfologin varit, eftersom det 
för denna inte bara krävs ett visst antal belägg som utgörs av predikativ kongru-
ens. Det måste också finnas en tydlig systematik och kontrast i använd-
ningen, det vill säga produktiva belägg i varierande kontexter. Jag har därför 
satt gränsen vid minst 3 belägg, som dessutom måste vara av den karaktären 
att de visar en tydlig systematisk kontrast i hur adjektiven kongruerar (för en 
utförligare diskussion, se avsnitt 3.3). Därför har vissa testtagare (t.ex. G14, 
tabell 8) fått sina belägg för morfologin angivna inom parentes, trots att 
antalet överskrider de stipulerade 3. Anledningen här är då att det utifrån 
beläggen inte säkert går att avgöra huruvida G14 uppnått nivå 4 eller ej. De 
belägg som finns talar dock för att så är fallet. 

Ett intressant resultat av den övergripande analysen är att de godkända 
testtagarna i genomsnitt har fler kontexter för morfologin på nivå 4 än de 
underkända (18,8 kontexter jämfört med 14,5, se tabell 9).28 De använder 
alltså i större utsträckning konstruktioner med predikativ kongruens, vilket 
kanske också är ett tecken på förbättrad språkfärdighet. Detta gäller även 
syntaxen som ovan nämnts. För PT-nivå 4 har de underkända i snitt 22,2 
kontexter med spetsställt icke-subjekt medan de godkända har 26,9.29 

Tabell 9. Antal kontexter för PT-nivå 4 och 5 hos de underkända och de godkända 
testtagarna 

Testtagare Morfologi 
PT-nivå 4 

Syntax 
PT-nivå 4 

Syntax 
PT-nivå 5 

Underkända 14,5 22,2 2,7 
Godkända 18,8 26,9 3,2 

 
Också vid PT-nivå 5 har de godkända fler belägg: 3,2 i snitt medan de under-
kända har 2,7, men här är skillnaden inte lika markant, och heller inte statis-
tiskt signifikant,30 vilket ytterligare talar för att man inte kan dra några långt-
gående slutsatser när det gäller nivå 5. Man kan dock se en tendens. Det 
förefaller således som om en förbättrad språkförmåga leder till ett högre 
antal obligatoriska kontexter av de aktuella strukturerna. Detta förhållande 

                               
28 Skillnaden är statistiskt signifikant (p = 0,021) 
29 Skillnaden är visserligen inte riktigt statistiskt signifikant (p = 0,058), men ligger mycket 
nära gränsen för att vara det. Troligtvis beror det på en förhållandevis stor spridning av antalet 
kontexter bland testtagarna. När morfologin och syntaxen analyseras gemensamt blir dock 
skillnaden mellan grupperna signifikant (p = 0,014). 
30 Skillnaden är inte statistiskt säkerställd (p = 0,274) vilket förmodligen har att göra med att 
spridningen av antalet kontexter bland testtagarna är stor, samtidigt som många har få eller 
inga kontexter. 
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kan motivera att jag i beräkningarna av skalabiliteten i nästa avsnitt likställer 
”inga belägg” med ett minus (se avsnitt 3.3.1). Det finns i dessa fall inga 
belägg som talar för att nivån skulle vara uppnådd, och eftersom användan-
det av strukturerna tycks öka i takt med förbättrad språkförmåga talar en 
utebliven struktur snarare för att testtagaren inte behärskar den än tvärtom. 

En annan tänkbar förklaring till skillnaden mellan de båda grupperna när 
det gäller antalet kontexter skulle kunna vara att de godkända testtagarna har 
större textmängd än de underkända. Det skulle eventuellt kunna vara så att 
de hinner med att producera ett större antal ord under testsamtalet, dels ge-
nom högre talhastighet, dels genom ett större talutrymme. Det vore inte 
orimligt att tänka sig att de underkända testtagarna är mer fåordiga och talar 
långsammare än de godkända. En grov skattning av textmängden, där antalet 
ord beräknats och pauser dragits ifrån, visar emellertid inte på någon nämn-
värd skillnad mellan de båda grupperna härvidlag. De underkända test-
tagarna producerar i genomsnitt 1333 ord per samtal medan de godkända 
producerar 1386. Den underkända gruppens textmängd utgör således 96 % 
av den godkända och skillnaden i antal ord mellan grupperna är inte statis-
tiskt signifikant.31 Antalet ord för varje enskild testtagare redovisas i bilaga 6. 

Ett annat resultat av den övergripande analysen är att den relativa 
frekvensen korrekta belägg också tydligt skiljer sig åt mellan de båda grup-
perna som helhet, vilket framgår av tabell 10. På PT-nivå 4 har den under-
kända gruppen 68 % behärskning när det gäller morfologin, 32 % för 
syntaxen och 50 % för morfologi och syntax tillsammans. På PT-nivå 5 är 
den relativa frekvensen korrekta belägg endast 17 %. 

Tabell 10. Behärskningsfrekvensen i procent på PT-nivå 4 och 5 hos de underkända 
och de godkända testtagarna 

Testtagare 
Morfologi 
PT-nivå 4 

Syntax 
PT-nivå 4 

Morfologi och 
syntax 

PT-nivå 4 

Syntax  
PT-nivå 5 

Underkända 68 32 50 17 
Godkända 84 83 83 56 

 
Den godkända gruppen har däremot totalt sett på den fjärde nivån 84 % korrek-
ta belägg för morfologin, 83 % för syntaxen och 83 % för morfologi och 
syntax gemensamt. På PT-nivå 5 har den godkända gruppen korrekt tillämp-
ning i 56 % av fallen. Jämför man de båda grupperna är det alltså stor skill-
nad när det gäller andelen korrekta belägg.32 Det innebär att den underkända 
gruppen har uppnått PT-nivå 4 när det gäller morfologin vid analyskriteriet 
50 %, samt för syntaxen och morfologin gemensamt, men inte enligt 80-
procentskriteriet. För syntaxen har de underkända däremot inte nått upp till 

                               
31 p = 0,479. 
32 I samtliga fall är skillnaden statistiskt signifikant (p = 0,000). 
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nivå 4, oavsett om de analyseras utifrån 50- eller 80-procentskriteriet. De 
godkända klarar däremot kravet på 80 % för såväl morfologin och syntaxen 
separat, som morfologin och syntaxen gemensamt. När det gäller PT-nivå 5 
har de godkända erövrat också den nivån utifrån 50-procentskriteriet, 
eftersom de i genomsnitt har 56 %, men inte utifrån 80-procentskriteriet. På 
den nivån visar däremot den underkända gruppen med sina 17 % inga 
tendenser till att närma sig nivån.  

Givetvis bör man vara försiktig med att generalisera utifrån denna gemen-
samma PT-analys för de båda grupperna som helhet, men det är intressant att 
se hur tendensen ser ut och jämföra den PT-nivå som grupperna som helhet 
kan placeras på med resultaten för de enskilda testtagarna, vilka redovisas 
nedan. 

4.2.2 Den morfologiska behärskningen i närbild 
I det följande behandlas resultaten för morfologin separat. Först redovisas 
resultatet utifrån the emergence criterion, därefter utifrån 50 % behärskning 
av alla obligatoriska kontexter och slutligen 80 %.  

Vid MO-analysen enligt the emergence criterion (se tabell 11) kan ingen 
skillnad utläsas mellan de underkända och de godkända testtagarna. Samtliga 
har i åtminstone någon utsträckning attributiv kongruens i nominalfrasen (de 
flesta i stor utsträckning) och behärskar därmed PT-nivå 3. Så gott som alla 
har också åtminstone några exempel där predikativet kongruerar med huvud-
ordet även om det inte alltid har gått att se någon helt tydlig och genomförd 
systematik i användningen. Några testtagare har få eller osäkra belägg, men i 
övrigt finns hos grupperna åtminstone något exempel på systematiskt bruk 
av predikativ kongruens.  

Tabell 12 visar PT-nivåerna för samtliga testtagare utifrån 50-procents-
kriteriet. Alla underkända testtagare processar strukturer på nivå 3, utom U9 
som enligt 50-procentskriteriet inte behärskar attributiv kongruens. Mer-
parten av de underkända, 27 stycken, det vill säga 82 %, behärskar också 
predikativ kongruens och har därmed uppnått nivå 4. Därutöver har 3 under-
kända testtagare få belägg (U12, U14 samt U16) medan 3 av dem inte be-
härskar predikativ kongruens (U9, U17 samt U11).  

Så gott som alla godkända, 29 testtagare, det vill säga 88 %, behärskar 
predikativ kongruens och befinner sig alltså med detta kriterium på nivå 4. 
Hos ytterligare 3 godkända (G7, G14 samt G30) är analysen osäker på grund 
av få kontexter, men de som finns talar för att också dessa testtagare klarar 
nivå 4. Det finns alltså endast en testtagare (G5) som inte klarar nivå 4. Inte 
heller vid 50-procentskriteriet framträder alltså någon större skillnad mellan 
grupperna vid MO-analysen. 
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Tabell 11. PT-nivå vid MO-analysen hos samtliga testtagare enligt the emergence 
criterion. Skalabilitet U: 1, G: 1  
PT-nivå PT-nivå 
Testtagare 

1 2 3 4 
Testtagare 

1 2 3 4 

U12 + + + (+) G7 + + + (+) 
U14 + + + (+) G14 + + + (+) 
U16 + + + (+) G30 + + + (+) 
U1 + + + + G1 + + + + 
U2 + + + + G2 + + + + 
U3 + + + + G3 + + + + 
U4 + + + + G4 + + + + 
U5 + + + + G5 + + + + 
U6 + + + + G6 + + + + 
U7 + + + + G8 + + + + 
U8 + + + + G9 + + + + 
U9 + + + + G10 + + + + 
U10 + + + + G11 + + + + 
U11 + + + + G12 + + + + 
U13 + + + + G13 + + + + 
U15 + + + + G15 + + + + 
U17 + + + + G16 + + + + 
U18 + + + + G17 + + + + 
U19 + + + + G18 + + + + 
U20 + + + + G19 + + + + 
U21 + + + + G20 + + + + 
U22 + + + + G21 + + + + 
U23 + + + + G22 + + + + 
U24 + + + + G23 + + + + 
U25 + + + + G24 + + + + 
U26 + + + + G25 + + + + 
U27 + + + + G26 + + + + 
U28 + + + + G27 + + + + 
U29 + + + + G28 + + + + 
U30 + + + + G29 + + + + 
U31 + + + + G31 + + + + 
U32 + + + + G32 + + + + 
U33 + + + + G33 + + + + 

+ uppnådd nivå 
– ej uppnådd nivå 
parentes = få eller osäkra kontexter 
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Tabell 12. PT-nivå vid MO-analysen hos samtliga testtagare: 50 % av alla obligato-
riska kontexter. Skalabilitet U: 1, G:1 

PT-nivå PT-nivå 
Testtagare 

1 2 3 4 
Testtagare 

1 2 3 4 

U9 + + – – G5 + + + – 
U11 + + + – G7 + + + (+) 
U17 + + + – G14 + + + (+) 
U12 + + + (+) G30 + + + (+) 
U14 + + + (+) G1 + + + + 
U16 + + + (+) G2 + + + + 
U1 + + + + G3 + + + + 
U2 + + + + G4 + + + + 
U3 + + + + G6 + + + + 
U4 + + + + G8 + + + + 
U5 + + + + G9 + + + + 
U6 + + + + G10 + + + + 
U7 + + + + G11 + + + + 
U8 + + + + G12 + + + + 
U10 + + + + G13 + + + + 
U13 + + + + G15 + + + + 
U15 + + + + G16 + + + + 
U18 + + + + G17 + + + + 
U19 + + + + G18 + + + + 
U20 + + + + G19 + + + + 
U21 + + + + G20 + + + + 
U22 + + + + G21 + + + + 
U23 + + + + G22 + + + + 
U24 + + + + G23 + + + + 
U25 + + + + G24 + + + + 
U26 + + + + G25 + + + + 
U27 + + + + G26 + + + + 
U28 + + + + G27 + + + + 
U29 + + + + G28 + + + + 
U30 + + + + G29 + + + + 
U31 + + + + G31 + + + + 
U32 + + + + G32 + + + + 
U33 + + + + G33 + + + + 

+ uppnådd nivå 
– ej uppnådd nivå 
parentes = få eller osäkra kontexter 
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Tabell 13. PT-nivå vid MO-analysen hos samtliga testtagare: 80 % av alla obligato-
riska kontexter. Skalabilitet U: 1, G: 1  

PT-nivå PT-nivå 
Testtagare 

1 2 3 4 
Testtagare 

1 2 3 4 

U5 + + – – G2 + + + – 
U9 + + – – G5 + + + – 
U15 + + – – G9 + + + – 
U32 + + – – G11 + + + – 
U3 + + + – G12 + + + – 
U4 + + + – G15 + + + – 
U6 + + + – G19 + + + – 
U8 + + + – G33 + + + – 
U11 + + + – G7 + + + (+) 
U13 + + + – G14 + + + (+) 
U17 + + + – G30 + + + (+) 
U18 + + + – G1 + + + + 
U19 + + + – G3 + + + + 
U21 + + + – G4 + + + + 
U23 + + + – G6 + + + + 
U24 + + + – G8 + + + + 
U25 + + + – G10 + + + + 
U26 + + + – G13 + + + + 
U27 + + + – G16 + + + + 
U29 + + + – G17 + + + + 
U30 + + + – G18 + + + + 
U31 + + + – G20 + + + + 
U12 + + + (–) G21 + + + + 
U16 + + + (–) G22 + + + + 
U14 + + + (+) G23 + + + + 
U1 + + + + G24 + + + + 
U2 + + + + G25 + + + + 
U7 + + + + G26 + + + + 
U10 + + + + G27 + + + + 
U20 + + + + G28 + + + + 
U22 + + + + G29 + + + + 
U28 + + + + G31 + + + + 
U33 + + + + G32 + + + + 

+ uppnådd nivå 
– ej uppnådd nivå  
parentes = få eller osäkra kontexter 
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När analyskravet blivit strängare och 80 % av alla obligatoriska kontexter 
måste vara korrekta enligt målspråksnormen framträder emellertid en skill-
nad mellan de båda grupperna (se tabell 13). Då förefaller mer än två tredje-
delar av de underkända testtagarna (24 st., dvs. 72 %) inte ha uppnått PT-
nivå 4 (även om 2 av dessa, U12 och U16, har få belägg). 8 testtagare klarar 
nivån enligt kriteriet. Ytterligare en (U14) har få belägg som dock talar för 
nivå 4. Det finns också 4 underkända testtagare (U5, U9, U15 och U32) som 
ännu inte kommit upp på PT-nivå 3 enligt det strängare analyskriteriet, men 
detta gäller ingen av de godkända.  

I den godkända gruppen har 8 stycken, det vill säga 24 %, ännu inte upp-
nått nivå 4. Vidare klarar 22 testtagare, det vill säga 67 %, strukturer på nivå 
4, och ytterligare 3 testtagare (G7, G14 och G30) med få kontexter visar 
tecken därtill. De godkända tettagarna behärskar således nivå 3 och 4 i högre 
grad än de underkända. 

Sammanfattningsvis visar MO-analysen en skillnad mellan de underkända 
och de godkända testtagarna när det gäller förmågan att processa attributiv 
och predikativ kongruens. Analyskriterierna the emergence criterion och 
50 % belägg av alla obligatoriska kontexter ger visserligen inte något tydligt 
utslag, men med det strängare analyskriteriet 80 % visar sig en skillnad och 
enligt det kriteriet finns det testtagare som varken har uppnått nivå 3 eller 4. 
Det finns emellertid en del underkända testtagare som befinner sig på PT-
nivå 4 för morfologin (8 st.) och en del godkända som inte gör det (8 st.). 
Därmed kan man inte säga att den morfologiska analysen leder till en helt 
tydlig vattendelare mellan de båda grupperna, även om de godkända som 
grupp kommit längre. Det är också värt att notera att den implikationella 
inlärningsordningen som PT förutsätter tycks stämma enligt MO-analysen. 

4.2.3 Den syntaktiska behärskningen i närbild 
I det följande redovisas resultaten av SY-analysen, först utifrån analyskrite-
riet the emergence criterion, därefter 50 % av alla obligatoriska kontexter 
och till sist 80 %. 

Tabell 14 visar PT-nivåerna utifrån the emergence criterion. Bland de under-
kända visar 3 testtagare (U9, U11 och U22) inga tecken alls på att vara på 
väg mot PT-nivå 4. Övriga 30 underkända (91 %) har således åtminstone 
enstaka exempel på huvudsatser med spetsställt icke-subjekt och omvänd 
ordföljd som tyder på nivå 4, medan bara 10 av dem visar några tecken på att 
vara på väg mot nivå 5 och alltså vid något tillfälle placerar negationen före 
verbet i en icke-hävdad bisats.  
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Tabell 14. PT-nivå vid SY-analysen hos samtliga testtagare enligt the emergence 
criterion. Skalabilitet U: 1, G: 1 

PT-nivå PT-nivå 
Testtagare 

1 2 3 4 5 
Testtagare 

1 2 3 4 5 

U9 + + + – – G7 + + + + – 
U11 + + + – / G15 + + + + – 
U22 + + + – / G18 + + + + – 
U2 + + + + – G25 + + + + – 
U6 + + + + – G26 + + + + – 
U8 + + + + – G31 + + + + – 
U10 + + + + – G6 + + + + / 
U16 + + + + – G10 + + + + / 
U17 + + + + – G11 + + + + / 
U20 + + + + – G22 + + + + / 
U21 + + + + – G1 + + + + + 
U27 + + + + – G2 + + + + + 
U29 + + + + – G3 + + + + + 
U30 + + + + – G4 + + + + + 
U31 + + + + – G5 + + + + + 
U32 + + + + – G8 + + + + + 
U33 + + + + – G9 + + + + + 
U14 + + + + / G12 + + + + + 
U15 + + + + / G13 + + + + + 
U23 + + + + / G14 + + + + + 
U24 + + + + / G16 + + + + + 
U26 + + + + / G17 + + + + + 
U28 + + + + / G19 + + + + + 
U1 + + + + + G20 + + + + + 
U3 + + + + + G21 + + + + + 
U4 + + + + + G23 + + + + + 
U5 + + + + + G24 + + + + + 
U7 + + + + + G27 + + + + + 
U12 + + + + + G28 + + + + + 
U13 + + + + + G29 + + + + + 
U18 + + + + + G30 + + + + + 
U19 + + + + + G32 + + + + + 
U25 + + + + + G33 + + + + + 

+ uppnådd nivå 
– ej uppnådd nivå 
/ inga kontexter 
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Det omvända gäller de godkända: samtliga behärskar nivå 4 och 23 
stycken, det vill säga 70 %, har också strukturer som talar för nivå 5 (se 
tabell 14). Endast 6 av de godkända testtagarna tycks inte klara nivå 5, me-
dan ytterligare 4 saknar belägg för den nivån. Det är intressant att notera att 
det är färre godkända testtagare än underkända (4 resp. 8) som inte har några 
belägg alls för den femte nivån. Redan i analysen enligt the emergence 
criterion kan man alltså se en tydlig skillnad mellan de båda grupperna, när 
det gäller deras syntaktiska utvecklingsnivå.  

Tabell 15 visar resultatet utifrån 50 % korrekt användning i alla obliga-
toriska kontexter. Bland de underkända har 11 testtagare, det vill säga 33 %, 
uppnått nivå 4 enligt SY-analysen. Tittar man närmare på dem ser man att 
den relativa frekvensen hos många av dem ändå är tämligen låg, vilket inne-
bär att inte så väldigt många fler än hälften av huvudsatserna har omvänd 
ordföljd vid spetsställning (se tabell 7 avsnitt 4.2.1). 3 av testtagarna (U12, 
U25 och U27) har strax över 50 % omvänd ordföljd, medan 6 av dem (U3, 
U4, U17, U21, U26 samt U28) har ca 60–70 %. De båda testtagarna U2 och 
U6 utgör härvid tydliga undantag med 100 % respektive 90 % målspråks-
enlig tillämpning. 

Därmed kan man säga att SY-analysen enligt 50-procentskriteriet visar att 
en majoritet, 67 % av alla underkända testtagare, ännu inte når upp till nivå 4 
för syntaxen, vilket innebär att de inte behärskar omvänd ordföljd i spets-
ställda huvudsatser. Däremot når samtliga av dem upp till nivå 3, vilket inne-
bär att de använder den textgrammatiska funktionen att spetsställa andra led 
än subjektet, något som dock inte alltid leder till omvänd ordföljd.  

Vidare pekar SY-analysen på att endast tre testtagare, U1, U4 och U12, 
visar några tendenser till att befinna sig på nivå 5. När det gäller U1 rör det 
sig emellertid om ett enstaka belägg vilket medför att det inte går att dra 
några särskilda slutsatser härav. U1 har inte heller uppnått nivå 4. Det är 
dock viktigt att framhålla att analysen på nivå 4 är betydligt säkrare än den 
på nivå 5 eftersom den baseras på så många fler obligatoriska kontexter. U1 
har korrekt tillämpning i endast 2 av 10 kontexter. På nivå 5 är det däremot 
som sagt fråga om en enstaka kontext vilket inte alls ger ett lika säkert un-
derlag. Man kan därmed enligt min mening inte med säkerhet hävda att U1 
bryter den implikationella ordningen.  

Hos de godkända testtagarna ser resultatet annorlunda ut. 28 av 33, det 
vill säga 84 %, har nått upp till nivå 4 vid SY-analysen (se tabell 15). De 5 
undantagen (G5, G9, G10, G11 och G12) kommer att studeras närmare i 
kapitel 5. Redan nu kan nämnas att G9, G10 och G11 inte ligger så särskilt 
långt ifrån gränsen på 50 %. De har omvänd ordföljd i 48, 46 samt 37 % av 
alla obligatoriska kontexter (se tabell 8, avsnitt 4.2.1). G5 har en betydligt 
lägre behärskningsfrekvens (27 %) medan G12 har den lägsta med blott 
23 % korrekt tillämpning. G12 och G9 har också belägg som talar för nivå 5, 
men eftersom det i G12:s fall handlar om ett enstaka belägg kan man inte 
med säkerhet hävda att hon bryter det implikationella mönstret.  
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Tabell 15. PT-nivå vid SY-analysen hos samtliga testtagare: 50 % av alla obligato-
riska kontexter. Skalabilitet U: 0,93, G: 0,97  

PT-nivå PT-nivå 
Testtagare 

1 2 3 4 5 
Testtagare 

1 2 3 4 5 

U5 + + + – – G5 + + + – – 
U7 + + + – – G11 + + + – – 
U8 + + + – – G10 + + + – / 
U9 + + + – – G7 + + + + – 
U10 + + + – – G15 + + + + – 
U13 + + + – – G20 + + + + – 
U18 + + + – – G26 + + + + – 
U19 + + + – – G27 + + + + – 
U20 + + + – – G31 + + + + – 
U29 + + + – – G18 + + + + (–) 
U30 + + + – – G25 + + + + (–) 
U32 + + + – – G6 + + + + / 
U33 + + + – – G22 + + + + / 
U31 + + + – – G12 + + + – (+) 
U16 + + + – (–) G9 + + + – + 
U11 + + + – / G23 + + + + (+) 
U14 + + + – / G1 + + + + + 
U15 + + + – / G2 + + + + + 
U22 + + + – / G3 + + + + + 
U23 + + + – / G4 + + + + + 
U24 + + + – / G8 + + + + + 
U3 + + + + – G13 + + + + + 
U6 + + + + – G14 + + + + + 
U17 + + + + – G16 + + + + + 
U25 + + + + – G17 + + + + + 
U27 + + + + – G19 + + + + + 
U2 + + + + (–) G21 + + + + + 
U21 + + + + (–) G24 + + + + + 
U26 + + + + / G28 + + + + + 
U28 + + + + / G29 + + + + + 
U1 + + + – (+) G30 + + + + + 
U4 + + + + + G32 + + + + + 
U12 + + + + + G33 + + + +  

+ uppnådd nivå 
– ej uppnådd nivå 
/ inga kontexter 
parentes = få eller osäkra kontexter 
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G9 tycks däremot bryta det implikationella mönstret. Tittar man närmare 
på behärskningsfrekvensen ser man emellertid att det på nivå 4 handlar om 
10 belägg av 21 obligatoriska kontexter (jfr tabell 8). Här ligger alltså G9 
mycket nära analyskriteriet med 48 %. Med ytterligare ett belägg hade nivån 
ansetts uppnådd. På nivå 5 är kontexterna emellertid färre, 3 belägg av 4 
kontexter, det vill säga 75 %, vilket medför att underlaget för nivå 5 är be-
tydligt osäkrare. En annan intressant iakttagelse är att 4 av de 5 godkända 
testtagare som inte når upp till nivå 4 enligt 50-procentskriteriet (tabell 15) 
kommer från ett och samma testtillfälle (jfr tabell 6 avsnitt 3.2.1). Detta 
kommer att diskuteras i kapitel 5. I övrigt har alla godkända testtagare upp-
nått nivå 4. När det gäller nivå 5 visar också många tecken på att behärska 
även denna, 18 stycken, det vill säga 55 %. Utöver dessa finns ytterligare 2 
(se ovan) med få kontexter (G12 och G23). SY-analysen enligt 50-procents-
kriteriet visar alltså på en tydlig skillnad mellan de godkända och de under-
kända testtagarna, såtillvida att betydligt fler godkända behärskar nivå 4 och 5. 

Slutligen visar tabell 16 en översikt över resultatet av SY-analysen utifrån 
kriteriet 80 % av alla obligatoriska kontexter. Först och främst kan man 
konstatera att mönstret från analysen utifrån 50-procentskriteriet håller i sig 
och förstärks. Bland de underkända når bara 2 testtagare upp till nivå 4: U6 
och U2. Endast en testtagare, U1, visar några tecken på att behärska nivå 5, 
men det rör sig även i detta fall om enstaka belägg. Denna testtagare har 
samtidigt inte kommit upp på nivå 4 ännu varför detta enstaka belägg inte 
kan sägas antyda att U1 är på väg mot nivå 5. Frånsett dessa få undantag är 
tendensen klar: de underkända testtagarna behärskar varken nivå 4 eller 5 i 
spontant tal. De testtagare som bryter resultatmönstret kommer att studeras 
närmare i kapitel 5. 

Också bland de godkända testtagarna tycks tendensen hålla i sig, även om 
undantagen är något fler nu när kravet är strängare: 7 testtagare har inte 
kommit upp på nivå 4 (alltså ytterligare 2 jämfört med analysen utifrån 
50 %). De som nu tillkommit är G8 och G25. Men fortfarande ligger en klar 
majoritet (79 %) av de godkända på minst nivå 4. En intressant iakttagelse är 
att samtliga undantag förutom G25 härrör från testtillfälle 1 och 2. Hade 
dessa tillfällen inte varit med i min undersökning hade alltså mönstret varit 
ännu tydligare. G25 kan dessutom inte anses vara ett helt tydligt undantag, 
eftersom hon har inversion i 11 belägg av 15 kontexter, det vill säga 73 %. 
Hon ligger alltså tämligen nära gränsen på 80 %. Med ytterligare ett belägg 
hade hon uppnått nivån enligt analyskriteriet.  

Ett antal godkända testtagare (9 st.) har också kommit upp på nivå 5, men 
här har antalet minskat jämfört med 50-procentsanalysen (där de var 18 st.), 
nu när analyskravet är 80 % av alla obligatoriska kontexter. Ytterligare 2 
testtagare (G12 och G23) har enstaka belägg som tyder på nivå 5. G12 och 
G8 förefaller avvika från den implikationella ordningen, men när det gäller 
G12 handlar det som tidigare nämnts om ett enstaka fall.  
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Tabell 16. PT-nivå vid SY-analysen hos samtliga testtagare: 80 % av alla obligato-
riska kontexter. Skalabilitet U: 0,67, G: 0,89  

PT-nivå PT-nivå 
Testtagare 

1 2 3 4 5 
Testtagare 

1 2 3 4 5 

U3 + + + – – G5 + + + – – 
U4 + + + – – G9 + + + – – 
U5 + + + – – G25 + + + – (–) 
U7 + + + – – G10 + + + – / 
U8 + + + – – G11 + + + – / 
U9 + + + – – G1 + + + + – 
U10 + + + – – G3 + + + + – 
U12 + + + – – G4 + + + + – 
U13 + + + – – G7 + + + + – 
U17 + + + – – G14 + + + + – 
U18 + + + – – G15 + + + + – 
U19 + + + – – G19 + + + + – 
U20 + + + – – G20 + + + + – 
U25 + + + – – G21 + + + + – 
U27 + + + – – G26 + + + + – 
U29 + + + – – G27 + + + + – 
U30 + + + – – G30 + + + + – 
U31 + + + – – G31 + + + + – 
U32 + + + – – G32 + + + + – 
U33 + + + – – G18 + + + + (–) 
U16 + + + – (–) G6 + + + + / 
U21 + + + – (–) G22 + + + + / 
U11 + + + – / G12 + + + – (+) 
U14 + + + – / G8 + + + – + 
U15 + + + – / G23 + + + + (+) 
U22 + + + – / G2 + + + + + 
U23 + + + – / G13 + + + + + 
U24 + + + – / G16 + + + + + 
U26 + + + – / G17 + + + + + 
U28 + + + – / G24 + + + + + 
U6 + + + + – G28 + + + + + 
U2 + + + + (–) G29 + + + + + 
U1 + + + – (+) G33 + + + + + 

+ uppnådd nivå 
– ej uppnådd nivå 
/ inga kontexter 
parentes = få eller osäkra kontexter 
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G8 avviker däremot tydligt. Hon har dock 11 belägg av 22 kontexter på 
nivå 4 (50 %), medan hon endast har två kontexter med preverbal negation 
på nivå 5, varvid SY-analysen på nivå 4 är säkrare. Inga av de underkända 
testtagarna visar emellertid några säkra tecken på att ha uppnått nivå 5, efter-
som endast en testtagare (U1) utifrån ett enstaka belägg visar sådana tenden-
ser. Man kan alltså med ganska stor säkerhet hävda att de underkända test-
tagarna inte har uppnått den femte nivån för syntaxen. De behärskar alltså 
inte preverbal negation i bisatser i spontant tal. 

Sammanfattningsvis visar SY-analyserna utifrån alla tre kriterierna att det 
finns en klar skillnad mellan de godkända och de underkända när det gäller 
deras förmåga att processa syntaktisk information enligt PT. De godkända 
har som regel kommit högre upp i PT-hierarkin än de underkända oavsett 
vilket kriterium man använder sig av. Analysen av syntaxen enligt såväl 50- 
som 80-procentskriteriet antyder dessutom att det finns en skiljelinje på nivå 
4, vilket bekräftar tendensen i förundersökningen (Eklund Heinonen 2005). 
De godkända testtagarna behärskar till stor del omvänd ordföljd vid spets-
ställning medan de underkända i stor utsträckning inte gör det. Omvänd 
ordföljd förefaller således vara ett tecken på långt gången språkutveckling 
som medför att inläraren också i övrigt uppvisar en god kommunikativ 
språkfärdighet. Vidare bör påpekas att den förväntade implikationella ord-
ningen i princip uppfylls. De förutsägelser PT gör förefaller därmed stämma 
vad gäller syntaxen även i mitt material. 

4.2.4 Morfologi och syntax 
I det följande redovisas resultaten av MOSY-analysen, där alltså värdena för 
syntax och morfologi vägts samman (se avsnitt 4.2.1). Också här görs analy-
sen utifrån de tre kriterierna: the emergence criterion, 50 % korrekt använd-
ning i alla obligatoriska kontexter samt 80 % korrekt användning.  

Tabell 17 utgörs av en implikationsskala utifrån the emergence criterion. 
Av denna kan man utläsa att samtliga underkända testtagare uppnått PT-nivå 
4 enligt MOSY-analysen. Det innebär alltså att de har åtminstone något 
exempel på systematiskt användande av antingen inversion eller kongruens-
böjning av predikativ. 10 av dem, det vill säga 30 %, har också exempel på 
strukturer på nivå 5, medan 8 underkända saknar kontexter för den nivån.33 

Bland de godkända testtagarna har också samtliga uppnått nivå 4 enligt 
the emergence criterion och en stor andel, 23 stycken, det vill säga 70 %, har 
även belägg som talar för nivå 5. Det finns alltså ingen skillnad mellan de 
båda grupperna på nivå 4 enligt det aktuella analyskriteriet. Det gör det där-
emot på nivå 5. 

                               
33 Observera att resultatet för nivå 5 är identiskt med SY-analysen (tabell 14, avsnitt 4.2.3), 
eftersom den nivån enbart analyseras utifrån syntaktiska strukturer.  
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Tabell 17. PT-nivå vid MOSY-analysen hos samtliga testtagare enligt the emergence 
criterion. Skalabilitet U: 1, G: 1  

PT-nivå PT-nivå 
Testtagare 

1 2 3 4 5 
Testtagare 

1 2 3 4 5 

U2 + + + + – G7 + + + + – 
U6 + + + + – G15 + + + + – 
U8 + + + + – G18 + + + + – 
U9 + + + + – G25 + + + + – 

U10 + + + + – G26 + + + + – 
U16 + + + + – G31 + + + + – 
U17 + + + + – G6 + + + + / 
U20 + + + + – G10 + + + + / 
U21 + + + + – G11 + + + + / 
U27 + + + + – G22 + + + + / 
U29 + + + + – G1 + + + + + 
U30 + + + + – G2 + + + + + 
U31 + + + + – G3 + + + + + 
U32 + + + + – G4 + + + + + 
U33 + + + + – G5 + + + + + 
U11 + + + + / G8 + + + + + 
U14 + + + + / G9 + + + + + 
U15 + + + + / G12 + + + + + 
U22 + + + + / G13 + + + + + 
U23 + + + + / G14 + + + + + 
U24 + + + + / G16 + + + + + 
U26 + + + + / G17 + + + + + 
U28 + + + + / G19 + + + + + 
U1 + + + + + G20 + + + + + 
U3 + + + + + G21 + + + + + 
U4 + + + + + G23 + + + + + 
U5 + + + + + G24 + + + + + 
U7 + + + + + G27 + + + + + 

U12 + + + + + G28 + + + + + 
U13 + + + + + G29 + + + + + 
U18 + + + + + G30 + + + + + 
U19 + + + + + G32 + + + + + 
U25 + + + + + G33 + + + + + 

+ uppnådd nivå, 
– ej uppnådd nivå 
/ inga kontexter 
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Tabell 18. PT-nivå vid MOSY-analysen hos samtliga testtagare: 50 % av alla obligato-
riska kontexter. Skalabilitet U: 1, G: 0,88 

PT-nivå PT-nivå 
Testtagare 

1 2 3 4 5 
Testtagare 

1 2 3 4 5 

U9 + + + – – G5 + + + – – 
U13 + + + – – G7 + + + + – 
U17 + + + – – G15 + + + + – 
U18 + + + – – G20 + + + + – 
U19 + + + – – G26 + + + + – 
U20 + + + – – G27 + + + + – 
U29 + + + – – G31 + + + + – 
U30 + + + – – G18 + + + + (–) 
U31 + + + – – G25 + + + + (–) 
U32 + + + – – G6 + + + + / 
U16 + + + – (–) G10 + + + + / 
U11 + + + – / G11 + + + + / 
U14 + + + – / G22 + + + + / 
U15 + + + – / G12 + + + – (+) 
U22 + + + – / G9 + + + – + 
U23 + + + – / G23 + + + + (+) 
U24 + + + – / G1 + + + + + 
U3 + + + + – G2 + + + + + 
U5 + + + + – G3 + + + + + 
U6 + + + + – G4 + + + + + 
U7 + + + + – G8 + + + + + 
U8 + + + + – G13 + + + + + 

U10 + + + + – G14 + + + + + 
U25 + + + + – G16 + + + + + 
U27 + + + + – G17 + + + + + 
U33 + + + + – G19 + + + + + 
U2 + + + + (–) G21 + + + + + 

U21 + + + + (–) G24 + + + + + 
U26 + + + + / G28 + + + + + 
U28 + + + + / G29 + + + + + 
U1 + + + + (+) G30 + + + + + 
U4 + + + + + G32 + + + + + 

U12 + + + + + G33 + + + + + 
+ uppnådd nivå 
– ej uppnådd nivå 
/ inga kontexter 
parentes = få eller osäkra kontexter 
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I tabell 18 redovisas resultatet utifrån MOSY-analysen som krävt en 
behärskningsfrekvens på 50 % av alla obligatoriska kontexter. Den visar i 
stort sett samma mönster som när syntaxen och morfologin analyserades 
separat. En viktig skillnad är dock att vid de separata analyserna tycktes fler 
testtagare ha uppnått nivå 4 vid MO-analysen än vid SY-analysen, något 
som kommer att behandlas utförligare i kapitel 6. Vid MOSY-analysen tycks 
dock skillnaden som framträdde vid de separata analyserna ha utjämnats och 
resultatet för de underkända ser ungefär likadant ut som vid SY-analysen. 
Det rör sig i stor utsträckning också om samma testtagare. När analyskrite-
riet är 50 % finns det bland de underkända dock något fler som uppnått nivå 
4 vid MOSY-analysen än vid SY-analysen (16 resp. 11 testtagare). När det 
gäller de godkända testtagarna utgörs de testtagare (G5, G9, G12) som inte 
uppnått nivå 4 enligt MOSY-analysen av samma testtagare som inte gjort det 
enligt SY-analysen (jfr tabell 15). 

Därutöver fanns det enligt SY-analysen ytterligare 2 testtagare som inte 
befinner sig på nivå 4, nämligen G10 och G11. Bland de godkända finns två 
testtagare som tycks bryta det implikationella mönstret (G12 och G9), vilka 
utgörs av samma testtagare som bröt mönstret vid SY-analysen enligt 50-
procentskriteriet (jfr tabell 15, avsnitt 4.2.3). 

I tabell 19 redovisas slutligen resultatet av MOSY-analysen utifrån 80-pro-
centskriteriet. Här kan man se att endast en av de underkända testtagarna 
befinner sig på PT-nivå 4, U2, som också gjorde det enligt SY-analysen. De 
övriga underkända testtagarna klarar nivå 3. Testtagaren U6, som vid sidan 
av U2 behärskade strukturer på nivå 4 enligt SY-analysen (jfr tabell 16), 
kommer vid MOSY-analysen inte riktigt upp på nivå 4 enligt 80-procents-
kriteriet eftersom hon har 76 % belägg för nivån.  

Alla godkända utom 7 testtagare (79 %) har uppnått nivå 4. Det är lika 
många som vid SY-analysen. I stort sett rör det sig dessutom om samma 
testtagare, bortsett från att det vid MOSY-analysen är G33 som inte kommit 
upp på nivån istället för G25 vid SY-analysen. I övrigt är det alltså enligt 
båda analyserna samma testtagare som ännu inte uppnått nivå 4. 

Ingen av de underkända testtagarna visar några tendenser till att vara på 
väg mot PT-nivå 5,34 förutom U1, men det rör sig här om ett enstaka belägg. 
U1 har heller inte uppnått nivå 4 ännu. Bland de godkända testtagarna har 
däremot 9 testtagare med säkerhet kommit upp på PT-nivå 5 medan ytter-
ligare 2 uppvisar enstaka belägg som talar för det. 3 godkända testtagare 
synes göra avsteg från den implikationella ordningen.  

                               
34 Nivå 5 analyseras enbart utifrån syntaxen. Här är således resultatet detsamma som vid den 
separata SY-analysen. 
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Tabell 19. PT-nivå vid MOSY-analysen hos samtliga testtagare: 80 % av alla obligato-
riska kontexter. Skalabilitet U: 0,50,35 G: 0,83 

PT-nivå PT-nivå 
Testtagare 

1 2 3 4 5 
Testtagare 

1 2 3 4 5 

U3 + + + – – G5 + + + – – 
U4 + + + – – G9 + + + – – 
U5 + + + – – G10 + + + – / 
U6 + + + – – G11 + + + – / 
U7 + + + – – G1 + + + + – 
U8 + + + – – G3 + + + + – 
U9 + + + – – G4 + + + + – 

U10 + + + – – G7 + + + + – 
U12 + + + – – G14 + + + + – 
U13 + + + – – G15 + + + + – 
U17 + + + – – G19 + + + + – 
U18 + + + – – G20 + + + + – 
U19 + + + – – G21 + + + + – 
U20 + + + – – G26 + + + + – 
U25 + + + – – G27 + + + + – 
U27 + + + – – G30 + + + + – 
U29 + + + – – G31 + + + + – 
U30 + + + – – G32 + + + + – 
U31 + + + – – G18 + + + + (–) 
U32 + + + – – G25 + + + + (–) 
U33 + + + – – G6 + + + + / 
U16 + + + – (–) G22 + + + + / 
U21 + + + – (–) G12 + + + – (+) 
U11 + + + – / G8 + + + – + 
U14 + + + – / G33 + + + – + 
U15 + + + – / G23 + + + + (+) 
U22 + + + – / G2 + + + + + 
U23 + + + – / G13 + + + + + 
U24 + + + – / G16 + + + + + 
U26 + + + – / G17 + + + + + 
U28 + + + – / G24 + + + + + 
U2 + + + + (–) G28 + + + + + 
U1 + + + – (+) G29 + + + + + 

+ uppnådd nivå 
– ej uppnådd nivå 
/ inga kontexter  
parentes = få eller osäkra kontexter 

                               
35 Detta värde tyder alltså inte riktigt på ett implikationellt förhållande. 
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Vid MOSY-analysen enligt 80-procentskriteriet (tabell 19) utgörs G12 
och G8 av samma testtagare som vid SY-syntaxen (jfr avsnitt 4.2.3). G33 har 
tillkommit, men här förtjänas att påpeka att hon har 76 % belägg för nivå 4 
och 80 % för nivå 5 (jfr tabell 8), vilket innebär att avsteget från den implika-
tionella ordningen inte är särskilt stort, utan snarare en effekt av var man 
väljer att dra gränsen för en uppnådd nivå. 

Sammanfattningsvis kan man hävda att när syntaxen och morfologin 
analyseras tillsammans, finns det en tydlig skillnad mellan de underkända 
och de godkända testtagarna, när det gäller deras förmåga att processa gram-
matisk information på allt högre syntaktiska nivåer. Det förefaller gå ett 
slags vattendelare vid PT-nivå 4, emedan de underkända i de flesta fall inte 
har erövrat den nivån, medan en klar majoritet av de godkända ligger på nivå 
4 eller däröver. Vidare uppvisar resultaten av MOSY-analysen stora likheter 
med den separata SY-analysen. MO-analysen skiljer sig däremot från de 
båda andra analyserna såtillvida att morfologin tycks för vissa testtagare 
tillägnas på ett tidigare stadium än syntaxen.  

4.2.5 Samband mellan processbarhet och testresultat 
De ovan redovisade resultaten tyder på att det finns ett samband mellan 
testtagarnas nivåer i PT-hierarkin och deras resultat på Tisus. I det följande 
undersöker jag i vilken grad dessa variabler korrelerar, och om det går att 
fastställa detta genom statistisk beräkning. 

Med hjälp av den så kallade korrelationskoefficienten (se avsnitt 3.3.1) 
kan man relatera PT-nivåerna hos testtagarna till deras betyg på Tisus. Efter-
som PT-hierarkin utgörs av en skala från 1–5 samtidigt som Tisus betygsätts 
1–5, där 5 är det högsta betyget, är det möjligt att relatera dessa värden för 
att t.ex. utröna huruvida en hög nivå i PT-hierarkin också innebär ett högt 
betyg på Tisus. 

På Tisus betygsätts de olika bedömningskriterierna var för sig,36 varefter 
ett sammanfattande betyg ges för dels kommunikation i förhållande till inne-
håll och ämne (den pragmatiska kompetensen i Bachman & Palmers (1996) 
modell, se avsnitt 2.7.2), dels språkfärdighet (den organisatoriska kompeten-
sen). Det gör det möjligt att relatera testtagarnas PT-nivåer till bedömarnas 
betyg i såväl de enskilda delarna som deras sammanfattande omdöme.37 I 
korrelationsanalysen utgår jag från den PT-nivå testtagarna tilldelats när 

                               
36 Se bedömningsunderlag i bilaga 1. 
37 I några fall är inte bedömningsunderlaget fullständigt ifyllt. Då har jag rekonstruerat 
betygsättningen enligt följande principer: Finns endast ett sammanfattande betyg, t.ex. 3 för 
språkfärdigheten i sin helhet, har jag låtit samtliga delar också få betyget 3. Ibland har 
bedömarna satt ett kryss mellan två betyg, t.ex. mellan 2 och 3. Då har jag räknat betyget som 
2,5. Vidare finns inte något graderat gemensamt betyg för hela testet (endast U eller G), utan 
jag har fått göra en uppskattning genom att slå samman betyget på ”kommunikation” med det 
på ”språkfärdighet” och räknat ut ett genomsnitt. 
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morfologin och syntaxen analyserats gemensamt och kravet för uppnådd PT-
nivå är 80 % av alla obligatoriska kontexter (dvs. den som återges i tabell 
19). Jag har enbart använt de nivåer som säkert kunnat fastställas utifrån 
tillräckligt många obligatoriska kontexter, vilket innebär att jag bortsett från 
de värden som angivits på följande sätt inom parentes i implikations-
skalorna: (+).  

Tabell 20 visar korrelationskoefficienterna när PT-nivåerna hos test-
tagarna har relaterats till bedömarnas betyg i olika delar av Tisus. Dessutom 
relateras det gemensamma betyget i de kommunikativa funktionerna (den 
pragmatiska kompetensen) till betyget i språkfärdigheten (den organisa-
toriska kompetensen).  

Tabell 20. Korrelationen mellan testtagarnas PT-nivå och betyg på olika delar av 
Tisus 

Korrelerade variabler Korrelationskoefficient 

PT-nivå – grammatik 0,661 
PT-nivå – språkfärdighet 0,694 
PT-nivå – funktioner 0,606 
PT-nivå – totalt betyg 0,698 
Funktioner – språkfärdighet 0,719 
 
För det första kan man konstatera att det finns ett tämligen starkt samband 
mellan PT-nivå och betyg i de olika delarna. När man korrelerar testtagarnas 
PT-nivåer med deras betyg i grammatik är korrelationskoefficienten 0,661 
vilket innebär ett tydligt och signifikant samband,38 något som inte är särskilt 
förvånande eftersom PT-hierarkin syftar till att beskriva just grammatisk 
språkutveckling. Bedömning av fri muntlig produktion är emellertid till sin 
natur av intuitiv och till viss del subjektiv karaktär (jfr Carlsen 2003:58) och 
därför är det intressant att konstatera att bedömarnas uppfattning om 
testtagarnas grammatiska förmåga tämligen väl korrelerar med PT-analysens 
mer objektiva mätning av densamma. 

När PT-nivån relateras till språkfärdigheten i stort (som alltså inkluderar 
grammatik men också innefattar uttal och ordförråd) blir samvariationen 
ännu större. Korrelationskoefficienten är 0,694, vilket innebär att testtagar-
nas PT-nivåer i ganska hög utsträckning samvarierar med bedömarnas upp-
fattning om deras språkfärdighet, det vill säga deras organisatoriska kompe-
tens. Relateras PT-nivåerna till enbart de kommunikativa funktionerna blir 
korrelationskoefficienten inte fullt så hög, 0,606, även om också detta värde 
tyder på ett samband. Det förefaller emellertid rimligt att PT-nivåerna inte 
har ett riktigt lika starkt samband med den pragmatiska kompetensen som 

                               
38 I ett urval bestående av 66 informanter måste korrelationskoefficienten vara minst 0,214 för 
att vara statistiskt signifikant (om man utgår från signifikansnivån 0,05) (Butler 1985:180). 



 117 

med den organisatoriska. Korrelationen mellan PT-nivå och betyg på hela 
det muntliga provet är 0,698, vilket också det tyder på ett klart samband.  

Bedömarnas betygsättning på de kommunikativa funktionerna relateras 
slutligen till deras betyg på språkfärdigheten vilket också visar på ett tydligt 
samband, 0,719. Det tycks alltså finnas en koppling också mellan bedömar-
nas uppfattning om testtagarnas pragmatiska kompetens och om deras organisa-
toriska kompetens. 

Det är viktigt att framhålla att korrelationskoefficienten är ett mått som 
måste tolkas med försiktighet. Siffran visar om det finns ett samband mellan 
värdet hos två variabler men säger egentligen inget om hur detta samband är 
beskaffat, t.ex. om det finns ett orsakssamband mellan variablerna. Trots den 
reservationen anser jag ändå att beräkningarna ovan speglar det mer intuitiva 
intryck som också PT-analyserna i relation till testresultaten ger: det finns ett 
klart samband mellan betygen på de olika bedömningskriterierna, och det 
finns en tydlig relation mellan testtagarnas PT-nivåer och deras resultat på 
testet.  

4.3  Sammanfattning och diskussion 
I detta kapitel har testtagarnas muntliga produktion analyserats i enlighet 
med PT. Analysen har gjorts utifrån tre kriterier: the emergence criterion, 
50 % målspråksenlig tillämpning i alla obligatoriska kontexter samt korrekt 
tillämpning i 80 % av fallen. Resultatet har redovisats dels utifrån såväl morfo-
logi (MO-analysen) som syntax (SY-analysen) separat, dels utifrån en 
sammanvägning av morfologi och syntax (MOSY-analysen). Genom att 
använda implikationsskalor där underkända och godkända testtagare har 
redovisats sida vid sida har det varit möjligt att jämföra resultatet för de båda 
grupperna som helhet, samtidigt som varje enskild testtagares prestation 
också tydligt framgått. Vidare har antalet belägg som ligger till grund för 
analysen redovisats för varje testtagare för att det ska vara möjligt att bilda 
sig en uppfattning om analysens tillförlitlighet. I det följande sammanfattas 
och diskuteras de viktigaste resultaten.  

Den övergripande analysen visar på ett i sig intressant fenomen: de under-
kända har i genomsnitt färre obligatoriska kontexter än de godkända av alla 
de redovisade strukturerna: predikativ kongruens, spetsställt icke-subjekt i 
huvudsats och preverbal negation i relativ bisats. Det förefaller som om en 
förbättrad språkförmåga inte bara leder till en större andel korrekta belägg 
för de olika PT-nivåerna utan också till ett högre antal obligatoriska kontex-
ter för de aktuella strukturerna. En liknande tendens fann Brolin (2006) när 
hon prövade PT på skriftliga Tisus-test.  

Det skulle kunna vara så att denna skillnad beror på att de godkända test-
tagarna har en större textmängd, men en beräkning av antalet ord visar inte 
någon sådan skillnad. Även om denna beräkning är en grov skattning anser 
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jag att den speglar det intryck jag fått efter att ha lyssnat många gånger på 
testsamtalen. Det finns visserligen enstaka underkända testtagare som är 
påfallande fåordiga och talar mycket långsamt, men det finns också många 
underkända som är väldigt talföra. Spridningen är alltså större bland de under-
kända testtagarna, bland vilka såväl de mest talföra som de mest fåordiga 
återfinns (se bilaga 6). Flera av de underkända testsamtalen tenderar också 
att vara mer monologiska, på grund av att testtagaren inte interagerar med 
samtalsledaren i samma utsträckning som de flesta godkända, vilket också 
leder till en större textmängd än man kanske hade förväntat. 

I sin helhet har analysen visat på en tydlig skillnad mellan den under-
kända och den godkända gruppen när det gäller vilka PT-nivåer de befinner 
sig på. Som regel ligger den godkända gruppen på en högre nivå än den under-
kända, oavsett vilket analyskriterium man använder, och oavsett om man 
analyserar enbart morfologin eller syntaxen, eller bägge tillsammans.  

Det mönster som implikationsskalorna ger återspeglas också i den relativa 
frekvensen belägg för PT-nivå 4 och 5 hos de båda grupperna som helhet. 
Den underkända gruppen når inte upp till 50 % korrekt tillämpning på PT-
nivå 4 för syntaxen (32 %). För syntaxen och morfologin tillsammans är 
nivån precis uppnådd enligt 50-procentskriteriet (50 %), medan behärsk-
ningsfrekvensen endast är 17 % på nivå 5. Det stämmer med resultatet av 
PT-analysen som ger vid handen att de underkända i stort sett varken har 
uppnått PT-nivå 4 eller 5 enligt 80-procentskriteriet. För enbart morfologin 
på PT-nivå 4 är en större andel, 68 % av beläggen, målspråksenliga, och 
också detta är i paritet med PT-analysens resultat som visar att de under-
kända behärskar morfologiska strukturer på PT-nivå 4 i högre grad än 
syntaktiska.  

Den godkända gruppen har däremot som helhet kommit upp på PT-nivå 4 
i alla delanalyser (84 % korrekta belägg för morfologin, 83 % för syntaxen 
och 83 % för morfologin och syntaxen gemensamt.) När det gäller PT-nivå 5 
är 56 % av beläggen målspråksenliga vilket innebär att gruppen uppnått den 
femte nivån enligt 50-procentskriteriet men inte enligt 80-procentskriteriet. 
Således speglar andelen korrekta belägg hos de båda grupperna som helhet 
de mönster som framträdde i implikationsskalorna: de underkända har som 
regel ännu inte uppnått vare sig PT-nivå 4 eller 5 medan de godkända i stort 
sett erövrat PT-nivå 4 och även i viss utsträckning är på väg mot nivå 5. 
Givetvis är det en grov generalisering att analysera PT-nivåerna för de båda 
grupperna som helhet och ingenting man kan dra alltför långtgående slut-
satser av. I implikationsskalorna kan man däremot få en uppfattning om de 
båda gruppernas behärskning på såväl individnivå som gruppnivå. 

Vid den individuella MO-analysen kan en viss skillnad skönjas mellan 
den underkända och den godkända gruppen. Utifrån the emergence criterion 
och 50 % av alla obligatoriska kontexter syns visserligen ingen tydlig skill-
nad, men utifrån 80-procentskriteriet ger jämförelsen utslag eftersom fler 
godkända än underkända testtagare har uppnått PT-nivå 4. Det finns emeller-
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tid ingen helt tydlig skiljelinje som följer PT-nivåerna här, eftersom det finns 
underkända testtagare som befinner sig på nivå 4 samtidigt som det finns 
godkända som inte gör det. 

SY-analysen ger ett tydligare utslag. Redan vid analyskriteriet the emer-
gence criterion syns en klar skillnad: majoriteten av de underkända test-
tagarna visar inga tendenser att närma sig PT-nivå 5 medan majoriteten av 
de godkända gör det. De sistnämnda har alltså i de flesta fall åtminstone 
något belägg med preverbal negation i relativ bisats (eller motsvarande 
struktur). 

Vid SY-analysen utifrån 50-procentskriteriet finns en tydlig skillnad 
mellan de båda grupperna, ytterligare förstärkt vid 80-procentskriteriet, som 
visar en tendens till att det går ett slags skiljelinje vid PT-nivå 4: de under-
kända når som regel inte upp till PT-nivå 4 medan de godkända i stor ut-
sträckning befinner sig där eller har gått vidare. Som regel behärskar således 
de godkända omvänd ordföljd vid spetsställt icke-subjekt medan de under-
kända inte gör det. 

På PT-nivå 5 syns inte samma tydliga mönster. Visserligen är det slående 
att så gott som inga underkända testtagare tycks vara på väg mot nivå 5, men 
det finns också många godkända som inte är det. Dessutom är det viktigt att 
framhålla att det på den här nivån finns betydligt färre kontexter, varigenom 
analysen blir osäkrare än den på nivå 4. Samtidigt har de godkända fler be-
lägg än de underkända också på nivå 5. Det tycks således som om de 
godkända i högre grad tenderar att vara på väg att erövra nivån.  

MOSY-analysen ger ett liknande resultat som den separata SY-analysen. 
Den skillnad som framträdde mellan MO-analysen och SY-analysen, vilken 
gav vid handen att testtagarna i vissa fall tycktes behärska PT-nivå 4 för 
morfologin i högre grad än för syntaxen, verkar ha utjämnats. Man skulle 
därmed kunna ifrågasätta nyttan av att redovisa analyserna separat, bortsett 
från för att visa just detta att en del av testtagarna verkar tillägna sig predika-
tiv kongruens innan de tillägnar sig omvänd ordföljd vid spetsställning. Det 
kan diskuteras huruvida detta är ett utslag av att morfologin är svårare att 
analysera än syntaxen, något som Pienemann (1998b) framhåller, eller om 
det faktiskt finns omständigheter som gör att predikativ kongruens lärs in 
tidigare än omvänd ordföljd. Detta kommer att diskuteras utförligare i kapi-
tel 6.  

Resultaten av samtliga analyser visar också att the emergence criterion 
inte ger något tydligt utslag, medan 50- och 80-procentskriteriet lyckas fånga 
de mer avancerade inlärarna. En högre grad av automatisering av de aktuella 
strukturerna tycks således ha betydelse för hur man klarar testet. 

Det är viktigt att framhålla att nivå 5 varit problematisk att analysera, efter-
som kontexterna på den nivån är så få, medan de övriga nivåerna kunnat 
fastställas utan problem. I princip kan man inte veta att en testtagare inte 
behärskar en struktur bara för att hon inte använder den (jfr Bolander 
1987:39). Det kan ju hända att testtagaren inte har haft behov av negerade 
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bisatser för att uttrycka det hon vill. Eftersom tidigare studier bekräftat att 
preverbal negation i bisats tillägnas senare än inversion och predikativ kongru-
ens (se t.ex. Pienemann & Håkansson 1999, Glahn m.fl. 2001) är det dock 
rimligt att anta att så är fallet även i föreliggande studie.  

Enligt Rahkonen och Håkansson (2008:154) speglar inlärarnas använd-
ning av de undersökta kontexterna hur pass frekventa de är i den input de 
kommer i kontakt med. Kontexterna på nivå 5 är i deras undersökning färre 
än kontexterna på nivå 4, som i sin tur är färre än dem på nivå 3 etc. Frekven-
sen speglar således inlärningsgången, såtillvida att frekvensen i input är lägre 
för en struktur ju högre PT-nivå den tillhör. Det skulle enligt dem kunna 
förklara varför bisatsordföljd är svårare att lära sig än huvudsatsordföljd. 
Samma förhållande råder i mitt material. Att kontexterna är få på nivå 5 är 
alltså helt i enlighet med vad man kan förvänta sig, även om det medför att 
man måste uttala sig med försiktighet när det gäller testtagarnas behärskning 
av strukturer på nivå 5. Det är givetvis ett metodiskt problem som man har 
att brottas med när man analyserar spontandata där samtalen inte har genom-
förts i syfte att elicitera vissa strukturer. Samtidigt anser jag att det trots detta 
problem har ett värde att söka tillämpa en teori också på spontant tal, och se 
resultatet i ljuset av vad tidigare, mer experimentellt upplagda studier har 
visat.  

Det är också intressant att notera att det är färre godkända testtagare än 
underkända (4 resp. 8) som inte har några belägg alls för den femte nivån, 
vilket stöder det förhållande som Bolander (1987, 1988) visar på. Hon 
konstaterar också att bisatser är en betydligt mindre frekvent struktur än 
negerade huvudsatser. Enligt henne är negerade bisatser mer komplexa och 
kräver större bearbetningskapacitet varför denna typ av struktur är vanligare 
hos mer avancerade inlärare. De underkända testtagarna har ju även i genom-
snitt färre kontexter med preverbal negation i bisats än de godkända; 2,7 
resp. 3,2. (jfr avsnitt 4.2.1, tabell 7 och 8).39   

Här kan man också anknyta till att Bolander (1987) i sin undersökning 
fann att de inlärare som föreföll behärska reglerna för negationens placering 
i såväl huvudsats som bisats också i övriga avseenden uppvisade ett utveck-
lat och idiomatiskt språkbruk. Intervjun som kommunikationssituation tyck-
tes inte bereda dem några svårigheter. Man kan därför förmoda att den test-
tagare i föreliggande undersökning som behärskar strukturer på nivå 5 i PT-
hierarkin också i övrigt besitter en sådan språkförmåga att hon kan godkän-
nas på Tisus. Däremot förefaller inte det omvända vara fallet. Även bland de 
godkända finns ganska många som ännu inte klarar nivå 5. Dessa har dock i 
de flesta fall med god marginal kommit upp på nivå 4, vilket stöder mitt 
antagande att det är där vattendelaren går. Det är där den stora utmaningen 
för andraspråksinlärare ligger. Har man väl erövrat den nivån, besitter man 

                               
39 Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd (p = 0,274).  
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som regel också i övrigt en sådan kommunikativ språkförmåga att man kan 
godkännas på Tisus. 

Resultatet av PT-analysen tyder alltså på ett samband mellan en test-
tagares nivå i PT-hierarkin och hennes resultat på Tisus. Detta samband 
styrks också av en korrelationsanalys där PT-nivåerna dels relaterats till 
testtagarnas betyg i grammatik, dels till deras betyg i kommunikativa funk-
tioner och språkfärdighet, där korrelationskoefficienten visar på ett signifi-
kant och tämligen starkt samband. Det är emellertid viktigt att framhålla att 
detta mått bör tolkas med försiktighet.  

Frågan är om detta samband också innebär att det finns ett samband mel-
lan PT-nivå och kommunikativ språkförmåga i stort, vilket är vad Tisus 
avser att mäta. Moe (1996) har i sin studie av sambandet mellan syntaktisk 
utvecklingsnivå och generell språkförmåga funnit att ”[d]et er ein klar saman-
heng mellom syntaktisk utviklingsnivå og generell språktame på alle nivå 
ved alle målepunkt i materialet eg har undersøkt” (Moe 1996:93). Korrelations-
koefficienten ligger i hennes studie på ungefär 0,5 beroende på vilket analys-
kriterium hon använder. Korrelationen är i min studie ännu högre, mellan 0,6 
och 0,7, men man får här ha för ögonen att min undersökning på en del 
punkter skiljer sig från Moes. För det första är mitt material muntlig produk-
tion medan Moes utgörs av skriftlig sådan, närmare bestämt uppsatser inom 
ramen för norska Språkprøven. Dessutom har jag bara kunnat relatera PT-
nivån till ett sifferbetyg på en skala 1–5 medan Moe hade en betydligt högre 
poängsumma (tresiffrig) att korrelera med. Det är dock intressant att Moe, 
som utgått från en liknande inlärningsgång, också funnit ett samband mellan 
grammatisk utvecklingsnivå och testresultat. 

I en annan studie har Moe (2002) relaterat syntaktisk utvecklingsnivå till 
betyg på Språkprøven för såväl muntlig som skriftlig produktion, och också 
där funnit ett visst samband när det gäller den muntliga delen, såtillvida att 
ju bättre betyg testtagarna erhållit desto högre grammatisk nivå placeras de 
på. Riktigt samma samband återfinns dock inte i det skriftliga materialet, 
eftersom de underkända (”ikke bestått-gruppa”) som hel grupp placeras på 
högre nivå än de godkända (”bestått-gruppa”). De testtagare som tilldelats 
högst betyg (”godt bestått-gruppa”) blir dock placerade högst (Moe 
2002:200). Man kan med andra ord hävda att mina resultat stöder Moes 
(1996, 2002), även om det samband mellan grammatisk utvecklingsnivå och 
testresultat som jag funnit är tydligare än hennes.  

Det tycks därmed som om det finns ett samband mellan testtagarnas 
grammatiska förmåga och deras kommunikativa språkförmåga i stort, åtmin-
stone om man med grammatisk förmåga menar förmågan att överföra 
grammatisk information på allt högre syntaktiska nivåer. Eftersom vi har att 
göra med processer som måste vara starkt automatiserade för att man ska 
kunna träffa rätt i 80 % av alla obligatoriska kontexter i en aktiv och till på 
köpet pressande talsituation, kan man förmoda att dessa har automatiserats i 
en aktiv användning av språket i samspel med andra, varigenom inläraren 
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tillägnat sig en kommunikativ språkförmåga också i övrigt. Firth & Wagner 
(2007) betonar just detta att inlärning sker i samspel med andra:  

At the core of Vygotskyan learning theory, new developmental stages are 
first accomplished with the help of others in the social sphere and can then 
become intrapsychological accomplishments […]. The pathway to learning is 
thus through social practice. (Firth & Wagner 2007:805) 

 
Resultatet är också i enlighet med Håkansson & Norrby (2005) som visat att 
det finns ett samband mellan inlärares förmåga att processa morfo-syntak-
tiska strukturer och deras pragmatiska språkutveckling. De fann också att 
inlärare som vistas i målspråksmiljö tillägnar sig en bättre pragmatisk för-
måga än de som lär sig svenska som främmande språk. 

En alternativ tolkning av resultaten skulle kunna vara att bedömarna läg-
ger större vikt vid det grammatiska kriteriet än vad som enligt bedömnings-
underlaget är avsikten, vilket skulle innebära att det är just det som bedömts 
och inte den kommunikativa språkförmågan i stort. Efter att ha diskuterat 
frågan med flera av bedömarna tror jag emellertid inte att så är fallet, efter-
som de delar den kommunikativa och interaktiva språksyn som bedömnings-
underlaget speglar och dessutom är inskolade i den bedömartraditionen. 
Vilka kriterier man egentligen lägger störst vikt vid när det gäller muntlig 
bedömning, medvetet och omedvetet, är emellertid en viktig och svårfångad 
frågeställning. Här kan man inte helt bortse från bedömarnas eventuella 
effekt på testets validitet, det vill säga sambandet mellan kriterierna på be-
dömningsunderlaget och vad bedömarna egentligen går efter. Även om ett 
test är konstruerat för att bedöma såväl pragmatisk som organisatorisk kompe-
tens finns det en potentiell risk att bedömarna fokuserar mer på den ena 
aspekten av språkfärdigheten. McNamara (1990:64) ger exempel på 
bedömare som trots att de är medvetna om testets kommunikativt inriktade 
kriterier fortsätter att fästa större avseende vid den grammatiska korrekt-
heten.  

Trots de tydliga mönstren i resultaten kan man inte blunda för att det 
också finns en del undantag. Utgår man från MOSY-analysen utifrån 80-
procentskriteriet (tabell 19) finns det bland de underkända endast en test-
tagare som bryter mönstret: U2. Hon har alltså underkänts trots att hon upp-
nått PT-nivå 4. Bland de godkända är undantagen något fler, 7 stycken, av 
vilka de flesta kommer från testtillfälle 2. Det är intressant att de flesta undan-
tag kommer från det första och det andra testtillfället. Man kan fråga sig om 
detta är slumpens skörd eller om det finns någon annan tänkbar förklaring, 
t.ex. att det skulle kunna röra sig om en ovanligt svag testomgång. De 
testtagare som avviker från det generella resultatmönstret kommer att 
studeras närmare i kapitel 5.  

Slutligen är det intressant att notera att den implikationella ordning som 
PT förutsäger för svenska som andraspråk (Håkansson & Pienemann 1999) 
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bekräftas av mina analyser. Det torde innebära att de analyserade struktu-
rerna fungerar bra som indikatorer på språkutveckling i testsammanhang, 
och kanske skulle kunna komma till användning vid muntlig bedömning. 
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5 Testtagare med avvikande resultatmönster 

Med utgångspunkt i resultaten i föregående kapitel kan man urskilja ett visst 
mönster. Det förefaller som om de godkända testtagarna som regel klarar 
PT-nivå 4 för såväl morfologi som syntax. Många av dem klarar också nivå 
5 men där är mönstret inte lika tydligt (och analysen mindre tillförlitlig efter-
som kontexterna är färre). Däremot finns det gott om belägg som tydligt 
visar att det alltså endast finns ett fåtal godkända testtagare som inte befinner 
sig på PT-nivå 4. En fråga som då infinner sig är hur det kan komma sig att 
dessa testtagare ändå kunnat godkännas på Tisus. Har andra delar av språk-
förmågan kompenserat den bristande förmågan att processa och producera 
grammatiska strukturer, och i så fall vilka? 

Hos de underkända testtagarna råder det omvända förhållandet: de flesta 
testtagare befinner sig på PT-nivå 3, men behärskar inte nivå 4. Enstaka 
testtagare har dock klarat nivå 4, t.o.m. utifrån 80-procentskriteriet. Vilka 
faktorer kan ha bidragit till att de trots detta ändå underkänts på Tisus? 

I detta kapitel görs inledningsvis en kartläggning av de testtagare som ser 
ut att avvika från resultatmönstret, vilken presenteras i en översikt i tabell 
21. Av tabellen framgår deras betyg på de olika delarna av bedömnings-
underlaget och deras resultat på det muntliga provet samt det betyg de fått på 
de övriga delproven av Tisus. Jag kommer också att diskutera tänkbara för-
klaringar till de avvikande resultaten. Dessutom har jag låtit en av be-
dömarna göra en ny bedömning, fortsättningsvis kallad ”referensbedöm-
ningen”, för att se om hon kommer fram till samma resultat. Slutligen 
genomför jag en närstudie av en godkänd och en underkänd testtagare som 
båda kraftigt avviker från det generella resultatmönstret. 

5.1 Kartläggning av testtagarna som bryter mönstret 
I detta avsnitt ges en översikt över de testtagare som avviker från resultat-
mönstret. Tabell 21 utgörs av en sammanställning av deras behärsknings-
frekvenser när det gäller såväl morfologi och syntax enskilt som gemensamt. 
Deras betyg på de olika kriterierna i bedömningsunderlaget anges, samt 
betyg på de övriga delproven på Tisus: läsförståelse samt skriftlig språkfär-
dighet. Avsikten med tabellen är att ge läsaren en översiktlig bild av varje test-
tagare. Genomgången nedan inleds med en beskrivning av behärsknings-
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frekvensen hos först de godkända och sedan de underkända testtagarna, som 
på grundval av denna betraktas som undantag.  

Tabell 21. Översikt över de testtagare som avviker från resultatmönstret: behärsknings-
frekvens på PT-nivå 4 (andel belägg av obligatoriska kontexter) samt betyg på Tisus 
(skala 1–5, där 5 är högst) 

Testtagare G5 G8 G9 G10 G11 G12 U2 U6 U28 

Behärsknings-
frekvens:          

Morfologi % 23 94 50 88 67 70 80 59 91 
Syntax % 27 50 48 46 37 23 100 90 67 
Morfo-syntax 
totalt % 25 72 49 67 52 46 90 75 79 
Betyg Tisus:          
Funktioner  3 3 3,5 3,5 2/3 4,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2? 
   Uttal 2 3 3 4 3,5/2 3 3/3 2/2 3 
   Ordförråd  3 2 4 4 3/2,5 4 2/3 3?/2 2,5 
   Grammatik  3 3 3,5 4 3/2 3 3/2 3?/2,5 3? 
Språkfärdig- 
het totalt  3 3 3,5 4 3/2 3 3/3 2,5/2 2,5 
Betyg övriga 
delprov: 

         

Läsförståelse (G 
= 40 p) 

U (34) U (10) U (22) U (27) U (8) U (30) U (36) G (48) G (48) 

Skriftligt prov U U G U U G G U G 
 / betyg efter medbedömning 
? bedömarna har satt frågetecken efter betyget 

5.1.1 Godkända testtagare 
De godkända testtagarna har som regel uppnått PT-nivå 4 för såväl morfo-
login som syntaxen. När det gäller syntaxen avviker 5 testtagare från detta 
mönster utifrån 50-procentskriteriet: G5, G9, G10, G11, samt G12 (jfr tabell 
15 avsnitt 4.2.3). Tittar man närmare på dem ser man att G5 och G12 av-
viker allra mest med blott 27 % resp. 23 % behärskningsfrekvens när det 
gäller PT-nivå 4. G11 ligger något högre med 37 % korrekt tillämpning av 
inversion, medan G9 och G10 ligger mycket nära 50-procentsgränsen med 
48 % resp. 46 %, och kan därför inte riktigt betraktas som lika tydliga undan-
tag i egentlig mening (se tabell 21).  

Vid det strängare analyskriteriet på 80 % tillkommer ytterligare två test-
tagare som inte uppnått nivå 4: G8 och G25 (jfr tabell 16 avsnitt 4.2.3). G8 
har precis 50 % behärskningsfrekvens medan G25 har 73 % (jfr tabell 8, 
avsnitt 4.2.1). G8 skiljer sig därmed inte nämnvärt från de undantag som 
ligger precis under 50-procentsgränsen medan G25 ligger nära 80 %, och 
kan därför egentligen inte sägas avvika särskilt tydligt från mönstret. Av den 
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anledningen kommer jag fortsättningsvis inte att beakta G25:s resultat i 
denna uppföljningsstudie. 

Som tidigare nämnts (i avsnitt 4.2.4) skiljer sig inte den gemensamma 
analysen av syntax och morfologi särskilt mycket från analysen av enbart 
syntaxen. Vid 50-procentsanalysen är undantagen i MOSY-analysen de-
samma som vid analysen av enbart syntaxen, förutom att G10 och G11 här 
har klarat nivågränsen med 67 % resp. 52 %, vilket ger 3 undantag: G5, G9, 
samt G12 (tabell 18, avsnitt 4.2.4). När analyskravet ökat till 80 % är undan-
tagen 7 till antalet, vilka utgörs av samma testtagare som vid den separata 
analysen av syntaxen, förutom att G25 nu ersatts av G33 (se tabell 19, av-
snitt 4.2.4), som har en behärskningsfrekvens på 76 % (se tabell 8 avsnitt 
4.2.1). Inte heller denna testtagare kommer jag fortsättningsvis att betrakta 
som ett tydligt undantag.  

Sammanfattningsvis anser jag således att 6 godkända testtagare tydligt 
avviker från resultatmönstret i huvudstudien: G5, G8, G9, G10, G11, samt 
G12. Dessa har jag därför tagit med i översikten i tabell 21. De behärskar 
inte inversion och i vissa fall inte heller predikativ kongruens i samma ut-
sträckning som de övriga godkända testtagarna.40 G5 och G12 är härvidlag 
de som ligger allra längst ifrån att uppnå nivå 4. Framförallt sticker test-
tagaren G5 ut genom att inte vara i närheten av att uppnå nivån enligt något 
analyskriterium förutom vid the emergence criterion som jag bortser från 
här.41 Behärskningsfrekvensen ligger i detta fall på 23 % för morfologin och 
27 % för syntaxen, vilket ger 25 % för morfologi och syntax gemensamt. Jag 
kommer därför att genomföra en särskild närstudie av G5 i avsnitt 5.2. 

5.1.2 Underkända testtagare  
När det gäller de underkända testtagarna är mönstret det omvända. Få av de 
underkända har uppnått PT-nivå 4 enligt 80-procentskriteriet, åtminstone när 
man analyserar enbart syntaxen eller om man slår samman syntaxen och 
morfologin. Beaktar man enbart morfologin rör det sig om något flera, ett 
faktum som kan ha att göra med att morfologin är svårare att analysera 
(Pienemann 1998b) eller att andra faktorer kan ha påskyndat inlärningen av 
predikativ kongruens. Detta utreds ytterligare i kapitel 6. I föreliggande upp-
följningsstudie fokuserar jag därför främst på resultaten av SY- och MOSY-
analysen. 

När det gäller SY-analysen uppnår 11 testtagare PT-nivå 4 enligt 50-
procentskriteriet (se tabell 15, avsnitt 4.2.3). På 80-procentsnivån avviker 

                               
40 Morfologin (som analyseras med hjälp av predikativ kongruens) uppvisar inte samma 
entydiga mönster, eftersom fler testtagare har uppnått nivå 4 för morfologin (se avsnitt 4.2.4) 
41 Eftersom de flesta inlärare som anmäler sig till testet är förhållandevis avancerade, är det 
inte särskilt relevant när en grammatisk regel börjar tillämpas (the emergence criterion), utan 
istället när den börjar nå en viss grad av automatisering (50 % eller 80 % tillämpning, jfr 
Norrby och Håkansson 2005:143).  
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endast två individer: U2 och U6 (jfr tabell 16, avsnitt 4.2.3). U2 har inver-
sion i 100 % av alla obligatoriska kontexter, medan U6 har det i 90 % av 
fallen (se tabell 21). Båda måste därmed anses behärska inversion. Vid den 
gemensamma analysen av syntax och morfologi enligt 80-procentskriteriet 
faller U6 ifrån (jfr tabell 19, avsnitt 4.2.4), eftersom hon har korrekt tillämp-
ning i 75 % av fallen, vilket beror på att hennes behärskningsfrekvens för 
morfologin är lägre (59 %), något som drar ner värdet. Men fortfarande lig-
ger värdet nära gränsen på 80 %. U28 ligger också mycket nära gränsen. 
Hon klarar inte 80-procentskriteriet för syntaxen, eftersom hon endast har 
67 % korrekt tillämpning av inversion (tabell 21). På grund av att hon be-
härskar predikativ kongruens till 91 % når hon dock upp till 79 % vid den 
gemensamma analysen, vilket ligger nära men ändå inte når upp till gränsen 
på 80 %. Sammantaget räknar jag alltså med 3 undantag bland de under-
kända testtagarna: U2, U6 samt U28 (tabell 21).42 Allra tydligast avviker 
således U2, som behärskar morfologin till 80 %, syntaxen till 100 % och 
syntax och morfologi tillsammans till 90 %. Hon kommer därför att vara 
föremål för en närstudie tillsammans med G5 i avsnitt 5.2.  

5.1.3 Bedömarnas betyg 
Översikten i tabell 21 anger de betyg som bedömarna har tilldelat test-
tagarna. Betyget i kommunikativa funktioner har ofta satts endast som ett 
sammanfattningsbetyg, utan att de olika funktionerna har betygsatts separat.43 
Därför har jag endast uppgivit sammanfattningsbetyget i tabellen. Språk-
förmågan, eller den organisatoriska kompetensen med Bachman & Palmers 
(1996) terminologi, betygsätts däremot ofta såväl i sin helhet som utifrån de 
olika delarna (uttal, ordförråd och grammatik) och därför har jag även an-
givit delbetygen. I vissa fall har bedömarna vid testtillfället varit osäkra eller 
oense, och lämnat inspelningen till en tredje bedömare, fortsättningsvis kal-
lad medbedömare, som lyssnat på inspelningen och fyllt i ett nytt bedömnings-
underlag. I sådana fall har jag också uppgivit medbedömarens betyg (enligt 
mönstret betyg 1/betyg 2). Ibland har bedömarna satt ett frågetecken vid det 
angivna betyget för att markera att de är tveksamma, och i sådana fall har jag 
tagit med det i tabell 21. 

Jag har också tillgång till testtagarnas resultat på de båda andra deltesten: 
läsförståelse och skriftlig språkfärdighet, vilka också finns med i tabell 21. 

Testtagaren G5, som alltså avviker allra mest av de godkända (med behärsk-
ningsgrad av MO: 23 %, SY: 27 % och MOSY: 25 %), har fått betyget 3 i 
alla delar utom när det gäller uttalet (som fått betyget 2). Bedömarna har 

                               
42 Ytterligare 3 underkända testtagare har något högre behärskningsfrekvenser än de övriga 
underkända: U3, U4 samt U21 (se tabell 7), men då de inte i något fall klarar 80-
procentskriteriet betraktar jag dem inte som tydliga undantag här. 
43 Se bedömningsunderlaget i bilaga 1. 
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alltså inte uppfattat den grammatiska nivån som så låg som mina analyser 
visar. Såvitt man kan avgöra utifrån bedömningsunderlaget förefaller de inte 
heller ha tvekat särskilt mycket inför att godkänna testtagaren. Ingen med-
bedömning har gjorts och det finns inga frågetecken inskrivna i underlaget. 
Däremot kan man se att G5 inte blivit godkänd på något av de andra del-
testen: såväl läsförståelsen som det skriftliga provet var underkända.  

G12 avviker också mycket när det gäller SY-analysen (23 %), men har en 
högre behärskningsgrad när det gäller MO-analysen (70 %). Behärsknings-
frekvensen för MOSY tillsammans blir då 46 %, vilket också det är ett resul-
tat som skiljer sig från de flesta andra godkända testtagares. G12 ansågs 
tydligen ha mycket god kommunikativ förmåga eftersom hon tilldelats be-
tyget 4,5 i funktioner, alltså nästan högsta betyg. Även hennes ordförråd fick 
ett högt betyg, 4, medan övriga delar fick betyget 3. I hennes fall kan man 
förmoda att en god behärskning av de kommunikativa funktionerna, och ett 
stort ordförråd kan ha kompenserat för, och kanske även maskerat, hennes 
inte fullt så goda grammatiska kunskaper, som fick betyget 3. G12 under-
kändes på läsförståelsen, men godkändes på det skriftliga delprovet, vilket 
ändå tyder på att hon i skrift, när det finns mer tid att strukturera sin text, 
kanske också visar prov på en god organisatorisk kompetens. Moe (2002) 
har i sin studie funnit att hennes informanter bemästrar inversion i större 
utsträckning i skrift än i tal, och menar att det beror på att de när de skriver 
har mer tid att tänka efter medan de i tal har mycket mindre tid att planera 
sina yttranden. 

Också G9 ansågs ha god pragmatisk förmåga (betyg 3,5). Den organisa-
toriska kompetensen värderades som lika god, alltså med betyget 3,5, och 
däribland fick ordförrådet betyget 4 medan grammatiken fick 3,5. Enligt PT-
analysen når G9 dock knappt upp till nivå 4 ens enligt 50-procentskriteriet, 
eftersom hennes behärskningsgrad var 48 % vid SY-analysen och 49 % vid 
MOSY-analysen. Endast vid MO-analysen nådde hon upp till 50-procents-
kriteriet med precis 50 % behärskning. På läsförståelsen underkändes G9, 
men godkändes på den skriftliga delen.  

Hos G10 har såväl den pragmatiska kompetensen som den organisatoriska 
värderats som god, eftersom funktionerna har fått betyget 3,5 och språk-
färdighet fått 4 i alla delar. SY-analysen tyder däremot inte på en så särskilt 
hög grammatisk utvecklingsnivå (46 %) medan MO- och MOSY-analysen 
ger högre värden (88 % för SY och 67 % för MOSY). Givetvis kan det vara 
andra grammatiska färdigheter än just inversion som legat till grund för be-
dömarnas betyg. Dock har G10 underkänts på såväl läsförståelse som skrift-
ligt delprov, vilket kanske ändå tyder på att det kan finnas vissa brister i den 
organisatoriska kompetensen. 

När det gäller G11 förefaller bedömarna ha varit tveksamma, eftersom en 
medbedömare konsulterats. Hon tycks ha haft en i viss mån annan uppfatt-
ning eftersom hon delvis gjort motsatt bedömning. Vid den första bedöm-
ningen tilldelades de kommunikativa funktionerna betyget 2, medan med-
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bedömaren gav betyget 3. De första bedömarna ansåg dock språkfärdigheten 
vara tillräcklig, eftersom den fick betyget 3 i alla delar utom uttalet som fick 
3,5. Medbedömaren gjorde dock motsatt bedömning och gav G11 betyget 2 i 
uttal, 2,5 i ordförråd och 2 vardera i grammatik och språkfärdighet i sin hel-
het. G11:s behärskningsgrad var 67 % vid MO-analysen, 37 % vid SY-ana-
lysen och 52 % vid MOSY-analysen.  

Att bedömare har olika uppfattning är emellertid inte alls ovanligt (Öst-
lund-Stjärnegårdh 2002:60). Bedömare tenderar dock att vara mer överens 
om vilka testtagare som ska underkännas än vilka som ska godkännas 
(ibid.:70 f.), åtminstone om en testtagare ligger på gränsen mellan underkänd 
och godkänd. I sådana fall är det alltså troligare att bedömarnas uppfattning 
varierar än om hon är klart underkänd (eller klart godkänd).44 

I detta fall är det också viktigt att påpeka att de första bedömarna deltagit i 
samtalet och haft möjlighet att bilda sig en uppfattning om hur G11 interage-
rar muntligt. De har då tagit del av kroppsspråk och andra extralingvistiska 
signaler som kan ha bidragit till intrycket vid samtalet. Medbedömaren har 
däremot satt sitt betyg utifrån en bandinspelning, där mycket av detta gått 
förlorat, vilket kanske kan ha medfört att hon fokuserat mer på rent språkliga 
brister, och därmed gjort en strängare bedömning av dessa än de som var 
med i samtalet. Trots detta har G11 alltså godkänts på det muntliga provet. 
Kanske kan det vara så att man i tveksamma fall, och när bedömarna inte är 
ense, hellre godkänner än underkänner. På de båda övriga delproven under-
kändes dock G11, och klarade alltså inte Tisus.  

Slutligen fick G8 betyget 3 i såväl funktioner som språkfärdighet. Även 
delbetygen var 3, förutom ordförrådet som fått betyget 2. Såväl läsförståelse 
som skriftligt prov underkändes däremot. Hon är dock den testtagare bland 
de godkända undantagen som har högst behärskningsfrekvens med hela 
94 % för MO, 50 % för SY och 72 % för MOSY. Det är också intressant att 
notera att hon hör till de enstaka fall som tycks bryta den implikationella 
ordningen, i och med att hon uppnått nivå 5 för syntaxen enligt 80-procents-
kriteriet (se tabell 16, avsnitt 4.2.3). 

Bland de underkända testtagarna är undantagen alltså färre. Kanske har 
det att göra med att det är lättare att bedöma en klart underkänd testtagare än 
den som ligger på gränsen (se ovan). Gränsfallen tenderar i sådana fall att 
hamna i den godkända gruppen. U2 avviker allra mest eftersom hon gott och 
väl uppfyller analyskriteriet på 80 % i alla delanalyserna. Inversion (SY) 
behärskar hon till 100 %, och tillsammans med predikativ kongruens 
(MOSY) blir behärskningsgraden 90 %. Uppenbarligen har man tvekat kring 
hennes betyg eftersom en medbedömare konsulterats. Vid båda bedömning-
arna har man varit överens om att de kommunikativa funktionerna inte är 
tillräckliga för att kunna godkännas, och satt betyget 2,5. Också när det 

                               
44 Östlund-Stjärnegårdhs (2002) undersökning gällde visserligen bedömning av skriven text, 
men det förefaller rimligt att detta också kan gälla muntlig bedömning. 
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gäller det totala betyget för språkfärdigheten tycks man ha varit överens och 
satt betyget 3, medan delbetygen skiljer sig åt när det gäller ordförrådet (be-
tyget 2 av de första bedömarna och 3 av medbedömaren), och grammatiken 
(3 resp. 2). Det senare betyget får alltså inte stöd av PT-analysen, men det 
kan ju, som nämnts ovan, ha varit andra grammatiska brister som ligger till 
grund för betyget 2 i grammatik. Det ser alltså ut som om det framförallt är 
den pragmatiska kompetensen som ansetts bristfällig, även om man också 
varit tveksam till vissa delar av språkfärdigheten. U2 godkändes på det 
skriftliga provet men underkändes på läsförståelsen.  

Också när det gäller betygsättningen av U6 tycks man ha tvekat, eftersom 
det även här finns en medbedömning. Dessutom har betygen för ordförråd 
och grammatik i den första bedömningen markerats med ett frågetecken (3?), 
vilket också det tyder på osäkerhet hos bedömarna. Medbedömaren ansåg att 
dessa kriterier inte uppfylldes eftersom ordförrådet fick betyget 2 och gram-
matiken 2,5. I detta fall tycks dock bedömarna varit överens om att varken 
pragmatisk eller organisatorisk kompetens räcker till, eftersom båda satt 
betyget 2,5 för funktioner och 2,5 resp. 2 för språkfärdighet. U6 behärskar 
MO till 59 %, SY till 90 % och MOSY till 75 %. Hon klarade emellertid 
läsförståelsen men underkändes på det skriftliga provet. 

Det sista undantaget bland de underkända utgörs av testtagare U28, som 
behärskar MO till 91 %, SY till 67 % och MOSY till 79 %. De kommunika-
tiva funktionerna har fått betyget 2?, medan språkfärdigheten fått 2,5. Här 
tycks bedömarna anse att uttalet är godkänt (med betyget 3), men inte ord-
förrådet som fått betyget 2,5. Man tycks också tveka kring grammatiken 
eftersom betyget där är 3?. Varken den pragmatiska eller den organisatoriska 
kompetensen har alltså bedömts som tillräcklig hos U28. Däremot har hon 
klarat såväl det skriftliga provet som läsförståelsen.  

De underkända testtagarna som avviker tycks ha klarat de andra del-
proven bättre än de godkända som avviker, men här handlar det om så få 
individer att det inte går att dra några generella slutsatser. Man kan dock 
konstatera att de underkända testtagarna med avvikande resultat klarar de 
andra proven i högre grad än den underkända gruppen som helhet, i vilken 
16 underkända testtagare (av 33 st.) klarat läsförståelsen och 9 klarat det 
skriftliga provet. Det är också värt att notera att de godkända som avviker 
har ett klart sämre resultat på läsförståelsen än de övriga godkända, och klar-
ar även det skriftliga provet sämre (se bilaga 6). 

Som tidigare nämnts (avsnitt 4.2) kommer alla undantag från testtillfälle 1 
och 2, utom U28. Hade inte dessa testtillfällen varit med hade alltså resulta-
tet blivit ganska entydigt. Är detta en tillfällighet eller kan det finnas någon 
annan förklaring till detta? Kan det kanske vara så att bedömarna efter hand 
blivit säkrare och mer konsekventa i sin bedömning? Eller har vi helt enkelt 
när det gäller testtillfälle 2 att göra med en ovanligt ”svag” testomgång? 
Något som kan tala för att så är fallet är att nästan hälften av testtagarna 
underkändes vid den testomgången (46 %), vilket är en ovanligt stor andel 
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underkända om man jämför med de övriga testtillfällena i min undersökning 
(jfr tabell 4, avsnitt 3.2). Också om man ser till hur fördelningen brukar vara 
i hela landet (Tisus. Rapport 2002 och 2005) var andelen underkända test-
tagare ovanligt stor vid testtillfälle 2. Möjligtvis kan det vara så att nivån hos 
hela den aktuella testomgången påverkar bedömarnas uppfattning om de 
enskilda testtagarnas prestationer. Muntlig bedömning är ju till sin natur 
intuitiv (Carlsen 2003) och det är ofrånkomligt att ett visst inslag av subjek-
tivitet ingår, även om vi har att göra med erfarna och utbildade bedömare. En 
av testbedömarna som jag talat med menar att det kan vara så att i de fall en 
testtagare ligger på gränsen låter man sig omedvetet påverkas av nivån hos 
de övriga testtagarna, och är den lägre än vanligt kanske man hellre ”friar än 
fäller”. 

I tabell 22 redovisas behärskningsfrekvensen vid PT-nivå 4 hos urvalets 
testtagare från testtillfälle 2. Som tabellen visar är behärskningsfrekvensen 
vid testtillfälle 2 i genomsnitt betydligt lägre än den genomsnittliga i hela 
den underkända respektive godkända gruppen, även om spridningen är stor. 
När det gäller SY-analysen är den 20 % för de underkända testtagarna vid 
tillfälle 2, medan hela den underkända gruppen har 32 %. Vid MOSY-ana-
lysen hade det aktuella testtillfällets underkända testtagare 41 % behärskning 
av morfologi och syntax gemensamt, medan de underkända som helhet hade 
50 %.  

Tabell 22. Behärskningsfrekvens hos testtagarna vid testtillfälle 2, PT-nivå 4 

Testtagare Syntax % Morfologi + 
syntax % 

Testtagare Syntax % Morfologi + 
syntax % 

U8 55 51 G8 50 72 

U9 0 22 G9 48 49 

U10 8 54 G10 46 67 

U11 0 22 G11 37 52 

U12 55 61 G12 23 46 

U13 4 38 G13 100 97 
Medel 20 41 Medel 51 64  

Medel samt-
liga U 

32 50 Medel samt-
liga G 

83 83  

 
Hos de godkända är skillnaden ännu större: 51 % för SY jämfört med 83 % 
för hela den godkända gruppen, och 64 % för MOSY jämfört med 83 % för 
samtliga godkända. Av de godkända i urvalet från testtillfälle 2 är det således 
endast testtagaren G13 som har en behärskningsfrekvens i paritet med de 
övriga godkända.45 Av allt att döma stämmer det således att testtillfälle 2 

                               
45 Eftersom de godkända testtagarna består av ett urval finns samtliga godkända testtagare 
från testtillfälle 2 inte med här. Dock saknas endast en godkänd testtagare, eftersom urvalet 
består av samma antal godkända som underkända, och de underkända testtagarna var 6 vid 
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verkligen var en ovanligt svag omgång, åtminstone när det gäller test-
tagarnas grammatiska utvecklingsnivå, eftersom såväl de underkända som de 
godkända har en betydligt lägre behärskningsfrekvens än de övriga test-
tagarna i genomsnitt.  

Dessutom kan man konstatera att de godkända testtagarna från det andra 
tillfället klarar de övriga delproven i betydligt lägre grad än om man ser till 
den godkända gruppen i sin helhet (se bilaga 6). Läsförståelsen klarar de 
godkända i 27 fall av 33. Av de 6 testtagare som underkänts på det delprovet 
kommer 5 stycken just från testtillfälle 2, samt i ett fall från testtillfälle 1, 
och utgörs av G5, som är den testtagare som avviker allra mest. Även det 
skriftliga provet klarar de godkända testtagarna för det mesta, i 27 fall av 33. 
De som underkänts på det provet kommer också från testtillfälle 1 (3 st.) och 
2 (3 st.). Resultaten på de andra delproven talar alltså också för att nivån 
bland testtagarna var lägre än vanligt vid testtillfälle 2. 

Sammanfattningsvis kan man hos 3 av de godkända testtagarna som av-
viker från resultatmönstret (G9, G10 och G12) se en tendens till att det 
skulle kunna vara de kommunikativa funktionerna som bidragit till att de 
godkänts på Tisus trots att de enligt PT-analyserna inte befinner sig på en 
lika hög grammatisk utvecklingsnivå som de övriga godkända testtagarna. 
Detta avspeglas emellertid inte i deras betyg i grammatik, förutom när det 
gäller G11 som tilldelats betyget 2 vid en extra bedömning. De godkända 
undantagen har också sämre resultat på de övriga delproven än den god-
kända gruppen i stort.  

Genomgången av de underkända undantagen visar att såväl den pragma-
tiska som den organisatoriska kompetensen har bedömts som otillräcklig hos 
dem, utom hos U2 som erhållit betyget 3 i språkfärdighet. De höga gram-
matiska utvecklingsnivåer som PT-analysen visar avspeglas därmed inte i 
deras betyg i grammatik. Däremot verkar de ha klarat de övriga delproven i 
större utsträckning än de godkända undantagen. 

5.1.4 Referensbedömning 
För att utröna huruvida det är de aktuella testtagarna som bryter mönstret, 
eller om det kanske istället är själva bedömningen som avviker, har jag låtit 
en av bedömarna genomföra en ny bedömning i efterhand, en så kallad referens-
bedömning. Eftersom muntlig bedömning som tidigare påpekats är mer in-
tuitiv och till viss del subjektiv (jfr Carlsen 2003) går det inte att utesluta att 
den kanske för just de här testtagarna varit extra generös eller sträng, eller att 
det är just testtillfället som på något sätt avviker (jfr föregående avsnitt). 

                                                                                                                             
testtillfället medan de godkända var 7. Den testtagaren godkändes dock med tvekan av be-
dömningsunderlaget att döma, eftersom en medbedömare konsulterats, och såväl hon som de 
första bedömarna gav henne betyget 2 i grammatik (och 3 på de övriga delarna). Det är med 
andra ord troligt att inte heller denna testtagare har särskilt hög behärskningsfrekvens, även 
om jag inte gjort någon PT-analys av hennes samtal. 
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Referensbedömningen har gått till så att referensbedömaren har fått lyssna 
på inspelningarna igen, och fyllt i ett nytt bedömningsunderlag (se bilaga 1), 
där hon också har fått lämna kommentarer, utan att känna till de tidigare 
resultaten. Eftersom 5–8 år har förflutit sedan den ursprungliga bedöm-
ningen gjordes anser jag att risken för att hon ska kunna komma ihåg deras 
tidigare resultat är liten. Bedömningen har också diskuterats utifrån ett TA-
protokoll (se avsnitt 2.7.3) med olika frågor kring orsaken till hennes betyg-
sättning (se bilaga 5). Resultatet av referensbedömningen presenteras i tabell 23.  

Tabell 23. Testtagarnas betyg på Tisus vid testtillfället samt vid referensbedömningen. 
Skala 1–5, där 5 är högst 

Testtagare 

Betyg Tisus 
G5 G8 G9 G10 G11 G12 U2 U6 U28 

Funktioner I 3 3 3,5 3,5 2/3 4,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2? 
Funktioner II 3,5 2 3 3 2,5 3 3 3 2,5 
Uttal I 2 3 3 4 3,5/2 3 3/3 2/2 3 
Uttal II 2 2,5 3 4 2,5 2 3 1,5 3 
Ordförråd I 3 2 4 4 3/2,5 4 2/3 3?/2 2,5 
Ordförråd II 3 2,5 3 3,5 2,5 2,5 3 3 2,5 
Grammatik I 3 3 3,5 4 3/2 3 3/2 3?/2,5 3? 
Grammatik II 2,5 2,5 3 2,5 2,5 2.5 3 3 2,5 
Språkfärdighet 
totalt I 

3 3 3,5 4 3/2 3 3/3 2,5/2 2,5 

Språkfärdighet 
totalt II 

3? 2,5 3? 3 2,5 2,5 3 2,5 2,5 

Tisus totalt II G U? G G U? G? G U? U? 
/ betyg efter medbedömning 
? bedömarna har satt frågetecken efter betyget 
I betyg vid testtillfället 
II betyg vid referensbedömningen 
 
Tabell 23 visar att referensbedömarens betyg på de olika kriterierna i de 
flesta fall inte avviker i särskilt hög grad från den ursprungliga bedömningen. 
De är dock generellt sett något lägre när det gäller de godkända undantagen. 
Det styrker min tes om att dessa testtagares resultat beror på att de kommer 
från en svag testomgång.  

I vissa fall är referensbedömaren enig med de ursprungliga bedömarna. 
Hon anser alltså precis som de att G5, G9 och G10 bör godkännas.46 Sam-
talet med G9 kommenterar hon (på bedömningsunderlaget) som ”ett bra 
samtal”. Hon har dock markerat sitt betyg i språkfärdighet med ett fråge-
tecken, vilket tyder på en viss tvekan. Likaså har hon vid betyget i gram-
matik inom parentes angivit betyget 2. G10 anser referensbedömaren upp-
visar en ”bra kommunikation” såtillvida att G10 ”förstår utan problem”, ”gör 
                               
46 Hennes bedömning av G5 kommenteras mer utförligt i följande avsnitt. 
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sig förstådd” samt ”interagerar med bedömarna”. Även här har hon dock 
markerat tvekan när det gäller testtagarens grammatiska förmåga, eftersom 
hon givit G10 betyget 2,5 i grammatik. Detta har hon även kommenterat på 
följande sätt: ”FV2-fel i stort sett alltid + en del andra svårigheter”. Detta är 
ett av de tillfällen då hennes bedömning avviker allra mest jämfört med den 
ursprungliga, då G10 fick betyget 4 i grammatik.  

När det gäller testtagaren G12 har referensbedömaren angivit betyget G 
med tvekan, och skriver att det var ”svårt – om G ett mycket tveksamt G”. 
Vidare uppger hon att hon skulle vilja ha en tredje bedömare. Hon har inte 
bedömt testtagarens kommunikativa förmåga lika högt som de ursprungliga 
bedömarna (betyget 3 jämfört med 4,5). Här är det dock viktigt att framhålla 
att det kan ge ett annat intryck att lyssna på en bandinspelning jämfört med 
att sitta med vid samtalet (jfr föregående avsnitt). Referensbedömaren har 
inte heller samma uppfattning när det gäller testtagarens ordförråd, som hon 
givit betyget 2,5 jämfört med 4 vid testtillfället. När det gäller testtagarna G8 
och G11 har hon överlag satt ett något lägre betyg än de ursprungliga be-
dömarna, och givit dem betyget U med tvekan. På bedömningsunderlaget för 
testtagaren G8 har hon skrivit ”tredjebedömare?” men samtidigt angivit att 
hon ”tycker att det är ganska klart U”. Hon är också tveksam beträffande 
G11, vilket också de ursprungliga bedömarna tycks ha varit eftersom de 
konsulterade en medbedömare.  

När det gäller de underkända undantagen är referensbedömaren mer posi-
tiv till U2 än de ursprungliga bedömarna, och ger henne betyget G utan tve-
kan.47 U6 och U28 har hon däremot underkänt med tvekan. Hon anser dock 
att U6 uppvisar något bättre kommunikativa funktioner än de ursprungliga 
bedömarna tyckte, eftersom hon givit U6 betyget 3 i funktioner, jämfört med 
2,5 vid testtillfället av såväl bedömare som medbedömare. I likhet med de 
ursprungliga bedömarna önskar hon en medbedömning, vilket tyder på att 
U6 också är ett svårbedömt fall. Det gör hon även när det gäller U28, som 
hon i övrigt har bedömt på i stort sett samma sätt som de ursprungliga be-
dömarna. 

Av TA-protokollen framgår också att referensbedömaren ofta varit tvek-
sam till sina bedömningar. I de flesta fall har hon uppgivit att hon är 60–
70 % säker på sin bedömning. Som det viktigaste skälet till sina betyg har 
hon angivit kommunikation, såsom flyt, att det är ”lättlyssnat” och ”lättför-
ståeligt” samt att testtagaren ”har ett budskap och kan förmedla det”. När det 
gäller grammatiken uppger hon att FV2-fel ”hörs tydligt men stör inte”, 
medan hon tycker det är ”svårare med felaktig verbböjning, fel bestämdhet”. 
Av dessa kommentarer anser jag att det framgår att hon delar den kommuni-
kativa språksyn som bedömningsunderlaget vilar på. 

Sammantaget visar referensbedömningen att många av testtagarna med 
avvikande resultatmönster utgörs av svårbedömda fall, där såväl de ur-
                               
47 Hennes bedömning av U2 kommenteras mer utförligt i följande avsnitt. 
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sprungliga bedömarna som referensbedömaren haft svårt att sätta betyg, och 
inte alltid är överens. Det är emellertid inte ovanligt att bedömare kommer 
fram till olika resultat (se föregående avsnitt), särskilt när det gäller test-
tagare som ligger på gränsen mellan godkänd och underkänd. Så tycks även 
vara fallet när det gäller dessa testtagare.  

5.2 Närstudie av testtagarna U2 och G5 
Den tidigare genomgången av de testtagare som avviker från resultat-
mönstret visar alltså att de som skiljer sig mest utgörs av testtagarna U2 och 
G5, vilket gör dem intressanta i sig. I detta avsnitt kommer jag därför att 
genomföra en närstudie av samtalen med dem. Förutom att de båda avviker 
allra mest finns det andra skäl till att välja just dem för en jämförande analys. 
Båda kommer från testtillfälle 1, och dessutom råkar de samtala om samma 
ämne, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilket gör det särskilt 
fruktbart att jämföra just dessa två testtagare. Samtalen skiljer sig dock åt 
såtillvida att de har olika samtalsledare och bedömare. Andra faktorer som 
jag bortsett från i huvudstudien, men som kan ha betydelse i detta samman-
hang, är språklig bakgrund och kön. U2 är kvinna och har tyska som 
förstaspråk, medan G5 är man med engelska som förstaspråk. Deras 
eventuella övriga språkkunskaper känner jag inte till. U2 kommer fortsätt-
ningsvis i denna studie att kallas Ursula, G5 kommer att kallas George. 

Syftet med närstudien är att förutsättningslöst söka hitta faktorer som kan 
ha bidragit till deras resultat på Tisus. Varför har Ursula underkänts trots att 
hon har mycket hög grammatisk utvecklingsnivå? Varför har George god-
känts trots att hans grammatiska utvecklingsnivå inte är så hög som de flesta 
andra godkända testtagares?  

Först ges en bakgrund i form av en beskrivning av den samtalstyp test-
samtalen tillhör. Sedan behandlas det material jag använt mig av, samt vil-
ken metod jag tillämpar. Därefter presenteras analyserna av de båda sam-
talen parallellt med fortlöpande diskussion. Slutligen sammanfattas när-
studien. 

5.2.1 Samtalssituationen: dubbla kommunikativa roller  
Testsamtalet är som tidigare nämnts ett institutionellt samtal (avsnitt 3.1.2), 
vilket innebär att samtalet förs mellan en professionell (dvs. en institutionell 
representant) och en lekman/klient. Sådana samtal kan alltså äga rum mellan 
enskilda individer och representanter för samhälleliga institutioner såsom 
vården, utbildningsväsendet, rättsväsendet, arbetsmarknaden etc. (Nordberg 
1988:17). De kan således exempelvis utgöras av läkare–patient-samtal, 
klassrumsinteraktion, polisförhör eller anställningsintervjuer (Adelswärd 
1995:109). Ur den institutionella representantens synvinkel har samtalet ofta 
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tre mål: diagnos, direktiv och rapport (Agar 1985). Enligt Nordberg 
(1988:22) är dessa tre mål användbara kriterier när man ska fastställa huru-
vida det verkligen rör sig om ett institutionellt samtal. Det muntliga språk-
testet i denna undersökning uppfyller samtliga tre kriterier. Bedömningen av 
språkfärdigheten hos testtagaren som sker under samtalets gång motsvarar 
alltså diagnosen. Det institutionella samtalet ska också tjäna som underlag 
till att fatta ett beslut rörande klienten, det så kallade direktivet, vilket i detta 
fall innebär att avgöra huruvida denne får tillträde till högskolan eller ej. 
Rapport motsvarar här det bedömningsunderlag som bedömarna fyller i efter 
varje testsamtal, vars syfte är att motivera det beslut som den institutionella 
representanten fattar. Eftersom den institutionella representanten, som 
skriver rapporten och utifrån detta fattar sitt beslut, själv deltar i samtalet 
innebär det att hon är delaktig i att producera det underlag som ligger till 
grund för beslutet (Adelswärd 1995:115 f.). 

Adelswärd (1995:117) sammanfattar det som är kännetecknande för det 
institutionella samtalet på följande sätt, nämligen att det: 

 
• ska lösa en bestämd uppgift som förutsätter speciella roller och 

relevansprinciper 
• har en typisk struktur 
• har klar rollfördelning mellan deltagarna 
• ofta utspelas i speciella rum, ibland med hjälp av speciella arte-

fakter 
• kännetecknas av asymmetri 

- i interaktionsmönster (en har t.ex. rätt att ställa frågor) 
- rörande deltagarnas kompetens, intressen, språk 
 

Också denna beskrivning stämmer väl in på testsamtalen i mitt material. 
Samtalen har ett bestämt syfte, att avgöra om testtagarens svenskkunskaper 
är tillräckliga för högskolestudier, i detta fall i muntligt avseende. Rollerna 
är klart definierade: samtalsledare, bedömare och testtagare. Testsamtalens 
struktur är typisk i och med att samtalsledaren följer ett underlag med frågor 
av stigande abstraktionsgrad (se bilaga 3). Dessutom liknar testsamtalen 
varandra på så sätt att de kan delas in i olika faser som är ungefär desamma i 
alla samtal (se vidare avsnitt 5.2.3).  

Eftersom samtalsledaren i testsamtalen samtidigt är bedömare och har 
makten att avgöra om testtagaren får tillträde till högskolan eller ej innehar 
hon rollen som så kallad gatekeeper (grindvakt, jfr Nordberg 1988:17, Bre-
mer m.fl. 1996, Sundberg 2004:71). Den institutionella representanten, här 
alltså samtalsledaren, har hela tiden kontrollen över samtalet, introducerar 
och avslutar ämnen. Det är samtalsledaren som ställer frågor, tolkar och 
värderar svaren (Adelswärd 1995, Brown 2004). Vi har alltså att göra med 
ett synnerligen asymmetriskt samtal. På detta sätt liknar testsamtalen typisk 
klassrumsinteraktion med strukturen fråga–svar–evaluering/uppföljning (jfr 
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Sinclair & Coulthard 1975, Linell & Gustavsson 1987, Young & Milanovic 
1992, Lindberg 2004, Palmér 2008), även kallad IRF-struktur (initiativ–
respons–feedback). Rollen som samtalsledare/bedömare har många likheter 
med den som lärare, medan rollen som testtagare har många likheter med 
den som elev. Liksom läraren ska samtalsledaren förmå testtagaren att visa 
sina kunskaper och samtidigt bedöma kvalitén på dessa. Testsamtalen 
kännetecknas dessutom av att rollerna förstärks av kulturell och språklig 
asymmetri, där samtalsledaren och bedömaren har det kulturella och språk-
liga tolkningsföreträdet (jfr Sundberg 2004). 

En stor del av samtalet i muntliga testintervjuer utgörs just av frågor och 
svar (van Lier 1989, He 1998). Samtidigt är det inte meningen att samtalet 
ska vara ett kunskapsförhör, utan ett så autentiskt samtal som möjligt i en 
provsituation (Tisus. Muntlig färdighet. Instruktioner till bedömare 2003). 
Testtagarens förmåga att interagera och ta egna initiativ hör till det som be-
döms, och det innebär att testsamtalet utgör en typ av kommunikations-
situation, som kräver att testtagaren kan anta dubbla kommunikativa roller: å 
ena sidan är det utan tvekan ett institutionellt samtal enligt definitionen ovan, 
å andra sidan förväntas testtagaren ta rollen som ”debattör” genom att argumen-
tera och ta egna initiativ. Att ta egna initiativ strider emellertid mot den roll 
som testtagaren/eleven har i den typ av institutionellt samtal som testsam-
talet utgör. Kanske är förmågan att tolka situationen rätt och kunna ikläda sig 
dessa dubbla roller en del av förklaringen till framgången hos en del test-
tagare? Tilläggas skall att det också kan finnas kulturella förklaringar till 
varför en testtagare inte tar initiativ i ett samtal (jfr Scollon & Scollon 1995, 
Ross 1998).  

5.2.2 Material och metod 
Det material som ligger till grund för närstudien är hela testsamtalen med 
Ursula respektive George, med undantag av den inledande presentations-
fasen (se avsnitt 5.2.3). Det innebär ca 25 minuter vardera av testsamtalen, 
från det att samtalen kommit att behandla själva ämnet. Inför denna delstudie 
har jag alltså transkriberat hela det resterande samtalet (utöver de ca 15 minu-
ter jag transkriberade för huvudstudien). Liksom i huvudstudien betraktar jag 
själva inspelningen som primärkällan, som därmed utgör själva materialet, 
inte bara transkriptionen (jfr avsnitt 3.2.4).  

Utöver inspelningarna begagnar jag mig av de bedömningsunderlag som 
ligger till grund för testtagarnas betyg, samt den så kallade referens-
bedömning som en av bedömarna genomfört i efterhand. Resultaten beträf-
fande Ursula och George, som presenteras i tabell 21 och 23 (avsnitt 5.1),48 
lyfter jag för tydlighetens skull ut i en egen tabell här (tabell 24). Av tabellen 
framgår att betygen egentligen inte skiljer sig särskilt mycket åt mellan de 
                               
48 Där kan man också läsa mer utförligt hur tabellen ska tolkas. 
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båda testtagarna. Ursula har bedömts ha otillräckliga kommunikativa 
funktioner (2,5), medan George har fått betyget 3, vilket är godkänt men i 
och för sig inte något överbetyg.  

Tabell 24. Behärskningsfrekvens på PT-nivå 4 (andel belägg av obligatoriska 
kontexter) samt betyg på Tisus hos testtagare U2 (Ursula) och G5 (George). Skala 
1–5, där 5 är högst 

Testtagare Ursula George 

Behärskningsfrekvens:   

Morfologi % 80 23 
Syntax % 100 27 
Morfo-syntax totalt % 95 25 
Betyg Tisus:   
Funktioner totalt I 2,5/2,5 3 
Funktioner totalt II 3 3,5 
Uttal I 3/3 2 
Uttal II 3 2 
Ordförråd I 2/3 3 
Ordförråd II 3 3 
Grammatik I 3/2 3 
Grammatik II 3 2,5 
Språkfärdighet totalt I 3/3 3 
Språkfärdighet totalt II 3 3 
Muntligt test totalt I U G 
Muntligt test totalt II G G 
Betyg övriga delprov:   
Läsförståelse 
(G = 40 p) 

U (36 p) U (34 p) 

Skriftligt  G U 
/ betyg efter medbedömning 
I betyg vid testtillfället 
II betyg vid referensbedömningen 

 
Båda testtagarna har ansetts ha tillräckligt goda kunskaper totalt sett i språk-
färdighet, även om Ursulas ordförråd fått betyget 2 i den första bedömningen 
och hennes grammatik 2 av medbedömaren. De hade också ungefär samma 
resultat på läsförståelseprovet (36 resp. 34 poäng, vilket är strax under god-
känt), medan Ursula godkändes på det skriftliga provet och George under-
kändes. Referensbedömningen, som alltså utfördes åtta år efter den ur-
sprungliga, gav intressant nog också ungefär samma betyg, dock med den 
viktiga skillnaden att Ursula denna gång fick betyget 3 istället för 2,5 i funk-
tioner, och därmed alltså godkänt på testet. Det talar för att hon var ett tvek-
samt och svårbedömt fall, som kanske låg på gränsen. Det gör även det fak-



 139 

tum att man konsulterade en medbedömare vid det ursprungliga testtillfället. 
George fick också ungefär samma betyg vid referensbedömningen som vid 
testtillfället, förutom när det gäller funktioner där han vid referensbedöm-
ningen fick betyget 3,5 istället för 3, och i grammatik där han fick 2,5 istället 
för 3 som vid den ursprungliga bedömningen. 

Det som helt klart skiljer testtagarna åt är emellertid deras behärsknings-
frekvenser när det gäller PT-nivå 4 (se tabell 24). Ursula har mycket höga 
behärskningsfrekvenser. Hon behärskar såväl predikativ kongruens som 
inversion och klarar därmed utan tvivel PT-nivå 4. George uppvisar däremot 
mycket låga nivåer i jämförelse med de övriga godkända testtagarna, och har 
alltså inte kommit upp på nivå 4 ännu, varken enligt 50- eller 80-procents-
kriteriet.  

Till skillnad från huvudstudiens kvantitativa ansats (som dock har kvalita-
tiva inslag) vill jag här göra en mer kvalitativ/induktiv undersökning, för att 
söka komma åt på vilket sätt de båda testsamtalen skiljer sig åt. Avsikten är 
att förutsättningslöst söka finna orsaker till de betyg testtagarna fått. Vad kan 
ha bidragit till att Ursula inte har godkänts på Tisus, trots att hon gott och väl 
uppnått PT-nivå 4? Och vad kan ha lett till att George godkänts trots att han 
ännu inte klarar nivå 4 (och heller inte befinner sig i närheten av att göra 
det)? 

För att belysa detta har jag valt ut de sekvenser för analys som jag tycker 
säger något om samtalet, och som jag tror kan ha haft betydelse för bedöm-
ningen. De har valts ut för att de är illustrativa, informativa och intressanta i 
sammanhanget. Jag gör således inte anspråk på att göra någon fullständig, 
detaljerad samtalsanalys av alla tänkbara aspekter, utan jag har valt att foku-
sera på det jag tycker är belysande och relevant för mitt syfte.  

Rent konkret har jag upprepade gånger lyssnat på samtalen, och plockat ut 
sådant som jag tror har haft betydelse, dels utifrån mina egna erfarenheter 
som bedömare på Tisus, dels i egenskap av andraspråksforskare. Jag har 
också inhämtat synpunkter från forskarkollegor samt en medbedömare, som 
har lyssnat på samtalen. Därutöver har jag haft god hjälp av den så kallade 
referensbedömningen (se avsnitt 5.1.4), där referensbedömaren bland annat 
utifrån ett TA-protokoll (se bilaga 5) reflekterat över vilka faktorer hon tror 
kan ha bidragit till det betyg testtagarna fick. 

I det följande kommer jag att presentera närstudien av samtalen med Ur-
sula och George. Först kommer jag att behandla samtalets indelning i faser 
och ämnen. Därefter fokuserar jag på testtagarens ”kommunikation i förhål-
lande till innehåll och ämne” (jfr bedömningsunderlaget i bilaga 1), det vill 
säga den pragmatiska kompetensen. Jag hoppas kunna komma åt detta ge-
nom att undersöka hur ämnena introduceras, behandlas och byggs ut. Vem 
driver samtalet framåt? Förmår testtagaren bygga ut de ämnen som samtals-
ledaren introducerar till längre resonemang (jfr Palmér 2008)? Hur ser inter-
aktionen ut? Finns det en tydlig fråga–svar-struktur eller är det ett samtal på 
mer jämlik nivå? Slutligen tar jag upp en annan aspekt som jag också tror 
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har betydelse för det intryck bedömarna får av testtagarens kommunikativa 
språkförmåga, nämligen flyt. Här kommer jag att titta på förekomsten av 
sådana företeelser som pauser, omtagningar och ordsökningar samt andra så 
kallade reparationer, som alla kan vara (men inte nödvändigtvis är) tecken på 
bristande flyt (Saleva 1997, Green-Vänttinen & Lehti-Eklund 2004, 2007, 
Lindström 2008).  

5.2.3 Faser och ämnen 
Till det som är typiskt för institutionella samtal hör som sagt att de har en 
tämligen fast struktur och kan delas in i olika faser. Detta gäller även test-
samtal (jfr Egbert 1998:151 f.). I Adelswärds (1988) studie av 148 anställ-
ningsintervjuer är det i samtliga fall intervjuarna som initierar de nya fa-
serna. Att det är intervjuarens rättighet att kontrollera interaktionen på detta 
sätt, hör till ett av de mest utmärkande dragen i alla slags intervjuer, även i 
testsammanhang (Ross & Berwick 1992:162). Så är det också i testsamtalen 
i föreliggande undersökning, där följande faser tydligt kan urskiljas: 

 
1. inledande småprat (testtagaren inbjuds att presentera sig själv) 
2. ämnesval (testtagaren erbjuds att välja bort ett av tre givna ämnen, 

samtalsledaren och bedömaren väljer sedan tillsammans vilket av de 
bägge återstående man ska prata om) 

3. den egentliga testfasen (diskussion om själva ämnet, som i sin tur kan 
delas upp i flera delämnen) 

4. avslutning  
 

Den inledande fasen har en till största delen fatisk funktion, där huvudsyftet 
är att etablera en social relation, vilket är en förutsättning för att ett samtal 
ska kunna genomföras. Genom att låta testtagaren prata om ett välbekant 
ämne är tanken att hon ska komma igång, samtidigt som nervositeten ska 
dämpas, så att hon kan fokusera mindre på själva testsituationen och band-
spelaren. Testtagaren inbjuds att berätta om sig själv och sin bakgrund, och 
samtalsledaren ställer sedan ofta följdfrågor så att den inledande fasen varar i 
några minuter. Därefter initierar samtalsledaren bytet till nästa fas, som 
gäller val av ämne. I exempel 7 nedan ifrån samtalet med Ursula (U) signa-
lerar samtalsledaren (S) att den inledande fasen är över med ett emfatiskt 
uttalat jaha (1):49 

                               
49 I de tidigare återgivna exemplen i avhandlingen (t.ex. avsnitt 4.1.1) numrerades varje rad, 
för att det skulle gå att hänvisa till olika grammatiska strukturer. Här fyller numreringen en 
annan funktion, då jag mer fokuserar på längre yttranden, och jag har därför valt att istället 
numrera varje bidrag, utan att för den skull kalla dem turer eller yttranden (eftersom ett 
yttrande kan fortsätta efter t.ex. en minimal respons, men då får ett nytt nummer). 
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Exempel 7. Samtal med Ursula 
 

1 S: jaha / du har fått de här papperet hem /  
  [me]ämnena 
2 U: [ja]       ja 
3 S: mm / om du vill så kan du / ta bort ett ämne 
  som du tycker inte- / inte passar dig 
4 U: ja umm / ja kanske den TCO 
5 S: den om TCO 

 
Samtalsledaren övergår därefter till att initiera nästa samtalsfas, ämnesvalet, 
genom att hänvisa till den temainformation som testtagaren fått hemskickad i 
förväg: du har fått de här papperet hem me ämnena (1). Testtagaren erbjuds 
sedan att välja bort ett av de tre ämnena (3). Detta fasbyte är starkt rituali-
serat i testsamtalen och sker på liknande sätt i de allra flesta samtal i mitt 
material. Samtalet med George (G) är dock intressant i detta avseende såtill-
vida att det faktiskt är han som signalerar att det är dags att avsluta fas 1, 
vilket exempel 8 visar: 

 
Exempel 8. Samtal med George 

 
1 G: så det- / det är jag // SKRATTAR / 
2 S: / dom här tre ämnena som du då har fått hem å 

fundera på / vilket av dom tycker du e minst 
intressant 

 
När George tycks anse att presentationen av honom själv är fullständig av-
slutar han den genom att summera: så det- / det är jag (1). På sätt och vis är 
det därmed han som indirekt tar initiativet till övergången till nästa samtals-
fas. En paus uppstår, varefter samtalsledaren inleder nästa fas (ämnesval) på 
sedvanligt vis (2). Att testtagaren tar egna initiativ på det här sättet är visser-
ligen ovanligt i mitt material, men inte så ovanligt i samtalet med George, 
som vi kommer att få se längre fram (avsnitt 5.2.4). 

När ämnesvalet är avklarat initieras den tredje fasen, vilken utgör det 
egentliga testsamtalet och som på en makronivå behandlar det ämne man 
valt. Alla samtal, såväl vardagliga som institutionella, behandlar ett eller 
flera ämnen (eller topiker jfr Brown & Yule 1983:17, Melander Marttala 
1995, Linell 1998:181 ff., Norrby 2004:156). Det är dessa som driver sam-
talet framåt. Ämnesindelningarna kan analyseras på olika nivåer. En mer 
övergripande analys kan göras på en makronivå, som hos testtagarna i denna 
undersökning där makroämnet kan sägas utgöras av FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Ämnet kan sedan delas in ytterligare i delämnen på 
såväl mellannivå som lokal nivå (Linell & Gustavsson 1987, Adelswärd 
1988). I vardagliga samtal är ämnesstrukturen ganska lös, och utvecklas till 
stor del under samtalets gång. I institutionella samtal däremot är ämnes-
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strukturen mer tydlig, och ofta förutbestämd i och med de sakfrågor samtalet 
syftar till att behandla (Adelswärd 1988, Nordberg 1988, Melander Marttala 
1995:53). Det gäller i hög grad testsamtalen i föreliggande undersökning, 
inte minst på grund av det intervjuunderlag samtalsledaren och bedömaren 
har till sitt förfogande (jfr Johnson & Tyler 1998:43 f.).50  

Underlaget består av ett antal frågor som är ordnade från det mer konkreta 
till det mer komplexa, och som syftar till att förmå testtagaren att utföra de 
olika kommunikativa funktionerna (dvs. berätta och beskriva, utreda och 
analysera, argumentera och spekulera). Det vanliga mönstret i testsamtalen 
överlag är att samtalsledaren introducerar delämnena utifrån frågorna på 
underlaget, men det förekommer också att andra delämnen än de som finns 
med på underlaget tas upp, dels i form av följdfrågor till något som 
testtagaren har svarat, dels som något testtagaren själv introducerar i och 
med att ett längre svar byggs ut. 

I samtalen med Ursula och George kan man se att vissa av de ämnen som 
introduceras av samtalsledaren helt eller delvis är hämtade från intervju-
underlaget, men det händer också att frågor uppkommer som följdfrågor 
eller motargument till något som testtagaren har yttrat. Nedan ges ett exem-
pel på en fråga som hämtats från underlaget i samtalet med Ursula: 

 
Exempel 9. Samtal med Ursula 

 
1 S: mm // man kan ju fråga- / man kan ju liksom  

  undra å spekulera i hu- om vi nu ser på att 
de e såna här problem / har FN nån möjlighet 
att b- att / bestraffa / dom som bryter mot 
dom mänskliga rättigheterna / ska dom ha nån 
möjlighet att bestraffa  

2 U: dom ja s- /  ja tror om man tar exemplet av 
  pinochet / [så] har dom ingen- / ingen=  
3 S:    [ja]   
4 U: =möjlen[het] / dom kan bara / ja godkännar=  
5 S:        [jha] 
6 U: =att- /att eh dom s- spanska / skulle vilja 
  ha pinochet [tillbaka] för eh en / rättegång 
7 S:          [mm] 
8 S: mhh  
9 U: och sen när man tår eh / kamo- kambodja igen=  
10 S: mm 
11 U: =så föreslog / eeh / FN / en in- /  

  internationellt rättegång / och eh kambodja 
sa- / sa bestämt nej  

12 S: mhm 
13 U: så de finns ingen möjlenhet  

 
                               
50 Se bilaga 3. 
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Frågan samtalsledaren ställer (1) är delvis hämtad från underlaget, där det 
under funktionen ”utred” finns frågan: ”Hur beivras brott mot de mänskliga 
rättigheterna”. Samtalsledaren har dock omformulerat och utvecklat frågan 
något, och vill att Ursula ska ”spekulera”, dels i huruvida FN har någon möj-
lighet att bestraffa dem som bryter mot de mänskliga rättigheterna, dels om 
hon själv tycker att de borde ha det. Ursula besvarar frågan genom att ta upp 
två exempel där FN inte kunnat göra någonting, i fallet Pinochet (2) och 
Kambodja (9) och sammanfattar det hela: så det finns ingen möjlenhet (13).  

Exempel 10 visar att ungefär samma frågeställning tas upp i samtalet med 
George: 51 

 
Exempel 10. Samtal med George 

 
1 S: va kan- va kan– va kan man göra / va finns de 

egentligen för eh reella möjligheter å [å] /=  
2 G:                    [oj] 
3 S: =va ska ja säga bestraffa dom som- som inte  
  följer dom här deklarationerna / som bryter  
  mot- / mot- 
4 G: jamen de e bra fråga ja e inte säkert vad ska 

hända om dom / inte följer de men eh-/ 
5 S: kan FN göra nånting 
6 G: SUCKAR jamen de ähh / vilken debatt den / men 

ja ja tror att dom eh- / nu kan dom inte göra 
n- / inte så mycke 

7 S: mm 
8 G: ja tror att vi har- / eeh världen har sett va 

dom inte har gjort med irak / och eh- / vad 
dom har bestämt att inte göra med kosovo / så  
det- / så nato har bestämt att göra nånting 
 /ja e inte säkert om de e rätt att nato / 
göra vad dom göra / därför att kriget är inom 
yugoslavia=  

9 S: mm 
10 G: =inte mellan en länd och andra länder / men 

eh / vad kosovo- / va dom göra nu / e inte 
rätt / en estnisk52 rensning och eh folkmord 
[de-] de går inte / så vi måste göra nånting 

11 S: [mm]  
12 G: / men ja tror FN eh / har inte så mycke makt 

som många / tänker / eh tycker=  
13 S: mm 
14 G: =dom har eh- / dom kan- dom kan eh- / kofi  

                               
51 I detta samtal finns negerade bisatser. Observera att de inte ingår i beräkningarna i avsnitt 
4.2.1 eftersom dessa grundar sig på ca 15 minuter av testsamtalet, medan denna närstudie 
behandlar hela testsamtalet från och med testfasens inledande.   
52  Sic! 
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annan kan säga nånting såhär okej de e inte  
rätt att du göra det men vad / happ- vad  
händer om milosevic till exempel säger / tack  
så mycke för din eh / åsikt / nu ska ja göra  
nånting annat / de va ju int- ah / vad man  
värderar i världen / du måste prata på samma 
nivå  

15 S: mm 
16 G: eeh / ja e inte säkert om / slobodan  

milosevic värderar samma sak som kofi annan / 
till exempel 

17 S: mm / [nej] de e ju ett dilemma de där  
18 G:      [så-] 

 
Samtalsledaren frågar (1, 3) vad FN har för möjligheter att bestraffa dem 
som inte följer FN:s deklaration. Utdraget är på flera sätt typiskt för samtalet 
med George, vilket vi kommer att se fler exempel på i nästa avsnitt. För det 
första tar han ordet innan samtalsledaren har fullbordat sin fråga (4). För det 
andra klarar han att behålla ordet trots att han inte genast kommer på hur han 
ska besvara frågan, genom metakommentarerna jamen de e en bra fråga (4) 
och vilken debatt den (6). Karakteristiskt är också att han inleder sina svar 
med ja tror att (6, 8), vilket kanske också kan ses som ett sätt att vinna tid att 
formulera sitt svar och samtidigt behålla ordet. När han till sist väl kommer 
igång och svarar ger han ett långt och utförligt resonemang till svar (6, 8, 10, 
12, 14, 16), och det ser ut som om han skulle kunna fortsätta ännu lite till 
eftersom han säger så- (18), om inte samtalsledaren hade återtagit ordet i 
(17). Detta är också utmärkande för samtalet med George, att svaren ofta är 
betydligt längre och utförligare än i samtalet med Ursula. Enligt He (1998) 
är det typiskt för de mer avancerade inlärarna att de i testsamtalen klarar att 
behålla ordet och i högre grad frivilligt utvecklar sina svar.  

På sätt och vis har samtalsledaren en lättare uppgift i samtalet med 
George, vilket även märks i det att det finns en tydlig tendens till att de del-
ämnen som introduceras i samtalet med Ursula i betydligt högre grad följer 
intervjuunderlaget, medan ämnena i samtalet med George i större utsträck-
ning hämtar sin näring ur själva samtalskontexten, i form av följdfrågor eller 
helt enkelt som motargument till något som testtagaren yttrat. Det ger sam-
talet en tydligare prägel av en äkta, engagerad debatt. Man börjar så att säga 
diskutera ämnet ”på riktigt”, inte bara i form av ett antal diskussionsfrågor 
som ska besvaras. Till stor del kan detta förklaras med Georges eget engage-
mang i samtalet, och hans aktiva del i interaktionen, vilket vi ska se närmare 
på i nästa avsnitt. Det är naturligtvis en fördel för George att få diskutera ett 
ämne som tycks intressera honom mycket, och som han verkar vara väl in-
satt i. Man får inte samma intryck i samtalet med Ursula. Frågan är hur hon 
hade klarat sig om ämnet varit något som låg henne närmare om hjärtat. 
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Den sista samtalsfasen är avslutningsfasen, till vilken det alltid är samtals-
ledaren (eller i vissa fall bedömaren) som tar initiativet. Det sker också på 
likartat sätt i alla testsamtal, som i exempel 11 nedan, hämtat från samtalet 
med George: 

 
Exempel 11. Samtal med George 

 
1 G: nej [x x x inte]   heller men //  
2 S:    [de e svårt å-]  
3 G: de e inte ba- 
4 S: hörrudu / vi måste kanske sluta / [för] nu= 
5 G:     [jaha] 
6     S: =börjar klockan bli halv fyra=  
7 G: *okej* 
8 S: =å de står folk å väntar [härute e’re]=  
9 G:       [ja förlåt] 
10 S: =nånting som du- nääe [vadå SKRATTAR] e’re=  
11 G:     [jaha SKRATTAR] 
12 S: =nånting som du skulle vilja / vilja / eh 

[x] du skulle vilja säga som du [inte]= 
13 G: [säg]              [nej] 
14 S: =fått säga 

 
Konversationen följer det gängse mönstret i alla testsamtal, nämligen att 
samtalsledaren konstaterar att tiden börjar ta slut (4, 6), och erbjuder test-
tagaren att säga något ytterligare (8, 10, 12, 14). I exemplet sker detta ganska 
abrupt, i och med att George blir avbruten av att samtalsledaren säger: hör-
rudu vi måste kanske sluta (4).  

Detta avsnitt har behandlat hur testsamtalen kan delas in i olika faser, och 
även berört hur olika delämnen initieras och byggs ut. Redan här ser vi alltså 
att det finns stora skillnader mellan de båda samtalen i närstudien. I nästa 
avsnitt kommer jag att titta närmare på hur interaktionen gestaltar sig i test-
samtalen, med fokus på den egentliga testfasen.  

5.2.4 Något om interaktionen 
Som tidigare nämnts (5.2.1) har testsamtal ofta stora likheter med lärare–
elev-samtal i traditionell klassrumsinteraktion, och är precis som dessa en 
typ av institutionellt samtal. Sådana skiljer sig från vardagliga samtal på så 
sätt att läraren dominerar och styr interaktionen. Det lämnas inte mycket 
utrymme för initiativ från elevernas sida. Det typiska interaktionsmönstret är 
ett tredelat replikskifte, vilket inleds med att läraren ställer en fråga, följt av 
ett elevsvar, som i sin tur föranleder en lärarrespons, så kallad IRF-struktur 
(Sinclair & Coulthard 1975, Linell & Gustavsson 1987, Lindberg 2004, se 
avsnitt 5.2.1). Strukturen medför att läraren har full kontroll över inter-
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aktionen medan elevernas medverkan begränsas till svarsreplikerna. Ett ty-
piskt drag är också att frågorna inte ställs i informationssökande syfte för att 
läraren vill veta svaret, utan för att kontrollera om eleven kan det rätta svaret. 
Därför blir lärarresponsen ofta i form av en evaluering av elevens svar. Situa-
tionen är likartad i testsamtalen, även om syftet inte är att hålla ett 
kunskapsförhör, utan istället att kontrollera om testtagaren kan genomföra ett 
resonemang genom att använda de olika kommunikativa funktionerna.  

Palmér (2008:121) ger exempel på icke-traditionella klassrumssamtal, där 
läraren istället för en evaluering av elevens svar ger andra typer av lyssnar-
responser, som ger eleven möjlighet att behålla ordet och uppmuntrar henne 
att utveckla sitt resonemang. En sådan kan exempelvis utgöras av en så kal-
lad fortsättningssignal (jfr Schegloff 1982, Green-Vänttinen 2001) med vil-
ken lyssnaren visar att hon förstår att ett yttrande ännu inte är fullbordat, 
vilket har stor betydelse för hur yttrandet ska utvecklas. Den kan också bestå 
av en följdfråga. På samma sätt har samtalsledaren i testsamtalen möjlighet 
att uppmuntra testtagaren att utveckla sitt resonemang. Samtalsledaren har i 
och med detta en viktig och samtidigt problematisk roll, eftersom hon i sam-
spel med testtagaren konstruerar det underlag som ligger till grund för själva 
bedömningen (jfr avsnitt 2.7.3 och 5.2.1).  

Samtalet med Ursula har tydliga drag av lärare–elev-samtal med en fråga–
svar-struktur. Exempel 12 är hämtat från början av samtalet, när man just 
kommit över i den egentliga testfasen. På en makronivå utgörs ämnet här av 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som alltså i sin tur kan delas 
upp i flera delämnen (se föregående avsnitt). 

 
Exempel 12. Samtal med Ursula  

 
1 S: när du fick de här pappret me ämnena / va va 
  visste du då om / FN:s deklaration om dom 
  mänskliga rättigheterna 
2 U: ja / inte mycke men man / höra mycke om FN / 
  och men de e de här dom har en stor betydelse 
  i världens / eum // i världens samarbete  
  eller / vad som händer 
3 S: mm / du säger man hör mycke om de /varifrån 
  hör- hade du hört 
4 U: ja om man tittar på teve eller [lyss]nar på= 
5 S:    [mm] 
6 U: =radio eller /såå / eller t- om man tog  
  exemplet om kosovo [såå] / finns eh dom=  
7 S:          [mm] 
8 U: =FN-trupperna / [som] försöker att hjälpa för= 
9 S:         [mm]  
10 U: =att eh /dom kosovoalbanier har bättre  
  levnadsvillkör 
11 S: ja mm precis / ja tänkte att den här  
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 deklarationen har ju tretti eller femti / 
 punkter 

12 U: ja de var tretti= 
13 S: jaa 
14 U: =och- 
15 S: kän- visste du kunde du några av dom före 
  [provet] 
16 U: [nä inte före] 
17 S: [nej ] 
18 U: [nä nej] 
19 S: jaha 

 
Utdraget inleds med att samtalsledaren initierar ett delämne genom att ställa 
en fråga (1) om Ursulas tidigare kunskaper om det övergripande ämnet. Frå-
gan är direkt hämtad från intervjuunderlaget: ”Berätta vad du redan visste 
och om möjligt hur du fått informationen!” (se bilaga 3). Hon svarar att hon 
inte visste så mycket, men att man höra mycket om FN (2). Svaret följer 
samtalsledaren upp med en följdfråga, och återknyter på så sätt till Ursulas 
replik: du säger att man hör mycke om de / varifrån hör- hade du hört (3).53  
Samtidigt är denna följdfråga också hämtad från underlaget (se ovan). På så 
sätt får Ursula möjlighet att utveckla sitt svar, vilket hon också gör genom att 
ge ett exempel på en aktuell händelse som hon hört talas om där FN varit 
inblandat (4, 6, 8, 10). Samtalsledaren ger under denna förhållandevis långa 
replik flera gånger samtalsstöd i form av så kallade minimala responser, mm 
(5, 7, 9), vilka här fungerar som fortsättningssignaler till Ursula att utveckla 
sitt svar. När detta är fullbordat väljer samtalsledaren att efter en minimal 
respons, ja mm precis (11), introducera ett nytt delämne, nämligen deklara-
tionens artiklar (11). Ursula tar här upp tråden genom att visa att hon (till 
skillnad från samtalsledaren) känner till antalet artiklar, och verkar vara på 
väg att leda in på ett nytt delämne: ja de var tretti och- (12, 14). Här bryter 
emellertid samtalsledaren in och återgår till den fråga hon troligen hade tänkt 
ställa redan i föregående tur (11): kunde du några av dom före provet (15) på 
vilken Ursula svarar nekande (16), vilket gör att hon inte kan utveckla äm-
net. Vi ser alltså här hur det är samtalsledaren som avgör vilka delämnen som 
ska introduceras, när detta skall ske och vilka som är relevanta att följa upp. 

Samtalet med George har inte en lika tydlig lärare–elev-struktur. Det är 
visserligen fortfarande i stor utsträckning samtalsledaren som introducerar 
nya delämnen genom att ställa frågor, men George lyckas bättre med att 
bygga ut dessa i längre resonemang, vilket enligt He (1998) är typiskt för 
mer avancerade testtagare, medan inlärare på lägre nivå oftare ger korta svar. 
Exempel 13 kommer från samma fas som föregående exempel, nämligen 

                               
53 Samtidigt kan man fundera över om följdfrågan innehåller en förtäckt korrigering, eftersom 
samtalsledaren betonar den korrekta formen av verbet höra (jfr Jefferson 1987:95). 
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direkt efter att ämnesvalet gjorts och samtalet kommit in i den egentliga 
testfasen där själva ämnet behandlas. 
 
Exempel 13. Samtal med George 

 
1 S:  kan du ge oss nån liten bakgrund till de här 
  med mänskliga rättigheter va ä de för  
  [nånting] å varför kom dom till [å] 
2 G: [jamen de-]           [ja]  
  förhoppningsvis / de kan ja göra 
3 S: SKRATTAR 
4 G: aaum / FN:s deklarationen e en eh /  
  deklaration med / tretti artiklar / aah / det 
  var skrivet i eh / ungefär 
  nittonhundraförtifem / efter andra  
 världskriget= 
5 S: mm 
6 G: =och eh / det sysslar med dom rättigheterna  
  att alla människor har / eeh de vill säga aum 
   / frihet / och eeh // ingen ska få  

diskriminering baserad på ras eller / hudfärg 
 / eeum / rel- religion / eum / så det fridar 
 alla människor i hela världen / så dom har 
 / eh / rätt att liv / att eh ha familj=  

7 S: mm 
8 G: =och eh / gör va dom vill 
9 S: mm 
10 G: eum / eh när jag / undersökte den här ämnen / 

eeh / de finns många eeeh / i eff- till  
exempel africa och yugoslavia och eh / nästan 
 / eeh / varje land de finns eh / eh /  
situationer var eh / eh pressli- eh mänskliga 
rättigheterna eh / var inte så bra 

11 S: mm 
12 G: eum / såå / ska jag fortsätta?  

[*okej* SKRATTAR] 
13 S: [de kan man väl-] de kan man väl säga ja  

 
Samtalsledaren inleder med en öppen fråga (som inte är hämtad direkt från 
underlaget) eller kanske snarare en uppmaning till testtagaren att ge en be-
skrivning (1). Hon hinner emellertid inte riktigt fullfölja den innan George 
tar till orda: jamen de- (2). Han inleder sitt svar med en metakommentar ja 
förhoppningsvis de kan ja göra (2) vilket antyder att han är medveten om 
vad som förväntas av honom i den speciella testsituationen. Samtidigt vinner 
han på så sätt tid att fundera ut vad han ska svara. Samtalsledaren reagerar på 
metakommentaren med ett skratt (3) varpå George tar sats (aaum) och börjar 
med en längre utläggning (4, 6, 8, 10). Samtalsledarens öppna ämnes-
initiering inbjuder testtagaren till att ta upp olika aspekter av ämnet, och gör 
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det möjligt för honom att själv efter eget tycke introducera olika delämnen, 
och på så sätt utveckla ett längre resonemang. Han uppmuntras samtidigt att 
bygga ut sitt svar med flera fortsättningssignaler (5, 7, 9, 11), men efter den 
sista (11) tycks han bli osäker på om det verkligen är meningen att han ska 
fortsätta, varpå han ställer en fråga med metafunktion: ska jag fortsätta? 
(12). Återigen fokuserar han på testsituationens spelregler, vilket ännu en 
gång framkallar skratt, denna gång från hans sida.54 Samtalsledaren kommer 
då med en uppföljning som bekräftar hans resonemang: de kan man väl säga 
ja (13). Hon tar sedan upp tråden från det delämne som George initierade 
sist (10), om att de mänskliga rättigheterna ofta inte respekteras och bygger 
ut resonemanget. Exempel 14 tar alltså vid där det förra slutade: 

 
Exempel 14. Samtal med George 

 
1 S: [de kan man väl-] de kan man väl säga ja de- 

de- tittar man på hur de ser ut i världen så 
följs dom väl inte / så noga / dom där 
mänskliga rättigheterna eller- / eller 
deklarationen följs inte särskilt väl 
överallt /  
[de e som du säger] 

2 G:  [om- om ja tycker] det? 
3 S: nämen de e- de e precis som du säger / du har 

ju just [sagt] de att– att många länder=  
4 G:         [jaa] 
5 S: =respekterar dom inte 
6 G: ja / ja tror att den sämsta i hela världen e 

africa nu / men eh / tyvärr-/ ja menar de 
finns många krig och många eh man säger / 
vidrigheter / [eeh] våld / många= 

7 S:      [mm] 
8 G: =personer / eeh dom slås varandra eh / eum 

kvinnor har eh / våldtagna=  
9 S: mm 
10 G: =till dom och eh / africa- / vi glömmer  

africa faktiskt / ja läste en article i eh /  
ja tror de va i dagens nyheter /ja e inte  
säkert vilken tidning men- / eeh / kosovo nu 
har eh- / eh / alla skriver och alla pratar 
om kosovo / men eh / de finns / sämre saker 
händer nu i africa / å har hänt / unge- eh 

                               
54 Skratt är en interaktionell resurs som kan ha olika innebörd i samtalen. Adelswärd 
(1988:136) framhåller att skratt inte enbart utlöses av att någon säger någonting lustigt, utan 
kan också användas för att mildra ett yttrande och ge det en självironisk eller ödmjuk 
inramning. Det kan också vara ett uttryck för förlägenhet (Attardo 1994:10), något som är 
tydligt i mitt material hos de svagare testtagarna, som ofta skrattar vid felsägningar eller när 
de inte förstår frågan. Jag kommer emellertid inte att analysera förekomsten av skratt i denna 
undersökning.  



 150 

sista många år / sista tio år ungefär och eh 
/ de fortsätter men ingen- / de- de spelar 
ingen roll de mesta personer 

11 S: va kan dä bero på då / [varför e de så] 
12 G:               [ja tror de e]  

ekonomiskt 
 
Samtalsledaren spinner vidare på det delämne som George tidigare initierat: 
deklarationen följs inte särskilt väl överallt (1) och kommer sedan med en 
bekräftande evaluering av hans svar: de e som du säger (1). Här tycks 
George emellertid vara inställd på fråga–svar-strukturen och förväntar sig att 
samtalsledaren efter evalueringen ska komma med ett nytt initiativ i form av 
en fråga: om ja tycker det? (2). Därefter fortsätter samtalsledaren genom att 
inleda sin tur nämen (3) och visar på så sätt att det inte var menat som en 
fråga, utan bara en bekräftelse på att hon håller med om det han just sagt. 
George återtar då initiativet och utvecklar sitt resonemang ytterligare genom 
att berätta om situationen i Afrika (6) i ljuset av hur mycket uppmärksamhet 
Kosovo får i jämförelse med Afrika (10). Först efter att han avslutat det resone-
manget kommer samtalsledaren med en uppföljande fråga: va kan dä bero 
på då / varför e de så (11) som direkt spinner vidare på det delämne som 
George introducerat. 

Vi ser att George utnyttjar tillfället till att bygga ut sina yttranden till 
längre resonemang, och han uppmuntras också att göra det av samtals-
ledaren, som kommer med fortsättningssignaler och följdfrågor. När hon inte 
kommer med frågor där han tycks förvänta det är han inte heller rädd för att 
ta egna initiativ och själv introducera nya delämnen, som samtalsledaren 
sedan följer upp. Det blir mer av ett samtal eller en debatt på en jämlik nivå 
jämfört med samtalet med Ursula, som har en tydligare karaktär av asym-
metriskt lärare–elev-samtal. Han tycks också vara mer medveten om de 
dubbla roller som situationen förutsätter: Utifrån hans metakommentarer kan 
man sluta sig till att han förväntar sig att samtalet ska ha en fråga–svar-
struktur eftersom han verkar invänta samtalsledarens frågor, men om dessa 
uteblir tar han som sagt egna initiativ så att samtalet ändå flyter på. Han 
tycks finna sig bättre i rollen som debattör, och vara en van kommunikatör, 
som förmår förvalta det talutrymme som står till buds.  

Samtalet med Ursula är i detta avseende inte lika ”jämnt”. Det flyter inte 
på i samma utsträckning, utan bromsas av olika skäl upp, bland annat genom 
att hon ibland förefaller missuppfatta de frågor hon får, som i exempel 15: 

 
Exempel 15. Samtal med Ursula 

 
1 S: kan du ge exempel sådär på nåt land som du 
  tycker bryter mycket mot / dom här  
  grundläggande reglerna 
2 U: bryta? 
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3 S: jaa 
4 U: // ja ehm / ja har inte / s- särskilt tittat 

på ett / ett land 
5 S: näe 
6 U: men dom kan uppfylla / de var bara / att de  
  fanns / många olika levnadsvillkör som alla 

människor måste leva under 
 

Hennes frågande upprepning av verbet i frågan, bryta? (2) tyder på att hon 
inte riktigt uppfattar den. Därefter ger hon, efter en del tvekan, ett und-
vikande svar (4) varpå hon istället börjar berätta om orsaken till att vissa 
länder bryter mot reglerna: de var bara / att de fanns / många olika levnads-
villkör (6). Det sker ofta i samtalet att svaren på detta sätt inleds med tvekan 
eller paus, vilket enligt He (1998) är vanligt hos testtagare som befinner sig 
på en lägre språklig nivå. 

Vid ett annat tillfälle ställer samtalsledaren en följdfråga angående en 
åsikt som Ursula själv tidigare lyft fram, nämligen att hon anser att artiklarna 
är meningslösa eftersom så många länder inte följer dem: 

 
Exempel 16. Samtal med Ursula 

 
1 S: men hur skulle man då kunna till exempel  
  argumentera mot de finns nån som också talar 
  om / va e’re lika lön för lika arbete / e de 
  en en artikel som du skulle då kunna tänka 

 dig att / argumentera emot därför att den e 
omöjlig att uppfylla 

2 U: // pratar ni om TCO nu? 
3 S: nej / *ja pratar om dom mänskliga  
  rättigheterna*  
4 U: SKRATTAR 
5 S: de finns en artikel där som säger att alla  
  bör ha lika lön om man arb- gör samma 
  [*arbete*] 
6 U: [*jaja*]  ja 
 
Samtalsledaren uppmanar Ursula att argumentera emot en av artiklarna som 
en följd av sin tidigare uppfattning (1). Detta är en följdfråga och inte något 
som är hämtat från intervjuunderlaget. Hon missuppfattar emellertid frågan 
och tror att samtalsledaren har övergått till att diskutera ett av de andra ämne-
na som fanns med på temainformationen (och som testtagaren valde bort): 
pratar ni om TCO nu? (2). Missförståndet ger upphov till skratt,55 men 
Ursula ger inte något riktigt svar på frågan; hon argumenterar inte, vilket 
samtalsledaren hade önskat, och får därmed inte tillfälle att visa om hon 
behärskar den kommunikativa funktionen ”att argumentera”. 
                               
55 Om skratt, se not 54. 
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Något längre fram i samtalet tar samtalsledaren upp tråden igen, och vill 
denna gång få Ursula att spekulera i hur det skulle bli om man tog bort FN:s 
deklaration:  

 
Exempel 17. Samtal med Ursula 

 
1 S: mm / jaa / mf jaa man kan ju undra men om vi 
  säger då hur skulle’re då bli i framtiden om 
  vi säger att / d- de- man ler åt dom / de e 
  inte genomfört ja / vi stryker dom=  
2 U: hhhe 
3 S: =för dom fungerar inte hur skulle framtiden 
  bli tror du om vi / tog bort FN:s //  
  deklaration om dom mänskliga rättigheterna 
  för dom fungerar inte  
4 U: jaa // dom- dom fungerar ja v- / 
5 S: men hur skulle de bli om vi tog bort dom 
6 U: // ja kanske en- en- / en annan organisation 
   / som bara består av dom industriländerna 
  och s- dom har ett- / en bra recept / för att 
  // eeh / för att eh / bygga en- / eller ja / 
  bygga en brygg / till dom eh / in- eh /  
  uländerna // [istället-] 
7 S:    [ja tror inte] ja förstår  

riktigt menar du- / en gång till få höra / 
hur skulle’re bli / d- bara en  
organisation- / 

8 U: som består av dom industriländerna 
 

Genom formuleringen hur skulle framtiden bli tror du om vi / tog bort FN:s 
// deklaration (3) visar samtalsledaren att hon vill att testtagaren ska utföra 
den kommunikativa funktionen ”att spekulera”, men Ursula tycks missförstå 
frågan och svarar trevande: jaa // dom- dom fungerar ja v- / . Samtalsledaren 
förtydligar då genom att upprepa och sammanfatta sin fråga: men hur skulle 
de bli om vi tog bort dom (5) varpå Ursula istället börjar spekulera i vad hon 
tycker att man borde ersätta FN med: ja kanske en- en- / en annan 
organisation (6). Att samtalsledaren inte verkar tycka att hon fått det svar 
hon vill på frågan framgår av att hon säger sig inte riktigt förstå vad Ursula 
menar, och uppmanar henne att svara igen: en gång till få höra (7). Ursula 
fortsätter emellertid att tala om hur hon tycker att det borde vara, och samtals-
ledaren tycks ge upp sina försök att istället få henne att spekulera i vad som 
skulle hända om man tog bort FN:s deklaration. 

Denna sekvens förstärker intrycket av att Ursula inte alltid riktigt förstår 
frågorna. Referensbedömaren, som för övrigt utgörs av samma person som 
ledde samtalet med Ursula, kommenterar den dock spontant på bedömnings-
underlaget på följande sätt: 
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Vid diskussion om ”Hur det skulle bli om vi tog bort deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna” blir det missförstånd men frågan är om det beror på 
NN:s [testtagarens] språk eller på NN:s [samtalsledarens] formulering eller 
om det är ett missförstånd som kan uppstå i alla samtal oavsett ett/flera språk.  

 
Beträffande det tidigare refererade missförståndet, där Ursula trodde att 
samtalsledaren hade övergått till att diskutera ett helt annat ämne (se exem-
pel 16), tyckte referensbedömaren att Ursula hanterade det väl: ”Bra att hon 
kopplade till TCO!!”  

Oavsett vad (eller vem) som orsakar missförstånden i samtalet med Ur-
sula leder de till att samtalsrytmen störs. Ursula inleder dessutom ofta sina 
svar lite trevande med en paus, och tänker efter innan hon svarar (se t.ex. (4) 
och (6) i exempel 17). Inga av dessa ”startproblem” finns emellertid i sam-
talet med George. Han tar istället ofta ordet innan samtalsledaren har av-
slutat sin replik, som i exempel 18 nedan: 

 
Exempel 18. Samtal med George 

 
1 S: [men hur-] men [hur] ska FN kunna bli= 
2 G:                [hur] 
3 S: =starkare om- om f- för de- 

 för de du har pratat 
[om hittills de talar ju snarare för att-] 

4 G: [ja tror att alla dom starkares länder -] / 
nu det finns fem eller sex ska vä- kanske 
växa till åtta eller nie därför att de finns 
a- andra länder that vill / bli / emellan 
nånting / säkerhetsrådet / [a-] 

5 S                            [man] borde utöka 
säkerhets[rådet] alltså men vilka skulle=  

6 G:  [jaa] 
7 S: =ingå mer då i- 
8 G: ja tror att alla länder måste fortsätta prata 

 / argumentera= 
9 S: jaa 
10 G: =och eh / besöka varandra / förstår vad  

varandra kom- var dom kommer från 
11 S: mm 
12 G: varför- / varför e kina så / annorlunda än 

USA=  
13 S: mm 
14 G: =varför e irak så annorlunda än eh / norge 

till exempel 
15 S: mm 
16  ja tror att de e bra att eh / länder  

fortsätter att prata / tillsammans / de- de e 
viktig / eeh / ja håller med att eh /  
politisk å diplomatiskt eeh / lösning ska 
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fortsätta å försöka att eh- / att eh / lösa 
problem 

 
Istället för att tveka inleder han ofta sina svar med ja tror att (4, 8), de e en 
bra fråga eller liknande. På så sätt lyckas han, vilket vi också såg prov på i 
avsnitt 5.2.3, ta och behålla ordet medan han planerar sitt kommande tal. I 
utdraget ser vi också exempel på att George påbörjar sina svar innan sam-
talsledaren har avslutat frågan, som i (4), med överlappande tal, och i (8) där 
han tar ordet innan samtalsledaren har fullbordat sin fråga. Han har emeller-
tid också en del tvekpauser som i t.ex. (16), men de kommer senare, när han 
väl har tagit ordet. Den här typen av ”inre” pauser är vanligare hos mer 
avancerade testtagare, medan svagare testtagare ofta inleder sina svar med en 
paus (He 1998).  

Samtalsledaren återtar också ibland ordet innan George helt har avslutat 
sitt resonemang, t.ex. i (5) där hon sammanfattar hans yttrande: man borde 
utöka säkerhetsrådet alltså och sedan kommer med en följdfråga: men vilka 
skulle ingå mer då i- (5, 7). Sammanfallande tal är utmärkande för en engage-
rad samtalsstil (Tannen 1984). I detta fall stärker det intrycket av en ”äkta”, 
engagerad debatt emellan samtalsdeltagarna, och leder till att samtalet hela 
tiden förs framåt. Detta kommenteras också av referensbedömaren som 
menar att George ”tar plats o interagerar, förstår även halvsagda kommentarer”. 

Ytterligare ett exempel på hur George tar plats i samtalet och inte är rädd 
för att ta egna initiativ ser vi i följande utdrag: 

 
Exempel 19. Samtal med George 

 
1 S: jaha du / de ä=  
2 G: mm 
3 S: =/ mycke man kan *spekulera i de där* man  

önskar att de [x x x x] 
4 G:     [men va tycker] ni skulle  

hända till kosovo? 
5 S: // [ja ja önskar att-=]      
6 G:    [vad tycker ni vara] lö- / va- hu- hur kan 

vi lösa problem? 
7 S: =att allting va slut *redan höll ja  
  [på å säga* att de va-] att de aldrig hade=  
8 G: [*att allting va slut*] 
9 S: =hänt  
 
George avbryter samtalsledaren och ställer en fråga till henne och till be-
dömaren: men va tycker ni skulle hända till kosovo (4) och förtydligar sedan 
sin fråga: hur kan vi lösa problem (6). Här bryter han helt klart mot lärare–
elev-strukturen genom att istället själv vara den som frågar. Han tycks upp-
riktigt intresserad av sina samtalspartners åsikter i frågan, vilket ytterligare 
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stärker intrycket av en engagerad debatt, där han innehar rollen som debat-
tör, och inte som ”elev”. Samtalsledaren tycks också bli något överrumplad 
av att få sin åsikt efterfrågad, eftersom hennes svar inleds med en längre 
paus. Därefter svarar hon ganska undvikande, och dessutom med skrattande 
röst, att hon önskar att allting va slut…att de aldrig hade hänt (7, 9). Det är 
tydligt att hon inte hade väntat sig detta drag, och det är också mycket ovan-
ligt i mitt material att en testtagare tar den här typen av starka initiativ i 
samtalen. På TA-protokollet kommenterar referensbedömaren samtalet med 
George på följande sätt: ”Det är ett fungerande samtal”. 

Som tidigare nämnts flyter inte samtalet med Ursula på lika lätt. Det finns 
emellertid exempel där Ursula tar flera egna initiativ, särskilt mot slutet av 
samtalet då hon tycks ha kommit igång mer: 

 
Exempel 20. Samtal med Ursula 

 
1 S: ja e ju alltid svårt å ta ställning till / 
  såna här avvägningar ja 
2 U: och eh dom- dom- dom utveck- eh / uländerna / 
  har också nu / annan uppfanning- uppfattning 
   / om hur dom skulle // jaa hitta en lösning  
  till kriserna / [dom] tycker att dom kan=  
3 S:        [mm]  
4 U: =göra de själv= 
5 S: mm 
6 U: =varför måste FN kommer [nu / och] säga de=  
7 S:     [mm / jha] 
8 U: =går så /och så och så  
9 S: mm / precis / jha / de blir konflikter där 
  emellan olika synsätt 
10 U: jaa 
11 S: jha 
12 U: m de finns m- olika åsikter [också] och de=  
13 S:                               [mm] 
14 U: =är en fråga / varifrån fick dom 
  informa[tion] / de finns olika= 
15 S:          [mm]  
16 U: =intressegrupper [och] / ja om ja berättar= 
17 S:         [mm] 
18 U: =me dej nånting så [vet] ja inte va- /= 
19 S:              [mhh]  
20 U:  =va du tyck[er] såå / så e [de svårt] 
21 S:  [mm]        [precis] 
  / jaa / de stämmer /  
 
Samtalsledaren kommer med en bekräftande evaluering av det som Ursula 
tidigare har yttrat (1), men Ursula inväntar inte någon ny fråga, utan utveck-
lar sitt resonemang ytterligare, med en ny vinkling: uländerna har också nu / 
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annan uppfanning- uppfattning (2). Samtalsledaren ger flera fortsättnings-
signaler i form av minimala responser (3, 5, 7) och kommer sedan med ännu 
en bekräftande omformulering: mm / precis / jha de blir konflikter där 
emellan olika synsätt (9). Därefter hade man möjligtvis kunnat vänta sig ett 
nytt initiativ i form av en fråga från samtalsledarens håll, men då denna ute-
blir (11) tar Ursula själv upp tråden igen och utvecklar sitt resonemang ytter-
ligare (12, 14, 16, 18, 20). Samtalsledaren intar då rollen som intresserad 
lyssnare och uppmuntrar Ursula att gå vidare genom att ge flera fortsätt-
ningssignaler (13, 15, 17, 19, 21). Denna sekvens har inte samma prägel av 
lärare–elev-samtal, och det finns heller inte några av de startproblem som 
var så typiska tidigare i samtalet. Man får intrycket av att testtagaren först nu 
kommit igång och blivit ”varm i kläderna”, men eftersom samtalet därefter 
avslutas får vi inte veta om det är något som skulle hålla i sig. 

Det asymmetriska förhållande som råder i testsamtalen visar sig som vi 
sett genom att samtalsledaren i regel är den som tar nya initiativ, intro-
ducerar nya delämnen och avgör vilka delämnen som är värda att vidare-
utveckla med hjälp av följdfrågor, så kallad kvalitativ dominans. I detta 
perspektiv tycks samtalet med Ursula vara mer asymmetriskt medan samtalet 
med George ger ett mer jämlikt intryck. Ett annat sätt att avgöra hur makt-
förhållandena ser ut i ett samtal är att se vem som har störst del av talut-
rymmet, så kallad kvantitativ dominans (Linell 1990, Norrby & Håkansson 
2007:190 f.). Genom att göra en grov beräkning av det totala antalet ord i 
samtalet, och hur stor andel av dessa samtalsdeltagarna har, kan man alltså 
se om någon dominerar i samtalet.56 Tabell 25 visar det totala antalet ord i de 
båda samtalen, samt hur dessa fördelar sig mellan samtalsdeltagarna.  

Tabell 25. Talarnas procentuella andel av det totala antalet ord i testsamtalen med 
Ursula (U) och George (G). S = samtalsledaren, B = bedömaren 

 Samtal med Ursula  Samtal med George 

Talare Antal ord % Talare Antal ord % 
U 1557 58 G 2382 69 
S 997 37 S  900 26 
B  139  5 B   161  5 

Totalt 2693 100 Totalt 3443 100 
Ord/minut 115  Ord/minut 132  

 
Av tabellen framgår att det är testtagarna som dominerar talutrymmet i båda 
samtalen, men att George gör det i högre grad eftersom hans andel utgörs av 
69 % av talutrymmet, medan Ursulas andel är 58 %. Samtalsledaren har en 
mindre andel av talutrymmet i samtalet med George (26 %), medan samtals-

                               
56 Vid beräkningen av antalet ord har jag redigerat transkriptionen genom att ta bort pauser, 
men låtit tvekljud och avbrutna ord vara med, eftersom även sådana innebär att talaren 
innehar talutrymmet. Därefter har jag använt ordräkningsfunktionen i Word.  
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ledaren i samtalet med Ursula har en något större del, 37 %. Bedömarna har i 
båda samtalen naturligt nog endast en liten del av utrymmet, 5 % i vardera, 
eftersom deras uppgift är att lyssna och fokusera på hur väl testtagaren upp-
fyller de olika kriterierna på bedömningsunderlaget. 

Att kvantitativt beräkna antal ord på detta sätt får visserligen anses som 
ett ganska grovt mått på kvantitativ dominans, men det ger ändå ett slags 
bild av hur talutrymmet fördelar sig mellan samtalsdeltagarna, som bekräftar 
det mer intuitiva intryck samtalen ger. George är mer talför och tar för sig 
mer i samtalet, medan Ursula är fåordigare och försiktigare och inte tar lika 
stor plats. Eftersom det transkriberade avsnittet av samtalet med George är 
något längre än det med Ursula (26,13 minuter resp. 23,63), har jag också 
räknat ut det genomsnittliga antalet ord per minut (se tabell 25). Även dessa 
siffror styrker den känsla man får av att samtalet med George flyter på ett 
annat sätt, eftersom talhastigheten är högre (131 ord per minut jämfört med 
115 i samtalet med Ursula). Samtalet med Ursula kännetecknas mer av tve-
kan, och att samtalet liksom ”stannar upp”, samtidigt som talhastigheten är 
lägre. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att båda testsamtalen utmärks av 
asymmetri, eftersom det är samtalsledaren som till största delen tar initiativ, 
introducerar nya faser och ämnen och avgör vilka delämnen som är värda att 
följa upp. Detta innebär kvalitativ dominans från samtalsledarens håll, något 
som dock inte är lika tydligt i samtalet med George, eftersom han tar för sig 
mer i samtalet och dessutom tar egna initiativ. Fråga–svar-strukturen finns i 
båda samtalen, men den är mer framträdande i samtalet med Ursula, som har 
en tydligare prägel av lärare–elev-samtal, medan samtalet med George i 
större utsträckning liknar en engagerad debatt på en jämlikare nivå. Kvanti-
tativt dominerar däremot testtagarna i båda samtalen, även om George gör 
det i större utsträckning. Det är förstås något som är naturligt och önskvärt i 
en testsituation, att samtalsledarna låter testtagarna få så mycket av tal-
utrymmet som möjligt, eftersom syftet med testet just är att bedöma test-
tagarnas förmåga att kommunicera muntligt. Att samtalsledaren håller nere 
sina turer till förmån för testtagaren är alltså visserligen helt i linje med test-
samtalens målsättning, men leder samtidigt till en obalans i fördelningen av 
talutrymmet, som normalt inte föreligger i vanliga samtal (Johnson & Tyler 
1998:40).  

5.2.5 Flyt 
Föregående avsnitt (5.2.4) behandlade det interaktionella mönstret i sam-
talen, det vill säga hur samtalet byggs upp i samspel mellan samtalsledaren 
och testtagaren. I detta avsnitt kommer jag istället att fokusera mer på test-
tagaren, och hans/hennes förmåga att använda språket effektivt i tal-
situationen när det gäller så kallat flyt, eftersom jag tror att detta har be-
tydelse för bedömarnas intryck av testtagarnas kommunikativa förmåga.  
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Talhastigheten kan vara ett mått på flyt och som vi såg i föregående av-
snitt var hastigheten högre i samtalet med George. Eftersom han själv stod 
för 69 % av talutrymmet (se tabell 25) kan man förmoda att han har en högre 
talhastighet än Ursula,57 vilket också är det intryck man får när man lyssnar 
på dem. Enligt Saleva (1997:57) är det emellertid svårt att kvantifiera flyt på 
ett sådant tekniskt sätt, eftersom kontextens och samtalspartnerns roll är så 
viktig i sammanhanget. Det som framstår som ett lågt taltempo i en viss 
samtalssituation kanske inte gör det i en annan. Ett relativt vanligt mått på 
flyt inom testforskning är dock att räkna antalet pauser längre än en sekund 
under 5 minuter (Skehan 2001:174).  

Att definiera flyt är heller inte helt lätt. Saleva menar att det så att säga 
”ligger i betraktarens öga” huruvida en talare har flyt eller ej. Om samtals-
partnern upplever det som att en andraspråkstalare har flyt är det så. I det här 
sammanhanget är det således inte i första hand intressant huruvida test-
tagarna i närstudien de facto, genom något slags objektivt mått, uppvisar 
flyt, utan i vad mån bedömarna kan tänkas ha uppfattat det så. 

Green-Vänttinen & Lehti-Eklund (2004) menar att språklärare intuitivt 
kan identifiera flyt, men att det är svårare att definiera vad flyt egentligen 
består i. Det är i så fall lättare att beskriva vad som kännetecknar icke-flyt, 
såsom exempelvis pauser, ordsökningar, kodväxlingar, omtagningar och 
tvekljud. Sådana så kallade reparationer används för att försöka avhjälpa 
olika problem som uppstår under samtalets gång (Lindström 2008:146). 
Dessa kan alltså uppfattas som ett brott mot samtalets flyt (ibid.), men be-
höver inte alltid vara det. Green-Vänttinen & Lehti-Eklund (2007:58) har 
t.ex. visat att förstaspråkstalare faktiskt har fler självinitierade reparationer 
än andraspråkstalare. Reparationer i sig är alltså inget tecken på bristande 
språkkompetens, utan det beror på hur dessa markeras, initieras och genom-
förs. Att behärska ”reparationstekniken” på ett målspråksenligt sätt är så-
ledes en del av språkkompetensen, som kan påverka det intryck man ger av 
sin muntliga språkfärdighet (jfr Plejert 2004, Green-Vänttinen & Lehti-
Eklund 2007:57). Hos andraspråkstalare återfinns oftare omarkerade avbrott, 
och reparationerna används i större utsträckning för att formulera sig och 
korrigera grammatik och uttal, medan förstaspråkstalare i större utsträckning 
använder reparationer för interaktionella syften (Plejert 2004, Green-Väntti-
nen & Lehti-Eklund 2007:78). Enligt Egbert (1998) kan reparationer initie-
rade av testtagarna visserligen tyda på att det finns luckor i deras språk-
kunskaper, men samtidigt menar även hon att en målspråksenlig behandling 
av reparationer tyder på god språkbehärskning; ”ratings should be positively 
influenced if interviewees initiate repairs in a native-speaker-like fashion” 
(Egbert 1998:165). 

                               
57 Denna skattning är emellertid mycket grov, eftersom den är beräknad på hela samtalet (jfr 
tabell 25). Ett mer exakt mått skulle man få genom att beräkna talhastigheten enbart på den tid 
då George har ordet. 
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I samtalet med Ursula finns många reparationer som medför att talet ger 
intryck av bristande flyt, vilket exempel 21 visar: 

 
Exempel 21. Samtal med Ursula 

 
1 U: ja / de finns eh / orsakerna kan ligger att  
  ehm / de fanns fattig– de finns fattigdom och 
  ut- underutvecklingen i dom- / i dom tredje 
  vä- tredje eh / världeländerna=  
2 S: mhm 
3 U: =och eh / dom var kolonier / och / var- och  
  dom exploiteras / och eh / nu försöker man / 
  eh / genom- / nu äh- / FN försöker nu att eh  
  / komma underfund en lösning för att / skapa  
  bättre liv / en bättre levnadsstandard / eum  
  / till dom / och så eh var de en nyck– ett  
  nyckelord / eum / underveg- under- ja kommer 
  inte ihåg de nu / underentveck-  
  utveck[lings]stöd 
4 S:         [jhha]   mm 
 
Ursula använder ofta reparationer för att korrigera sig, t.ex. grammatiskt: de 
fanns fattig- de finns fattigdom (1) och för att omformulera sig: och eh / nu 
försöker man / eh / genom- / nu äh- / FN försöker nu att eh / komma under-
fund en lösning (3). Det finns också gott om tvekljud och pauser, som ut-
draget visar. Vi ser även många ordsökningar, som t.ex. i dom- / i dom tredje 
vä- tredje eh / värdeländerna (1) och så eh var de en nyck- ett nyckelord / 
eum / underveg- / under- / ja kommer inte ihåg de nu / underentveck- ut-
vecklingsstöd (3). Det sistnämnda exemplet innehåller också en grammatisk 
korrigering: en nyck- ett nyckel där Ursula byter genus från utrum till neut-
rum. Enligt Plejert (2004) är reparationer som syftar till att lösa språkligt 
betingade problem, såsom exempelvis ordsökningar, vanligare hos inlärare 
som inte kommit så långt i sin språkutveckling.  

Referensbedömaren, som alltså gjort sin bedömning i efterhand, kom-
menterar också, på bedömningsunderlaget, att Ursula talar ”eftertänksamt, 
stakar sig ibland” men tycker samtidigt att hon ”tar sig igenom utan pro-
blem”. Hon har givit Ursula betyget G (alltså 3) i kommunikativa funktioner 
(se tabell 24), men samtidigt markerat 2,5 på underlaget när det gäller funk-
tionerna ”att utreda och analysera” samt ”att argumentera och spekulera”. På 
frågan vilket som är testtagarens största problem svarar hon bland annat 
”bedömarnas uppfattning av hennes tvekan” (min kursivering), vilket också 
talar för att det finns faktorer i Ursulas tal som kan uppfattas som bristande 
flyt. Man kan också notera att Ursulas ordförråd fått betyget 2 i den 
ursprungliga bedömningen, något som de många ordsökningarna kanske kan 
ha bidragit till. 
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När det gäller pauser påpekar Saleva (1997:58 ff.) att sådana också före-
kommer hos förstaspråkstalare, mellan vilka det också finns stora individu-
ella variationer. Förekomsten av pauser är helt normalt och t.o.m. önskvärt, 
så att lyssnaren får möjlighet att ta in och smälta det som sägs. Det är emeller-
tid vanligare med pauser hos andraspråkstalare, som dessutom ofta har 
pauser på andra ställen än förstaspråkstalare, såsom mitt inne i konstruk-
tioner, exempelvis inne i nominalfraser (He 1998, Green-Vänttinen & Lehti-
Eklund 2004).  

En kvantitativ beräkning av antalet pauser visar att Ursula totalt har 271 
kortare och 17 längre pauser, vilket innebär en paus vid knappt vart sjätte 
ord (5,75 ord per paus). George har något fler pauser, 355 kortare och 12 
längre, men eftersom han har en större talmängd blir det också för honom en 
paus vart sjätte ord, lite drygt (6,49 ord per paus). Det finns alltså ingen 
större skillnad mellan de båda testtagarna när det gäller antalet pauser.58 Där-
emot finns det uppenbarligen en skillnad när det gäller referensbedömarens 
upplevelse av testtagarnas flyt. Medan hon kommenterar att Ursula stakar sig 
(se ovan), tycker hon att George har flyt, och uppger hans flyt som ett av de 
starkaste skälen till att han bör godkännas. Det finns därför skäl att tro att 
också de ursprungliga bedömarna har uppfattat det så.  

Som tidigare nämnts är det inte bara pauser som kan ge intryck av 
bristande flyt, utan också andra slags reparationer såsom bland annat tvek-
ljud, upprepningar och ordsökningar som vi såg i exempel 21 ovan. George 
har emellertid inte lika många ordsökningar som Ursula. Kanske är han lite 
av en risktagare. Om inte ordförrådet räcker till använder han ofta ett eng-
elskt uttryck istället, som i exempel 22 nedan: 

 
Exempel 22. Samtal med George 

 
1 S: kan- eh / kan FN bli en- en- en stark- 
2 G: ja ja tror att dom kan bli- / dom kan- 

dom vill bli starkare / [ja] tror de= 
3 S:      [mhm]  
4 G: =en bra organisation / [på]  ungefär= 
5 S:                       [jaa] 
6 G: =e / etthundraåtti plus medlem / eeh / även 

om dom har börjat med / mycke mindre / femti 
år sedan / ja tror att de e viktig att eum // 
dom måste har eh / godkänd av eh / ja säger /  
mf säkerhet counsil  

                               
58 När det gäller de båda grupperna som helhet finns dock en skillnad när det gäller antalet 
pauser, såtillvida att de underkända har fler pauser. De har i genomsnitt 262 korta pauser och 
11 långa, medan de godkända har 201 korta pauser och 3 långa (se bilaga 6). Skillnaden är 
statistiskt signifikant (p = 0,001 resp. 0,000). Observera att denna beräkning gäller de 15 
minuter jag transkriberat inför huvudstudien. När det gäller Ursula och George har jag dock 
räknat på hela samtalet. 
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7 S: rådet [säkerhetsrådet] 
8 G:   [precis] de finns ungefär fem 

sex länder på den / och alla måste / hålla 
med 

 
Utdraget visar att han är osäker på den svenska benämningen på säkerhets-
rådet: dom måste ha godkänt av eh / ja säger / säkerhet counsil (6). Att det 
engelska uttrycket föregås av en paus och ett tvekljud, liksom den lexikala 
markeringen av reparationen ja säger, tyder på att han är medveten om att 
han inte känner till eller för stunden inte kommer på den svenska be-
nämningen. Liknande kodväxlingar förekommer vid flera tillfällen i samtalet 
med George.  

I Green-Vänttinen & Lehti-Eklunds (2007:68) undersökning var sådana 
här ordsökningar med kodväxlingar karakteristiska för de institutionella 
andraspråkssamtal de undersökte. En bidragande orsak där antogs vara det 
gemensamma förstaspråket, det vill säga finska, hos informanterna. Det 
gjorde att det gick bra att använda ett finskt uttryck utan att äventyra den 
gemensamma förståelsen. Detsamma kan sägas gälla i detta samtal, eftersom 
George troligen utgår från att samtalsledaren förstår engelska. Här blir han 
emellertid korrigerad av samtalsledaren: rådet säkerhetsrådet (7), vilket gör 
att även detta samtal har drag av lärare–elev-samtal, och de i grunden asym-
metriska samtalsrollerna aktualiseras. Han verkar dock inte falla in i elev-
rollen, eftersom han inte upprepar det korrekta uttrycket (8), något som an-
nars är vanligt efter de korrigeringar som förekommer i mitt material, och 
även i samtal överhuvudtaget (Jefferson 1987:88). Istället går han vidare.59 
Det han har att säga tycks vara viktigare för honom än de enskilda orden och 
han förefaller gärna gå in i rollen som debattör.  

Enligt Lindberg (2005:37) kan den variation som återfinns mellan olika 
inlärare förklaras med att vissa inlärare fokuserar mer på form och lägger 
större vikt vid språklig korrekthet, medan andra är mer kommunikativt in-
riktade och istället fokuserar på innehåll och flyt i samtalet. Ursula har 
emellertid inte samma självklara möjlighet att använda sitt förstaspråk som 
en resurs när ordförrådet inte räcker till, eftersom hon inte kan vara säker på 
att hennes samtalspartner förstår tyska. Det kan vara en förklaring till att hon 
oftare tvingas till mer uppenbara ordsökningar, som stör kommunikationen. 

Även hos George finns visserligen gott om sådana reparationer som kan 
ge intryck av dåligt flyt. Det förefaller dock som om han ofta förmår att 
handskas med dessa på ett mer målspråksenligt sätt. Green-Vänttinen & 
Lehti-Eklund (2007) påpekar: ”[a]tt kunna markera problem på ett sätt som 
är karakteristiskt för målspråket, istället för att t.ex. tystna, kännetecknar 
språkinlärare som uppvisar flyt”. Enligt Plejert (2004) är förmågan att 

                               
59 Att han har uppfattat korrigeringen kan man emellertid se på att han utan att tveka använder 
den svenska beteckningen litet längre fram i samtalet (se exempel 18 (4)).  



 162 

genomföra reparationer en viktig del av en andraspråksinlärares kommuni-
kativa kompetens. Som vi såg tidigare (5.2.3 och 5.2.4) har George en ten-
dens att inleda sina yttranden med fraser av typen de va en bra fråga och ja 
tror att, vilket jag menade kunde tjäna som ett sätt att behålla ordet och få tid 
att tänka och formulera sig, istället för att inleda sina svar med pauser och 
tvekljud som Ursula ofta gör. Måhända har George hunnit tillägna sig en mer 
målspråksenlig behärskning av hur man markerar reparationer och behåller 
ordet, vilket ger ett intryck av en talare med flyt och därmed också en kom-
petent språkbrukare.  

Sammanfattningsvis uppvisar Ursula många tecken på bristande flyt, vil-
ket också påtalas av referensbedömaren, medan George enligt henne har bra 
flyt, vilket också samtalet bekräftar. Man kan kanske hävda att George har 
en bättre strategisk kompetens, samtidigt som han har en bättre kontroll över 
sina språkkunskaper än Ursula. Detta kan ha bidragit till de betyg som test-
tagarna har fått. 

5.2.6 Sammanfattning av närstudien 
Syftet med närstudien av testtagarna Ursula och George har varit att förut-
sättningslöst söka utröna vilka faktorer som kan ha bidragit till deras resultat 
på Tisus. Testtagarna har befunnits lämpliga för en näranalys eftersom de 
avviker från det generella resultatmönstret allra mest, diskuterar samma 
ämne samt kommer från samma testtillfälle.  

I studien konstateras att testsamtalen utgörs av typiska så kallade institu-
tionella samtal, i vilka rollfördelningen är asymmetrisk, eftersom den in-
stitutionella representanten (i detta fall samtalsledaren) dominerar inter-
aktionen genom att vara den som ställer frågor, tolkar och värderar svar, 
introducerar och avslutar ämnen och faser. Samtidigt har samtalsledaren, 
tillsammans med bedömaren, makten att avgöra om testtagaren får tillträde 
till högskolan eller ej, en så kallad gatekeeper-funktion. Det innebär en pro-
blematisk roll eftersom samtalsledaren är med och konstruerar det underlag 
som ligger till grund för det beslut som hon själv fattar. Asymmetrin för-
stärks ytterligare av att också det kulturella och språkliga tolkningsföreträdet 
tillkommer samtalsledaren.  

Samtidigt som testtagaren har rollen som så kallad klient i samtalet för-
väntas hon interagera och ta initiativ i ett så autentiskt samtal som möjligt, 
vilket strider mot den roll hon innehar i det institutionella samtalet. För-
mågan att hantera dessa dubbla kommunikativa roller tycks ha betydelse för 
resultatet på testet. Man kan ifrågasätta om det muntliga provet är ett lämp-
ligt sätt att mäta interaktionella färdigheter på, eftersom samtalsformen inte 
inbjuder till det.60 Interaktionell kompetens är ett svårbedömt kriterium, som 

                               
60 Denna reflektion gäller främst det testformat (med endast en testtagare åt gången) som 
tillämpades under den testperiod mitt material är hämtat ifrån. Numera har man vid Tisus, 
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enligt He & Young (1998) egentligen inte kan bedömas hos en enskild indi-
vid utifrån ett samtal, eftersom detta samkonstrueras av alla samtals-
deltagare. 

Karakteristiskt för institutionella samtal är att de har en fast, förutsägbar 
struktur, och kan delas in i faser och ämnen. På grund av det intervjuunder-
lag samtalsledaren har till sin hjälp är ämnesstrukturen i samtalen tydlig. Här 
kan man konstatera att strukturen i samtalet med Ursula följer underlaget i 
större utsträckning än i samtalet med George, som mer utvecklas till en äkta, 
engagerad debatt där nya delämnen ofta introduceras som följdfrågor eller 
motargument till tidigare yttranden på ett mer naturligt sätt.  

När det gäller interaktionsmönstret har samtalet med Ursula mer karaktär 
av institutionellt samtal av typen traditionell klassrumsinteraktion med en 
tydlig fråga–svar-struktur. Denna struktur är inte lika tydlig i samtalet med 
George, som är på en mer jämlik nivå. George tar också fler egna initiativ 
och förmår i större utsträckning att utveckla sina yttranden till längre resone-
mang, vilket enligt He (1998) är typiskt för mer avancerade inlärare. Båda 
samtalen kännetecknas visserligen av kvalitativ dominans från samtals-
ledarens sida när det gäller rätten att ta initiativ, introducera nya delämnen 
och att ha tolkningsföreträde, men detta är mindre tydligt i samtalet med 
George. När det gäller den kvantitativa dominansen är det däremot test-
tagarna som har störst talutrymme i båda samtalen, även om George tar mer 
plats än Ursula.  

Samtalet med George har också en snabbare och jämnare samtalsrytm, 
och flyter på i en jämn ström, medan samtalet med Ursula oftare störs av 
avbrott och missförstånd. George ger också intryck av att ha bättre flyt, me-
dan Ursula är mer trevande i sitt uttryckssätt och ”stakar sig” mer. 

Att Ursula underkändes, trots hög grammatisk nivå, beror alltså för-
modligen på att hon inte uppfattades ha en tillräckligt god kommunikativ 
förmåga i testet. Hon framstod som trevande, missförstod ibland frågorna 
och visade tecken på bristande flyt. Det är också möjligt att vi även här har 
att göra med ett gränsfall. För detta talar att referensbedömaren trots allt gav 
Ursula betyget godkänt, och menar att hon ”tar sig igenom utan problem” 
även om ”hon stakar sig ibland”. I mitt material är det dock ovanligt att den 
som klarar PT-nivå 4 enligt 80-procentskriteriet, och behärskar såväl inver-
sion som predikativ kongruens, underkänns på testet. Det förekommer endast i 
detta fall, medan ytterligare två underkända testtagare ligger nära 80-procents-
gränsen. 

George godkändes trots lägre grammatisk nivå, vilket troligen kan till-
skrivas att han hade en god kommunikativ förmåga, något som närstudien av 

                                                                                                                             
som tidigare nämnts, alltid flera testtagare åt gången, vilket torde ge bättre förutsättningar för 
interaktion mellan testtagarna. Min erfarenhet är dock att vissa testtagare ändå tycks förvänta 
sig fråga–svar-strukturen och orienterar sig i högre grad mot samtalsledaren än mot de andra 
testtagarna. 
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samtalet med honom visade. Samtalet flöt på utan särskilt många avbrott 
eller större missförstånd, han interagerade, tog plats i samtalet och tog även 
egna initiativ. Referensbedömaren anger följande faktorer som starkaste skäl 
till att hon anser att han borde godkännas: ”Flytet, ordförrådet och för-
ståelsen. Det är ett fungerande samtal”. George byggde också ut sina svar till 
längre resonemang, medan Ursula svarade mer kortfattat. 

Det är inte omöjligt att en del av de skillnader som framträder i de båda 
samtalen skulle kunna ha sin förklaring i skillnader mellan manlig och 
kvinnlig samtalsstil (se t.ex. Scollon & Scollon 1995, Tannen 1995, Adel-
swärd 1999). Jag anser dock att underlaget är för litet för att man ska kunna 
dra några slutsatser kring detta. Dessutom ligger mitt fokus på det som fak-
tiskt sker i samtalen och inte på de bakomliggande orsakerna därtill. 

En viktig skillnad mellan de båda testtagarna som framträder, är att de 
tycks orientera sig mot testsituationen på olika sätt, vilket kan vara en del-
förklaring till att George är mer framgångsrik. Han förmår att hantera den 
dubbla kommunikativa roll som erfordras, såtillvida att han intar rollen som 
klient i ett institutionellt samtal, samtidigt som han agerar som debattör på 
ett sätt som ger samtalet en prägel av autenticitet. George visar alltså att det 
förekommer att man kan hantera de kommunikativa funktionerna väl, trots 
att man inte klarar PT-nivå 4. Att man inte behärskar inversion och predika-
tiv kongruens innebär alltså inte med nödvändighet att man underkänns på 
Tisus, även om det i regel sammanfaller. 

5.3 Sammanfattande diskussion 
Kartläggningen av de testtagare som bryter mot resultatmönstret visade att 6 
godkända och 3 underkända testtagare avviker från det generella mönstret. 
Av de godkända är det 3 testtagare för vilka man kan förmoda att den prag-
matiska kompetensen har bidragit till att de godkänts på det muntliga testet, 
trots att de enligt PT-analysen inte befinner sig på en lika hög grammatisk 
nivå som de övriga godkända testtagarna. Att testtagarna skulle ha brister i 
sin grammatiska färdighet avspeglar sig emellertid inte i deras betyg i 
grammatik på Tisus-provet, utom möjligtvis i ett av fallen, där en extra med-
bedömare har satt betyget 2 (G11, se tabell 21). Här kan man dock inte veta 
exakt vilka grammatiska företeelser som legat till grund för betygsättningen. 
En annan tänkbar förklaring är att de kommunikativa färdigheterna kan ha 
kompenserat för, och kanske också maskerat, bristande grammatisk kompe-
tens.  

Det är intressant att notera att alla samtal utom ett bland de godkända un-
dantagen kommer från samma testtillfälle. Mycket tyder på att det rör sig om 
en ovanligt ”svag” testomgång, och att dessa testtagare, som förefaller ligga 
på gränsen, kanske skulle ha underkänts vid ett annat testtillfälle. Kanske det 
i sådana fall förstärker en tendens till att hellre godkänna än underkänna de 
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tveksamma fallen. Det faktum att dessa testtagare klarar de övriga två del-
proven klart sämre än den godkända gruppen i stort talar också för att de 
utgörs av gränsfall. 

Undantagen bland de underkända testtagarna är färre och utgörs av 3 
testtagare. Hos dessa har varken den pragmatiska eller den organisatoriska 
förmågan befunnits vara tillräcklig, utom hos testtagaren U2, som fick bety-
get 3 i språkfärdighet. PT-analysen visade dock att dessa tre testtagare befin-
ner sig på samma grammatiska nivå som de flesta testtagarna i den godkända 
gruppen. De underkända undantagen har dock klarat de andra delproven 
bättre än de underkända generellt, något som talar för att det kanske främst 
är den (bristfälliga) kommunikativa förmågan som ligger till grund för deras 
resultat på det muntliga testet.  

Referensbedömningen, som alltså en av testbedömarna genomförde flera 
år efter testtillfället, styrker uppfattningen att testtagarna som bryter mot 
resultatmönstret utgörs att svårbedömda fall, som ligger på gränsen. Den 
visar också att bedömaren lägger störst vikt vid de kommunikativa 
funktionerna.  

Närstudien av de båda testtagare som avviker tydligast, Ursula (U2) och 
George (G5), tyder också på att den pragmatiska kompetensen, det vill säga 
förmågan att hantera de kommunikativa funktionerna, liksom den strategiska 
kompetensen och kontrollen, varit avgörande för det resultat testtagarna fått 
(se föregående avsnitt).  

Det är intressant att notera att Ursula (liksom ytterligare ett av de under-
kända undantagen) har tyska som förstaspråk, som liksom svenskan har in-
version vid spetsställda icke-subjekt. Man skulle kanske kunna förklara hen-
nes fullständiga behärskning av inversion som positiv transfer från första-
språket, och att hon i så fall egentligen inte har kommit lika långt i sin 
språkutveckling som de andra, icke-tysktalande testtagarna, som behärskar 
inversion. Enligt PT sker transfer emellertid först när tillräcklig process-
kapacitet har byggts upp på andraspråket, och inläraren kommit till den nivå 
den aktuella strukturen tillhör (Pienemann 1998b:80 f, Håkansson 2001, 
Håkansson m.fl. 2002, se avsnitt 2.5.5), något som visserligen har bestridits 
av Bohnacker (2006). Utifrån de enstaka fall det handlar om här är det natur-
ligtvis omöjligt att dra några slutsatser när det gäller PT och transfer, men 
transfer kan i vart fall inte förklara varför Ursula också behärskar predikativ 
kongruens, som ju inte tillämpas hos adjektiv i tyskan, utan man kan anta att 
Ursula verkligen har den processkapacitet som krävs för att klara PT-nivå 4.  

Sammanfattningsvis kullkastar inte kartläggningen av undantagen och 
närstudien av U2 och G5 antagandet att det finns ett klart samband mellan 
hög PT-nivå och godkänt resultat på Tisus. Tvärtom visar genomgången här 
att undantagen är att betrakta som just undantag, eller i vissa fall gränsfall. 
Detta resultat är i enlighet med He (1998:103), som menar att kommunikativ 
och grammatisk kompetens i testintervjuer hänger samman.  
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6 Att tillämpa PT på svensk morfologi och 
syntax – en problematisering  

Enligt processbarhetshierarkin för svenska (Pienemann & Håkansson 1999) 
hör såväl predikativ kongruens som inversion till PT-nivå 4 (jfr avsnitt 
2.5.4). Visserligen sägs det inte uttryckligen att morfologin och syntaxen 
skulle tillägnas helt parallellt, men det tycks förutsättas handla om samma 
underliggande förmåga. Huvudstudien i kapitel 4 gav dock vid handen att 
fler av testtagarna hade uppnått PT-nivå 4 för morfologin än för syntaxen, 
och alltså behärskade predikativ kongruens men inte inversion. Vad kan 
ligga bakom detta fenomen? Följande uppföljningsstudie syftar till att pro-
blematisera den frågan. 

6.1 Bakgrund 
I detta avsnitt diskuteras först om en möjlig orsak till att testtagarna på PT-
nivå 4 verkar behärska morfologin i högre grad än syntaxen kan ligga i själva 
analysmetoden, eller om det finns några andra tänkbara förklaringar. 
Därefter redogörs för några undersökningar som funnit relaterade fenomen, 
varpå jag återvänder till frågan ovan och preciserar delstudiens syfte (6.1.1).  

Vid analysen enligt 50-procentskriteriet hade 27 av de underkända test-
tagarna (dvs. 82 %) uppnått PT-nivå 4 för morfologin och ytterligare 3 
stycken hade enstaka belägg som tydde på det (se tabell 12, avsnitt 4.2.2), 
medan bara 11 av de underkända (dvs. 33 %) klarade nivå 4 för syntaxen (se 
tabell 15, avsnitt 4.2.3). När det gäller de godkända testtagarna fanns ingen 
lika tydlig skillnad. Vid MO-analysen hade 29 stycken (dvs. 88 %) uppnått 
PT-nivå 4 enligt 50-procentskriteriet, och ytterligare 3 stycken hade enstaka 
belägg som talade för nivån (se tabell 12), medan 28 stycken (dvs. 85 %) låg 
på nivå 4 enligt SY-analysen (se tabell 15).  

Också vid 80-procentsanalysen framträder en liknande skillnad hos de 
underkända testtagarna, om än inte lika tydlig. 8 underkända testtagare (dvs. 
24 %) har då uppnått nivå 4 enligt MO-analysen och ytterligare en men med 
få kontexter (se tabell 13, avsnitt 4.2.2), medan endast 2 underkända test-
tagare har uppnått nivå 4 för syntaxen (se tabell 15, avsnitt 4.2.3). Liksom 
vid analysen enligt 50-procentskriteriet är skillnaden mindre tydlig hos de 
godkända testtagarna. Av dessa klarar 22 testtagare nivå 4 enligt MO-ana-
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lysen och ytterligare 3 visar tecken på detta (totalt 76 %, se tabell 13), medan 
26 godkända testtagare (dvs. 78 %) uppnått nivån enligt SY-analysen. Att 
man inte kan se någon skillnad hos de godkända testtagarna kan bero på att 
de kommit längre i sin språkutveckling och redan tillägnat sig båda 
strukturerna på nivå 4. 

Det tycks således som om de underkända testtagarna har tillägnat sig nivå 
4 för morfologin i högre grad än för syntaxen. Frågan är om detta beror på 
mitt sätt att analysera, eller om morfologin är lättare att tillägna sig och i så 
fall varför. Som jag tidigare varit inne på (se avsnitt 3.3 och 4.3) har Piene-
mann (1998b) framhållit att morfologin är svårare att analysera än syntaxen. 
Kan detta vara förklaringen till att mina resultat pekar mot att fler testtagare 
behärskar strukturer som hör till nivå 4 för morfologin än för syntaxen? 
Svårigheten att analysera gäller i särskilt hög grad för mitt material, eftersom 
det inte samlats in särskilt för min studie, med syfte att frammana just de 
strukturer som PT-hierarkin består av.  

Det måste alltså finnas en tydlig kontrast i användningen av predikativ 
kongruens, så att man verkligen kan vara säker på att beläggen visar på en 
produktiv förmåga att överföra grammatisk information och inte utgörs av 
oanalyserade helfraser eller att man bara har ”råkat” träffa rätt. Jag har i min 
analys försökt hitta en sådan kontrast och systematik bland beläggen, och har 
i de fall där jag varit osäker konsulterat en medbedömare. Emellertid har jag 
inte betraktat det som möjligt att kräva att det systematiska användandet ska 
utgöras av minimala par, där exakt samma adjektiv kongruerar för att test-
tagaren ska anses kunna överföra grammatisk information på satsnivå (jfr 
avsnitt 3.3). Jag har således inte krävt att satser såsom bilen är stor_ måste 
kontrasteras av exempelvis hundarna är stora för att användningen ska be-
traktas som systematisk. Istället har jag ansett att en testtagare kan processa 
grammatisk information på PT-nivå 4 även om det varit fråga om olika adjek-
tiv men ändå en konsekvens i kongruensen, som i följande exempel: 

 
den e viktig_ 
de(t) e roligt 
veganerna e militanta 
dom e ganska rädda 
 

Det är naturligtvis inte omöjligt att detta förfarande kan ha lett till att ana-
lysen för morfologin blivit för ”generös”, och att några av testtagarna som 
placerats på PT-nivå 4 i själva verket borde vara på nivå 3.  

En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att predikativ kongruens av 
någon anledning verkligen tillägnas tidigare än inversion vid spetsställning. 
Hammarberg (1996) och Glahn m.fl. (2001) har när de prövat PT på danska, 
norska och svenska funnit att numeruskongruens förefaller tillägnas före 
genuskongruens. Detta har man antagit beror på att numerus är en kategori 
som har en betydelse för yttrandets innehåll och väljs avsiktligt av talaren 
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medan genus är en inneboende egenskap hos ordet som inte i samma ut-
sträckning är semantiskt betingad. Det är snarare fråga om en lexikal kun-
skap.  

Hammarberg (1996) menar att det vid sidan av processbarheten finns 
andra faktorer som driver inlärningen framåt. Han talar om Perceived Com-
municative Value (PCV, ’uppfattat kommunikativt värde’) och avser därmed 
sådana företeelser i målspråket som inläraren uppfattar som värdefulla, menings-
fulla och användbara för kommunikationen, t.ex. med avseende på 
semantiska egenskaper (se även avsnitt 2.6.2). Sådana främjar inlärningen, 
vilket enligt Hammarberg kan komma i konflikt med PT:s förutsägelser. Han 
menar att det utöver en PT-hierarki också finns en så kallad PCV-hierarki, i 
de fall där inläraren tillmäter en struktur ett högt kommunikativt värde. I 
svenskan förmodas den morfologiska kategorin genus ha ett lågt PCV, efter-
som genus är en lexikalt inneboende egenskap utan semantisk innebörd, 
medan numerus är en kategori med högt PCV, eftersom numerus har bety-
delse för yttrandets innebörd. Därmed torde numeruskongruens tillägnas före 
genuskongruens.  

I Hammarbergs longitudinella studie stämmer detta när det gäller attri-
butiv kongruens, men inte predikativ kongruens, där istället neutrum-
kongruens tycks tillägnas först, också före attributiv ställning, vilket enligt 
Hammarberg innebär att när PT och PCV kommer i konflikt med varandra 
tar PCV över. Principen om uppfattat kommunikativt värde är i detta fall 
starkare än PT:s förutsägelser om att det är storleken på den syntaktiska 
domänen som styr utvecklingen. Detta menar han beror på att det utöver rent 
lexikal kongruens också i predikativ ställning finns en annan funktion hos 
neutrum, nämligen så kallad icke-kongruens som används för att frammana 
en mer generell betydelse: t.ex. pannkakor är gott. Denna funktion kan en-
ligt Hammarberg uppfattas som kommunikativt värdefull av inläraren, som 
därför tillägnar sig strukturen tidigare än vad PT förutser. Hammarberg be-
tonar att andraspråksinlärning är en dynamisk process som styrs av olika 
faktorer som ibland leder åt olika håll. Storleken på de syntaktiska domäner-
na, som utgör nivåerna i PT-hierarkin, är enligt honom visserligen inte en 
oviktig faktor för inlärarspråkets utveckling, men PT behöver kompletteras 
med en vidare syn på språkinlärning som också beaktar semantiska, pragma-
tiska och kommunikativa aspekter av inlärningsprocessen. 

Glahn m.fl. (2001) har alltså gjort relaterade fynd, när de genomförde en 
semantiskt differentierad analys i sin stora tvärsnittsstudie på de tre nordiska 
språken danska, norska och svenska (se även avsnitt 2.6.2). De fann att när 
analysen gjordes i enlighet med PT (dvs. utifrån storleken på den syntaktiska 
domänen) stöder resultatet PT:s förutsägelser. Attributiv kongruens behärs-
kas i högre grad än predikativ kongruens, som i sin tur är vanligare än pre-
verbal negation i bisats, förutsatt att det implikationella mönstret i en tvärsnitts-
studie kan anses spegla en inlärningsgång för dessa företeelser. Men när 
analysen separerades semantiskt, det vill säga när numerus respektive genus 
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analyserades separat, visade det sig att det parallellt med process-
barhetshierarkin också finns en annan hierarki, såtillvida att numerus-
kongruens tillägnas före genuskongruens i såväl attributiv som predikativ 
ställning.  

Som tidigare nämnts har man velat förklara detta med att de båda gram-
matiska kategorierna inte har samma semantiska vikt. Medan numerus väljs 
aktivt av inläraren utifrån dess betydelse för yttrandets innehåll, är genus till 
stora delar en inneboende morfologisk (lexikal) egenskap hos substantivet 
som inläraren måste känna till (Källström 1993:62). Hos de flesta substantiv 
har genus ingen klar semantisk bas. Därför ställs inläraren inför i grunden 
olika uppgifter när det gäller numerus- respektive genuskongruens. Piene-
mann för ett liknande resonemang när det gäller inlärning av tyska som 
andraspråk: 

[…] gender agreement marking is acquired later than “plural agreement”. 
This is because the diacritic feature ‘number’ can be read off the conceptual 
structure while the feature ‘gender’ has to be introduced one by one into the 
lexicon, and this process is complicated by the fact that there is no simple 
one-to-one relationship between the three classes of gender and certain 
classes of nouns. On the contrary, German gender assignment is highly arbi-
trary. (Pienemann 1998b:11) 

 
Detsamma får sägas gälla svenskan, även om det finns vissa ledtrådar såsom 
att animata substantiv oftast är utrum, men till stor del är genus en god-
tycklig egenskap hos substantiven som måste läras in för vart och ett. Piene-
mann (1998b:159–162) menar att när man analyserar inlärarspråk enligt PT, 
måste man i varje inlärares produktion genomföra vad han kallar ”faktorise-
ring”61 av hur de grammatiska kategorierna markerats i sitt sammanhang, för 
att man ska kunna bilda sig en uppfattning om inlärarspråkets underliggande 
system. Han illustrerar detta med ett exempel hämtat från Håkansson (1996), 
där inläraren tämligen konsekvent markerar adjektiv i singular med noll-
morfem, medan de flesta plurala kontexter markeras med -a. Neutrum mar-
keras däremot aldrig även om det finns kontexter där detta är obligatoriskt. 
Detta visar enligt Pienemann att inläraren har skapat ett systematiskt om än 
förenklat system för adjektivkongruens som helt grundar sig på semantiska 
faktorer, i och med att numerus markeras tämligen konsekvent men inte 
genus.  

I Levelts (1989) modell för talproduktion (se avsnitt 2.5.1) väljs numerus 
i begreppskomponenten medan genus kommer från lexikonet (Hammarberg 
2004). Det handlar således om att olika komponenter i talproduktionen är 
inblandade i användningen av de båda grammatiska kategorierna. Pienemann 
                               
61 Faktorisering betyder enligt Nationalencyklopedin (1991) ”uppdelning av t.ex. ett heltal i 
en produkt av faktorer, t.ex. 12 = 4 x 3”. Här avses hur de grammatiska kategorierna använts i 
sitt sammanhang, det vill säga vilka former som använts och i vilka funktioner (dvs. plural, 
utral eller neutral funktion).  
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(1998b:161) menar att i detta fall är ett helt målspråksliknande system att 
vänta sig betydligt senare i inlärningsprocessen. Hade man enbart tittat på 
graden av korrekthet i exemplet, hade man kunnat förledas att tro att in-
läraren inte alls behärskade adjektivkongruens. Faktoriseringen gör att man 
kan hålla isär form-funktionella relationer från processbarhet. Jag tolkar 
detta som att han menar att man för ett språk som svenskan, som har ett 
komplicerat system för adjektivkongruens, inte kan kräva att inläraren upp-
visar ett fullt utbyggt målspråksliknande system. Genom att faktorisera böjnings-
kategorierna bör man kunna se att inläraren trots allt klarar av att överföra 
grammatisk information, även om hon bara skiljer mellan singular och plu-
ral, och alltså behärskar numeruskongruens men inte genuskongruens. 

Rahkonen & Håkansson (2008:150) hävdar att predikativ kongruens och 
inversion i spetsställda huvudsatser är så pass olika till sin natur att de kan-
ske inte borde tillhöra samma PT-nivå. Det väcker frågor kring den nivå-
indelning som föreslås för PT-hierarkin. Deras studie har emellertid kommit 
fram till motsatt resultat jämfört med föreliggande: deras informanter ten-
derar att behärska inversion i högre grad än predikativ kongruens. De menar 
att detta kan bero på att predikativ kongruens kräver mer av inlärarens 
processningskapacitet än inversion. De båda studierna är emellertid inte helt 
jämförbara. I båda tillämpas visserligen PT på spontandata från språktest. De 
skiljer sig emellertid åt på så sätt att materialet i Rahkonen & Håkanssons 
studie utgörs av skriftlig produktion, och de tillämpar the emergence crite-
rion. Vid det kriteriet framträder ingen tydlig skillnad mellan tillägnandet av 
predikativ kongruens och inversion i föreliggande studie. Det är först vid 
analyskravet på 50 % och 80 % som skillnaden blir tydlig.  

6.1.1 Delstudiens syfte och hypotes 
Hammarbergs (1996) studie som refererats i föregående avsnitt var av longi-
tudinell karaktär och utfördes på 6 informanter. Data bestod av muntlig 
produktion som hade hämtats från inspelade samtal med infödda talare. 
Glahn m.fl. (2001) däremot genomförde en större experimentell tvärsnitts-
studie, där data eliciterats från 47 informanter med hjälp av bilder till vilka 
man ställde frågor i syfte att få dem att använda vissa strukturer. Min huvud-
studie kan också betecknas som ett slags tvärsnittsstudie, även om infor-
manterna hämtats från olika testtillfällen men i en situation med likartade 
förhållanden i övrigt. Data består av spontan muntlig produktion och det 
vore därför intressant att se om också mitt material visar att numerus-
kongruens tillägnas före genuskongruens. Därmed kan man undersöka huru-
vida olika slags studier (mindre longitudinella och större tvärsnittsstudier) 
och olika datatyper (spontant resp. experimentellt eliciterat) ger liknande 
resultat, vilket i sådana fall stärker hypotesen om att det parallellt med 
processbarhetshierarkin också finns en begreppsmässigt semantiskt grundad 
hierarki som styr inlärningsgången. Samtidigt kan man på så sätt få en tänk-
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bar förklaring till att fler testtagare tycks behärska nivå 4 för morfologin än 
för syntaxen i min studie. Hypotesen är att inlärarna, framförallt de som 
ännu inte till fullo behärskar nivå fyra, kommer att tendera att i högre grad 
behärska numeruskongruens än genuskongruens, och att dessa kommer att 
utgöras av samma testtagare som behärskar morfologin men inte syntaxen.  

6.2  Material och metod 
I det följande redogörs för vilket material och vilken metod som tillämpas i 
denna delstudie. Här ges också analysexempel för att mer konkret visa hur 
jag gått tillväga i analysen.  

Samtliga testtagare i mitt urval (från huvudstudien, kapitel 4) analyseras 
utifrån morfologin på PT-nivå 4. Jag har valt att fokusera på den fjärde nivån 
eftersom det är där den tydliga skillnaden mellan behärskningen av morfo-
login och syntaxen framträder. Jag har excerperat alla obligatoriska kontex-
ter med predikativ kongruens för nivån, för att sedan göra en form-funktio-
nellt baserad analys av dem, det vill säga se vad varje inlärare använder för 
former och vilken funktion (genus eller numerus) dessa har. Som analys-
kriterium för att en struktur ska anses vara behärskad har jag krävt minst 
80 % av alla obligatoriska kontexter (tabell 13, avsnitt 4.2.2).  

6.2.1 Analysexempel 
Närmast ges ett par exempel på hur den form-funktionella analysen genom-
förts. Det första exemplet utgörs av testtagaren G4, se tabell 26. Till vänster i 
tabellen anges vilken form testtagaren använder, och till höger i vilken 
funktion. Analysförfarandet är en bearbetning av Pienemann (1998b:160), 
och alla sifferuppgifter anges enligt mönstret form/funktion.  

Som tabell 26 visar har G4 totalt 26 kontexter med predikativ kongruens. 
Av dessa är 12 kontexter sådana där predikativet borde ha plural form, vilket 
också samtliga har (t.ex. dom va så läckra, vi blir påverkade). Detta marke-
ras således 12/12 i tabellen, vilket innebär att plural form tillämpas i plural 
funktion i 12 av 12 kontexter. Ingen av de obligatoriska kontexterna för plu-
ral står i singular form (vare sig i utrum eller i neutrum). En singular form i 
en plural kontext vore ogrammatisk, och därför markeras detta *0/12. 

Vidare har G4 enligt tabell 26 14 singulara kontexter, som alla har 
singular form, antingen neutrum eller utrum (t.ex. ja blev påverkad, de(t) e 
svårt). Av detta kan man sluta sig till att testtagaren behärskar numerus-
kongruens till fullo. I samtliga fall har singulara kontexter med utral funktion 
också utral form, det vill säga 7/7 (t.ex. den va så fin_), medan alla med 
neutral funktion har neutral form, det vill säga också 7/7 (t.ex. de(t) e 
säkert). Därmed visar analysen att G4 också behärskar genuskongruens i 
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predikativ ställning. Detta kommer således att markeras med + för såväl 
numerus som genus i resultattabellen (tabell 28, avsnitt 6.3). 

Tabell 26. Analysexempel 1: form-funktionell analys av predikativ kongruens hos 
testtagare G4 (26 kontexter) 

Funktion 

Numerus Genus 
 

Form 
Plural Sing. totalt Sing. utrum Sing. neutrum 

Plural 12/12 *0/14 *0/7 *0/7 
Singular totalt *0/12 14/14   
Singular utrum   7/7 *0/7 
Singular neutrum   *0/7 7/7 
Totalt 26/26 14/14 

 
Det andra exemplet utgörs av testtagare U18 (tabell 27). Hon har 21 kon-
texter med predikativ av vilka 12 borde ha plural form (t.ex. dom e som far-
liga). Men som man ser i tabell 27 gäller detta bara 9 av kontexterna, det vill 
säga 9/12 medan 3 av dessa har singular form, det vill säga *3/12 (t.ex. 
*dom blev van_). Övriga 9 kontexter borde ha singular form, vilket de också 
har (t.ex. de e björn som e farlig_). Därmed har U18 markerat numerus med 
korrekt form i 18 av 21 obligatoriska kontexter, det vill säga i 86 % av fal-
len, och kan alltså anses behärska numeruskongruens.  

Tabell 27. Analysexempel 2: form-funktionell analys av predikativ kongruens hos 
testtagare U18 (21 kontexter) 

Funktion 

Numerus Genus 
 

Form 
Plural Sing. totalt Sing. utrum Sing. neutrum 

Plural 9/12 *0/9 *0/4 *0/5 
Singular totalt *3/12 9/9   
Singular utrum   3/4 *3/5 
Singular neutrum   *1/4 2/5 
Totalt 18/21 5/9 
 
Som analysen av U18:s användning av numerus visar (tabell 27) har hon 
singular form i samtliga 9 singulara kontexter. Sett i ett numerusperspektiv 
är detta alltså ”korrekt”, men tittar man närmare på vilka singulara former 
hon använder, det vill säga vilket genus, blir bilden en annan. När det gäller 
genuskongruens har U18 4 kontexter vars funktion är utral men en av dem 
har neutral form (*naturen e jätterent). Utral form används alltså i 3 av 4 
utrala kontexter, medan neutral form används ogrammatiskt i en av 4 utrala 
kontexter. Av 5 kontexter med neutral funktion har 3 utral form (t.ex. *de(t) 
e inte så farlig_). Av totalt 9 kontexter i singular har således 5 markerats 
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korrekt för genus, det vill säga 55 %, vilket innebär att U18 inte kan anses 
behärska genuskongruens i predikativ ställning enligt 80-procentskriteriet. 

Sammanfattningsvis behärskar U18 numeruskongruens men inte genus-
kongruens. Adjektivet farlig i exemplet nedan illustrerar detta på ett tydligt 
sätt:  

 
björn som e farlig_ 
*de(t) e inte så farlig_ 
dom e som farliga 

 
Här ser man att testtagaren gör skillnad mellan singular och plural men inte 
mellan utrum och neutrum. 

På samma sätt som ovan har samtliga testtagares produktion analyserats. 
Efter dessa analysexempel presenteras i det följande resultatet av den form-
funktionella analysen av samtliga testtagare. 

6.3 Resultat 
I föregående avsnitt presenterades två analysexempel. I det följande redo-
visas resultatet av den form-funktionella analysen av samtliga testtagares 
behärskning av numerus- och genuskongruens i predikativ ställning (tabell 
28). Syftet är alltså att utröna huruvida testtagarna behärskar numerus-
kongruens i högre grad än genuskongruens, och om detta i sådana fall kan 
förklara det faktum att (de underkända) testtagarna tycks behärska PT-nivå 4 
för morfologin i högre grad än för syntaxen. 

Analyskriteriet är 80 % av alla obligatoriska kontexter, vilket innebär att 
av 10 kontexter måste predikativet kongruera med subjektet i 8 fall, vilket 
liksom i huvudstudien markeras + i tabellen. Om så inte är fallet markeras 
detta –, medan parentes innebär få kontexter eller att det inte finns någon 
tydlig kontrast, dock så att de som finns tyder på det angivna resultatet. Det 
kan t.ex. vara så att samtliga kontexter i singular utgörs av neutrum. Efter-
som det då inte finns några kontexter med utrum kan man inte säkert avgöra 
om testtagaren behärskar genuskongruens, även om de belägg som finns är 
målspråksenliga, vilket i sådana fall anges (+). Finns inga obligatoriska 
kontexter för predikativ kongruens alls anges detta / i tabellen. 

Utifrån tabell 28 kan man för det första konstatera att fler testtagare ver-
kar behärska numeruskongruens än genuskongruens. Därmed tycks hypote-
sen om att numerus är lättare att lära sig bekräftas. Vidare kan man utläsa en 
skillnad mellan den underkända och den godkända gruppen såtillvida att fler 
godkända behärskar såväl numerus- som genuskongruens, vilket överens-
stämmer med det tidigare resultatet i huvudstudien. Resultatet bör dock tol-
kas med försiktighet eftersom det hos flera av testtagarna finns få eller 
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osäkra kontexter. Dock kan man av resultaten för de underkända utläsa en 
tendens till att genuskongruens implicerar numeruskongruens. 

Tabell 28. Testtagarnas behärskning av numerus- och genuskongruens för PT-nivå 
4, predikativ kongruens 

Underkända 
testtagare 

Numerus Genus Godkända 
testtagare 

Numerus Genus 

U9 – – G5 – – 
U11 – – G12 – – 
U15 – – G2 + – 
U17 – – G11 + – 
U24 – – G15 + – 
U25 – – G9 + (–) 
U27 – – G7 / (+) 
U30 – – G14 / (+) 
U31 – – G33 – + 
U32 – – G30 (–) + 
U12 / (–) G6 + (+) 
U3 (+) – G1 + + 
U16 (+) (–) G3 + + 
U4 + – G4 + + 
U5 + – G8 + + 
U6 + – G10 + + 
U18 + – G13 + + 
U20 + – G16 + + 
U21 + – G17 + + 
U26 + – G18 + + 
U29 + – G19 + + 
U13 + (–) G20 + + 
U2 (–) (+) G21 + + 
U14 / (+) G22 + + 
U8 – + G23 + + 
U23 – + G24 + + 
U33 (+) + G25 + + 
U1 + + G26 + + 
U7 + + G27 + + 
U10 + + G28 + + 
U19 + + G29 + + 
U22 + + G31 + + 
U28 + + G32 + + 

+ uppnådd nivå 
– ej uppnådd nivå 
/ inga kontexter 
parentes = få eller osäkra kontexter 
 
I den underkända gruppen bryter U8 och U23 mot mönstret, eftersom de har 
genuskongruens men inte numeruskongruens. Tittar man närmare på U8:s 
produktion kan man se att hon har 2 obligatoriska kontexter för plural (av 
totalt 12 kontexter med predikativ), men ingen av dem är markerade för 
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plural (*vi är mycket svårt samt *alla är på något sätt intressant_). När det 
gäller genus har hon däremot rätt form i 8 av 10 kontexter och uppfyller 
därmed analyskriteriet. U23 har 3 obligatoriska kontexter för plural (av totalt 
16 kontexter) av vilka alla har singular form. Hennes produktion visar så-
ledes inga prov på att hon klarar numeruskongruens. Genuskongruens tycks 
hon däremot behärska eftersom hon har rätt form i 12 av 13 kontexter, och 
dessutom uppvisar systematisk kontrast med adjektiven hemlig – hemligt.  

Vidare finns 2 underkända testtagare som inte har några obligatoriska 
kontexter för plural alls (U12 och U14), varför man inte kan avgöra om de be-
härskar numeruskongruens. Ytterligare 4 underkända testtagare har få kon-
texter för plural (U2, U3, U16 samt U33). När det gäller genuskongruens har 
5 testtagare få kontexter (U12, U16, U13, U2 samt U14). Hos dessa testta-
gare går det alltså inte att se om det råder en implikationell ordning mellan 
numerus och genus. Alla övriga testtagare som har tillräckligt med kontexter 
följer emellertid det förmodade implikationella mönstret: har de genus-
kongruens har de också numeruskongruens, medan det omvända förhållandet 
inte råder. Att man har numeruskongruens innebär alltså inte nödvändigtvis att 
man också har genuskongruens.  

I den godkända gruppen finns en testtagare som bryter mot det förmodade 
implikationella mönstret (G33), en testtagare med få kontexter för plural 
(G30) samt 2 testtagare som inte har några plurala kontexter alls (G7 och 
G14). Det går därför inte att avgöra om de behärskar numeruskongruens. 
Dessa 2 har dessutom få kontexter för genuskongruens, varför analysen i 
deras fall blir osäker när det gäller predikativ kongruens överhuvudtaget. 
Också G9 och G6 har få kontexter för genuskongruens. Övriga testtagare i 
den godkända gruppen följer dock det implikationella mönstret. Eftersom 
lika många godkända klarar numeruskongruens som genuskongruens, finns 
det dock ingen skillnad i behärskningen i den godkända gruppen, vilket kan 
bero på att de har passerat detta inlärningsstadium. 

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att numerus är lättare att lära sig 
än genus, eftersom fler testtagare tycks behärska numeruskongruens än genus-
kongruens, om man förutsätter att ett sådant mönster speglar en inlärnings-
gång. Detta gäller i synnerhet den underkända gruppen, där 18 testtagare 
tycks behärska numerus medan endast 11 visar tecken på att behärska genus. 
Bland de godkända är motsvarande siffror 27 resp. 27, så där finns alltså 
ingen skillnad på gruppnivå. Detta kan möjligen förklaras med att de god-
kända i stor utsträckning redan uppnått nivån, varvid det inte går att urskilja 
någon tydlig inlärningsgång.  

6.3.1 Utvidgad analys 
Med hänsyn till att ett antal testtagare i analysen ovan hade få eller inga 
kontexter, kommer jag i det följande att redovisa en utvidgad analys, vilken 
bygger på att jag hos dessa testtagare excerperar samtliga kontexter med 
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predikativ kongruens ur hela deras resterande samtal. Detta för att se om det 
går att få ett säkrare grundlag för analysen. 

I tabell 29 redovisas resultatet av den utvidgade analysen. Jag har alltså här fo-
kuserat på de testtagare som uppvisade få eller inga kontexter med predikativ 
kongruens.62 Den ursprungliga analysen är identisk med resultatet som 
redovisades i föregående avsnitt (tabell 28), medan den utvidgade analysen 
utgörs av resultatet för hela det analyserade testsamtalet, det vill säga den 
första delen som ligger till grund för den ursprungliga analysen tillsammans 
med hela den återstående delen av samtalet. 

Tabell 29. Utvidgad analys av testtagare med få eller inga kontexter på PT-nivå 4 

Ursprunglig analys Utvidgad analys 
Testtagare 

Numerus Genus Numerus Genus 

U2 (–) (+) – (+) 
U3 (+) – + – 
U12 / (–) + + 
U13 + (–) + – 
U14 / (+) (–) + 
U33 (+) + (+) + 
G6 + (+) + (+) 
G7 / (+) + (+) 
G9 + (–) + – 
G14 / (+) / + 
G30 (–) + (+) + 
+ uppnådd nivå 
– ej uppnådd nivå 
/ inga kontexter 
parentes = få eller osäkra kontexter 

 
Vid den utvidgade analysen (tabell 29) har alla testtagare utom en (G14) 
åtminstone någon kontext för såväl numerus- som genuskongruens. G14 har 
alltså inga plurala kontexter alls, och det går därmed inte att sluta sig till 
huruvida hon behärskar numeruskongruens. En del av frågetecknen har rä-
tats ut (U3, U12, U13 och G9) medan andra kvarstår. Det är oftast så att det 
osäkra resultatet inom parentes vid det första analystillfället styrks då den 
utvidgade analysen givit tillräckligt stort underlag (U2, U3, U13, U14, G9 
samt G14), men det finns också en testtagare för vilken den nya analysen 
givit ett motsatt resultat (U12).  

                               
62 U16 uppvisade också få och osäkra kontexter för såväl numerus (+) som genus (–). 
Samtalet slutar dock redan vid den ursprungliga analysens slut, vilket förmodligen beror på att 
denna testtagare är mycket svag och fåordig. Bedömarna tycker kanske inte att det är 
meningsfullt att fortsätta samtalet, eftersom de redan säkert vet att U16 kommer att 
underkännas. Därför har jag inte kunnat göra någon ytterligare analys av hennes samtal. 
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För ett par av testtagarna kvarstår det osäkra resultatet efter den utvidgade 
analysen (U33 och G6). Av samtalet med U33 återstår ca 7 minuter när den 
första analysen avslutats, men de 4 kontexter med predikativ kongruens som 
där finns ger inte ett säkrare underlag. Resten av samtalet med G6 ger där-
emot ytterligare 14 kontexter med predikativ, men ingen av dem kan med 
säkerhet styrka att hon behärskar genuskongruens, eftersom de flesta kon-
texterna för genuskongruens utgörs av neutrum, medan endast ett av predi-
kativen har funktionen utrum, och utgörs av ordet förtjust, som ju har samma 
form oavsett om funktionen är utral eller neutral. 

I de flesta fall stöder alltså resultatet av den utvidgade analysen hypotesen 
att det finns en implikationell ordning såtillvida att numerus tillägnas före 
genus. U2 och U14 utgör härvidlag undantag, men hos båda dessa testtagare 
finns få kontexter. U2 har för få kontexter för att man säkert ska kunna 
hävda att hon behärskar genuskongruens, medan U14 har för få plurala kon-
texter, vilket gör att man inte vet om hon behärskar numeruskongruens. 

Sammanfattningsvis ger den utvidgade analysen ett något säkrare under-
lag, som i viss mån styrker resultatet av den första analysen. Därmed tycks 
hypotesen om att numeruskongruens är lättare att lära sig än genuskongruens 
bekräftas. Frågan är om detta också kan förklara varför fler testtagare verkar 
behärska morfologin än syntaxen för PT-nivå 4 (jfr kapitel 4). Denna fråga 
diskuteras ytterligare i följande avsnitt. 

6.4 Morfologi och syntax för PT-nivå 4 
Resultatet i föregående avsnitt tyder på att numeruskongruens behärskas av 
fler än genuskongruens vid PT-nivå 4. För att se om detta kan förklara varför 
fler testtagare behärskar morfologin än syntaxen, gör jag i det följande en 
jämförelse mellan testtagarnas resultat för morfologin och syntaxen på PT-
nivå 4 analyserat utifrån kriteriet 80 % behärskning av alla obligatoriska 
kontexter (hämtat från tabell 13 resp. tabell 16 i kapitel 4). Jämförelsen 
presenteras i tabell 30. Observera att tabellen i detta fall inte är avsedd att 
påvisa något implikationellt förhållande, utan enbart att redovisa vilka test-
tagare som tycks behärska morfologin men inte syntaxen, och huruvida det i 
dessa fall samtidigt förhåller sig så att de behärskar numerus- men inte genus-
kongruens.  

Av tabell 30 framgår att det i den underkända gruppen finns 7 testtagare 
som uppnått PT-nivå 4 för morfologin, utan att ha gjort detsamma för 
syntaxen. Ytterligare en underkänd testtagare (U14) visar liknande ten-
denser, men här handlar det om få kontexter, varför resultatet måste tas med 
en nypa salt. Endast 2 av de underkända har uppnått PT-nivå 4 för syntaxen. 
Av dessa har den ena (U6) inte uppnått nivån för morfologin enligt 80-
procentskriteriet, medan den andra (U2) har uppnått nivån för såväl syntaxen 
som morfologin. 
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Tabell 30. Testtagarnas behärskning av numerus- och genuskongruens i predikativ 
jämfört med deras resultat för PT-nivå 4 för morfologi resp. syntax  

Underkända 
testtagare 

N
um

er
us

 

G
en

us
 

M
or

fo
lo

gi
 

Sy
nt

ax
 Godkända 

testtagare 

N
um

er
us

  

G
en

us
 

M
or

fo
lo

gi
 

Sy
nt

ax
 

U9 – – – – G5 – – – – 
U15 – – – – G12 – – – – 
U17 – – – – G2 + – – + 
U24 – – – – G11 + – – – 
U25 – – – – G15 + – – + 
U30 – – – – G9 + (–) – – 
U32 – – – – G7 / (+) (+) + 
U31 – – – – G14 / (+) (+) + 
U27 – – – – G33 – + – + 
U11 – – – – G30 (–) + (+) + 
U12 / (–) (–) – G6 + (+) + + 
U3 (+) – – – G1 + + + + 

U16 (+) (–) (–) – G3 + + + + 
U4 + – – – G4 + + + + 
U5 + – – – G8 + + + – 
U6 + – – + G10 + + + – 

U18 + – – – G13 + + + + 
U20 + – + – G16 + + + + 
U21 + – – – G17 + + + + 
U26 + – – – G18 + + + + 
U29 + – – – G19 + + – + 
U13 + (–) – – G20 + + + + 
U2 (–) (+) + + G21 + + + + 

U14 / (+) (+) – G22 + + + + 
U8 – + – – G23 + + + + 

U23 – + – – G24 + + + + 
U33 (+) + + – G25 + + + – 
U1 + + + – G26 + + + + 
U7 + + + – G27 + + + + 

U10 + + + – G28 + + + + 
U19 + + – – G29 + + + + 
U22 + + + – G31 + + + + 
U28 + + + – G32 + + + + 

+ uppnådd nivå 
– ej uppnådd nivå 
/ inga kontexter 
parentes = få eller osäkra kontexter 

 
Bland de godkända testtagarna har 3 uppnått nivå 4 för morfologin men inte 
för syntaxen (G8, G10 och G25). Lika många testtagare har uppnått nivån 
för syntaxen men inte för morfologin (G2, G15, och G19). Som grupp visar 



 179 

25 av de godkända tecken på att ha erövrat nivå 4 för morfologin medan 26 
gjort det för syntaxen. Den godkända gruppen lämnar således ingen egentlig 
vittnesbörd om huruvida morfologin tillägnas före syntaxen, vilket kan bero 
på att de redan passerat detta stadium.  

Det kan te sig underligt att U19 och G19 behärskar såväl numerus- som 
genuskongruens, men inte morfologi. Förklaringen är dock följande: När det 
gäller U19 är behärskningsfrekvensen för morfologin 8/11, det vill säga 
75 %, vilket alltså inte når upp till 80-procentsgränsen. När det gäller genus-
kongruens är frekvensen 6/7, det vill säga 86 %. För numeruskongruens är 
frekvensen 9/11, det vill säga 82 %, vilket beror på att belägg i singular som 
har fel genus fortfarande betraktas som ”korrekta” i ett numerusperspektiv. 
Samma sak gäller G19 för vilken motsvarande behärskningsfrekvenser är 
24/32 för morfologin (dvs. 75 %), för genuskongruens 20/23 (dvs. 87 %), 
medan den för numeruskongruens är 27/32 (dvs. 84 %). 

För tydlighetens skull har de underkända testtagare som klarat morfologin 
men inte syntaxen på PT-nivå 4 lyfts ut i en egen tabell (tabell 31). Jag har 
också angivit den procentuella andelen belägg av obligatoriska kontexter för 
morfologin resp. syntaxen för att det ska gå att bilda sig en uppfattning om 
hur stor skillnaden är. Som synes är skillnaden i de flesta fall betydande, 
utom möjligtvis när det gäller testtagare U28, hos vilken behärskningsgraden 
är 91 % för morfologin och 67 % för syntaxen.  

Tabell 31. Underkända testtagare som uppnått PT-nivå 4 för morfologin men inte för 
syntaxen (enligt 80-procentskriteriet), samt deras behärskning av numerus och genus 

Morfologi Syntax 
Testtagare Numerus Genus 

Nivå 4 % Nivå 4 % 

U1 + + + 90 – 20 
U7 + + + 96 – 28 
U10 + + + 100 – 8 
U14 / (+) (+) (80) – 7 
U20 + – + 85 – 8 
U22 + + + 90 – 0 
U28 + (+) + 91 – 67 
U33 (+) + + 88 – 26 

+ uppnådd nivå 
– ej uppnådd nivå 
/ inga kontexter 
parentes = få eller osäkra kontexter 

 
Som framgår av tabell 31 är det endast en av testtagarna i urvalet som be-
härskar numerus men inte genus, nämligen U20. Min hypotes om att de 
testtagare som klarar morfologin men inte syntaxen skulle utgöras av samma 
testtagare som behärskar numeruskongruens men inte genuskongruens, be-
kräftas därmed inte eftersom den bara gäller i detta enda fall. Övriga tycks 
behärska såväl numerus som genus (4 st.), eller också har de inga eller för få 
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belägg (3 st.) för att man säkert ska kunna avgöra detta. De belägg som finns 
talar dock för att också de behärskar såväl numerus- som genuskongruens. 
Av de övriga underkända testtagare som förefaller behärska numerus men 
inte genus (se tabell 30) har ingen uppnått nivå 4 vare sig för morfologin 
eller för syntaxen, förutom U6 som uppnått nivån för syntaxen men inte för 
morfologin.  

Slutsatsen blir att det inte finns något entydigt mönster eller samband här. 
Förhållandet att fler testtagare tycks behärska PT-nivå 4 för morfologin än 
för syntaxen verkar inte bero på att de tillägnar sig numeruskongruens tidi-
gare än genuskongruens. Fler testtagare behärskar visserligen numerus än 
genus (jfr tabell 30), men det tycks inte vara det som kan förklara varför 8 av 
de underkända testtagarna förefaller behärska nivå 4 för morfologin men inte 
för syntaxen.  

6.5 Sammanfattande diskussion 
Denna delstudie har haft två syften: dels att se huruvida mina resultat be-
kräftar tidigare studier (Hammarberg 1996, Glahn m.fl. 2001) enligt vilka 
numeruskongruens tillägnas tidigare än genuskongruens, dels att utröna om 
detta i så fall skulle kunna förklara varför fler testtagare i min studie behärs-
kar morfologin än syntaxen på PT-nivå 4.  

När det gäller det första delsyftet tycks min studie bekräfta tidigare resul-
tat. Bland de underkända testtagarna behärskar betydligt fler numerus än 
genuskongruens i predikativ ställning. Dessutom tycks det råda en implika-
tionell ordning mellan numerus och genus, såtillvida att behärskning av genus-
kongruens tycks förutsätta behärskning av numeruskongruens, men inte det 
omvända: klarar man numeruskongruens innebär inte det nödvändigtvis att 
man behärskar genuskongruens. Eftersom denna tendens återfinns i såväl 
material bestående av spontant tal (Hammarberg 1996 samt föreliggande 
studie) som material av experimentell karaktär (Glahn m.fl. 2001), liksom i 
såväl longitudinella studier som tvärsnittsstudier, kan man förmoda att det 
verkligen finns en skillnad i inlärningsordning mellan dessa båda kongruens-
kategorier. Här förefaller det rimligt att ansluta sig till tidigare förklarings-
modeller: Numerus har en högre semantisk vikt, dess funktion har en be-
tydelse för yttrandets innehåll och väljs aktivt av talaren, medan genus i stort 
sett är en lexikal, inneboende egenskap som inte har samma semantiska inne-
börd. Att tillskriva ett ord fel genus får inte samma konsekvenser för 
yttrandets betydelse som att använda fel numerus. Kanske uppfattas därför 
inte genus som lika kommunikativt värdefullt av inlärarna, vilket medför att 
inlärningen tar längre tid.  

Det är framförallt underkända testtagare som behärskar numerus-
kongruens i högre grad än genuskongruens, medan de godkända behärskar 
båda. Detta kan emellertid inte förklara att flera av de underkända klarar 
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morfologin men inte syntaxen. De testtagare som har klarat morfologin men 
inte syntaxen behärskar nämligen som regel både numerus- och genus-
kongruens, medan de som klarar numeruskongruens men inte genus-
kongruens oftast inte har uppnått nivå 4 vare sig för syntaxen eller för morfo-
login. Det finns således inget tydligt samband eller mönster i detta avseende 
som skulle kunna förklara skillnaden i behärskning av morfologi och syntax 
på den aktuella nivån.  

Det är möjligt att förklaringen istället ligger i svårigheten att analysera 
morfologin, som Pienemann (1998b) också lyfter fram. Att analysera 
syntaxen för PT-nivå 4 är tämligen oproblematiskt eftersom huvudsatser 
med initialt icke-subjekt antingen har omvänd eller rak ordföljd. Det innebär 
därför inga svårigheter att avgöra om en testtagare behärskar inversion eller 
ej. Dessutom finns det gott om kontexter hos samtliga testtagare. Vid analy-
sen av morfologin har jag däremot ställts inför svårigheter av flera slag: 
Antingen har kontexterna varit för få eller också har ingen helt tydligt 
genomförd systematik gått att urskilja, med kontexter för såväl numerus som 
genus. I några få fall har också testtagarens uttal gjort det svårt att säkert 
avgöra vilket genus som verkligen avses. Ett exempel på detta är inlärare 
som i sitt förstaspråk har så kallad utljudsskärpning (se Garlén 2003:88), där 
distinktionen mellan /t/ och /d/ neutraliseras i final ställning. Det gör det 
svårt att säkert veta om en testtagare som säger *hon va engagerat eller 
*den va utrotat verkligen avser neutrumändelsen -t eller om det är fråga om 
uttalstransfer från förstaspråket.  

Svårigheter av det här slaget gäller visserligen endast ett fåtal kontexter i 
mitt material, och jag har i osäkra fall bortsett från dessa. Sammantaget är 
dock osäkerhetsfaktorerna fler när det gäller att analysera morfologin, vilket 
kan ha lett till att analysen är mer osäker än den av syntaxen. Dock förefaller 
det som om analysen blir lättare att genomföra ju högre behärskningsgraden 
är. Hos de godkända testtagarna finns inte samma tydliga skillnad. Hos dem 
är det ungefär lika många som behärskar nivå 4 för morfologin (25 st.63) som 
för syntaxen (26 st.). Detsamma gäller skillnaden i behärskning av numerus- 
resp. genuskongruens, där lika många, 27 testtagare,64 behärskar numerus 
medan 24 behärskar genus, och ytterligare 3 visar tendenser därtill. 
Förmodligen beror detta på att behärskningsgraden i stort är högre i den 
godkända gruppen. Finns en inlärningsgång så har de godkända i stort sett 
redan passerat detta stadium. 

Svårigheten i analysen av morfologin kanske också har att göra med att 
svenskan har ett mycket komplext system för kongruensböjning (Källström 
1993). Det borde emellertid snarare få till följd att inlärningen av predikativ 
kongruens försenas och inte som i mitt fall tycks ske tidigare, vilket Piene-

                               
63 22 testtagare har uppnått nivån för morfologin medan ytterligare 3 visar tendenser till att 
göra det. 
64 När det gäller genus har 24 uppnått nivån och ytterligare 3 visar tendenser därtill. 
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mann (1998b:161) också föreslår: ”[…] the full paradigm can be expected to 
develop much later because of the complex form-function relationships in-
volved in the morphological marking of gender on adjectives.” Möjligen är 
det så att predikativ kongruens visserligen är svårt att lära sig, men så är 
även fallet med inversion, som ju är en kraftigt markerad struktur som 
många inlärare har svårt att tillägna sig, kanske t.o.m. i ännu högre grad än 
predikativ kongruens. Det kan också vara så att Rahkonen & Håkansson 
(2008) har rätt i att predikativ kongruens och inversion i grunden är så pass 
olika fenomen att de kanske inte kan hänföras till samma nivå i PT-hierarkin. 
Deras studie resulterade emellertid i motsatt tendens, nämligen att informan-
terna föreföll behärska inversion tidigare än predikativ kongruens. Studien är 
dock inte helt jämförbar med min, eftersom den utfördes på skriftlig produk-
tion, och utgick från the emergence criterion.  

Det är också möjligt att de olika osäkerhetsfaktorerna lett till att analysen 
av morfologin blivit alltför ”generös”. Vid analysen av syntaxen bortsåg jag 
från eventuella oanalyserade helfraser. Kanske borde jag ha gjort detsamma 
när det gäller morfologin. Jag syftar då på frekvent förekommande fraser av 
typen det är säkert, det är svårt etc. Det är inte otänkbart att sådana frek-
venta fraser kan finnas lagrade hos inlärare som oanalyserade helheter, och 
då i vissa fall kanske felaktigt givit intrycket av en produktiv, systematisk 
kongruens när det gäller predikativen. 

Sammanfattningsvis bekräftar delstudien tidigare fynd som tyder på att 
numeruskongruens tillägnas före genuskongruens, men det kan inte vara 
förklaringen till att de underkända testtagarna i min studie behärskar morfo-
login i högre grad än syntaxen. Denna fråga förblir därför tillsvidare obe-
svarad. 
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7 Sammanfattning och diskussion 

I den här avhandlingen har en grammatisk teori för andraspråksinlärning, 
den så kallade processbarhetsteorin (PT, Pienemann 1998b), tillämpats på ett 
muntligt språktest, Tisus (Test i svenska för universitets- och högskole-
studier). Det övergripande syftet har varit att se om PT kan vara till nytta vid 
testbedömning, samtidigt som teorin prövas på spontandata som inte samlats 
in just för att pröva densamma. Till skillnad från studier med experimentell 
metodik har man vid sådana studier inte kontroll över antalet belägg.  

PT utgår från inlärarens växande förmåga att processa och producera 
morfologiska och syntaktiska strukturer. Detta sker enligt PT i en hierarkisk 
ordning som tar sin utgångspunkt i storleken på den syntaktiska domän där 
den grammatiska processen äger rum. På så sätt kan inläraren överföra 
grammatisk information inom allt större syntaktiska domäner: fras, sats och 
hel mening. Processerna inordnas i en hierarki som består av fem nivåer (se 
avsnitt 2.5.4).  

Syftet med huvudstudien (kapitel 4) har varit att utröna huruvida de god-
kända testtagarna skiljer sig från de underkända när det gäller deras förmåga 
att processa grammatiska strukturer. Hypotesen var att de godkända test-
tagarna skulle befinna sig på en högre nivå i PT-hierarkin än de underkända, 
och alltså vara bättre på att processa och producera grammatiska strukturer, 
men att det också skulle finnas testtagare som avvek från detta mönster. Jag 
har också undersökt vilka faktorer som kan ha påverkat bedömningen av de 
testtagare som avviker från resultatmönstret i huvudstudien (uppföljnings-
studie 1, kapitel 5). Slutligen har jag problematiserat tillämpningen av PT på 
morfologi och syntax (uppföljningsstudie 2, kapitel 6). Jag har alltså försökt 
att tillämpa en teoretisk modell samtidigt som själva modellen prövats. En 
utgångspunkt har varit en önskan att förena två forskningsfält som av tradi-
tion inte haft så mycket utbyte: andraspråksinlärning och testforskning. I det 
följande sammanfattas och diskuteras de viktigaste resultaten. 

7.1 Finns det ett samband mellan PT-nivå och 
testresultat? 

I avhandlingens huvudstudie (kapitel 4), jämförs de PT-nivåer testtagarna 
befinner sig på med deras resultat på Tisus. I inledningskapitlet (1.2) ställdes 
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följande forskningsfrågor i anslutning till huvudstudien: (Hur) skiljer sig PT-
nivån åt mellan de godkända och de underkända testtagarna? Har process-
barheten någon relevans för testresultatet i övrigt? Kan PT därmed användas 
vid muntlig bedömning? I det följande ges en kort sammanfattning av re-
sultaten, varefter jag försöker besvara frågorna. 

De tre översta nivåerna i PT-hierarkin redovisas i kapitel 4, det vill säga 
PT-nivå 3–5.65 På nivå 3 undersöks attributiv kongruens och spetsställt icke-
subjekt i huvudsats med rak ordföljd. På nivå 4 analyseras predikativ kong-
ruens och spetsställt icke-subjekt i huvudsats med inversion. Slutligen, på 
nivå 5, undersöks preverbal negation i bisats.  

Tre olika analyskriterier används: the emergence criterion (dvs. ett produk-
tivt exempel räcker), 50 % eller 80 % behärskning (se avsnitt 3.3). Enligt 
Pienemann (1998b), som alltså förespråkar the emergence criterion, räcker 
det med ett enda exempel på systematisk tillämpning för att en struktur ska 
anses vara processbar, men detta kriterium ger inte något tydligt utslag i min 
studie. De flesta som anmäler sig till Tisus har nämligen kommit 
förhållandevis långt i sin språkutveckling, och det blir då inte särskilt rele-
vant när en grammatisk regel börjar tillämpas, utan när den når en viss grad 
av automatisering (jfr Moe 2002, Håkansson & Norrby 2005:143). Analy-
serna utifrån de högre procentsatserna (dvs. 50 % och 80 %) lyckas däremot 
fånga de mer avancerade inlärarna. Oavsett om morfologin och syntaxen 
analyseras separat eller tillsammans, finns härvid en klar skillnad mellan den 
godkända och den underkända gruppen, en skillnad som blir alltmer tydlig ju 
strängare analyskriterium som används. Testtagarna i den godkända gruppen 
ligger som regel på en klart högre PT-nivå än de i den underkända gruppen. 
Därmed har min hypotes om att det finns en skillnad mellan den godkända 
och den underkända gruppen, när det gäller deras förmåga att processa 
grammatisk information, infriats. I en studie av Moe (2002, se avsnitt 2.7.4) 
syntes inte heller någon skillnad mellan godkända och underkända testtagare 
vid the emergence criterion, utan den framträdde först vid en högre grad av 
automatisering.  

Ur de olika delanalyserna framträder ett tämligen enhetligt mönster. Det 
finns ett slags vattendelare på PT-nivå 4, eftersom de flesta godkända test-
tagare klarar av att processa strukturer på den nivån, eller ännu högre upp i 
PT-hierarkin, medan nästan ingen av de underkända behärskar strukturer på 
nivå 4 ännu. De befinner sig i regel på nivå 3. Det innebär att den fjärde 
nivån i processbarhetshierarkin tycks vara den stora utmaningen för många 
andraspråksinlärare. Mina resultat talar för att den som behärskar predikativ 
kongruens och inversion också i övrigt besitter en sådan språkbehärskning 
att hon kan godkännas på Tisus. Endast en testtagare som behärskar båda 

                               
65 Att excerpera och redovisa strukturer på de nedersta nivåerna (nivå 1–2) i PT-hierarkin 
visade sig inte vara meningsfullt eftersom inga av testtagarna befann sig på ett sådant tidigt 
inlärningsstadium (se avsnitt 3.3).  
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dessa strukturer enligt 80-procentskriteriet har underkänts. Något fler, 7 
stycken, har godkänts trots att de inte behärskar nivå 4.66 Det förefaller såle-
des vara möjligt att godkännas på Tisus även om man inte behärskar PT-nivå 
4, men det är relativt ovanligt i mitt material. Än mer ovanligt är det att den 
som behärskar inversion och predikativ kongruens underkänns på testet. Kan 
man tolka detta resultat så att det finns ett samband mellan förmågan att 
processa och producera grammatiska strukturer och kommunikativ språk-
förmåga i stort, eftersom det är vad Tisus avser att pröva? Denna fråga disku-
teras vidare i avsnitt 7.4. 

I anslutning till resultaten av huvudstudien redovisas också antalet belägg 
och kontexter som ligger till grund för analysen (avsnitt 4.2.1). En obliga-
torisk kontext för inversion är en huvudsats som inleds med ett annat satsled 
än subjektet. För att en sådan kontext ska räknas som belägg för PT-nivå 4 
krävs således att ordföljden är omvänd, det vill säga att verbet placeras på 
andra plats och subjektet därefter. Om en testtagare har 10 huvudsatser med 
initialt icke-subjekt och 7 av dem har omvänd ordföljd, innebär det således 
att hon har 7 belägg av 10 obligatoriska kontexter. I redovisningen fram-
träder en tendens som är intressant i sig: de godkända har inte bara en större 
andel korrekta belägg för PT-nivå 4 och 5, de har också fler obligatoriska 
kontexter av de aktuella strukturerna. De använder alltså oftare predikativ 
kongruens, spetsställning och negerade bisatser, samtidigt som de i högre 
grad har en målspråksenlig behärskning av strukturerna. Frågan är om detta 
innebär att avancerade inlärare är mer benägna att använda sig av dessa mer 
komplexa strukturer, kanske just för att de behärskar dem i högre grad.  

Enligt Bolander (1987) påverkas användningen av negerade bisatser av 
hur långt inläraren kommit i sin språkutveckling, vilket hon menar beror på 
att negerade bisatser är mer komplexa än icke-negerade, som i sin tur är mer 
komplexa än huvudsatser. Rahkonen & Håkansson (2008) påpekar att frekven-
sen hos strukturerna i PT-hierarkin speglar frekvensen i infödda talares 
svenska. Frekvensen är lägre ju högre PT-nivå en struktur tillhör, något som 
kanske också talar för att frekvens och komplexitet hänger samman, men 
även att frekvensen i inlärarens input påverkar förmågan att tillägna sig en 
struktur.  

Som en konsekvens av detta har det varit svårt att i mitt material få fram 
tillräckligt många obligatoriska kontexter för preverbal negation i bisats, det 
vill säga strukturer på PT-nivå 5. Det innebär att analysen inte är lika till-
förlitlig när det gäller nivå 5. Bara för att en testtagare inte använder bisatser 
med preverbal negation, behöver det givetvis inte betyda att hon inte be-
härskar sådana. Eftersom negerade bisatser naturligt är sällan förekommande 
i svenskan (jfr Bolander 1987, Rahkonen & Håkansson 2008), är få kontex-
ter på nivå 5 ett förväntat problem när det gäller att tillämpa PT. Det kan 

                               
66 Siffrorna gäller den gemensamma analysen av morfologin och syntaxen enligt 80-
procentskriteriet (dvs. tabell 19, avsnitt 4.2.4). 
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förstås undvikas genom experimentellt upplagda studier, som t.ex. i Glahn 
m.fl. 2001, Salameh 2003, Norrby & Håkansson 2007, Philipsson 2007, vars 
genomförande syftar till att elicitera just de strukturer man har för avsikt att 
analysera, men jag anser ändå att det har ett värde att försöka tillämpa PT 
också på spontandata.  

Möjligtvis hade jag därvid kunnat vara mindre restriktiv när det gäller 
vilka bisatser jag tog med i analysen. Rahkonen & Håkansson (2008) har 
t.ex. också tagit med indirekta frågor, som även det är en struktur som hör 
till nivå 5, medan jag endast har med icke-hävdade bisatser, som exempelvis 
som-satser, där den så kallade biff-regeln fortfarande gäller för infödd 
svenska. Philipsson (2007), som tillämpar PT i en experimentell studie, under-
söker också indirekta frågor, dock endast i skriftlig produktion, eftersom den 
muntliga eliciteringsmetoden i hans studie inte gav tillräckligt många kon-
texter med indirekta frågor (Philipsson 2007:57). I Moes (2002) studie var 
placering av satsadverbial tänkt att ligga till grund för analysen av den 
högsta syntaktiska utvecklingsnivån. Hennes material utgjordes av spontan-
data, men hon hittade mycket få sådana kontexter i såväl muntlig som skrift-
lig produktion. Även Rahkonen & Håkanssons (2008) studie är utförd på 
spontandata, men deras material består av skriftlig produktion. Eftersom mitt 
material är muntligt och utgörs av spontandata, anser jag emellertid att jag 
måste utesluta att-bisatser, eftersom att-bisatser med huvudsatsordföljd är 
mycket vanliga i svenskt talspråk (Jörgensen 1978:67, Språkriktighetsboken 
2005:298) och därmed inte kan räknas som en obligatorisk kontext för pre-
verbal negation i talspråk. Även indirekta frågor av wh-typen67 kan i vissa 
fall ha huvudsatsordföljd, och det kan vara svårt att avgöra om det är en 
direkt eller indirekt fråga som avses (se avsnitt 3.3). Min strävan har varit att 
använda så ”säkra” strukturer som möjligt i min analys, och därför har jag 
bortsett från såväl att-bisatser som indirekta frågor. Därmed kvarstår proble-
met med alltför få kontexter på nivå 5.  

Sammantaget anser jag dock att mina resultat, i ljuset av tidigare studier 
där PT tillämpats på muntligt material (se t.ex. Pienemann & Håkansson 
1999, Glahn m.fl. 2001, Salameh 2003, Norrby & Håkansson 2007) ändå 
talar för att PT-hierarkin för svenska också gäller för spontandata. Den im-
plikationella ordningen som PT förutsäger infrias också i resultaten. På nivå 
5 är visserligen kontexterna ibland för få, men det finns ytterst få belägg på 
nivå 5 som går emot den implikationella ordning som PT förutsätter. 

Resultaten i huvudstudien visar alltså att det finns ett samband mellan den 
PT-nivå en testtagare befinner sig på och hennes resultat på Tisus. En korre-
lationsanalys, där testtagarnas PT-nivåer relateras till deras betyg på testet, 
styrker detta samband. Här stöder resultaten Moes undersökningar (1996, 
2002) i vilka hon relaterat syntaktisk utvecklingsnivå till testresultat och 
funnit att det finns ett samband mellan denna och generell språkförmåga. 
                               
67 S.k. frågeordsfrågor. 
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Enligt Moe (2002) är skillnaden mellan de godkända och de underkända 
testtagarna dock inte så tydlig att det går att hävda att den syntaktiska ut-
vecklingsnivån i sig torde kunna avgöra huruvida en testtagare kan god-
kännas på testet eller ej. Hon menar att detta vore ologiskt, eftersom be-
dömningarna gjorts utifrån flera andra kriterier än syntaxen. En separat 
bedömning av syntaxen skulle alltså inte kunna ersätta ett bredare bedöm-
ningsunderlag.  

Här är jag helt enig med Moe, även om skillnaden mellan den godkända 
och den underkända gruppen är tydligare i mitt material. Givetvis anser jag 
inte att en bedömning av enbart PT-nivåer kan ersätta de olika kriterierna 
som man utgår från vid muntlig bedömning. Däremot tror jag att det gram-
matiska kriteriet skulle kunna utvecklas, genom att man använder in-
lärningsgången i PT-hierarkin som en utgångspunkt, eftersom dess strukturer 
verkar fungera bra som indikatorer på språkutveckling. T.ex. skulle man vid 
bedömningen av det grammatiska kriteriet kunna fästa större uppmärksam-
het vid testtagarnas behärskning av sådana strukturer som visat sig kritiska, 
såsom attibutiv och predikativ kongruens, samt inversion. Ett annat alterna-
tiv skulle kunna vara att utforma speciella kommunikativa testuppgifter som 
är ämnade att pröva just de kritiska strukturerna, vilka skulle kunna fungera 
som komplement till de mer holistiskt inriktade testsamtalen (jfr Ellis 2008).  

7.2 Varför avviker vissa testtagare från 
resultatmönstret? 

Huvudstudien (kapitel 4) visade att det fanns en tydlig skillnad mellan de 
underkända och de godkända testtagarna beträffande deras förmåga att proces-
sa och producera grammatisk information. Ett tämligen enhetligt mönster 
framträdde ur analyserna, som visade att de godkända testtagarna i stor ut-
sträckning hade uppnått PT-nivå 4 eller högre, också enligt det strängaste 
analyskriteriet på 80 % behärskning, medan de underkända testtagarna i stort 
sett befann sig på PT-nivå 3. Inför uppföljningsstudie 1 (kapitel 5) hade jag 
följande huvudfrågeställning: Finns det testtagare som avviker från det ut-
kristalliserade mönstret? Vilka faktorer kan i sådana fall ha bidragit till deras 
resultat på Tisus? 

Uppföljningsstudien inleds med en kartläggning av de avvikande testta-
garna, och där urskiljs 6 godkända testtagare och 3 underkända som tydligt 
avviker från resultatmönstret. De 6 godkända har alltså godkänts trots att de 
inte uppnått PT-nivå 4 ännu, medan de 3 underkända underkänts trots att de i 
likhet med de flesta godkända testtagarna befinner sig på nivå 4. I kartlägg-
ningen beaktas också testtagarnas betyg enligt de olika bedömningskriteri-
erna samt deras resultat på de två andra deltesten på Tisus (läsförståelse och 
skriftlig språkfärdighet). När det gäller de godkända testtagarna förefaller det 
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som om det hos 3 av dem är de kommunikativa funktionerna som bidragit 
till att de kunnat godkännas trots en lägre PT-nivå än de andra testtagarna i 
den godkända gruppen. Deras kommunikativa förmåga kan ha kompenserat 
för, och kanske även maskerat, deras bristande förmåga att processa gram-
matiska strukturer. Alla de godkända undantagen utom ett kommer emeller-
tid från ett och samma testtillfälle. Det kan inte uteslutas att vi har att göra 
med en ovanligt svag testomgång, vilket kanske får till följd att man ”hellre 
friar än fäller” dem som ligger på gränsen. Att det verkligen handlar om en 
svag testomgång kan man se på att behärskningsfrekvensen när det gäller 
nivå 4 är betydligt lägre hos testtagarna vid det aktuella testtillfället än hos 
testtagarna i genomsnitt. Vid det testtillfället var också en större andel un-
derkända än normalt. För detta talar också det faktum att de godkända testta-
garna från det tillfället klarar de två andra delproven klart sämre än de övriga 
godkända testtagarna.  

Hos de underkända undantagen har såväl pragmatisk som organisatorisk 
kompetens bedömts som otillräcklig. Mycket talar dock för att det främst är 
den pragmatiska kompetensen som uppfattats som bristfällig hos dem.  

Av de testtagare som avviker kommer alla utom en från det första och det 
andra testtillfället. Hade inte dessa tillfällen varit med i min undersökning 
hade resultatet alltså blivit än mer tydligt. Man kan spekulera i om be-
dömarna möjligen efter hand blivit mer säkra och enhetliga i sin bedömning. 
Samtidigt ger referensbedömningen, som gjorts i efterhand, en fingervisning 
om att åtminstone testtagarna G5, G9 och G10 skulle kunna ha godkänts 
även idag. Det visar att det trots allt är möjligt att uppvisa en god kom-
munikativ språkförmåga, trots att man ännu inte uppnått PT-nivå 4, även om 
det inte är särskilt vanligt i mitt material. Det omvända är än mer ovanligt, 
det vill säga att man behärskar nivå 4, men ändå inte godkänns, men också 
det förekommer. Man kan emellertid på ganska goda grunder hävda att den 
som behärskar inversion och predikativ kongruens med stor säkerhet god-
känns på Tisus. Detta diskuteras utförligare i avsnitt 7.4. 

Näranalysen av de testtagare som avviker allra mest, George och Ursula, 
stöder ovanstående slutsats. I bägge fallen tycks den pragmatiska kompeten-
sen, det vill säga behärskningen av de kommunikativa funktionerna (berätta 
och beskriva, utreda och analysera samt argumentera och spekulera) ha varit 
avgörande för testtagarnas resultat på Tisus. Att George kunde godkännas 
kan till stor del tillskrivas det faktum att han så väl fann sig i den dubbla 
kommunikativa roll som testsamtalet innebär. Han verkade medveten om 
vad som förväntades av honom i egenskap av testtagare, han förmådde att 
ikläda sig rollen som debattör, han interagerade, tog initiativ och plats i 
samtalet. Testtagaren Ursula gjorde däremot ett mer osäkert intryck, hon 
tvekade och verkade ibland missförstå frågorna. En annan tydlig skillnad 
mellan George och Ursula var att George uppfattades ha flyt, och samtalet 
fortlöpte utan större avbrott, medan Ursula uppfattades som trevande, och 
uppvisade många tecken på bristande flyt. Med utgångspunkt i Bachman & 
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Palmers (1996) modell över kommunikativ språkförmåga kan man kanske 
hävda att George uppvisade bättre strategisk kompetens än Ursula. 

Bristande flyt kan givetvis också ha orsakats av nervositet. Enligt Lind-
berg (1997) är kontrollen en viktig aspekt av den kommunikativa språkför-
mågan, dvs. hur pass lättillgängliga språkkunskaperna är för inläraren. Kont-
rollen kan påverkas av talsituationen, vilken i sin tur påverkar det flyt man 
har i såväl sin produktion som sin förståelse. Stress och nervositet påverkar 
kontrollen negativt, men samtidigt som man bör vara medveten om detta, ger 
testtagarens förmåga att ha kontroll över sina språkkunskaper, också i en 
pressad talsituation, en rimlig bild av hennes språkfärdighet. Man bör därför 
inte i alltför stor utsträckning ta hänsyn till samtalssituationen, när man be-
dömer testtagarens språkfärdighet. 

Slutsatsen av uppföljningsstudie 1 blir att det är möjligt att godkännas på 
Tisus utan att befinna sig på PT-nivå 4, förutsatt att man uppvisar pragmatisk 
och strategisk kompetens, samt har kontroll över sina språkkunskaper. Det är 
emellertid ovanligt, åtminstone i mitt material. Än mer ovanligt är det att den 
som behärskar predikativ kongruens och inversion vid spetsställda icke-
subjekt underkänns på Tisus. I uppföljningsstudien har jag visat att de test-
tagare som avviker från resultatmönstret på olika sätt är speciella och att 
betrakta som undantag. De kullkastar därmed inte slutsatsen att det finns ett 
samband mellan processbarhet och testresultat. Frågan är om detta också 
innebär att det finns ett samband mellan grammatisk utvecklingsnivå och 
kommunikativ språkförmåga, eftersom det är vad Tisus avser att testa. Detta 
kommer att diskuteras vidare i avsnitt 7.4. 

7.3 Hur fungerar det att tillämpa PT på morfologi och 
syntax? 

Syftet med den andra uppföljningsstudien (kapitel 6) har varit att pro-
blematisera själva tillämpningen av processbarhetsteorin. I inledningskapitlet 
(1.1) ställde jag följande forskningsfråga: Ger en PT-analys samma resultat 
som tidigare undersökningar när det gäller tillägnandet av numerus- och 
genuskongruens? Resultatet av huvudstudien (kapitel 4) gav sedan upphov 
till ytterligare en frågeställning i anslutning till denna: Om det stämmer, som 
tidigare forskning tyder på, att numeruskongruens tillägnas före genus-
kongruens, är det i så fall förklaringen till att testtagarna tycks behärska 
predikativ kongruens i högre grad än inversion vid spetsställning av icke-
subjekt i huvudsatser, trots att båda strukturerna enligt PT tillhör samma nivå 
i PT-hierarkin (dvs. nivå 4)?  

Hypotesen till den första frågan visade sig stämma: också i föreliggande 
undersökning behärskar fler testtagare numeruskongruens än genus-
kongruens. Tidigare forskningsresultat (Hammarberg 1996, Pienemann 
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1998b, Glahn m.fl. 2001) bekräftas alltså i uppföljningsstudien. Det före-
faller rimligt att förklara detta med att numeruskongruens är lättare att lära 
sig, eftersom numerus till skillnad från genus har en semantisk innebörd och 
därmed väljs avsiktligt av inläraren. Det är emellertid bara hos de under-
kända testtagarna som en skillnad i inlärningsordning kan urskiljas, eftersom 
de godkända redan passerat detta inlärningsstadium.  

Den andra frågan förblir däremot obesvarad. Fler underkända testtagare 
behärskar numerus än genus, men det kan inte vara förklaringen till att fler 
testtagare behärskar PT-nivå 4 för morfologin än för syntaxen, eftersom det 
inte handlar om samma testtagare. Förklaringen till det fenomenet måste 
ligga någon annanstans, kanske i det faktum att morfologin är svårare att 
analysera än syntaxen, eller, som Rahkonen & Håkansson (2008) också häv-
dar, i att predikativ kongruens och inversion är så olika till sin natur, att de 
kanske inte borde tillhöra samma PT-nivå. De har emellertid funnit motsatt 
tendens i sin undersökning: inversion tycks hos deras informanter tillämpas 
före predikativ kongruens. Deras material består visserligen av skiftliga 
spontandata, och de tillämpar endast the emergence criterion, men det är 
uppenbart att det behövs mer forskning på denna punkt.  

7.4 Avslutande diskussion och utblick 
Syftet med Tisus är att pröva testtagarnas kommunikativa språkförmåga 
såsom Bachman & Palmer (1996) beskriver den, för att se om de har de 
språkliga förutsättningar som krävs för att kunna bedriva högskolestudier på 
svenska. Kommunikativ språkförmåga innebär en mycket komplex och 
mångfasetterad färdighet, som består av många olika komponenter. Det är 
inte möjligt att beskriva eller testa denna på något enkelt sätt, utan den förut-
sätter en helhetsbedömning av språkförmågan, vilket också är vad test-
bedömarna har gjort. I huvudstudien har jag däremot, med hjälp av process-
barhetsteorin, undersökt en liten del av det sammansatta system som språk-
förmågan utgör, nämligen den grammatiska, och relaterat denna till resulta-
ten på testet. Det visade sig att det finns ett klart samband mellan 
testtagarnas förmåga att processa och producera grammatisk information och 
deras resultat på Tisus. Det tyder på att kognitivt inriktade teorier för andra-
språksinlärning, såsom exempelvis processbarhetsteorin, kan vara använd-
bara inom språktestning, vilket talar för ett ökat utbyte mellan de båda forsk-
ningsfälten andraspråksforskning och testforskning (jfr avsnitt 2.8).  

Det finns emellertid undantag från det ovan beskrivna sambandet (upp-
följningsstudie 1, kapitel 5), men dessa undantag är färre än man skulle ha 
kunnat vänta sig, och de är speciella såtillvida att de förefaller ligga på grän-
sen mellan godkänt och underkänt. Dessutom kommer många av dem från 
samma testtillfälle, som verkar ha varit en ovanligt svag testomgång. Hur ska 
man tolka detta resultat? En möjlig tolkning är att det därmed också finns ett 
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samband mellan grammatisk utvecklingsnivå och kommunikativ språk-
förmåga i stort, åtminstone om man med grammatisk utvecklingsnivå menar 
förmågan att processa grammatisk information enligt PT. 

I synnerhet den fjärde nivån i PT-hierarkin framstår som utslagsgivande i 
detta sammanhang. Att behärska predikativ kongruens och framför allt in-
version i huvudsatser inledda med icke-subjekt tycks vara en tydlig indika-
tion på långt kommen språkutveckling, som innebär att man också i övrigt 
uppvisar en sådan språkfärdighet att man kan godkännas på Tisus. Dessa 
grammatiska processer måste vara starkt automatiserade för att man ska 
kunna behärska dem till 80 % i en aktiv och pressande talsituation, vilket ju 
ett testsamtal är. För att en grammatisk process ska kunna automatiseras, 
krävs att den övas aktivt i kommunikativa situationer. Man kan lära sig regler-
na för inversion teoretiskt, men för att det ska bli rätt ordföljd i en aktiv 
talsituation måste man förmodligen ha använt språket riktigt ofta. Måhända 
är det inte orimligt att tänka sig att dessa processer har automatiserats genom 
att testtagaren haft rika tillfällen att använda språket i samspel med infödda 
talare, och därigenom tillägnat sig en god kommunikativ språkförmåga 
också i övrigt.  

Pienemann (1998b:273–308) anser att PT är en lämplig utgångspunkt vid 
muntlig bedömning, enligt det han kallar the steadiness hypothesis (avsnitt 
2.7.4). Enligt honom är processbarhetsnivåerna desamma hos inlärarna oav-
sett vilket slags kommunikativ situation de befinner sig i, en uppfattning som 
går tvärt emot den allmänt rådande synen inom testforskningen, som gör 
gällande att testtagarnas prestationer varierar med uppgiften (jfr t.ex. Skehan 
2001). Pienemann hävdar att själva stadieutvecklingen är densamma hos 
inlärarna, däremot inte graden av korrekthet, som varierar mellan olika slags 
uppgifter. Om det verkligen vore så att själva stadieutvecklingen varierade 
med uppgiften, måste man enligt Pienemann (1998b:278) ifrågasätta hela 
synen på det framväxande inlärarspråket som ett system där olika utveck-
lingsstadier avlöser varandra.  

Enligt Pienemann är det den första systematiska tillämpningen av en 
grammatisk regel som visar att den är processbar hos en inlärare (dvs. the 
emergence criterion). I föreliggande studie finns emellertid ingen särskilt 
tydlig skillnad mellan de godkända och de underkända testtagarna när detta 
kriterium tillämpas. Testtagarna är helt enkelt på en för avancerad nivå för 
det. Det är först när kraven för om en regel ska anses vara processbar skärpts 
till en behärskningsfrekvens på minst 50 % eller 80 %, som en skillnad 
framträder. Slutsatsen blir att PT-hierarkin kan användas vid muntlig be-
dömning, men när det gäller mer avancerade inlärare, vilket de som anmäler 
sig till Tisus i normala fall är, räcker inte the emergence criterion till, utan 
en högre grad av automatisering krävs. 

Ett annat problem med att tillämpa PT vid de muntliga testsamtalen har 
varit svårigheten att få tillräckligt många kontexter när det gäller PT-nivå 5. 
Det innebär att det har varit svårt att pröva nivån (jfr avsnitt 7.1), men också 
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att det blir svårt att använda behärskning av strukturer på nivå 5, såsom pre-
verbal negation i bisats, som kriterium vid bedömning av grammatisk färdig-
het.  

PT har kritiserats för att ha begränsad räckvidd, och inte vara semantiskt 
eller pragmatiskt relaterad (Hammarberg 2004). Resultaten tyder dock på att 
den som befinner sig högt upp i PT-hierarkin också i övrigt uppvisar en 
kommunikativ språkförmåga, såsom den efterfrågas vid bedömningen av 
Tisus. Det talar för att det kan finnas ett samband mellan grammatisk ut-
vecklingsnivå och kommunikativ språkförmåga. I projektet Svenska i och 
utanför Sverige jämfördes också grammatisk och pragmatisk utveckling 
(Håkansson & Norrby 2005, Norrby & Håkansson 2007), varvid ett samband 
mellan hög PT-nivå och pragmatisk färdighet påvisades.   

Om man utgår från att den stadieutveckling som PT förutsäger stämmer, 
och att det finns ett samband mellan grammatisk utvecklingsnivå och gene-
rell språkförmåga, kan man tolka resultaten som en bekräftelse på att de 
muntliga testen fungerar och att bedömningarna är riktiga. En alternativ 
tolkning skulle kunna vara att bedömarna inte delar den språksyn som ligger 
till grund för bedömningsunderlaget. Man kan inte helt bortse från be-
dömarnas eventuella effekt på testets validitet genom att utesluta att de med-
vetet eller omedvetet lagt större vikt vid det grammatiska kriteriet än det är 
tänkt, vilket i så fall skulle förklara mitt tämligen entydiga resultat. Även om 
ett bedömningsunderlag täcker såväl pragmatisk som organisatorisk kompe-
tens, finns det trots allt en potentiell risk att bedömarna alltför mycket fokuse-
rar på den ena aspekten (Carlsen 2003:90).  

McNamara (1990:64) ger exempel på bedömare som gör en alternativ 
tolkning av bedömningskriterierna och fortsätter att fästa större vikt vid den 
grammatiska korrektheten i testtagarnas språk, trots att de är medvetna om 
testets kommunikativt inriktade bedömningskriterier. I McNamaras exempel 
kan man kanske misstänka att bedömarna inte delar den språksyn som ligger 
bakom bedömningskriterierna, och alltså helt medvetet har en annan ut-
gångspunkt för sin bedömning. Det är svårare att komma åt vad en bedömare 
går efter på ett mer omedvetet plan. Min uppfattning är dock att bedömarna i 
min undersökning är väl inskolade i den bedömartradition som råder och 
delar den kommunikativa språksyn som bedömningsunderlaget speglar. Jag 
hävdar därmed att resultatet är generaliserbart, eftersom bedömarna vid 
samtliga lärosäten som ger Tisus använder samma underlag och deltar i 
fortbildningar, något som borgar för att betygsättningen blir så likartad som 
möjligt (jfr Carlsen 2003). Men för att helt säkert veta att resultatet inte 
gäller just de 8 bedömare som förekommer under den aktuella tidsperioden, 
eller de 66 testtagare som finns i urvalet, skulle man behöva analysera fler 
inspelningar av Tisus testsamtal, från andra lärosäten, vilket skulle kunna 
vara en framtida forskningsuppgift att ta sig an. 

Den problematik som diskuteras ovan utgör en del av ett område där mer 
forskning behövs: Vilka faktorer ligger egentligen till grund för bedömning 
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av muntlig språkfärdighet? Ett sätt att komma närmare svaret på denna 
frågeställning är att använda ett så kallat think aloud-protocol (Brown 2004) 
där bedömarna får berätta högt hur de resonerar när de sätter sitt betyg. En 
variant på detta förfarande tillämpades vid den referensbedömning, som 
genomfördes i efterhand på de testtagare som avviker från resultatmönstret 
(avsnitt 5.1.4). De kommentarer som framkom där talar också för att be-
dömaren (som utgörs av en av de åtta testbedömarna) delar den kommunika-
tiva språksynen och verkligen strävar efter att följa bedömningsunderlaget. 
Fler sådana undersökningar, på ett mer representativt urval, skulle också 
vara önskvärda. En annan intressant fråga för kommande forskning vore att 
följa upp hur väl Tisus fungerar för sitt syfte, det vill säga hur bra prognos 
Tisus är för de fortsatta högskolestudierna.  

Närstudien i uppföljningsstudie 1 visar att det är möjligt att godkännas på 
Tisus, trots att man ännu inte behärskar inversion och predikativ kongruens. 
Det krävs då emellertid att andra faktorer uppväger, såsom en mycket god 
kommunikativ förmåga vad gäller flyt och funktionalitet, det vill säga 
strategisk och pragmatisk kompetens. Likaså kan en testtagare underkännas, 
trots att hon befinner sig på samma grammatiska utvecklingsnivå som de 
flesta godkända testtagare. En mer detaljerad analys av samtalen än den som 
genomförts här skulle kanske ge fler svar på vad som bidrar till hur man 
lyckas med sitt testsamtal. Sådana faktorer som att kunna behålla ordet, trots 
att man inte genast kommer på vad man ska svara och att kunna markera och 
initiera reparationer i samtalet på ett målspråksenligt sätt, tycks dock vara av 
betydelse. Detsamma gäller förmågan att tolka samtalssituationen rätt och att 
kunna hantera den dubbla kommunikativa roll som testsamtalet faktiskt 
kräver, genom att interagera och ta initiativ på ett önskvärt sätt, trots att det 
rör sig om ett asymmetriskt institutionellt samtal. Man kan fråga sig om den 
här typen av testsamtal verkligen lämpar sig för att bedöma interaktionella 
färdigheter, eftersom det egentligen inte är förenligt med rollen som klient i 
ett institutionellt samtal att ta egna initiativ och interagera frimodigt. 

McNamara m.fl. (2002) lyfter fram egenskaper hos testtagaren som kan 
ha betydelse för testresultatet, såsom kön, kulturell och språklig bakgrund 
samt personlighetstyp. Dessa måste också enligt dem ses i relation till 
motsvarande egenskaper hos samtalsledaren, eftersom samtalet byggs upp i 
samspelet mellan denna och testtagaren. Inte minst det kulturella avståndet 
dem emellan kan ha betydelse. Kulturspecifika samtalsstilar kan vara en del-
förklaring till bättre eller sämre testprestationer. Enligt Scollon & Scollon 
(1995) finns det kulturella skillnader när det gäller t.ex. vem som har rätt att 
introducera nya ämnen. Inom vissa asiatiska kulturer är det den samtals-
deltagare som har högst status som har rätt att introducera ett nytt ämne. Det 
muntliga Tisus-testet är ju ett exempel på ett asymmetriskt samtal, där sam-
talsledaren otvetydigt har makten, och det är nog svårt att tänka sig att den 
som har en sådan kulturell bakgrund tolkar samtalssituationen som en i vil-
ken det är tillåtet och t.o.m. önskvärt att man tar egna initiativ i samtalet. 
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Ross (1998) påpekar också att testtagare med japanska som förstaspråk kan 
få problem när de ska testas i engelska, eftersom testtagaren då förväntas 
svara utförligt och ”bjuda på sig själv”, något som inte är förenligt med den 
japanska kulturella normen i ett sådant sammanhang. 

För det mesta går de olika delarna inom språkförmågan hand i hand. Den 
som är frimodigt kommunikativ på såväl konkret som abstrakt nivå, be-
härskar också de mer formella språkliga verktyg som behövs för att förmedla 
sitt budskap. Och omvänt, givetvis: har man ett otillräckligt ordförråd och 
bristande kapacitet vad gäller de grammatiska processerna, behärskar man 
inte heller de kommunikativa funktionerna särskilt väl, och man blir av natur-
liga skäl därmed inte särskilt benägen att ta plats och ta egna initiativ i en 
diskussion. Men hur bedömer man den blyga, tystlåtna och försagda asia-
tiska unga kvinna som under samtalets gång talar mycket lite, men som när 
hon väl säger något ändå förmedlar ett relevant innehåll och dessutom gör 
det med ett idiomatiskt och varierat ordförråd, samtidigt som hon uppvisar 
en hög nivå i PT-hierarkin? I vilken utsträckning ska man kräva och förvänta 
sig att en andraspråkstalare har tillägnat sig det nya språkets sociokulturella 
normer (jfr Carlsson 2002:210)? Skulle inte testtagaren i exemplet ovan 
klara sig på högskolan? Eller kan man tänka sig att man i ett sådant fall med 
hjälp av bland annat PT-hierarkin ändå kan konstatera att hon kommit till-
räckligt långt i sin inlärningsprocess för att kunna godkännas? Kanske kan 
man med hänsyn till den (för många) komplexa och svårtolkade testsituatio-
nen i sådana fall ta större hjälp av processförmågan i bedömningen, för att 
undvika att det blir fråga om att ha rätt personlighet eller att vara inskolad i 
rätt samtalskultur.  

Också det faktum att samma testtagares muntliga prestationer kan variera 
med olika samtalsledare (jfr Brown 2004), gör det önskvärt att komplettera 
bedömningen med en mer oberoende variabel. Man kan för övrigt leka med 
tanken på hur en del av de svenska förstaårsstudenter som kommer direkt 
från gymnasieskolan skulle klara Tisus med avseende på de kommunikativa 
funktionerna. Inte heller alla infödda studenter är inskolade i den akademiska 
världens samtalskultur, utan det är något man (förhoppningsvis) lär sig med 
tiden.  

Givetvis kan man inte hårdra resultaten genom att hävda att den som inte 
behärskar inversion inte kommer att kunna läsa på högskolan. Förvisso finns 
det många individer som har god kommunikativ förmåga när det gäller flyt 
och funktioner, utan att för den skull tillämpa inversion. Testtagaren George 
i närstudien (avsnitt 5.2) är ju ett sådant exempel. I min undersökning finns 
dock en tydlig tendens till att den grammatiska utvecklingen, såsom den 
beskrivs enligt PT, också säger en hel del om den kommunikativa förmågan. 
Frågan är då om inte det PT lär oss om grammatisk utveckling i högre grad 
än i dag kan användas som ett (av flera) verktyg vid muntlig bedömning, inte 
minst vid tveksamma fall där man kan misstänka att blyghet, nervositet eller 
kulturella skillnader kan spela in.  
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Summary 

In recent years, efforts have been made in Sweden’s university colleges to 
broaden student recruitment, which together with the sharp expansion of 
university colleges and globalisation have resulted in a growing number of 
students from other countries applying for higher education in Sweden. It is 
thus important to have good, reliable tools to assess the qualifications of 
those who have received their earlier education abroad. 

In order to qualify for studies at a Swedish university or university col-
lege, students are required to have a solid understanding of Swedish, except 
in programmes that are conducted solely in English. Prospective students 
who pursued previous studies abroad can qualify in Swedish by taking a 
national language proficiency test, Tisus (Test in Swedish for university and 
university college studies). The test consists of three parts: reading compre-
hension and written and oral proficiency. This investigation focuses on the 
oral part. One reason for this is that research on testing is carried out pre-
dominantly on written material, although oral tests have received attention 
more recently due to new technology, which makes it easier to analyse spo-
ken language, and generally greater interest in conversation and communi-
cation. There is general agreement in the research field about the difficulty 
of assessing oral proficiency in particular and how this assessment is by 
nature more subjective/intuitive (Carlsen 2003). This means that there is no 
simple or obvious way to assess oral proficiency, while at the same time it is 
critical that well-developed tools are available for this purpose. There is thus 
a clear justification for more research devoted to this type of language test-
ing. 

Most language tests today are based on a communicative approach to lan-
guage such as Bachman & Palmer’s (1996) model of communicative lan-
guage ability. This means that emphasis is given to the test taker’s commu-
nicative, interactive and functional ability, while less importance is attached 
to more formal aspects of language, such as grammar, than before. It would 
therefore be interesting to see how important the level of a student’s gram-
matical development is to their communicative competence in general.  

One current theory of grammatical second language acquisition is what is 
known as processability theory (PT, Pienemann 1998b), which is predicated 
on the growing competence of a learner to process and transfer grammatical 
information in increasingly larger syntactic domains. Based on the learner’s 
command of certain morpho-syntactic structures, the learner can be placed 
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on five different levels of a hierarchy known as the PT hierarchy. The gen-
eral aim of this dissertation, which is described in chapter 1, is to test 
whether there is any difference between those who passed and those who 
failed Tisus in terms of their level of grammatical development, and whether 
it is possible to apply PT in oral assessments in such cases. This general aim 
is investigated in one main study and two follow-up studies. The main study 
is based on a comparison between test takers who passed and test takers who 
failed Tisus with respect to their level of grammatical development, based on 
PT. In the first follow-up study, the focus is on test takers with a deviant 
pattern of results whereas in the second follow-up study, problems involving 
the actual application of PT to morphology and syntax are considered. 

In chapter 2, a background to the study is provided, with a review of theo-
ries and research on second language acquisition, in order to place PT in a 
broader context. The review is aimed at illustrating how PT is related to 
other theoretical approaches concerning language acquisition such as trans-
fer and Universal Grammar (UG, Chomsky 1975). Second language research 
focused on interaction is also discussed, given that the investigation has been 
conducted using conversational material. A brief description is given of 
processability theory and its theoretical underpinnings in Lexical Functional 
Grammar (LFG, Bresnan 1982) as well as Levelt’s (1989) model for speech 
production, after which PT is examined in more detail. The PT hierarchy for 
Swedish as a second language is then presented. An account is also provided 
of PT-based research (such as Hammarberg 1996 and Glahn et al. 2001) 
along with other research on learning Swedish as a second language that is 
of interest to the study in question (Hyltenstam 1978a and Bolander 1988). A 
further field of research of relevance to the study that is likewise considered 
here is testing theory and testing research. Also discussed is the approach to 
language that constitutes the foundation of most language tests today, 
including Tisus – Bachman & Palmer’s (1996) model of communicative 
language ability. Finally, examples are provided of research on oral testing 
as well as on how PT relates to language testing. There has traditionally been 
very little interchange between the two research fields, second language 
acquisition and testing theory, which is why it is valuable to bring the two 
together, as this dissertation attempts to do.  

Chapter 3 considers the material that constitutes the basis of this investi-
gation as well as the methods that have been applied. This account primarily 
concerns the main study of the dissertation, but is also of relevance to the 
follow-up studies given that these use the main study as their point of depar-
ture. The conditions relating to the material and methodology that are spe-
cific to each of these are taken up in separate chapters (chapter 5 and 6). The 
material consists of all test conversations recorded and saved at a Swedish 
institution of higher education during the period 1999–2002. This involves 
148 conversations in all, including 33 from test takers who failed. Because 
there are considerably more test takers who passed (115), a random selection 
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was made so that there is an equal number in the group of test takers who 
passed, that is, 33. The test conversations last about a half hour and concern 
a topical theme that the test taker has had the chance to prepare for in ad-
vance. Included in the conversation along with the test taker are a conversa-
tion leader and an assessor, who together reach their decision immediately 
following the conversation using established assessment criteria. These crite-
ria reflect a communicative approach to language, which means that the 
focus is first on content and communication before formal errors and langu-
age errors that are less disruptive to communication are assessed. 

Roughly fifteen minutes from every conversation have been transcribed, 
which means some 16.5 hours of conversation time. I have excerpted struc-
tures from these that fall into the top three levels in the PT hierarchy. In 
addition to the actual recordings, I have also used the lists of results and 
assessment criteria generated by the tests. The morphological structures 
examined are: attributive agreement in the noun phrase (PT level 3) and 
predicative agreement (PT level 4). For syntax, the structures examined are: 
main clauses with topicalised non-subject without inversion (PT level 3), 
topicalised non-subject with inversion in main clauses (PT level 4) and pre-
verbal negation (or other sentence adverbial) in subordinate clauses (PT 
level 5). The test takers’ command of these structures has been analysed 
based on three criteria: the emergence criterion (one systematic use of pro-
ductive contexts), 50 % correct application of all obligatory contexts and 
80 % correct application of all obligatory contexts. 

In chapter 4, the results of the main study are presented, which are quanti-
tative in nature, albeit with qualitative aspects. The oral production of the 
test takers is analysed based on PT, and then related to their Tisus results. 
Prior to the start of the study, the following research questions were asked: 
Does the PT level differ between the test takers who passed and those who 
failed, and if so how? Does processability have any relevance otherwise to 
the test results? Can PT in that case be used in oral assessment? My hy-
pothesis was that the test takers who passed would be placed at a higher PT 
level than those who failed, and would thus be better at processing and pro-
ducing grammatical structures, but that at the same time there would be test 
takers who deviated from this pattern. This hypothesis turned out to be cor-
rect.  

The analysis based on the emergence criterion gave no clear results, 
which should be due to the fact that those who applied to take Tisus had 
come relatively far in their language development in general. The more 
stringent criteria for analysis of 50 % and 80 % command, however, were 
successful in capturing the more advanced learners and demonstrated a clear 
difference between the group that passed and the group that failed, a differ-
ence that is increasingly apparent the more stringent the criterion for analysis 
used. There seems to be a kind of watershed at PT level 4, because most test 
takers who passed are found at this level, or even higher, whereas those who 
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failed as a rule have still not reached level 4, but are to a large extent still at 
level 3. The results thus show that there is a correlation between the PT level 
that the test taker is at and that person’s Tisus results. Anyone who can 
manage predicative agreement and inversion after a topicalised non-subject 
is also considered to otherwise hold a command of language that allows that 
person to pass Tisus. 

The analysis also demonstrates that the test takers who passed use the 
structures investigated more often than those who failed, while at the same 
time having command of them to a greater extent. Consequently, it appears 
that improved language ability also results in greater use of the structures in 
question. Finally, the main study also shows that the implicational order 
suggested by PT applies to the material. 

Chapter 5 consists of a qualitative follow-up study in which focus is given 
to the test takers who deviated from the pattern of results in the main study. 
The study begins with a mapping of the deviant test takers, which distin-
guishes six test takers who passed and three who failed as clearly deviating 
from the pattern of results. The six test takers who passed thus passed even 
though they had not yet reached PT level 4, while the three who failed failed 
even though they were at level 4, like most of those who passed. In the 
study, the question was asked: what factors may have contributed to the 
Tisus results for these test takers? In some cases, it seems that their com-
municative competence compensated for, and even masked, their insufficient 
grammatical competence. Many of the exceptions who passed the test also 
came from the same round of tests, which seems to have been an unusually 
weak group, which may also be an explanation for their deviant results. It 
also appears that more of them were on the border between pass and fail, and 
thus constituted cases that were difficult to assess.   

One of the original test assessors also completed what is known as a refer-
ence assessment of the deviant test takers afterwards, which means that she 
listened to the recordings and made a new assessment without knowing the 
results. This reinforced the impression that the test takers in question con-
stitute borderline cases that are difficult to assess. Finally, a focus study was 
carried out of the test conversations of the two test takers who deviated the 
most. The test taker Ursula failed the test despite her high grammatical level, 
whereas the test taker George passed despite his low grammatical level. The 
focus study indicates that the conversation with Ursula is more directed and 
resembles traditional classroom interaction (cf. Sinclair & Coulthard 1975), 
whereas the conversation with George has the character of a genuine, en-
gaged debate to a greater extent. The conversation with George also has a 
faster and more even conversational rhythm, whereas the conversation with 
Ursula is disrupted by interruptions and misunderstandings. George also 
gives the impression of having better flow, whereas Ursula is more tentative 
in the way she expresses herself and “stumbles” more. The focus study sug-
gests that pragmatic competence is critical to the test taker’s results. One 
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conclusion from the focus study is that the test conversations require that a 
person be able to orient him- or herself via-à-vis the conversational situation 
by assuming a kind of double communicative role, as an engaged debater 
even though that person is a client in an institutional conversation (Agar 
1985).  

To summarise, the results of the first follow-up study do not overturn the 
assumption that there is a correlation between a high PT level and passing 
Tisus. On the contrary, the study shows the exception is simply an exception 
or, in certain cases, a borderline case. 

The second follow-up study is presented in chapter 6. The problems in-
volved in actually applying PT to morphology and syntax are examined here. 
One result from the main study was that the test takers were thought to have 
command of the morphological structures at PT level 4 to a greater extent 
than the syntactic ones. Previous research (Hammarberg 1996, Glahn et al. 
2001) has shown that number agreement seems to be acquired at an earlier 
stage than gender agreement, which is thought to be because number, unlike 
gender, is a category that is actively chosen by the learner and at the same 
time has meaning for the content of the utterance. The aim of this follow-up 
study was to test whether this was true in the main study of this dissertation, 
and at the same time investigate whether, if that was the case, this could 
explain how the test takers seemed to acquire morphology earlier than syntax 
at level 4. In this study, a form-function analysis was carried out of the test 
takers’ command of number and gender agreement in predicative position 
(which is a process that belongs to level 4). The study confirms previous 
findings which show that number agreement is mastered to a greater extent 
than gender agreement but that this can not explain why the test takers who 
failed have a command of morphology to a greater extent than syntax, be-
cause in this case the same test takers are not involved. This question thus 
remains unanswered for the time being. 

Chapter 7 provides a summary and discussion of the most important re-
sults. The main study shows a clear correlation between the test takers’ level 
of grammatical development and their Tisus results. One possible inter-
pretation of this result is that there is thus also a correlation between gram-
matical level and communicative language ability in general. Because PT is 
based on automated grammatical processes, it is reasonable to imagine that 
these have become automated through the test takers having ample oppor-
tunity to use the language in interaction with others and thereby acquire 
sufficient communicative language ability. The results accordingly suggest 
that the grammatical learning processes as described by PT could be used as 
(one of many) tools in oral assessment. 
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Bilaga 1. Bedömningsunderlag 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen  för nordiska språk – Svenska som främmande språk 

990113 HR 

BEDÖMNING AV MUNTLIG KOMMUNIKATION  TISUS

Efternamn: Förnamn:

Resultat: Bedömare: Datum: Legitimation:

FUNKTIONER
i förhållande till innehåll och ämne
           1           2      3  4        5 
                                                      Godkänd  

Beskriva och berätta   

Utreda och analysera   

Argumentera och spekulera  
             

 Sammanfattande omdöme funktioner: 

SPRÅKFÄRDIGHET
         1           2      3  4        5 
                                                      Godkänd 

Uttal     

Ordförråd    
    

Grammatik    
        

              Sammanfattande omdöme språkfärdighet:  

Valt samtalsämne:  

Ytterligare kommentar:  

 



 213 

Bilaga 2. Temainformation till testtagaren 
Temainformation TISUS  Muntligt prov 
    XXXX XXXX 
 
Teman inför det muntliga provet 

 
Något av följande teman, som är aktuella i svenska medier, kommer 
att tas upp i det muntliga provet den X–X  XXXX XXXX. 

 
1. Vi utgår från det senaste årets aktioner av djurrättsaktivister och 

samtalar om djurens rätt, och människans. 
2. Vi utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och 

samtalar om människors varierande levnadsvillkor. 
3. Vi utgår från TCO:s kampanj för jämställdhet på arbets-

marknaden och samtalar om reklam och propaganda. 
 
 
Områden som kan komma upp under de olika temana: 

 
 

1. djurrättsaktivister, veganer, minkar, djurförsök, kosmetikatest, 
livsmedelsindustri 

2. aktualitet, information, okunnighet, underutveckling, medvetet 
politiskt agerande, beivring av brotten 

3. TCO, Benetton, Hennes & Mauritz, reklam, information, propa-
ganda, jämlikhet, arbetsmarknaden, påverkan, provokation 

 
 
Förbered dig genom att skaffa information från till exempel tidningar, 
radio, teve och Internet. 

 
Provet är ett samtal mellan dig och lärare och inte något förhör. Det 
som värderas är din förmåga att berätta, beskriva, argumentera och 
utreda. Men det är viktigt att du har förberett dig, så att du faktiskt har 
något att tala och diskutera om.  

 
 
 
 
 
Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket 
Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk. 
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Bilaga 3. Intervjuunderlag till samtalsledaren 
 
Intervjuunderlag TISUS  Muntligt prov 

    XXXX XXXX 
 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
som utgångspunkt för att behandla ämnet 2: 
Människors varierande levnadsvillkor 

 
Inledning 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948. 50 år har gått sedan 
dess. Jubileet manar till eftertanke. 

 
Berätta 
Innan du började förbereda dig för den här intervjun kände du säkerligen till en del 
av innehållet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Berätta vad du redan 
visste och om möjligt hur du fått informationen! 

 
Beskriv 
Hur ser det ut i världen idag, med tanke på dessa rättigheter? 
Hur respekterade är de här rättigheterna i olika länder? 

 
Utred 
Ge exempel på ett land/länder som i hög grad respekterar FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna och även på ett land/länder som i mångt och mycket bryter 
mot FN:s deklaration! 
Vad anses som brott mot de mänskliga rättigheterna? 
Hur beivras brott mot de mänskliga rättigheterna? 
FN:s deklaration sedd ur kvinnligt perspektiv. (Islam t ex) 

 
Argumentera 
Anser du att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna bör gälla idag? 
Är det något som bör strykas eller tilläggas? 
Ska brotten mot de mänskliga rättigheterna betraktas som en följd av under-
utveckling, brist på demokrati, okunnighet eller som en följd av medvetet politiskt 
agerande? 
Vilka rättigheter tycker du är mest grundläggande? Materiella eller icke-materiella? 
(Yttrandefrihet eller mat?) 

 
Spekulera 
Massiva övergrepp har förekommit sedan deklarationen om de mänskliga rättig-
heterna antogs. Blir de mänskliga rättigheterna alltmer etablerade eller är utveck-
lingen den motsatta? 
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Bilaga 4. Transkriptionsnyckel 
 
[  överlappning börjar 
]  överlappning slutar 
xxx  ohörbart avsnitt (ett kryss = ungefär ett ord) 
men  sägs med emfas 
me-  avbrutet tal 
=  yttrandet fortsätter 
/  kortare paus 
//  längre paus 
?  frågeintonation (ej nödvändigtvis stigande) 
*men*  sägs med skrattande röst 
but  sägs på annat språk 
…  utelämnade delar 
SKRATTAR  talaren skrattar 
SKRATT  alla skrattar  
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Bilaga 5. Frågor till den nya bedömningen 
 
 
1. Vilket är det starkaste skälet till ditt betyg? 
 
 
 
 
 
2. Varför det? 
 
 
 
 
 
 
3. Vad i grammatiken bidrog till det betyg du satt? 
 
 
 
 
 
 
4. Vilket är testtagarens största problem? 
 
 
 
 
 
 
5. Hur säker är du på din bedömning (i procent)? 
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Bilaga 6. Testtagarnas betyg, antal pauser och ord  

De underkända testtagarnas betyg på Tisus, antal pauser samt antal ord 
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U1 2,5 3 2 2 2 U G (40) 157 7 1142 
U2 2,5 3 2 3 3 G U (36) 181 10 929 
U3 3 3 2 2 2 U U (37) 197 2 1296 
U4 4 1 4 4 2,5 G U (30) 191 1 1596 
U5 2,5 2 3 3 2,5 G G (51) 276 16 1564 
U6 2,5 2 3 3 2,5 U G (48) 238 10 1197 
U7 3,5 2 3 2 2 G G (49) 358 11 1736 
U8 2 3 2,5 2,5 2,5 U U (20) 288 8 1467 
U9 2 2 3 2 2,5 U U (18) 376 13 1429 
U10 1,5 3 1,5 2 2 U U (23) 391 22 1326 
U11 2 3 2 2 2 G U (28) 228 12 1181 
U12 2,5 2,5 2 3 2,5 G U (26) 312 13 1261 
U13 2,5 2 3 2,5 2,5 U  U (18) 311 7 1520 
U14 2 3 2 2 2 U U (21) 199 19 1045 
U15 3 2 2 2 2 U G (42) 194 8 1373 
U16 1,5 2 1 2 1,5 U U (22) 255 22 658 
U17 2,5 2 3 2 2,5 U G (44) 482 1 2454 
U18 4 2,5 3 2,5 2,5 U U (28) 198 3 1286 
U19 3 1,5 3 2 2 U U (28) 460 8 1990 
U20 3 3 2,5 2 2,5 U G (45) 261 13 1278 
U21 3 3 - 2,5 2,5 U U (24) 224 10 1045 
U22 2 3 2 2 2 U G (-) 256 20 1313 
U23 2 3 2 2 2 U U (-) 180 5 1122 
U24 2 3 2,5 2,5 2,5 U G (40) 334 21 1259 
U25 2 3,5 3 3 3 U G (45) 214 10 1484 
U26 2 3 3 3 3 G G (52) 314 16 1230 
U27 3,5 2,5 2,5 3 2,5 U G (47) 190 7 1323 
U28 2 3 2,5 3 2.5 G G (48) 317 21 1342 
U29 2,5 2,5 2 2 2 U G (50) 237 12 1003 
U30 2 4 4 3,5 4 U G (40) 248 4 1942 
U31 2 3 2 2 2 U U (18) 194 25 893 
U32 3 2,5 2 2 2 G G (52) 238 1 1490 
U33 2 2 2 2 2 U U (26) 126 4 829 
Medel        262 11 1333 
Betygsskala 1–5, där 5 är högst. Tecknet - innebär att uppgift saknas. 
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De godkända testtagarnas betyg på Tisus, antal pauser samt antal ord 
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G1 3 4 4 4 4 U G (46) 202 3 1627 
G2 3 2,5 3 3 3 U G (53) 157 5 1131 
G3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 G G (57) 266 5 1165 
G4 4 3 4 4 4 G G (58) 129 5 1038 
G5 3 2 3 3 3 U U (34) 298 7 1574 
G6 4 4 4 4 4 G G (56) 205 12 1344 
G7 2,5 3 3 3 3 G G (47) 155 2 1081 
G8 3 3 2 3 3 U U (10) 175 4 1100 
G9 3,5 3 4 3,5 3,5 G U (22) 258 7 1310 
G10 3,5 4 4 4 4 U U (27) 135 0 1308 
G11 2 3,5 3 3 3 U U (8) 232 0 1449 
G12 4,5 3 4 3 3 G U (30) 203 0 1335 
G13 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 G  G (54) 265 1 1763 
G14 3 4 4 4 4 G G (57) 243 9 1460 
G15 4 4 4 4 4 G  G (40) 282 1 1736 
G16 5 3,5 4 4 4 G G (60) 166 1 1455 
G17 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 G G (57) 194 11 1320 
G18 4 3 4 4 4 G G (58) 224 0 1451 
G19 4 3 4 4 3,5 G G (55) 228 0 1966 
G20 3 3 3 3 3 G  G (44) 278 1 1386 
G21 4 3 4 4 4 G  G (55) 157 2 1249 
G22 3 2 3 3 3 G G (-) 191 0 1135 
G23 3 3 3 3 3 G  G (-) 203 1 1519 
G24 5 4 4 4 4 G  G (60) 178 2 1571 
G25 3 4 4 3,5 4 G G (45) 189 7 1210 
G26 5 3.5 4 3,5 4 G G (53) 276 0 1616 
G27 4 3 3 3 3 G G (55) 230 1 1225 
G28 4 3 4 4 4 G G (53) 164 2 1009 
G29 4,5 3 4,5 4,5 4,5 G G (50) 159 0 1545 
G30 5 5 5 5 5 G   G (59) 156 3 1209 
G31 5 3 4 4 4 G G (49) 138 0 1279 
G32 3 3 3 3 3 G  G (55) 157 1 1320 
G33 3 3 3 3 3 G G (53) 155 1 1856 
Medel        201 3 1386 
Betygsskala 1–5, där 5 är högst. Tecknet - innebär att uppgift saknas. 
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