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Sammandrag 

Studiens syfte är att jämföra relationen mellan fyra vuxna svenska som andraspråksinlärares gram-

matiska kompetens i tal och skrift, och hur den kompetensen förhåller sig till kursmålen för B1-

kursen på vilken de deltar. De grammatiska strukturer som undersöks är fundamentering och nega-

tionsplacering. En central teoretisk utgångspunkt är att förutsättningarna för målspråksenlig produk-

tion är gynnsammare i skrift än i tal, men att hur och i vilken utsträckning det yttrar sig för svenska 

som andraspråksinlärare inte är helt kartlagt. Materialet består av skriven och muntlig text produce-

rad av de fyra andraspråksinlärarna. Analysmodellen utgörs av perfomansanalyser baserade på pro-

cessbarhetsteorin, med grundsatsen att språkinlärningen sker stegvis enligt förutsägbara mönster.  

 Resultatet visar att informanterna överlag producerar en högre andel målspråksenliga funda-

menteringar i skrift än i tal. Kursmålet för fundamentering kan för samma informant uppnås i skrift, 

utan att det uppnås i tal. Gällande negationsplacering i huvudsats behärskas kursmålet av samtliga 

informanter i både tal och skrift, utan några påtagliga gradskillnader mellan tal- och skrivdelen. För 

negationsplacering i bisats är tendensen att ingen av informanterna uppfyller kursmålet i vare sig tal 

eller i skrift, och den låga målspråksenligheten är ungefär densamma i tal- och skriftproduktionen.  
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1 Inledning 

I alla våra ansatser till kommunikation kan ordens följd och form avgöra huruvida vi lyckas göra 

oss förstådda eller inte. Svenska som andraspråksundervisning präglas idag av att tonvikten ligger 

på inlärares kommunikativa kompetens (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:89). Grammatiken är 

en viktig del av detta, men krav på behärskning av specifika grammatiska strukturer är också något 

som förekommer explicit i kursmål i olika undervisningsformer.   

 Min egen relation till grammatik i främmandespråksinlärning har, som för många andra, inte 

alltid varit smärtfri. Som skolelev brottades jag ständigt med engelskans tredje person singular -s (I 

speak/he speaks). När jag skrev tyckte jag mig kunna se direkt om det var rätt (vilket förvisso inte 

alltid var fallet). Vid muntliga övningar kändes det däremot stundtals som ett lotteri om s:et skulle 

komma att hakas på i tid eller otid.  

 I min yrkesroll som svenska som andraspråkslärare idag ser jag likartade tendenser hos mina 

elever, fast ibland tvärtom. Det finns de som verkar behärska grammatiken bäst i tal, och andra som 

tycks behärska den bättre i skrift. Men det beror också på vad de säger eller skriver, när de säger 

eller skriver det samt vilka tidigare erfarenheter de har av att producera text och tal. Om min uppgift 

som lärare då är att avgöra ifall inlärare behärskar vissa grammatiska strukturer, var ska jag då välja 

att lägga tyngdpunkten i min bedömning? Och kan jag vara säker på att mina kollegor eller grann-

skolan gör likadant? 

 Med den här studien vill jag jämföra svenska som andraspråksinlärares grammatiska kompe-

tens i tal och skrift för att urskilja tendenser till olikheter i färdighetsnivå. En ansats är synliggöra 

dessa tänkbara olikheter för att problematisera bedömningen av andraspråkselevers grammatiska 

kompetens. Ifall den ena läraren bedömer en inlärares förmåga primärt utifrån muntlig produktion, 

och den andra läraren utgår ifrån skriftligt material, då riskerar inläraren att förfördelas om det är så 

att en produktionsform möjliggör högre grad av målspråksenlighet.  

 Ämnet är inte helt nytt inom andraspråksinlärning, men knappast heller uttömt. Det finns bl.a. 

preliminära resultat från Eklund Heinonen (u.u.) som pekar mot att korrektheten är högre i skrift. 

Ett resultat som skulle vara i linje med Krashens monitorhypotes (1981), som utgår från att över-

blick över och tid till att korrigera den språkliga produktionen gynnar målspråkenligheten i skrift. 

Men det finns också resultat från Makalela (2004) som visar på ombytta förhållanden, dvs. mer 

grammatiskt korrekt språkproduktion i tal. 

 Trots avsaknaden av helt entydiga och precisa svar inom fältet, pekar forskningen mot att inlä-

rares förutsättningar för målspråksenlig produktion i någon mån är mer gynnsamma i skriftlig fram-

ställning. Mot bakgrund av de resultaten bedrivs den här undersökningen utifrån hypotesen att mina 

fyra informanter kommer att producera en högre andel grammatiskt korrekta strukturer i skrift än i 
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tal. Samtidigt har studien en explorativ karaktär då frågorna ”hur” och ”hur mycket” svenska som 

andraspråksinlärares grammatiska kompetens varierar i tal och skrift ännu behöver beforskas.   

 Vidare ligger studiens relevans dels i den kumulativa aspekten i och med utökningen av gram-

matiska strukturer och informanter som studeras, dels i undersökningens uppläggning, då vissa i 

tidigare forsknings undersökta grammatiska strukturer här studeras mer på djupet genom nivådiffe-

rentiering inom strukturerna. För bedömningen av inlärarnas grammatiska kompetens använder jag 

mig av Pienemanns (1998) processbarhetsteori. En teori som bygger på att grammatisk kompetens 

för andraspråksinlärare utvecklas enligt förutsägbara inlärningsgångar. 

1.1 Syfte 

Uppsatsen syfte består i att undersöka och jämföra tendenser i fyra vuxna svenska som andraspråk-

sinlärares grammatiska kompetens i tal och skrift. Mer specifikt är det de syntaktiska strukturerna 

fundamentering
1
 och negationsplacering

2
 som studeras utifrån enskilda skrivuppgifter och parsam-

tal. Strukturerna är hämtade från kursmålen för den B1-kurs
3
 som inlärarna befinner sig på. Detta i 

syfte att kunna ställa inlärarnas grammatiska kompetens i tal och skrift i relation till utvalda kurs-

mål. Undersökningen bedrivs utifrån följande frågeställningar: 

 Hur skiljer sig inlärarnas skriftliga och muntliga produktion av fundamentering? 

 Hur förhåller sig inlärarnas muntliga och skriftliga produktion av fundamentering i relation 

till kursmålen? 

 Hur skiljer sig inlärarnas skriftliga och muntliga produktion av negationsplacering? 

 Hur ter sig inlärarnas muntliga och skriftliga produktion av negationsplacering i förhållan-

de till kursmålen? 

1.2 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter på vilka bedömningen av in-

formanternas språkliga kompetens grundas. Vidare presenteras forskning om förutsättningarna för 

målspråksenlig produktion i tal och skrift, samt jämförande studier av hur de förutsättningarna har 

yttrat sig. I kapitel tre behandlas urval, insamling av och analysmodell för materialet. Resultatet av 

materialbearbetningen presenteras i kapitel fyra, vilket följs av en diskussion av resultatet och en 

mellan informanterna jämförande analys i kapitel fem.        

                                                 
1
Andra termer för fundamentering som kan användas synonymt är ”spetsställning” och ”topikalisering”. I korthet inne-

bär det att en annan satsdel än subjektet placeras i fundamentet och att det svenska språket vid sådana konstruktioner 

har obligatorisk inversion mellan huvudsatsens finita verb och subjekt.  
2
 Negationsplacering är en övergripande term för studiet av inlärares placering av satsadverbial. 

3
 När jag använder mig av begreppet ”nivå” syftar jag på kurser i svenska som andraspråk som utifrån den tiogradiga 

Europaskalan klassificerar kunskapsnivåer och kurser från nivå A1-C2, där B1 motsvarar nivå 5. 
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2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter utgörs av processbarhetsteorin och monitormodellen. Den 

förstnämnda ligger till grund för analysen av informanternas språkliga kompetens, medan den andra 

behandlar förutsättningarna för målspråksenlighet i tal och skrift. Tidigare forskning består av stu-

dier som i likhet med den här har undersökt förhållandet mellan tal- och skriftproduktion för andra-

språksinlärare utifrån grammatiska variabler.  

2.1 Processbarhetsteorin 

Processbarhetsteorin (i fortsättningen förkortat PT) utgår från att språkinlärning sker stegvis, där 

nästa nivå kan nås först då processningskapacitet för den föregående finns. För att kunna identifiera 

att inlärare har börjat processa på en viss nivå räcker det med att konstruktioner kännetecknande för 

den nivån förekommer i språkproduktionen (Pienemann 1998:6f). För att uppfylla förekomstkriteri-

et (emergence criterion) för syntaktiska strukturer är ett enda exempel på målspråksenligt använ-

dande tillräckligt, förutsatt att exemplet inte kommer från helfrasinlärning
4
 (Eklund Heinonen 

2009:76f). 

 1998 publicerade Pienemann fem stadier/nivåer för utvecklingen av syntax och morfologi som 

alla inlärare av ett andraspråk går igenom, oavsett modersmål och målspråk (stadier vars strukturer 

givetvis är språkspecifika) (Abrahamsson 2009:122ff). Nivåerna presenteras i sin helhet i Tabell 

2.1, vilken inbegriper fler strukturer än vad som undersöks i den här studien. 

 
Tabell 2.1 Utvecklingsnivåer enligt processbarhetsteorin (efter Abrahamsson 2009:125) 

Stadium/processningsnivå  Morfologi  Syntax 

5.  grammatisk information mellan  kongruens över satsgräns NEG + FV i bisats; 

 satser; skillnad huvudsats/bisats   icke-INV vid indirekt fråga 

 

4.  grammatisk information mellan kongruens inom satsen FV + NEG; 

 fraser inom satsen  (predikativ)  INV vid framförställt ADV 

      och FråX 

 

3. grammatisk information mellan  kongruens inom frasen framförställt ADV och  

 ord inom frasen  (attributiv)  FråX 

 

2. lexikal morfologi  ordböjning (t.ex. tempus, kanonisk ordföljd  

    numerus, species, genus) (oftast SVO) 

 

1. ord/lemma   oböjda former  enstaka konstituenter;  

      NEG + X 
  
 
Det inte så att man abrupt och plötsligt helt behärskar ett stadium och konsekvent producerar mål-

språksenliga strukturer (Abrahamsson 2009:124). Gällande när en struktur behärskas råder det olika 

                                                 
4
 Helfrasinlärning är yttranden som lärts in som en enhet utan att de enskilda grammatiska aspekterna inom enheten 

egentligen processas, t.ex. ”Vad heter du?” som kan läras ut tidigt i formella språkinlärningsmiljöer. Detta är en typ av 

fundamentering som kräver mer avancerad grammatisk processningskapacitet än vad nybörjare besitter. Om samma 

inlärare använder en annan konstruktion som kräver samma processningskapacitet men inte har lärts in som en helfras, 

är det sannolik så att den obligatoriska inversionen kommer att utebli, t.ex. ”*Vad ni äter?”.  
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uppfattningar om inom forskningen. Det kan variera från 60 % upp till 90 % målspråksenligt an-

vändande, vilket innebär att man kan få olika resultat utifrån samma material (Pallotti 2007:362). 

Någon specificering av vilken procentsats som krävs för att uppnå kursmålen som jag ställer mitt 

material i relation till finns inte. Således väljer jag att tala om grader av behärskning utifrån ett 60–

90 %-kriterium, istället för att sluta mig till en snävare procentuell definition av begreppet.  

 Vad som följer är en fördjupad genomgång i urval av PT:s utvecklingsstadier för det svenska 

språket. Ett urval baserat på strukturerna som tas upp i uppsatsens forskningsfrågor, dvs. fundamen-

tering och negationsplacering.  

2.1.1 Inlärningsprocessen för fundamentering 

Fundamentering får sägas vara en tämligen central del av det svenska språket. Vuxna modersmåls-

talare av svenska använder inverterad ordföljd i omkring 40 % av sina huvudsatser (Flyman Matts-

son & Håkansson 2010:71). Fundamentering innebär att någon annan satsdel än subjektet placeras i 

fundamentet och att subjektet därför måste komma efter det finita verbet, vilket kallas inversion. 

Konstruktionen är huvudsatser förbehållen eftersom bisatser inte tillåter samma typ av ord- och 

frasomkastelse. Fundamentering överförs sällan heller till bisatser av inlärare eftersom det är en 

avancerad struktur (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:66). Har man väl börjat processa funda-

mentering besitter man alltså tillräcklig kompetens för att inte överföra strukturen till bisatser.  

 De tre stadier i utvecklingen av fundamentering som svenska som andraspråksinlärare går ige-

nom presenteras i Tabell 2.2. Differentieringen inom de olika nivåerna visar att det finns en inbör-

des inlärningsgång också inom varje stadium, vilket synliggörs genom exempelmeningarna, där a) 

utgörs av spetställda objekt, b) av adverbial och c) av bisatser.  

 
Tabell 2.2 Utvecklingsnivåer för inversion i påståendesatser och frågeordsfrågor (efter Abrahamsson 2009:69) 

Stadium/processningsnivå enligt PT  Exempel  

4.  Fundamentering med inversion a) Min lägenhet gillar jag. 

 X-V-S   b) I somras flyttade jag.   

    c) När det blev rea köpte jag möbler till lägenheten 

     Vad tycker du om den nya lägenheten? 

 

3. Fundamentering utan inversion a) *Min lägenhet jag gillar.    

 X-S-V   b) *I somras jag flyttade. 

    c) *När det blev rea jag köpte möbler till lägenheten. 

     *Vad du tycker om den nya lägenheten? 

 

2. Avsaknad av fundamentering  a) Jag gillar min lägenhet.    

 S-V-(X)   b) Jag flyttade i somras. 

    c) Jag köpte möbler till lägenheten när det blev rea.  

   

Exemplen med frågeordsfrågor har ingen bokstavsbeteckning eftersom konstruktionen inte har en 

plats i den inbördes inlärningsgången för påståendesatser. Utvecklingen av frågeordsfrågor har sin 

egen gång, men enligt PT (Tabell 2.1) kräver processning av frågeordsfrågor samma grammatiska 

kompetens som övriga satsled. Således möjliggörs studiet av frågeordsfrågor i anslutning till andra 
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typer av fundamenteringar enligt PT, vilket i den här undersökningen också blir relevant eftersom 

sådana förkommer i materialet. 

 Målspråksenlig fundamentering av objekt uppträder först och bisatser sist. En förklaring till 

detta kan vara att satser med spetställda objekt ofta lärs in som helfraser (t.ex. Det gör jag/Det tror 

jag). Att inversion vid bisatser tillägnas sist beror sannolikt på att det blir fler led innan huvudsat-

sens finita verb för inläraren att hålla ordning på (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:52ff). En 

förtjänst med att använda PT är att man kan göra vissa antaganden om inlärares kapacitet att proces-

sa stukturer som inte finns representerade i produktionen, t.ex. om den mer avancerade spetsställ-

ningen av bisatser görs målspråksenligt men inga exempel med objekt förekommer.  

 På den andra nivån i PT kan inläraren differentiera mellan ordklasser och skilja deras olika 

syntaktiska och morfologiska egenskaper åt. Syntaxen kännetecknas på den här nivån av 

rak/kanonisk ordföljd utan ansatser till fundamentering (t.ex. Jag handlar mat) (Abrahamsson 

2009:126). Som framgår av Tabell 2.2 är ordföljden målspråksenlig, men inte vidare varierad. Att 

inte använda spetsställning utmärker således lägre stadier av inlärarsvenska.   

 Först på nivå 3 spetsställs olika satsled, dock utan den obligatoriska inversionen (t.ex. *Två 

hela dagar vi arbetade med presentationen). Anledningen till att inlärare inte behärskar inversions-

regeln beror på att grammatisk information ännu inte kan förmedlas över frasgränser (Abrahamsson 

2009:126). I exemplet *Två hela dagar vi arbetade med presentationen har nominalfrasen, tillika 

tidsadverbialet, två hela dagar spetsställts. I den råder det kongruens inom frasen, mellan huvudor-

det dagar och attributen Två hela. Men eftersom det inte sker processning mellan fraser behåller vi 

och arbetade sina positioner.   

 I Tabell 2.2 ser man att det är först på den fjärde nivån som inlärare börjar processa grammatisk 

information mellan fraser inom samma sats, vilket är vad som möjliggör inversion vid fundamente-

ring (t.ex. Två hela dagar arbetade vi med presentationen).   

2.1.2 Negationsinlärningens gång 

Negationsinlärningsgången i svenska innefattar inte enbart satspositionen för negationen inte, utan 

även andra satsadverbial som har samma position i det svenska ordföljdsschemat (t.ex. alltid, ald-

rig, ofta, sällan, nästan, nog, ju). De satsadverbial som kan vara lika bundna i ordföljden som nega-

tionen kräver också samma processningskapacitet. I svenska som andraspråksforskningen har dock 

det mest frekvent förekommande satsadverbialet inte och termen negationsplacering fått tjäna som 

exempel för satsadverbialplacering (Abrahamsson 2009; Flyman Mattsson & Håkansson 2010; 

Dahl 1979; Håkansson 2004). I föreliggande studie syftar således termen negationsplacering på 

placeringen av samtliga satsadverbial som lyder under samma syntaktiska regler.   
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 Fem steg har identifierats för negationsinlärningen. Tabell 2.3 visar att inlärare på steg 1 

genomgående placerar negationen preverbalt. Detta genererar målspråksavvikande ordföljd i hu-

vudsats, men korrekt placering i bisats. Målspråksenligheten för negationsplacering i bisatser beror 

dock snarast på bristande grammatisk kompetens och kategoriseras därför som pseudokorrekt (Ab-

rahamsson 2009:66). Vid tolkning av mitt eget material är det därför nödvändigt att beakta den sam-

lade bilden av inlärarnas negationsplacering, för att inte tillskriva bruk av vissa konstruktioner en 

högre processningskapacitet än vad som egentligen är fallet.  

 Tabell 2.3 visar också att negationsplaceringens fem steg inte motsvarar PT:s fem nivåer. Gäl-

lande steg 1 kan det motsvaras av både nivå 1 och 2, eftersom båda dessa kännetecknas av preverbal 

negation. Skillnaden är att PT:s nivå 1 beskriver absoluta nybörjare vars produktion består främst av 

oböjda innehållsord (Abrahamsson 2009:125).  

 
Tabell 2.3 Utvecklingsnivåer för negationsinlärning (efter Abrahamsson 2009:67) 

Steg i inlärningen Nivå enligt PT Exempel  

5.  Satsdifferentiering, hjälpverb Nivå 5  … om John inte vill sjunga.   

 (preverbal negation i bisats) 

 … NEG + AUX   

 

4.  Satsdifferentiering, huvudverb Nivå 4-5  … om John inte sjunger. 

 (preverbal negation i bisats)   *… om John vill inte sjunga.  

 … NEG + HV      

 

3. Postverbal negation, huvudverb,  Nivå 4  John sjunger inte.    

 HV + NEG    John vill inte sjunga. 

      *… om John sjunger inte. 

      *… om John vill inte sjunga. 

 

2. Postverbal negation, hjälpverb Nivå 3-4  *John inte sjunger.   

 AUX + NEG   John vill inte sjunga. 

     (*)… om John inte sjunger. (pseudokorrekt) 

     *… om John vill inte sjunga.  

 

1. Preverbal negation Nivå 1-2  *John inte sjunger.   

 NEG + FV    *John inte vill sjunga. 

     (*)… om John inte sjunger. (pseudokorrekt) 

     (*)… om John inte vill sjunga. (pseudokorrekt) 

 

På steg 2 placeras negationen postverbalt efter finita hjälpverb i sammansatta verbfraser. I Tabell 

2.3 ser man att det innebär målspråksenlig ordföljd i huvudsatser med finita hjälpverb, pseudokor-

rekt i bisatser med finit huvudverb i enkla verbfraser samt målspråksavvikande ordföljd i huvudsat-

ser med finit huvudverb och i bisatser med finit hjälpverb. Här ser man också varför det är av bety-

delse att komplettera PT:s fem nivåer med den mer detaljerade inlärningsgången för negationspla-

cering. PT uttrycker endast att nivå 4 för negationsplacering kännetecknas av den postverbala nega-

tionsplaceringen. I min undersökning vill jag dock kunna synliggöra det mellanled som innebär att 

inlärare först behärskar negation vid finit hjälpverb, eftersom det ger en mer precis bild av inlärar-

nas grammatiska kompetens. Detta mellanled kräver också att inläraren inte placerar negationen 

efter hela verbfrasen, utan mellan det finita och infinita verbet (t.ex. *John vill sjunga inte). 
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 Det är först på steg 3 som negationsplaceringen produceras korrekt i samtliga huvudsatser, dvs. 

efter det finita verbet, men före infinita. För att steget ska uppfyllas får negationen inte heller upp-

träda finalt i satser som innehåller t.ex. objekt och adverbial i slutfältet, även om det finns undantag 

från den regeln, vilket också kommenteras i resultatdelen. Inlärare på steg 3 överför även reglerna 

för negationsplacering i huvudsatser till bisatser, vilket där resulterar i målspråksavvikelse (Abra-

hamsson 2009:67).  

 Negationsplaceringen i huvudsatser fortsätter att vara korrekt också på steg 4, men nu uppnås 

även målspråksenlighet i bisatser utan hjälpverb. Det är differentieringen mellan huvudsats och bi-

sats som möjliggör detta på steg 4, vilket motsvarar PT:s nivå 5. Återigen synliggör negationsinlär-

ningstabellen ett mellanled för negationsplacering, här i bisatser. Detta eftersom steg 4 och 5 båda 

motsvaras av den övergripande PT:s nivå 5. På steg 4 används preverbal negation endast i bisatser 

med enkla verbfraser. Som framgår av Tabell 2.3 är det först på steg 5 som negationsplacering i 

bisats behärskas också i sammansatta verbfraser (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:54f).  

2.2 Monitormodellen 

1981 presenterade Stephen Krashen monitormodellen med fem hypoteser om hur tillägnandet och 

utvecklingen av ett andraspråk går till (Abrahamsson 2009:116). För min egen studie är det framför 

allt monitorhypotesen som är av relevans, vilken inte innefattar hela modellen. Den bygger på att 

formell språkinlärning ger explicita kunskaper som kan fungera som en slags monitor eller inspek-

tionsverktyg för språkproduktionen. Monitorn har som bäst förutsättning att ”vara på” vid skriftlig 

produktion, eftersom man har tydligare överblick över texten och mer tid på sig att korrigera yttran-

den, vilket verkar positivt för korrektheten. För att monitorn ska fungera måste emellertid den 

grammatiska strukturen redan processas av inläraren. Vid muntliga yttranden där inläraren drar ner 

taltempot eller gör pauser för att kontrollera sitt utflöde har monitorn även då möjlighet att vara på i 

viss utsträckning (Krashen 1981:3f).  

 Med monitorhypotesen som bakgrund kan det möjligtvis tyckas irrelevant att undersöka skill-

nader i språklig kompetens i tal och skrift, eftersom den säger att skriftproduktionen kommer att 

vara mer målspråksenlig. Men det är primärt av två anledningar som jämförande studier i ämnet blir 

nödvändigt. Den första är den begränsade praktiska prövningen av monitorhypotesen på svenska 

som andraspråksinlärares grammatiska kompetens i stort, och ordföljden specifikt. Den andra är att 

monitorhypotesen inte heller preciserar graden av skillnad i målspråksenlig produktion i tal och 

skrift. Med min studie undersöks inte endast om det finns skillnader, utan även hur de yttrar sig och 

i vilken utsträckning de förekommer. 
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2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Mer grammatiskt korrekt i skrift  

Eklund Heinonens (u.u.) jämförande undersökning av andraspråksinlärares grammatiska kompetens 

i tal och skrift närmar sig ämnet som jag avser att göra sett till syfte och metod.
5
 I dagsläget har 

dock endast preliminära slutsatser kunnat presenteras och några rapporter har ännu inte publicerats. 

Det man kan säga redan nu är att Eklund Heinonen (u.u.) utgår från resultaten från tisus-test. Test-

tagarnas tal- och skriftproduktion ställs i relation till förekomstkriteriet och 80 %-kriteriet, som in-

nebär att strukturerna som undersöks produceras målspråksenligt åtminstone 80 % av gångerna.

 Eklund Heinonens (u.u.) preliminära resultat antyder att 80 %-kriteriet uppnås tidigare i skrift 

än i tal, medan förekomstkriteriet generellt uppfylls samtidigt. Den procentuella skillnaden mellan 

målspråksenligheten som gömmer sig i förekomstkriteriet kan dock vara stor. Detta exemplifieras 

bl.a. genom resultat från Informant U10 i Eklund Heinonen (u.u.). Informanten har 1/12 (8 %) kor-

rekta konstruktioner med fundamentering i tal, medan siffran är 19/19 i skrift.  

 Vidare visar undersökningen att två informanter behärskar fundamentering med inversion i 

skrift, utan att nå förekomstkriteriet i tal. Detsamma gäller för negationsplacering i bisats, med 

skillnaden att det gäller för hela fem informanter, även om antalet exempel emellanåt är så lågt som 

tre vardera i tal och skrift. Resultatet förklaras som en produkt av den ytterligare planeringstid som 

skriftproduktionen ger (Eklund Heinonen 2011). 

 Betydande skillnader mellan min egen studie och Eklund Heinonens (u.u.) ligger främst i in-

formanternas förutsättningar för muntlig och skriftlig produktion, men även i variablerna som un-

dersöks. I Eklund Heinonens (u.u.) undersökning skriver informanterna om ett ämne och pratar om 

ett annat, vilket kan ge olika förutsättningar för produktionen. Den muntliga delen görs tillsammans 

med en bedömare tillika interlokutör, inte en annan inlärare. Det finns undersökningar som visar att 

informanter i institutionella samtal av den här karaktären presterar bättre med en kvinnlig interloku-

tör eller samtalsledare (Eklund Heinonen 2009:51f). Detta har Eklund Heinonen (u.u.) inte kunnat 

kontrollera och informanterna har således haft olika bedömare. I min undersökning sker talproduk-

tionen i parsamtal mellan informanterna, med mig som samtalsledare vid samtliga. 

 De syntaktiska variablerna som Eklund Heinonen (u.u.) undersöker är fundamentering och ne-

gationsplacering i bisats. Skillnaden gentemot min egen studie är att jag förutom de nämnda struk-

turerna även undersöker negationsplacering i huvudsats. Vidare har jag valt att differentiera mellan 

olika typer av fundamenteringar och negationsplaceringar baserat på dess inbördes svårighetsgrad 

(Tabell 2.2 och Tabell 2.3). Syftet är att kunna ge en mer precis bild av informanternas process-

                                                 
5
 Eklund Heinonens (u.u.) studie är färdigställd, men ännu inte publicerad. I arbetet med föreliggande uppsats har jag 

fått tillgång till studiens manus, som kommer att publiceras i artikelform under 2013. Alla mina referenser till Eklund 

Heinonen (u.u.) är således till detta manus. I litteraturförteckningen finns dock även en hänvisning till en powerpoint-

presentation innehållande flertalet resultat från artikeln vars manus jag refererar till.  
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ningskapacitet. Eftersom behärskning av t.ex. spetsställning av objekt inte förutsätter att spetsställ-

ning av bisatser är tillägnat, skulle det vara missvisande att hävda att en inlärare behärskar funda-

mentering baserat på exempel av enbart det förstnämnda.    

2.3.2 Mer grammatiskt korrekt i tal 

En annan undersökning av intresse för min egen är Makalela (2004). Här redovisas en studie av 

engelska som andraspråksinlärares grammatiska kompetens i tal och skrift utifrån ett antal morfolo-

giska och syntaktiska strukturer hos 50 studenter vid ett universitet i Sydafrika.  

 För att mäta och jämföra informanternas grammatiska kompetens samlades muntlig data in från 

individuella presentationer på ämnet ”min familjs historia”. Den skriftliga uppgiften bestod av att 

skriva en personlig berättelse på samma ämne (Makalela 2004:372f).  

 Resultatet är sammanställt genom att den totala mängden målspråksavvikelser av utvalda 

morfologiska och syntaktiska strukturer har räknats för den skriftliga och muntliga uppgiften. Det 

visar att förekomsten av strukturerna som undersökts är relativt jämnt fördelade mellan informan-

ternas produktion i tal och skrift. Sammantaget finns dock 54,5 % av målspråksavvikelserna i det 

skriftliga materialet och endast 45,4 % i det muntliga (Makalela 2004:374ff). Således pekar studien 

mot ett förhållande mellan grammatisk kompetens i tal och skrift som står i motsättning till Eklund 

Heinonens (u.u.) preliminära resultat och monitorhypotesen. En möjlig orsak till detta står att finna i 

Makalelas (2004) val av informanter. ”The majority of the students […] have had no sufficient ex-

posure to English composition. Coming from families that are typically illiterate and semi-illiterate, 

the students did not have a tradition of reading English texts” (Makalela 2004:372). 

 Huruvida majoriteten av informanterna i Eklund Heinonens (u.u.) forskning kommer ifrån illit-

terata eller semi- illitterata hemförhållanden finns det ingen statistik på. Resultaten från de olika 

studierna understryker dock vikten av att jag vid urvalet av informanter eftersträvar homogenitet 

gällande t.ex. deras språkliga bakgrund och utbildningsbakgrund. Forskning som saknar sådana 

uppgifter försvårar också jämförelser mellan ens egna och andras resultat, eftersom faktorer som 

kan inverka på språkproduktionen inte finns dokumenterade.  
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3 Metod och material 

I kapitel 3 redovisas urvalsprocessen för informanterna, pilotstudiernas och undersökningens upp-

lägg, testinstrumentet och materialbearbetningen. Vidare diskuteras studiens möjlighet till generali-

serbarhet, validitets- och reliabilitetsaspekter samt etiska hänsynstaganden.  

3.1 Urval 

Studiens material består av fyra inlärartexter och två parsamtal insamlade från fyra vuxna svenska 

som andraspråksinlärare, som vid tiden för deltagande i studien befann sig på en svenska som and-

raspråk kurs på B1-nivå enligt Europaskalan. Undervisningen på kursen leddes av mig. Att välja 

inlärare från min egen grupp var vare sig självklart eller oproblematiskt. Eftersom studien syftar till 

att jämföra grammatisk kompetens i tal och skrift kan det argumenteras för att jag med fördel skulle 

kunna välja inlärare som jag tror ger ett visst resultat.  

 Ett alternativ är att lotta fram informanter, men då skulle jag förlora kontroll över ett par centra-

la faktorer som kan påverka resultatets tillförlitlighet. En lottning skulle t.ex. kunna ge fyra infor-

manter med helt skilda språkbakgrund, betydande ålderskillnad och utbildningsbakgrund. Lager-

holm (2010:46) framhåller vikten av att sådana faktorer är konstanta och så lika som möjligt bland 

informanterna, för att variation i språkproduktionen inte ska kunna härledas till t.ex. ålderskillnader. 

Följaktligen har jag ur min grupp på tretton inlärare valt ut fyra på basis av just ålder, språklig bak-

grund och utbildningsbakgrund. Detta är också ett sätt att hantera problematiken med att kunna 

handplocka informanter för att driva en tes.  

 Ytterligare en invändning mot att välja sina egna elever för en undersökning kan vara att de 

skulle känna sig pressade att ställa upp p.g.a. en förmodad beroendeställning. Det kan dock inte 

sägas vara ett betydande problem i det här fallet eftersom kursen saknar formella incitament (betyg 

och slutprov) för att senare få delta på kurser på högre nivå.    

 Man kan tycka att jag kunde valt likartade informanter i en annan grupp för att slippa alla hän-

synstaganden och tänkbara problem. Men förtjänsterna i form av de kvalitativa egenskaper som 

studien nu antar är betydelsefulla för genomförandet. Mer specifikt är det närhet till materialet som 

möjliggörs (Lagerholm 2010:30ff). I den kvalitativa metoden intervju är det t.ex. eftersträvansvärt 

att skapa tillit och få samarbetsvilliga informanter. Vid en mer kvantitativ, variabelanalys som den-

na behövs informanter som känner sig motiverade att delta och ta uppgiften på allvar. Då det finns 

ett större mått av personliga band mellan mig och mina elever än vad det hade gjort med för mig 

obekanta informanter, ökar rimligtvis möjligheterna till detta.  

 Vidare är närheten till mina informanter positiv för strävan att motverka nervositet som kan 

påverka deras språkproduktion, eftersom de är vana vid min närvaro under samtalsövningar. Jag har 
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Informant 1 

Hemland: USA Modersmål: Engelska  

Kön: Man Ålder: 35 Yrke: Kemist/forskare 

Studiebakgrund: Fil.dr i kemi 

Tid i Sverige: 3 år 

Studerat svenska i: 1 år 

Studerat svenska på: Kurser 

Mängd inflöde och utflöde på svenska utanför 

kursen: Skriver ibland sms till vänner och läser ibland 

tidningar på nätet. 

Tycker sig behärska svenskans ordföljd bäst i: 

Skrift, eftersom man har mer tid på sig.  

Språkfärdigheter i andra språk: Har tidigare stude-

rat spanska i 2 år. 

Orsaker till svenskstudierna: Bor i Sverige och har 

många svenska vänner. 

 

Informant 3 

Hemland: Tyskland Modersmål: Tyska 

Kön: Man Ålder: 24 Yrke: Student  

Studiebakgrund: Studerar ekonomi 

Tid i Sverige: 7 månader 

Studerat svenska i: 6 månader  

Studerat svenska på: Kurser och självstudier över 

internet. 

Mängd inflöde och utflöde på svenska utanför 

kursen: Pratar svenska varje dag med sin flickvän, 

skriver sms, ser ofta på svensk film och läser böcker på 

svenska. 

Tycker sig behärska svenskans ordföljd bäst i: 
Skrift, eftersom man har mer tid att tänka ut hur man 

ska formulera satser. 

Språkfärdigheter i andra språk: Engelska nivå C2 

Orsaker till svenskstudierna: Ska bo i Sverige i 2 år, 

vill arbeta här i framtiden, kunna träffa svenskar och 

tycker det är fint att kunna ett språk till. 

 

Informant 4 

Hemland: Tyskland Modersmål: Tyska 

Kön: Kvinna Ålder: 34 Yrke: Geolog 

Studiebakgrund: Geovetenskap 

Tid i Sverige: 5,5 månader 

Studerat svenska i: 3 månader 

Studerat svenska på: Kurser 

Mängd inflöde och utflöde på svenska utanför 

kursen: Läser ibland artiklar om geologi, deltar på 

jobbmöten en gång i veckan. 

Tycker sig behärska svenskans ordföljd bäst i: 

Skrift, eftersom man har mer tid tänka på grammatik. 

Språkfärdigheter i andra språk: Engelska C2, frans-

ka på ”mellannivå”.  

Orsaker till svenskstudierna: Bor i Sverige och vill 

ha möjlighet att prata med kollegor och nya vänner.  

 

Informant 2 

Hemland: Irland Modersmål: Engelska 

Kön: Kvinna Ålder: 20 Yrke: Student 

Studiebakgrund: Studerar psykologi och gäliska  

Tid i Sverige: 4 månader 

Studerat svenska i: 4 månader 

Studerat svenska på: Kurser 

Mängd inflöde och utflöde på svenska utanför 

kursen: Talar svenska med sin ”språkpartner” i en 

timme varannan vecka och lyssnar på radio ibland. 

Tycker sig behärska svenskans ordföljd bäst i: 
Skrift, eftersom man har mer tid att tänka på reglerna 

och inte är under press att producera något snabbt. 

Språkfärdigheter i andra språk: Har studerat gäliska 

i 15 år. Nivå C2. 

Orsaker till svenskstudierna: Är här som utbytesstu-

dent och vill lära sig språket för att bli bekvämare i 

landet och lära känna svenskar. 

 

även försökt bestämma vilka som ingår i parsamtalen utifrån vilka inlärarna samtalar med mest un-

der lektionstid utav de fyra som deltar i studien. Antalet informanter beror på uppsatsens begränsa-

de omfång.  

 Att informanterna befinner sig på B1-nivå är fördelaktigt eftersom kursmålen innehåller gram-

matiska strukturer på nivå 3-5 enligt PT:s skala, i likhet med fundamentering och negationsplacer-

ing. Det bör således vara relativt nya drag i deras inlärarspråk och därför bland de mer avancerade 

strukturer som kan produceras.  

3.2 Undersökningens informanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Studiens testinstrument 

Studiens testinstrument består av en muntlig och en skriftlig del, vars gemensamma teman är ”kär-

lek, vänskap och moral” (Bilaga 2, 3, 4 och 5). Valen av tema har gjorts på basis av affective sche-

mata, topical knowledge och lexikala kunskaper. Det förstnämnda innebär att uppgiftsämnena ska 

engagera och väcka lust att interagera, men att ett för känsloladdat ämne kan hämma den språkliga 
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produktionen och reducera möjligheterna att prestera på ens högsta nivå (Bachman & Palmer 

1996:65f). Gällande den här studien har informanterna arbetat med undersökningens teman under 

kursens gång. Jag har kunnat notera att ämnena har engagerat dem, utan att ge upphov till synbara 

negativa känslor som påverkar den språkliga produktionen. Informanterna uttryckte även explicit att 

studiens teman var ”bra” ur den synvinkeln.  

 Teman som kräver topical knowledge är sådana som förutsätter specifika ämneskunskaper. Kan 

man t.ex. inget om växthuseffekten men ändå måste skriva en debattartikel i ämnet kommer andra-

språksinlärarens grammatiska produktion påverkas negativt (He & Shi 2012:459f). I den här studien 

undviks kravet på topical knowledge genom att informanterna kan välja att utgå ifrån sina egna 

åsikter och erfarenheter i testsituationen.  

 Samtliga teman kan givetvis ge upphov till lexikala svårigheter i form av brist på ord för att 

driva ett resonemang, vilket kan leda till stakningar och stress hos inläraren och därför inverka ne-

gativt på den grammatiska produktionen (Bachman & Palmer 1996:65). Detta har jag försökt lösa 

genom att uppmana inlärarna att använda innehållsord på sitt modersmål om de känner att de verk-

ligen inte kan uttrycka det de vill annars. Ett annat sätt att minimera problematiken med otillräckli-

ga lexikala kunskaper har varit att välja teman som de redan arbetat med, eftersom de haft möjlighet 

att förvärva ämnesspecifika ord.  

3.3.1 De skriftliga uppgifterna 

Den skriftliga delen av testinstrumentet består av tre avsnitt (Bilaga 2, 4 och 5).  

 Avsnitt 1 utgörs av åtta uppgifter, varav sex är till för att uppmuntra till negationsanvänd-

ning och två för att stimulera till fundamentering.  

 Avsnitt 2 består av fyra bilder vars innehåll informanterna ska beskriva. Samtliga är valda 

för att uppmuntra till textproduktion i allmänhet, och negationsanvändning i synnerhet.  

 Avsnitt 3 är en bildserie som genom händelseförloppets skiftande miljöer och temporala 

framskridning bör stimulera till användandet av spetsställning. 

Informanterna har fått 90 minuter till förfogande för samtliga uppgifter. Skrivandet har skett på da-

tor, med rättstavningsprogrammet avstängt.  

3.3.2 De muntliga uppgifterna 

Undersökningens muntliga del består även den av tre avsnitt (Bilaga 3, 4 och 5).  

 Avsnitt 1 innefattar diskussioner kring olika scenarier innehållande moraliska dilemman. 

Detta ska uppmuntra till användning av både negation och fundamentering.  

 Avsnitt 2 och 3 utgörs av återgivning av, och diskussion kring, samma fyra bilder och bild-

serien som används på den skriftliga delen.  
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De uppgifter som utformades för att uppmuntra till fundamentering var främst tänkta att trigga 

strukturen i påståendesatser. Detta eftersom det finns specifika inlärningsgångar för påståendesatser 

respektive frågeordsfrågor och för att kursmålen exemplifieras med på påståendesatser. Men infor-

manterna använde ändå ett antal frågeordskonstruktioner, vilket behandlas i resultatdelen då de en-

ligt PT kräver samma processningskapacitet som spetsställning i påståendesatser (avsnitt 2.1.1).  

3.4 Pilotstudien 

Innan datainsamlingen genomfördes två typer av pilotstudier i syfte att pröva testinstrument och 

synliggöra eventuella brister (Bell 2006:214). En sådan brist skulle för den här studien vara om del-

tagarna i pilotstudien t.ex. inte producerat variablerna fundamentering eller satsadverbial. Den ena 

pilotstudien gjordes med svenska modersmålstalare, medan deltagarna på den andra utgjordes av 

svenska som andraspråkstalare. 

 Sammantaget deltog tre svenska som andraspråksinlärare, varav två genomförde avsnitt 1 och 2 

av den skriftliga delen samt de muntliga delarna. Den tredje informanten gjorde endast avsnitt 1 i 

den skriftliga delen.
6
 De som genomförde både de muntliga och skriftliga delarna ägnade ca 30 mi-

nuter åt skrivdelen och 15 minuter till den muntliga delen. Informanterna uttryckte dock att de kän-

de sig stressade när de skrev och inte hann få ner mer än några meningar på varje uppgift. Således 

bestämde jag mig för att utöka skrivtiden till 90 minuter och den muntliga delen till 45 minuter. 

 Gällande andelen variabler gav pilotstudien inga entydiga svar. En möjlig förklaring kan vara 

den korta skrivtiden. Ett mönster som dock gick att skönja var att ja/nej-frågorna uppmuntrade till 

fler negationer genomgående i svaret, inte enbart i den initiala meningen. På basis av detta gjorde 

jag tillägg i form av ja/nej-frågor i uppgift 3 och 6 i avsnitt 1 av skrivdelen. 

 Ytterligare en typ av förberedelse i avsikt att pröva testinstrumentet var att fyra vuxna moders-

målstalare av svenska fick svara muntligt på några av de skriftliga uppgifterna i avsnitt 1, och även 

uttala sig om huruvida de ansåg att testinstrumentet var lämpligt för sitt ändamål. Detta är något 

som förespråkas i Bell (2006:118), och användbarheten för studien fanns i upptäckten att vissa sat-

ser med negation återkom hos majoriteten av de tillfrågade. Men även åsikten att frågorna kunde 

vara något svårtydda och etnocentriska. Närheten till materialet och möjligheten att förklara tänkba-

ra oklarheter kring frågorna gjorde att jag i slutändan ansåg att frågorna fungerade, även om vissa 

mindre omformuleringar för ökad tydlighet gjordes.   

3.5 Uppläggning och genomförande 

Insamlingen av studiens data genomfördes vid två tillfällen, med en veckas mellanrum. Först gjorde 

informanterna skrivuppgifterna, klockan fem på eftermiddagen. Alla skrev samtidigt, i samma data-

                                                 
6
 Ingen av informanterna i pilotstudien genomförde avsnitt 3 av den skriftliga delen, eftersom uppgiften har testats i en 

av mina tidigare undersökningar och då genererat en relativt hög andel spetsställningar. 
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sal med mig närvarande. Jag läste upp frågorna och sedan diskuterade vi ord och begrepp vars inne-

börd informanterna var osäkra på. Vidare tittade vi på bilderna och jag förklarade att de skulle be-

skriva händelseförloppen, men att de gärna fick använda sin fantasi till att bygga ut berättelserna. 

Ifall de saknade ord för att kunna uttrycka sig i skrivandet, uppmanade jag dem att skriva ordet på 

sitt modersmål, eftersom det inte nödvändigtvis inverkar på tolkningen av deras kompetens inom 

fundamentering och negationsplacering, till skillnad från om lexikala eller morfologiska variabler 

undersökts. Samtliga informanter använde hela de 90 minuterna som fanns till förfogande.  

 En vecka senare, vid samma tid, genomförde informanterna de muntliga uppgifterna i par. In-

formant 1 och 2 deltog i parsamtal 1, vilket tog 48 minuter. Direkt efter det fick informant 3 och 4 

göra samma uppgifter i samma ordning. Deras samtal varade i 53 minuter. Samtalen spelades in och 

transkriberades sedan. Eftersom ansatsen är att identifiera grammatiska strukturer har transkriptio-

nerna inte behövt vara lika detaljerade som i t.ex. interaktionell samtalsforskning (Eklund Heinonen 

2009:73). Stakningar har transkriberats med ”eh/ehm/ehn” och längre pauser med ”…”. 

3.6 Materialbearbetning 

Analysen av materialet baseras på PT:s utvecklingsstadier och grundsatsen att språkutveckling sker 

stegvis efter förutsägbara mönster. Analysmodellen är en typ av perfomansanalys framtagen av 

Flyman Mattsson & Håkansson (2010) för att synliggöra ”grammatiska utvecklingsstadier samt 

ordförrådets utveckling” (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:66).  

 Analysmodellen är uppbyggd av tre från varandra oberoende delar. I uppsatsen använder jag A- 

och B-delen. A-delen utgörs av att man undersöker utvalda grammatiska strukturer i ett material 

utifrån förekomstkriteriet (dvs. om variablerna förkommer överhuvudtaget), i syfte att kategorisera 

inläraren enligt PT. En analys enligt B-delen innebär att inlärares grammatiska kompetens studeras 

utifrån begreppet automatisering, som här fordrar grammatisk målspråksenlighet i 80-90 % vid tre 

olika insamlingstillfällen (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:68ff). En longitudinell studie av 

den typen är dock p.g.a. uppsatsens omfång inte genomförbar. På basis av oenigheten som råder för 

vilken procentsats som krävs för att en struktur ska anses tillägnad (avsnitt 2.1), har jag också valt 

att analysera materialet utifrån 60–90 %-kriteriet, istället för 80–90 %-kriteriet för automatise-

ring/behärskning. Resultatet av informanternas grammatiska produktion i förhållande till kursmålen 

skulle även med 60–80 % korrekthet kunna bedömas som tillräckligt för måluppfyllelse. 

 Till sin karaktär är det en kvantitativ metod, då den bygger på insamling av räknebara variabler 

av grammatiska strukturer. Lagerholm (2010:44ff) framhåller vikten av att välja variabler som kan 

förväntas förekomma relativt ofta i undersökningsmaterialet. Det innebär tillräckligt ofta för att se 

tendenser i inlärarnas språkliga kompetens. Tendenser som anses mer eller mindre tydliga beroende 

på variablernas antal och variation. Samtidigt bär modellen kvalitativa drag i sin flexibilitet. Det kan 
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jämföras med att man i en intervju har möjlighet att anpassa frågorna till situationen. Flexibiliteten i 

undersökningar av den här typen ligger bl.a. i möjligheten att analysera de grammatiska strukturer 

som i efterhand visar sig vara mest intressanta (Lagerholm 2010:31). I den här studien innebar det 

att tilläget av att även undersöka fundamentering i frågeordsfrågor kunde göras. 

 För att synliggöra resultatet av analysen presenteras den totala andelen konstruktioner och anta-

let målspråksenliga konstruktioner med fundamentering och negationsplacering i tabeller. Resultatet 

av den skriftliga och muntliga produktionen beskrivs, tolkas utifrån PT samt jämförs inbördes och 

med kursmålen.  

3.7 Tillförlitlighetsfrågor och etiska aspekter 

I undersökningen av inlärarnas grammatiska kompetens avgränsas variablerna som undersöks till 

sats- och frasanalyser där exempel på fundamentering och negationsplacering finns representerade. 

För att kunna dra generaliserbara slutsatser om relationen mellan grammatisk kompetens i tal och 

skrift hade dock metod och data behövt kompletteras med fler informanter och variabler. 

 I en studie där resultatet inte är generaliserbart p.g.a. dess begränsade antal informanter eller 

förekomster av variablerna som undersöks, kan transparens i upplägg och genomförande samt do-

kumentation om informanterna möjliggöra en annan typ av generaliserbarhet, nämligen överförbar-

het. Det innebär att andra som undersöker ämnet kan överföra metoden till ett liknande material 

(Denscombe 2009:382f). Således har en ansats med studien varit att upplägget ska kunna återan-

vändas, så att resultatet kan placeras i ett större forskningssammanhang.   

 I syfte att öka undersökningens validitet har jag försökt reducera antalet faktorer som kan in-

verka negativt på informanternas språkliga produktion. Ju längre informanterna är från att prestera 

på toppen av sin grammatiska förmåga, desto mindre säkert kan man säga att jag verkligen under-

söker deras kompetens inom fundamentering och negationsplacering i tal och skrift. Trots upplägget 

finns det faktorer som ligger utanför en uppsatsskribents kontroll. Det är t.ex. hur informanterna 

mår dagen för deltagande i studien (Bachman & Palmer 1996:64). De kanske är trötta efter arbets-

dagen, eller av någon anledning är på dåligt humör och känner sig oengagerade när de deltar. 

 Utifrån pilotstudierna kunde tre ändringar och hänsynstaganden göras för ökad validitet. Det 

första var att skrivtiden utökades med 60 minuter för att motverka stress och öka textmängden. Den 

andra åtgärden var att göra tillägg i form av ja/nej-frågor i avsnitt 1 av skrivdelen. Förhoppningen 

var att få fler exempel på variablerna som undersöks, då det leder till att tydligare tendenser kan 

skönjas i informanternas grammatiska kompetens. Slutligen gjorde den andra delen av pilotstudien 

med de fyra modersmålstalarna att jag omformulerade några frågor för ökad tydlighet. Jag valde 

även att läsa upp och gå igenom samtliga frågor tillsammans med informanterna innan både skriv-

delen och den muntliga delen. 
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 Tidsintervallen på en vecka som gick mellan att informanterna först gjorde skrivdelen och se-

dan den muntliga delen, kom av både praktiska orsaker och av validitetsaspekter. Gällande det 

förstnämnda ansåg informanterna att det skulle vara en mycket stor ansträngning att genomföra den 

muntliga och skriftliga delen samma dag. Ur ett validitetsperspektiv är tid mellan testdelar även ett 

sätt att motverka att informanter överför språkliga strukturer från en uppgift till en annan (Lindgren 

2010:33f). Vad jag ville undvika var alltså informanterna kunde formulera satser i t.ex. en skriftlig 

uppgift, och sedan överföra dem till den muntliga delen.  

 Ur ett reliabilitetsperspektiv är det viktigt att samtliga informanter har samma förutsättningar 

vid de muntliga och skriftliga uppgifterna. Det innebär t.ex. att ingen dator har rättstavningspro-

grammet på, att alla informanter får samma uppgiftsinformation, deltar vid samma tillfälle och gör 

uppgifterna i samma ordning.  Bell (2006:117f) framhåller att brister i reliabiliteten också påverkar 

validiteten. Detta eftersom olika förutsättningar vid deltagandet skulle kunna påverka deras möjlig-

heter att producera på sin högsta nivå. 

 Något som jag var tvungen att ta hänsyn till vid tolkningen av det munliga materialet var möj-

ligheten till imitation. Det innebär att inlärare imiterar strukturer som andra i samtalet yttrar och 

som annars ligger över inlärarens språkliga nivå. I analysen av parsamtalen måste informanternas 

produktion jämföras med varandra, och med vad jag säger, för att försöka se om de imiterar avance-

rade strukturer (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:65).     

 Uppsatsens etiska hänsynstaganden gentemot skolan och informanterna diskuterades i samråd 

med inblandade parter utifrån anonymitets- och konfidentialitetsaspekter. Anonymitet skulle emel-

lertid innebära att inte heller jag vet vilka inlärare som deltar i studien (Bell 2006 53ff). Eftersom 

jag använder mig av mina egna elever har jag även varit tvungen att vidta ytterligare åtgärder i strä-

van efter konfidentialitet. Först och främst nämns inget och ingen, vare sig skola, plats eller person 

vid namn. Vidare finns det inga offentliga uppgifter om vilka som deltagit på kursen.  

 Slutligen understryker Bell (2006:54f) nödvändigheten att informanterna är införstådda med att 

deltagandet är frivilligt, vad undersökningen går ut på samt att de kan avbryta sitt deltagande i spe-

cifika delar eller hela undersökningen när de vill. Däremot undanhöll jag vilka språkliga aspekter 

som studerades. Den informationen accepterade informanterna att jag inte delgav då jag förklarade 

att det skulle inverka negativt på undersökningens tillförlitlighet.  
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4 Resultat 

I det här kapitlet presenteras och jämförs resultatet av informanternas bruk av fundamentering och 

negationsplacering i tal och skrift inbördes och med kursmålen. Dessa exemplifieras på följande sätt 

i kursplanen för nivå B1:  

 Huvudsats: Innan han åkte till Tyskland, kunde han inte prata tyska. 

 Bisats: De ska gå en promenad, om det inte snöar. 

Kursmålet för huvudsats uttrycker att inlärare vid avslutad kurs förväntas behärska fundamentering 

av bisats, dvs. den mest avancerade typen av fundamentering (Tabell 2.2), samt negationsplacering i 

huvudsats. Vidare framhåller kursmålet för bisats att negationsplacering i enkla verbfraser ska ha 

tillägnats, vilket motsvarar steg 4 av 5 i negationsinlärningsgången (Tabell 2.3). Alla jämförelser 

med kursmålen refererar till just detta. 

4.1 Informant 1 – Fundamentering 

Utifrån Tabell 4.1 är tendensen att Informant 1 inte behärskar kursmålet för fundamentering i vare 

sig tal eller skrift. Det finns inga korrekta exempel på spetsställning av bisats samtidigt som det 

totala antalet exempel är tämligen få.  

Tabell 4.1 Fundamentering – Informant 1 

I fundamentet Objekt Adverbial Bisats Frågeord Totalt 

Skrift 0/0 0 % 2/3 67 % 0/1 0 % 0/0 0 % 2/4 50 % 

Tal 0/0 0 % 1/3 33 % 0/3 0 % 0/0 0 % 1/6 17 % 
 
 
Samtliga tabeller för fundamentering och negationsplacering visar, i likhet med Tabell 4.1, resulta-

tet av informanternas språkanvändning i studien. Siffrorna före snedstreck visar antalet målspråks-

enliga konstruktioner av en struktur, t.ex. Skrift, Adverbial 2/. Talen efter snedstreck visar det totala 

antalet förekomster av strukturen, t.ex. Skrift, Adverbial /3. Slutligen visas även den procentuella 

andelen målspråksenliga konstruktioner, t.ex. Skrift, Adverbial 67 %.   

4.1.1 Fundamentering i skrift 

Informant 1 har producerat en text på 416 ord i skrivdelen. Tabell 4.1 visar att andelen fundamente-

ringar är låg i jämförelse med studier som visar att svenska modersmåltalare använder spetsställning 

i 40 % av sina huvudsatser (avsnitt 2.1.1). Kombinationen av att målspråksenligheten i skrift ligger 

på totalt 2/4 (50 %) och 0/1 för spetställda bisatser, tillsammans med den låga andelen exempel, gör 

att tendensen blir att strukturen tillika kursmålet inte kan anses behärskas.  

 Det enda exemplet på fundamentering av bisats i skrift utgörs av ett TSRO-adverbial. Exempel 

1 visar att informanten inte använder inversion vid fundamentering av bisats. 

1. *När det bli slut dina vänner är mest important. 



23 

 

Man skulle kunna hävda att orsaken till det låga antalet exempel på fundamenteringar beror på att 

Informant 1 närmast befinner sig på nivå 2 i PT:s skala (avsnitt 2.1), dvs. då inlärare endast använ-

der rak ordföljd. Men i Tabell 4.1 ser man ändå att målspråksenligheten vid fundamentering av ad-

verbial är 2/3 (67 %) och att exemplen visar att det inte rör sig om helfrasinlärning. 

2. a)*Till example, jag har en kolleg b) Ofta kan det bli svårt c) jag gillade han, men vi har 

traffat inte så mycket för förre jul. Men över jultid traffade oss tre eller fyra gånger.
7
 

Av de få exempel som meningarna 2a-c utgör, syns en tendens att Informant 1 enligt 60–90-kriteriet 

behärskar spetsställning av adverbial. Kommatecknets placering i exempel 2a öppnar även för möj-

ligheten att ”till exemple” egentligen är tänkt att stå i extraposition utanför den inre satsen, vilket 

skulle göra den målspråksenlig. Men varför är antalet exempel så få? En möjlig förklaring är vad 

Viberg (1987:34f) benämner som ”undvikande”. Begreppet används för att beskriva hur vissa inlä-

rare undviker bruk av mer avancerade strukturer för att istället begränsa sig till enklare, som ändå 

uttrycker samma innehåll. Detta trots att de strukturer som undviks i mer eller mindre utsträckning 

behärskas. Att Informant 1 relativt konsekvent använder rak ordföljd gör att ordföljdsfel kan undvi-

kas, men även att kursmålen inte nås, eller att underlag för måluppfyllelse saknas.     

4.1.2 Fundamentering i tal 

I den muntliga delen producerade Informant 1 ungefär 1 420 ord.
8
 Av Tabell 4.1 går att utläsa det 

totala antalet korrekta fundamenteringar till 1/6 (17 %). Bilden att Informant 1 inte behärskar kurs-

målet är ännu tydligare i tal jämfört med skrivdelen. Förekomstkriteriet för fundamentering och 

PT:s nivå 4 uppfylls dock genom en målspråksenlighet på 1/3 (33 %) med adverbial. Samtliga tre 

spetsställningar av bisatser är målspråksavvikande. I föregående avsnitt framhöll jag att det fanns en 

möjlighet att det låga antalet exempel berodde på undvikande, eftersom de få exempel som finns 

antyder att strukturen till viss del behärskas. Utifrån enbart resultatet av den muntliga delen ligger 

det dock ännu närmare till hands att tala om lägre processningsnivå än om undvikande.  

3. a)*Kanske Lena skulle vänta lite tid b)*Kanske de var giftade sig c) I juli är många mygger 

Det enda korrekta exempel som finns i 3c är vad som talar för undvikande. Tendensen är således att 

avståndet till behärskning av kursmålet är något längre i den muntliga produktionen.  

                                                 
7
 I exempel 2c har jag inkluderat meningen som föregår satsen med fundamentering för att visa hur kontexten styrker 

min tolkning att ”traffade oss” är ett uttryck för ”träffades vi” (han och hans kollega), vilket innebär att syntaxen skulle 

vara målspråksenlig även om verbformen och val av pronomen inte är det. 
8
 Anledningen till att någon helt exakt siffra för antalet ord i taldelen inte ges beror på att det inte alltid har varit möjligt, 

eller för studien nödvändigt, att urskilja samtliga ord i det inspelade materialet. 
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4.2 Informant 1 – Negationsplacering 

Tabell 4.2 visar en tydlig tendens att Informant 1 behärskar kursmålet för negationsplacering i hu-

vudsats i både tal och skrift, dock med högre korrekthet i tal. Tydlig är även tendensen att kursmålet 

för negationsplacering i bisats inte behärskas utifrån Tabell 4.3. 

Tabell 4.2 Negationsplacering i huvudsats – Informant 1  

 

 
 

Tabell 4.3 Negationsplacering i bisats – Informant 1 

 

 

4.2.1 Negationsplacering i skrift 

Den totala andelen korrekta negationsplaceringar i skrift uppgår i 14/17 (82 %).
9
 Enligt 60–90 %-

kriteriet för behärskning är tendensen alltså att kursmålet för negationsplacering i huvudsats upp-

fylls i skrift. Vidare visar Tabell 4.2 att 8/8 negationsplaceringar i enkla verbfraser är målspråksen-

liga, medan siffran är 6/9 (67 %) för sammansatta verbfraser. Enligt negationsinlärningstabellen 

(Tabell 2.3) är negationsplacering i enkla verbfraser (steg 3) mer avancerat än i sammansatta verb-

fraser (steg 2). Det skulle kunna motsägas av resultatet i Tabell 4.2 där korrektheten är högre i enkla 

verbfraser. Samtidigt är 7 av 8 exempel från enkla verbfraser med former av verbet ”var” och en 

med det engelska verbet ”last”. 

4. a) det var inte så lugnt b) Vänskapsrealtioner är kanske vikitgare c) Kärleksrealtioner 

”last” inte så lång 

Negationsinlärningens steg 3 prövas således kanske inte i så stor omfattning som Tabell 4.2 antyder. 

Men som exempel 4a-c visar rör det sig inte heller om helfrasinlärning, på basis av verbets form, 

satsadverbialen och övriga satsdelars innehåll och variation. Konstruktionerna får därför ändå till-

skrivas en processningskapacitet på PT:s nivå 4.  

Gällande negationsplaceringen i sammansatta verbfraser varierar val av finit verb mer än i enk-

la verbfraser. Fem olika finita verb används och som framgår av exempel 5b-c är två målspråksav-

vikande placeringar av ”alltid” i samma sats som korrekt placerade ”inte”. Eftersom exempel 5d 

visar att informanten kan placera ”alltid” målspråksenligt, ligger det möjligtvis närmast till hands att 

                                                 
9
 Flera satsadverbial kan placeras i fundamentet eller på TSRO-adverbialens plats (först eller sist). De placeringarna har 

inte tagits med i resultatet eftersom de inte testar informanternas kompetens i ordföljd så som studien, utifrån kursmå-

len, syftar till att göra. 

Satstyp Huvudsats Totalt 

Verbfras Enkel Sammansatt Enkel och sammansatt 

Skrift 8/8 100 % 6/9 67 % 14/17 82 % 

Tal 13/13 100 % 5/5 100 % 18/18 100 % 

Satstyp Bisats Totalt 

Verbfras Enkel Sammansatt Enkel och sammansatt 

Skrift 0/2 0 % 0/0 0 % 0/2 0 % 

Tal 0/1 0 % 0/1 0 % 0/2 0 % 
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tolka placeringen i 5b-c som ett drag i inlärarspråket där målspråksavvikelser uppstår i samband 

med användningen av flera satsadverbial i samma sats, vilket inte prövas i enkla verbfraser. 

5. a)*vi har traffat inte så mycket b)*jag kan inte ”forgive” alltid c)*jag kan inte åka hem 

alltid för jul d) Man måste alltid prova 

För negationsanvändning i bisats finns det två exempel som båda är inkorrekta. Kursmålet för nega-

tionsanvändning i bisats behärskas inte och eftersom förekomstkriteriet inte uppfylls kan det inte 

heller sägas processas.  

4.2.2 Negationsplacering i tal 

Resultatet för negationsplacering under parsamtalet visar genom Tabell 4.2 att Informant 1 har pro-

ducerat 18/18 korrekta konstruktioner, varav 13 i enkla verbfraser och 5 i sammansatta. Kursmålet 

för behärskning av negationsplacering i huvudsats uppfylls utifrån detta i tal. I jämförelse med ne-

gationsplacering i skrift är också exemplen mer varierade. T.ex. förekommer endast fem konstruk-

tioner med verbet ”var”. Möjligtvis har parsamtalet tvingat Informant 1 att använda sig av fler verb 

eftersom den dialogiska situationen krävt det. 

6. a) jag tänker inte Johan b) han berättade inte två månader c) jag tycker inte på sommaren 

7. a) Han borde inte träffa b) jag har inte rest c) Det ska… eh… aldrig bli bra 

Korrektheten har inte heller missgynnats av att monitorn inte haft samma chans att vara på i lika 

hög utsträckning som under skrivandet. Vad jag däremot vill illustrera med transkriberingen av ex-

empel 7c är att Informant 1 emellanåt stakade sig och gjorde pauser, vilket tyder på att den språkli-

ga monitorn till viss del var aktiv. Detta förklarar dock inte varför korrektheten är högre för nega-

tionsplacering i tal än i skrift, något som motsäger både monitorhypotesen och Eklund Heinonen 

(u.u.), men liknar Makalelas (2004) resultat. Det överensstämmer inte heller med informantens re-

sultat för fundamentering, där korrektheten är något högre i skrift. Förklaringen kan möjligtvis vara 

att informanten inte använder flera satsadverbial i samma huvudsats i tal, i motsats till de mål-

språksavvikande exemplen 5b-c i skrivdelen.   

 Slutligen kan man utifrån Tabell 4.3 utläsa att Informant 1 inte behärskar eller ens uppfyller 

förekomstkriteriet för negationsplacering i bisats. Den enda skillnaden gentemot resultatet i skrivde-

len är att det finns ett exempel vardera i enkla och sammansatta verbfraser.      

4.3 Informant 2 – Fundamentering 

I Tabell 4.4 synliggörs tendensen att Informant 2 inte behärskar kursmålet för fundamentering i vare 

sig tal eller i skrift. Den skillnad som finns i målspråksenlighet mellan tal- och skriftproduktionen 

beror sannolikt på användandet av återkommande helfraser i tal. 
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Tabell 4.4 Fundamentering – Informant 2 

I fundamentet Objekt Adverbial Bisats Frågeord Totalt 

Skrift 0/2 0 % 1/6 17 % 0/6 0 % 1/1 100 % 2/15 13 % 

Tal 0/1 0 % 0/11 0 % 0/3 0 % 4/4 100 % 4/21 19 % 

4.3.1 Fundamentering i skrift 

Informant 2 har producerat en text om 728 ord på skrivdelen. Sammanlagt förekommer 2/15 (13 %) 

fundamenteringar med den obligatoriska inversionen. En tydlig tendens är således att kursmålet inte 

behärskas, men att förekomstkriteriet uppfylls. Informantens processningskapacitet kan alltså place-

ras på nivå 4 enligt PT, även om man bör beakta det låga antalet förekomster av strukturen.  

 Det enda korrekta exemplet med spetsställning i påståendesats är ett adverbial som utgörs av ett 

tidsadverb. Två ytterligare exempel med spetsställda tidsadverb förekommer, dock med skillnaden 

att inversionen saknas.  

8. a) Sedan, åkar de b)*tidare, det ska vara vicktigt för mig c)*nu, de är ledig 

Målspråksenligheten för spetsställning av adverbial är 1/6 (17 %).  Eftersom ett korrekt exempel är 

tillräckligt för uppfyllande av förekomstkriteriet får strukturen sägas processas i påståendesatser. 

Målspråksenligheten för frågeordfrågor för informanten är 1/1 i skrift.  

9. Vad ska jag göra? 

I följande avsnitt ska jag dock utifrån ett antal exempel och närheten till materialet diskutera den 

konsekventa korrektheten för inversion vid frågeordsfrågor lite närmare.   

4.3.2 Fundamentering i tal 

Ungefär 2 300 ord har producerats av Informant 2 i den muntliga delen. Bland dem förekommer 

totalt 4/21 (19 %) målspråksenliga fundamenteringar. Tendensen att kursmålet inte behärskas är 

därför tydlig. I motsats till resultatet av skrivdelen uppfylls inte heller förekomstkriteriet för någon 

typ av fundamentering i påståendesatser, trots 15 försök. Det adverbial som spetställs korrekt i skrift 

används utan inversion sammanlagt tre gånger under parsamtalet.  

10. a)*sen de går upp en hill b)*sen de ser att hunden är i väskan c)*sen telefonen ringer  

Noterbart är att samtliga konstruktioner med frågeordsfrågor är målspråkenliga även i tal, och här 

med ytterligare tre förekomster jämfört med i skriftproduktionen. Utifrån exemplen ser man dock 

att det endast rör sig om två olika konstruktioner. 

11. a) Hur säger man they deserve eachother? b) Hur säger man på svenska? c) Hur säger man 

feelings eller desires? d) vad tycker du om de ska träffa i hemlighet? 

Exempel 11a-c har samma frågeord, finita verb och subjekt, vilket gör att samtliga konstruktioner 

rimligtvis inte bör tillskrivas processningskapacitet, utan snarast helfrasinlärning. Genom närheten 
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till materialet som lärarollen för informanterna ger, kan jag också fastslå att frasen som används är 

en som jag brukar uppmana inlärarna att använda när de t.ex. frågar mig vad något heter på svenska. 

Således har den använts frekvent under lektionstid, även av Informant 2. Exempel 11d kan däremot 

inte förklaras på samma sätt, utan får tillskrivas informantens processningskapacitet.  

 Tabell 4.4 visar att fundamentering av frågeord behärskas i större utsträckning än övriga spets-

ställda satsled i påståendesatser. En stor del av svaret kan vara helfrasinlärning, en annan att fråge-

ordsfrågor, trots att de i likhet med påståendesatser motsvarar nivå 4 enligt PT, är en mindre avan-

cerade struktur att processa. I vilket fall är det utifrån exemplen och den låga målspråksenligheten 

problematiskt att ställa resultatet i relation till tidigare forskning som presenterats i kapitel 2. 

4.4 Informant 2 – Negationsplacering 

Negationsplaceringen för Informant 2 är på en likartad processningsnivå i tal och skrift. Målspråks-

enligheten är i huvudsats hög nog för att bedömas som behärskad i förhållande till kursmålet, men 

de exempel som finns ger en något annan bild. I bisats uppfylls däremot inte förekomstkriteriet för 

negationsplacering i tal eller skrift.       

                                                
Tabell 4.5 Negationsplacering i huvudsats – Informant 2 

 

 

 

Tabell 4.6 Negationsplacering i bisats – Informant 2 

 

 

4.4.1 Negationsplacering i skrift 

Den totala andelen korrekta negationsplaceringar uppgår i 13/14 (93 %) i skrift. Vidare visar Tabell 

4.5 att målspråksenligheten är 8/8 i enkla verbfraser, och 5/6 (83 %) i sammansatta. I likhet med 

Informant 1 visar Tabell 4.5 en tendens att negationsinlärningsgången inte följs i skrift. Samtidigt 

finns det endast ett målspråksavvikande exempel på sammansatta verbfraser, så kanske bör man inte 

dra för stora växlar av skillnaderna, utan istället tolka resultatet som osystematisk variation inom 

ramen för behärskning.  

12. a) Jag tycker inte att kärleksrelationer b) Det finns alltid en säk c) min köket är alltid  full 

av personner,  

13. a)*de måste vara inte osocial eller passiv b) En vän ska inte vara oarlig c) Man måste inte 

slutta en vänskap 

Satstyp Huvudsats Totalt 

Verbfras Enkel Sammansatt Enkel och sammansatt 

Skrift 8/8 100 % 5/6 83 % 13/14 93 % 

Tal 15/15 100 % 4/8 50 % 19/23 83 % 

Satstyp Bisats Totalt 

Verbfras Enkel Sammansatt Enkel och sammansatt 

Skrift 0/4 0 % 0/1 0 % 0/5 0 % 

Tal 0/2 0 % 0/6 0 % 0/8 0 % 
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I 13a placeras ”inte” direkt framför predikativ som utgörs av inte önskvärda egenskaper, medan 

negationen i exempel 13b är korrekt placerad i en liknande omgivning sett till predikativens bety-

delse. Variationen bör således tillskrivas processningskapaciteten och inte lexikala faktorer. 

 Negationsplaceringen i bisats är genomgående målspråksavvikande och de fem exempel som 

finns visar att Informant 2 inte gör någon åtskillnad mellan placeringen i huvudsats och bisats, utan 

konsekvent använder huvudsatsordföljden. Kursmålet för negationsplacering i bisatser processas 

alltså inte. 

14. a)*föratt du kan inte ge arlig råd b)*Om de berätta inte till andra  

4.4.2 Negationsplacering i tal 

Tabell 4.5 visar att Informant 2 har producerat totalt 19/23 (83 %) målspråksenliga negationsplacer-

ingar i huvudsats. I likhet med resultatet för skrivdelen är samtliga placeringar, 15/15, korrekta i 

enkla verbfraser. Målspråksenligheten i sammansatta verbfraser är 4/8 (50 %). Sammantaget är ten-

densen att negationsplacering i huvudsats behärskas, men att placeringen i sammansatta verbfraser 

inte gör det, utan endast processas. Det sistnämnda är också vad som skiljer sig gentemot skrivde-

len, där tendensen är att negationsplacering i sammansatta verbfraser är tillägnat.  

En förklaring till det höga antalet korrekta placeringar i enkla verbfraser går till viss del att fin-

na i exemplen. T.ex. förkommer ”det är inte” sex gånger. Men utöver detta finns det ändå flertalet 

exempel på målspråksenlig negationsplacering med finita huvudverb i enkla verbfraser.  

15. a) de gillar inte grönsaker b) barn vet inte att han är i väska c) Jag förstår inte varför 

Utifrån de 8 exempel som finns på negationsplacering i sammansatta verbfraser ligger det närmast 

till hands att härleda graden av korrekthet till informantens processningskapacitet. 

16. a) Du kan inte byta b)*Johan måste göra inte nothing c)*jag ska vara inte här  

I relation till Tabell 2.3 över negationsinlärningsgången, överensstämmer inte de fem stegen med 

informantens produktion, eftersom informanten producerat fler, och procentuellt mer, målspråksen-

liga konstruktioner på steg 3 än 2. Liknande tendenser ser man i skrivdelen, men i tal är det alltså 

tydligare. Målspråksavvikelserna beror dock i alla fyra fall på att negationen placerats efter det infi-

nita verbet, aldrig före. Möjligtvis är det alltså ett steg i inlärningen som skulle kunna särskiljas från 

preverbal negationsplacering i sammansatta verbfraser, samtidigt som det skulle vara en mer avan-

cerad struktur än negationsplacering i enkla verbfraser. Det sistnämnda ska vi dock se motsägas av 

resultatet för Informant 3.   

 Slutligen visar Tabell 4.6 att negationsplaceringen i bisatser inte heller i tal uppfyller före-

komstkriteriet, trots totalt 8 försök. Noterbart är att 6 av dessa finns i sammansatta verbfraser, me-

dan endast ett sådant exempel förekommer i skrivdelen.   



29 

 

17. a)*om du vill inte berätta sanningen b)*att han kan inte göra omoralisk saker 

I likhet med exemplen från skrivdelen använder Informant 2 huvudsatsens regler för negationspla-

cering. Skillnaden mellan huvudsats och bisats har i det avseendet inte upptäckts och kursmålet 

processas således inte.  

4.5 Informant 3 – Fundamentering 

Tabell 4.7 visar att Informant 3 utifrån 60–90 %-kriteriet behärskar fundamentering både i tal och i 

skrift, men att graden av behärskning är högre i skrift. Tendensen att kursmålet uppnås är tydlig i 

skrift, medan det inte kan bedömas som tillägnat i tal om man differentierar mellan olika typer av 

fundamenteringar.   

 
Tabell 4.7 Fundamentering – Informant 3 

I fundamentet Objekt Adverbial Bisats Frågeord Totalt 

Skrift 0/0 0 % 20/23 87 % 7/8 88 % 0/0 0 % 27/31 87 % 

Tal 2/2 100 % 18/25 72 % 1/6 17 % 2/2 100 % 23/34 68 % 

4.5.1 Fundamentering i skrift 

Informant 3 producerade på skrivdelen en text om 1 024 ord. Det totala resultatet i Tabell 4.7 visar 

en målspråksenlighet på 27/31 (87 %) spetsställningar i skrift. Tendensen är således att kursmålet 

behärskas. Graden av korrekthet är tämligen likartad för de två typer av fundamenteringar som ex-

emplifieras. Trots avsaknaden av spetsställda objekt och frågeord, ger de 20/23 (87 %) korrekta 

konstruktionerna med adverbial och de 7/8 (88 %) med bisats en relativt tydlig bild av informantens 

processningsnivå. Fördelen med att analysera materialet utifrån PT visar sig här genom att man ut-

ifrån de mer avancerade spetsställningarna med bisats och adverbial kan göra antagandet att infor-

manten har tillägnat sig strukturen i skrift, trots avsaknaden av exempel på mindre avancerade kon-

struktioner som spetställda objekt. 

 De exempel som finns på fundamenterade adverbial varierar från enskilda adverb till längre 

prepositionsfraser.   

18. a) Sen trodde jag b) darför är det c) I den andra bilden ser man en hund d) I den nya stan 

gick jag ut en gång e)*Där de ser f)*Normaltvis jag skulle  

Att olika typer av adverbial spetställs målspråksenligt visar att det inte rör sig om helfrasinlärning, 

utan processningskapacitet. De tre målspråksavvikelser som finns är alla med enskilda adverb. 

 De åtta fundamenterade bisatserna saknar den variation som finns bland adverbialen. Samtliga 

inleds med ”om” och fungerar som TSRO-adverbial i huvudsatserna. 

19. a) Om nån gör det som man är i kär i är det b) Om jag minns rätt bestämde de c)*om man 

är verkligen i kär med nån känslan kommer ofta 
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Trots avsaknad av olika typer av fundamenterade bisatser visar andra typer av variation i satserna 

på behärskning av strukturen. Jag syftar dels på olika lexikon gällande subjekt och finit verb, dels 

på skillnaden i tempus i exemplen 19a-b, som också demonstrerar en förmåga att processa över 

satsgränser (PT nivå 5). 

4.5.2 Fundamentering i tal 

I den muntliga delen producerade Informant 3 omkring 3 130 ord. Målspråksenligheten för funda-

mentering i tal uppgår totalt i 23/34 (68 %). Informanten befinner sig inom 60–90 %-kriteriet för 

behärskning, även om det är i de lägre skikten.  

 Antalet fundamenterade objekt och frågeord uppgår i två vardera, vilka samtliga är korrekta. 

Målspråksenligheten för spetsställda adverbial ligger på 18/25 (72 %). Noterbart är att 17/18 korrekt 

fundamenterade adverbial utgörs av enskilda adverb, och endast en av en prepositionsfras på fyra 

ord. Vidare inleds 10 av de 18 korrekta med ”sen”. I jämförelse med den skriftliga produktionen är 

det alltså inte enbart graden av korrekthet som är lägre, utan även variationen och komplexiteten i 

adverbialen som spetställs. Bilden av lägre processningskapacitet i tal förstärks ytterligare vid en titt 

på några felmeningar som sett till lexikon liknar korrekta konstruktioner i skrivdelen. 

20. a)*På den andra möjlighet det finns en chans b)*på den sista bilden de ser faktiskt väldigt 

arg, ja, överraskad och ledsen ut 

I relation till den totala andelen korrekta spetsställningar i tal utmärker sig konstruktionen med bi-

satser, där endast 1/6 (17 %) är målspråkenliga. Att informant 3 inte behärskar spetsställning av 

bisatser i tal underbyggs ytterligare av exempel 21a-b, som jag har tolkat som korrekt fundamente-

rade adverbial, men som sett till hela meningen har målspråksavvikande ordföljd.  

21. a)(*)Om hon vet, att hon vill, ska få en viktigt samtal, ehm sen kan hon…/ b)(*)Om du är på 

stan till exempel, ehn sen ser du mycket ofta.” c)*Om jag eh vore Johan, om jag skulle 

vara, om jag vore Johan jag ehm, jag ehm, tror att jag skulle gå till Tomas   

Sett till hela meningarna i exempel 21a-b beror målspråksavvikelserna i ordföljden på inskottet av 

”sen” mellan bisats och det finita verbet i huvudsatsen (”kan”, ”ser”). Stakningarna innan ”sen” 

antyder att informant 3 är medveten om att han har stött på ett problem och väljer att lösa det genom 

att konstruera en huvudsats med välbekanta ord och ordföljd. I exempel 21c förekommer flera stak-

ningar och omtagningar, som visar att den språkliga monitorn är på. Men trots att korrigeringarna 

sker i anslutning till huvudsatsens subjekt och predikat, och trots att hela predikatsledet byts ut i 

bisatsen, görs ändå inte ändringen till att använda inversion. 

 Av de sex fundamenterade bisatserna inleds fyra med ”om”, en med ”eftersom” och en med 

”när”. Den enda korrekta är konstruerad med ”om”. Tendensen är alltså att den inbördes inlärnings-
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gången för fundamentering i påståendesatser gör sig gällande, där bisatser är den mest avancerade 

(avsnitt 2.1.1). Eftersom exemplet i kursmålet innehåller en fundamenterad bisats är tendensen att 

målet endast processas tal, men däremot behärskas i skrift.  

 Slutligen visar resultatet av Informant 3:s användning av fundamentering en överstämmelse 

med både monitorhypotesen samt Eklund Heinonens (u.u.) forskning, eftersom det finns en tydlig 

tendens att målspråksenligheten är högre i skrift.  

4.6 Informant 3 – Negationsplacering 

Tabell 4.8 visar att Informant 3 behärskar kursmålet för negationsplacering i huvudsats i tal och 

skrift, med något högre korrekthet i skrift. Negationsplaceringen i bisats uppfyller förekomstkriteri-

et i enkla verbfraser, men inte i sammansatta, och kursmålet processas därför i både tal och skrift. 

 
Tabell 4.8 Negationsplacering i huvudsats – Informant 3 

 

 

 

 

Tabell 4.9 Negationsplacering i bisats – Informant 3 

 

 

 

4.6.1 Negationsplacering i skrift 

Som framgår av Tabell 4.8 är den totala andelen målspråksenliga negationsplaceringar i skrift i hu-

vudsats totalt 12/13 (92 %). Exemplen från sammansatta verbfraser är endast 2/2, men eftersom den 

mer avancerade strukturen av negationsplacering i enkla verbfraser med finit huvudverb uppgår i 

10/11 (91 %) kan man ändå sluta sig till att kursmålet behärskas. Exemplen 22a-c visar på variation 

i lexikon och att det inte är fråga om helfrasinlärning. 

22. a) Jag vet inte varför b) om man är verkligen i kär med nån känslan kommer ofta från bada 

sidor c)*Men vi ofta berättade historian   

I skrivdelen förekommer 3/12 korrekta negationsplaceringar i bisats. I enkla verbfraser uppfylls 

förekomstkriteriet med en korrekthet på 3/9 (33 %). För den mer avancerade strukturen med nega-

tion i sammansatta verbfraser är siffran 0/3, och utifrån det processas strukturen inte. Resultatet 

följer den stegvisa inlärningen för negationsplacering och Informant 3 processar alltså på steg 4 

(Tabell 2.3). I förhållande till kursmålet som det exemplifieras, med en enkel verbfras, kan man se 

tendensen att informanten processar det.   

Satstyp Huvudsats Totalt 

Verbfras Enkel Sammansatt Enkel och sammansatt 

Skrift 10/11 91 % 2/2 100 % 12/13 92 % 

Tal 20/25 80 % 14/15 93 % 34/40 85 % 

Satstyp Bisats Totalt 

Verbfras Enkel Sammansatt Enkel och sammansatt 

Skrift 3/9 33 % 0/3 0 % 3/12 25 % 

Tal 3/16 19 % 0/3 0 % 3/19 16 % 
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4.6.2 Negationsplacering i tal 

I huvudsats är målspråksenligheten för negationsplaceringen i tal totalt 34/40 (85 %). I enkla verb-

fraser är siffran 20/25 (80 %). Bland dem förekommer fem exempel med konstruktionen ”Jag vet 

inte”, något som ökar antalet korrekta strukturer utan att nödvändigtvis ytterligare pröva informan-

tens processningskapacitet. Tre av målspråksavvikelserna återfinns i två satser där satsadverbialet 

”verkligen” används, i övrigt finns ingen systematik i den relativt varierade negationsplaceringen.  

23. a)*de verkligen inte tittar på korgen b)*Tomas verkligen har en grund 

Målspråksenligheten för negationsplacering i sammansatta verbfraser är 14/15 (93 %) och tenden-

sen att strukturen är tillägnad förstärks av varierade exempel i 24a-c 

24. a) Man kan inte gå c) Naturligtvis har jag inte glömt c) jag vill inte säga ovanligt 

Gällande negationsplaceringen i bisats visar Tabell 4.9 i likhet med resultatet för skrivdelen att fö-

rekomstkriteriet uppfylls för satserna med ett verb, om än med procentuellt sett lägre korrekthet i 

tal. Samtliga tre ansatser till negationsplacering i bisats med sammansatt verbfras är målspråksavvi-

kande, precis som i skrivdelen. Ett exempel på en felaktig konstruktion i en enkel verbfras avslöjar 

också hur informantens språkliga monitor är på under samtalet, vilket leder till att en negationspla-

cering som var på väg att bli korrekt istället blir fel.  

25. *till exempel när chefen inte eh, får inte den riktige skyldige. 

Exempel 25 synliggör ett drag i informantens inlärarspråk som i det här fallet missgynnas av den 

språkliga monitorn (dvs. postverbal negationsplacering även i bisats). Det är inget genomgående för 

resultatet, men antyder ändå att språklig monitorering inte enbart verkar för ökad korrekthet, utan 

även att motsatsen förekommer.   

 Överlag visar resultatet av jämförelsen mellan negationsplacering i tal och skrift viss överens-

stämmelse med monitorhypotesen och Eklund Heinonens (u.u.) preliminära resultat, eftersom 

skriftproduktionens grad av målspråksenlighet är något högre.  

4.7 Informant 4 – Fundamentering 

Tabell 4.10 visar en tydlig tendens att Informant 4 behärskar fundamentering och når kursmålet i 

skrift. Däremot uppfylls inte förekomstkriteriet i påståendesatser i tal. 

Tabell 4.10 Fundamentering – Informant 4 

I fundamentet Objekt Adverbial Bisats Frågeord Totalt 

Skrift 0/0 0 % 6/7 86 % 6/6 100 % 0/0 0 % 12/13 92 % 

Tal 0/0 0 % 0/14 0 % 0/4 0 % 1/1 100 % 1/19 5 % 
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4.7.1 Fundamentering i skrift 

I skrivdelen producerade Informant 4 en text om 560 ord. Som Tabell 4.10 visar uppgår den totala 

andelen korrekta fundamenteringar i 12/13 (92 %). Endast exempel på de mer avancerade spets-

ställningarna med adverbial och bisatser förkommer, vilket utifrån PT innebär att förutsättningarna 

finns för att även konstruktioner med objekt och frågeordsfrågor processas (avsnitt 2.1.1). 

 Gällande fundamenterade adverbial är målspråksenligheten 6/7 (86 %). De exempel som finns i 

kombination med korrektheten för spetställda bisatser visar tydligt på behärskning.   

26. a) Senaste träffade jag två ny vänner b) I backgrunden finns det en liten hund c) hur som 

helst var hon kär i mig d)*ändå manen levar i tiden innan mobiltelefoner 

Exempel 26a-c demonstrerar informantens förmåga att använda inversion vid adverbial som består 

av ett enstaka adverb såväl som längre fraser.  

 Vidare visar Tabell 4.10 att målspråksenligheten vid spetsställning av bisatser är 6/6. Samtliga 

är TSRO-adveribal, men variationen i fråga om både lexikon och komplexitet förstärker tendensen 

att kursmålet behärskas.  

27. a) Medan deras mor förklarar till de på en karta var de skulle gå klättrar hunden  

b) För att om man ha känslor för en person visar man det i kroppensspråk  

c) När dom ankommer på toppen av fjällen jumpa lite hunden ut av korgen 

I exempel 27a placerar informanten två bisatser i fundamentet, men använder ändå inversion i hu-

vudsatsen. Exempel 27c visar hur Informant 4 trots brist på lexikon placerar det engelska ordet 

”jumpa” korrekt på det finita verbets position.  

4.7.2 Fundamentering i tal 

Informant 4 producerade totalt 1/19 (5 %) korrekta fundamenteringar och ungefär 2 150 ord i den 

muntliga delen. Mest noterbart är att samtliga 14 spetsställningar med adverbial, och 4 med bisatser, 

är målspråksavvikande. De exempel som finns från informanten är också relativt många och varie-

rade. Det är alltså inte fråga om upprepade felkonstruerade helfraser. 

28. a)*sen hon måste gå b)*på den första bilden det finns två barn c)*i bakgrunden det är en… 

det finns en hund  

I exempel 28c används ord och fraser som bär stora likheter med exempel 26b. Samma TSRO-

adverbial används, och efter en omtagning i 28c är exemplens finita verb desamma (”finns”). Att 

informant 4 i tal väljer att ta om och byta ut verbet ”är” antyder att den språkliga monitorn är på och 

möjligheten till målspråksenlig produktion borde således öka. En påslagen monitor hjälper dock 

inte i exempel 28c för att överföra grammatisk information över frasgränserna, som nivå 4 enligt PT 

förutsätter för bruk av inversion vid spetsställning.  
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 Samma fenomen med en aktiv språkmonitor som endast korrigerar lexikon och inte ordföljd ser 

man i exempel 29a.   

29. a)*Om du stjäla pengar från kunderna och från, från anyone, från nån det är inte en sann 

vän b)*När han har druckit mycket han sover på toan  

Två tendenser blir i och med det tydligare. Den första är att Informant 4 inte behärskar eller ens 

processar kursmålet för fundamentering i tal. Det andra är att den språkliga monitorn här används 

och generar målspråksenligt lexikon även i tal, men utan att påverka ordföljden.  

 Slutligen ska det enda korrekta exemplet på fundamentering i tal kommenteras. 

30. vad gör du? 

I teorin skulle exempel 30 kunna tolkas som att förekomstkriteriet för fundamentering uppfylls. 

Enligt PT kräver exempel 30 samma processningsnivå som övriga spetsställningar. Samtidigt får 

man ta i beaktning att den förhållandevis korta frasen kan vara ett exempel på helfrasinlärning, och 

att den inbördes relationen mellan inlärningsgångarna för frågeordsfrågor och påståendesatser inte 

heller är beforskad. Således får man fastslå att trots att ett exempel på en struktur som är på samma 

processningsnivå som kursmålet (PT:s nivå 4), kan man inte helt säkert säga att förekomstkriteriet 

för kursmålet bör anses vara uppfyllt. Samma kursmål som alltså behärskas i skrift, vilket gör att 

resultatet är i linje med både monitorhypotesen och Eklund Heinonen (u.u.).  

4.8 Informant 4 – Negationsplacering 

Tendenserna som går att utläsa ur Tabell 4.11 är att kursmålet för negationsplacering i huvudsats 

uppfylls i samma utsträckning i både tal och skrift. I bisatser uppfylls förekomstkriteriet för enkla 

verbfraser i skrift, medan inga målspråksenliga exempel står att finna i tal. 

 
Tabell 4.11 Negationsplacering i huvudsats – Informant 4 

 

 

 

 

Tabell 4.12 Negationsplacering i bisats – Informant 4 

 

 

4.8.1 Negationsplacering i skrift 

I skrivdelen konstruerade Informant 4 totalt 10/10 korrekta negationsplaceringar i huvudsatser. Av 

de exempel som förekommer för negationsplacering i enkla verbfraser är två med verbet ”var”, ett 

med hjälpverbet ”vill” och ett med huvudverbet ”ser”.  

Satstyp Huvudsats Totalt 

Verbfras Enkel Sammansatt Enkel och sammansatt 

Skrift 4/4 100 % 6/6 100 % 10/10 100 % 

Tal 24/24 100 % 4/4 100 % 28/28 100 % 

Satstyp Bisats Totalt 

Verbfras Enkel Sammansatt Enkel och sammansatt 

Skrift 1/1 100 % 0/3 0 % 1/4 25 % 

Tal 0/3 0 % 0/2 0 % 0/5 0 % 



35 

 

31. a) var hon kär i mig också men ville inte att vi berättar det b) det ser barnen inte c) om man 

hade en vänskap förre är det kanske möjligt d) det är inte lätt  

Utifrån exempel 31a-d är tendensen att negationsplacering i enkla verbfraser behärskas och att 

kursmålet är tillägnat. Den invändning man kan göra är att negationen kommer efter objektet i 32b. 

Detta kan dock inte tolkas som målspråksavvikande eftersom det är en ordföljdkonstruktion som är 

möjlig i svenskan, trots att satsadverbial i ordföljdschemat placeras före objektet (Ekerot 1995:81). 

Exemplen från sammansatta verbfraser visar på en variation i lexikon som gör att man kan ute-

sluta helfrasinlärning och istället konstatera att målspråksenligheten måste tillskrivas informantens 

processningskapacitet. Detta exemplifieras i exempel 32a-b.  

32. a) sedan kan man också försöka att otrogen van berätta det b) så måste jag inte se de 

Målspråksenligheten för negationsplaceringarna i bisatser uppgår i totalt 1/4 (25 %). Förekomstkri-

teriet uppfylls således och kursmålet processas, men behärskas inte. Vidare visar Tabell 4.12 att 

korrektheten i enkla verbfraser är 1/1, och 0/3 i sammansatta.    

33. Det finns en man i toalet som förmodligen har ont i måge   

I exempel 33 har satsadverbialet placerats preverbalt i en enkel verbfras där ”som” fungerar som 

både subjunktion och platshållarsubjekt i relativsatsen. Eftersom detta är det enda exemplet på 

strukturen kan man inte dra för stora slutsatser eller hävda att strukturen är tillägnad. Däremot måste 

exemplet tillskrivas informantens grammatiska kompetens och steg 4 i negationsinlärningsgången 

får således sägas processas, men däremot inte steg 5.  

Samtliga negationsplaceringar i sammansatta verbfraser i bisats förekommer i att-satser som 

fungerar som objekt i huvudsatsen.    

34. *Jag tycker att en vän ska inte vara oärlig 

Ytterligare något gemensamt för de här konstruktionerna är att negationen placerats där den ska stå 

i huvudsatser, som exempel 34 visar. Tendensen är därför att Informant 4 inte differentierar mellan 

placeringen i huvudsats och bisats för sammansatta verbfraser.   

4.8.2 Negationsplacering i tal 

Tabell 4.11 visar att Informant 4 har konstruerat 28/28 målspråksenliga negationsplaceringar i hu-

vudsatser under parsamtalet. Av dessa förekommer 24 i enkla verbfraser och 4 i sammansatta. 

Skillnaden i antal är markant, men variationen i de 24 är inte heller vidare stor. Det förekommer 

t.ex. fem ”jag vet inte” och sex ”det är inte”. Samtidigt visar de förhållandevis få exempel på andra 

konstruktioner med huvudverb att strukturen, tillika kursmålet, är tillägnat.    

35. a) jag förstår inte varför telefon är på golvet b) Det låter inte att det är ett viktigt samtal 
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De korrekta exempel som finns på negationsplacering i sammansatta verbfraser visar en tydlig ten-

dens att strukturen behärskas, trots att de endast är fyra till antalet.  

36. a) du kan alltid stänga din b) han kan inte reach, what´s that 

En anledning till att exemplen ändå pekar tydligt mot tillägning av kursmålet ser man i exempel 

36b. Här saknar informanten det svenska ordet för ”reach”, vilket ändå inte påverkar målspråksen-

ligheten i ordföljden. Detta trots att bristande lexikon har visat sig leda till lägre grammatisk kor-

rekthet för andraspråkstalare (avsnitt 3.3). I jämförelse med resultatet av negationsplacering i hu-

vudsatser i skrift visar Tabell 4.11 således ingen skillnad i korrekthet.  

 Gällande bisatser är målspråksenligheten 0/5 för negationsplacering i tal. I motsats till skrivde-

len uppfylls inte förekomstkriteriet och tendensen är att vare sig strukturen eller kursmålet proces-

sas.   

37. a)*du kan betala mycket pengar om du gör det inte b)*om han vill inte 

38. *Jag tror inte att Tomas vill fortfarande vara bästa vänner 

Exempel 37b och 38 visar att informantens placerar satsadverbialen på samma position i bisats som 

i sina huvudsatser. Utifrån Tabell 4.12 har inte skillnaden mellan negationsplacering i huvudsats 

och bisats upptäckts i tal. Samtidigt förekommer det inga exempel på relativsatser i likhet med ex-

empel 33 i skrift. Det finns dock inga undersökningar som visar att det skulle vara enklare att place-

ra satsadverb målspråksenligt i relativsatser än i andra bisatser. Så möjligtvis kan skillnaden förkla-

ras utifrån monitorhypotesen. Eller så finns det anledning att differentiera ytterligare mellan nega-

tionsplacering beroende på i vilken typ av bisats de förekommer. 
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5 Diskussion 

Uppsatsen har syftat till att undersöka och komparera tendenser i fyra vuxna svenska som andra-

språksinlärares kompetens i fundamentering och negationsplacering i tal och skrift. Vidare har inlä-

rarnas kompetens ställts i relation till kursmålen för fundamentering och negationsplacering på den 

B1-kurs som de befunnit sig på. Vad som följer är en sammanställning och diskussion av resultatet 

utifrån forskningsfrågorna och dess praktiska tillämpning.  

5.1 Fundamentering i tal och skrift 

I studien har behärskning/tillägning definierats utifrån 60–90 % målspråksenlig produktion av de 

grammatiska strukturerna, medan förekomstkriteriet uppfylls med ett korrekt exempel. Gällande 

resultatet för fundamentering visar Tabell 5.1 att skillnaderna i tal- och skriftproduktionen överlag 

bekräftar hypotesen att informanternas målspråksenlighet skulle komma att vara högre i skrift. 

Tabell 5.1 Fundamentering – totalt för samtliga informanter 

Fundamentering Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 

Skrift 2/4 50 % 2/15 13 % 27/31 87 % 12/13 92 % 

Tal 1/6 17 % 4/21 19 % 23/34 68 % 1/19 5 % 
 

 Störst skillnad i andelen målspråksenliga fundamenteringar i tal och skrift uppvisar Informant 

4. I skrift är samtliga spetsställningar med adverbial eller bisats och strukturerna är utifrån resultatet 

tillägnade. I tal förekommer en fundamenterad frågeordsfråga, vilket är det enda målspråksenliga 

exemplet (Tabell 4.10). Det innebär att trots att fundamentering i påståendesatser i skrift är tillägnat, 

processas det inte i tal. Men då PT menar att spetsställning av frågeordsfrågor kräver samma pro-

cessningskapacitet som påståendesatser, kan PT:s nivå 4 sägas processas i både tal och skrift.  

 Av Informant 2:s spetsställningar finns det ett korrekt exempel i en påståendesats i skrift. Övri-

ga är frågeordsfrågor, varav de i tal endast utgörs av två utifrån lexikon unika exempel. Förekomst-

kriteriet för fundamentering i påståendesatser uppfylls således endast i skrift (Tabell 4.4).  

 Lägst andel fundamenteringar producerades av Informant 1, och jag har tidigare argumenterat 

för möjligheten att det delvis beror på undvikande. Utifrån de få exempel som ändå finns är tenden-

sen att fundamentering behärskas i något större utsträckning i skrift.   

 Från Informant 3 finns förhållandevis många exempel som visar att fundamentering kan anses 

behärskas både i skrift och i tal, om än med 19 % högre korrekthet i skrift. Noterbart är att den mest 

avancerade strukturen, spetsställning av bisats, i tal är den enda som inte behärskas (1/6), medan 

den med marginal tycks tillägnad i skrift (7/8) (Tabell 4.7).   

  Resultaten från Informant 3 och 4 är i relativt tydlig i överensstämmelse med både monitorhy-

potesen och Eklund Heinonen (u.u.) (avsnitt 2.2 och 2.3.1), eftersom produktionen är mer mål-

språksenlig i skrift. P.g.a. den låga andelen målspråksenliga spetsställningar från Informant 1 och 2 
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är det svårt att dra några tydliga paralleller till den tidigare forskning som presenterats. Men Infor-

mant 1:s produktion är ändå till viss del i linje med monitorhypotesen och Eklund Heinonen (u.u.). 

Det kan man möjligen även hävda att Informant 2 är, eftersom den enda korrekta spetsställningen i 

påståendesats förekommer i skrift och eftersom 3 av 4 frågeordsfrågor i tal sannolikt är helfraser.     

 En företeelse som vid första anblick kan tyckas motsäga monitorhypotesens utgångspunkt att 

mer tid till monitorering gynnar målspråksenligheten, är exempel som visar att informanterna tar tid 

att fundera över och korrigera sig själva även i tal, utan att producera målspråksenlig fundamente-

ring (exempel 21c och 28c). Detta synliggörs av Informant 3 och 4 som har haft den språkliga mo-

nitorn påslagen för att göra lexikala korrigeringar i satser med fundamentering, båda gångerna utan 

att ändra ordföljden och använda inversion. Det styrker dock monitorhypotesens antagande att mo-

nitorn kan vara på i tal, men att den extra tid som stakningar och pauser ger informanterna ändå inte 

är i paritet med den långa tid för, och goda överblick över, produktionen som finns för skrivdelen. 

Monitorn i tal räcker alltså inte för korrigeringar av fundamentering i tal för informanterna.    

 I relation till Eklund Heinonens preliminära resultat (u.u.) bekräftar Tabell 5.1 tendensen att när 

behärskning är uppnådd i skrift, kan samma struktur generellt även processas i tal. Men när man, 

som föreliggande uppsats resultatdel visar, börjar differentiera mellan olika typer av fundamente-

ringar blir bilden en annan. Informant 4 behärskar t.ex. den mest avancerade typen av spetsställning 

i skrift, utan att uppfylla förekomstkriteriet för någon spetställning i påståendesats i tal. Ifall man 

inte differentierar mellan olika typer av fundamenteringar skulle skillnaden i Informant 3:s produk-

tion i tal och skrift inte heller gett en rättvisande bild. Detta eftersom de målspråksavvikande struk-

turerna i tal som tillsammans resulterar i 68 % korrekthet inte är jämnt fördelade, utan främst beror 

på spetsställning av bisatser utan inversion (Tabell 4.7). Det är alltså inte slumpartade målspråksav-

vikelser som dyker upp. Med den insikten tillkommer möjligheten bedöma informantens gramma-

tiska kompetens inom fundamentering utifrån ett mer precist och rättvisande underlag.       

 Resultatet blir till viss del också problematiskt i förhållande till PT:s nivågradering. Detta syn-

liggörs av skillnaden i målspråksenlighet mellan fundamentering av frågeordsfrågor och påstående-

satser, konstruktioner som enligt PT kräver samma processningskapacitet. Låt vara att exemplen i 

materialet är få, tendensen är likväl att frågeordsfrågor processas eller behärskas i tal för informant 

2 och 4, när inga andra typer av fundamenteringar ens uppfyller förekomstkriteriet. De sju exempel 

i tal som finns i materialet kan vara utslag av helfrasinlärning, men det kan också vara så att fråge-

ordsfrågor processas tidigare än påståendesatser. Oavsett vilket innebär det att svenska som andra-

språkslärare kan uppfatta att inlärare har kommit långt i behärskningen av syntaktisk kongruens 

inom fraser baserat på målspråksenligt bruk av frågeordsfrågor. Medan situationen egentligen är 

den att fundamentering i påståendesatser vare sig behärskas eller ens uppfyller förekomstkriteriet, 

som hos Informant 2 och 4. 
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5.2 Fundamentering i förhållande till kursmål 

Kursmålet för B1-kursen är behärskning av fundamentering med bisats. Tabell 5.1 visar en noterbar 

spridning mellan antalet konstruktioner och antalet målspråksenliga konstruktioner bland informan-

terna. En tydlig tendens är att kursmålet uppfylls i skrift av Informant 3 och 4, men inte av Infor-

mant 1 och 2, som endast kan sägas processa strukturen.  

 I tal är det däremot endast Informant 3 som visar tendenser till processning av kursmålet. Övri-

ga informanter uppfyller förekomstkriteriet för fundamentering genom enstaka exempel, men aldrig 

med spetställda bisatser. Hur man väljer att bedöma de fyra informanternas muntliga produktion av 

fundamentering beror således på om man väljer att göra skillnad mellan olika typer av fundamente-

ringar inom PT:s nivå 4. Om man gör det och således bedömer kursmålet som att det endast kan 

uppfyllas genom produktion av den mest avancerade typen av fundamentering med bisats, proces-

sas målet inte i tal av Informant 1, 2 och 4.  

5.3 Negationsplacering i tal och skrift 

Skillnaderna i målspråksenlighet mellan informanternas negationsplacering i tal och skrift är utifrån 

termer av behärskning och processning relativt få. Tabell 5.2 visar att samtliga informanter uppfyl-

ler 60–90-kriteriet för behärskning i både skrift och tal i huvudsatser. Informant 2, 3 och 4 använder 

visserligen ett antal upprepningar av satser i tal, varav samtliga möjligtvis inte bör tillskrivas pro-

cessningskapacitet, utan helfraser. Huruvida det är så eller inte är dock inte avgörande för resultatet.  

 5.2 Negationsplacering i huvudsats – totalt för samtliga informanter 

Negationsplacering i huvudsats Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 

Skrift 14/17 82 % 13/14 93 % 12/13 92 % 10/10 100 % 

Tal 18/18 100 % 19/23 83 % 34/40 85 % 28/28 100 % 
  
 5.2 Negationsplacering i bisats – totalt för samtliga informanter 

Negationsplacering i bisats Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 

Skrift 0/2 0 % 0/5 0 % 3/12 25 % 1/4 25 % 

Tal 0/2 0 % 0/8 0 % 3/19 16 % 0/5 0 % 

Störst skillnad mellan tal- och skriftproduktionen finns hos Informant 1. För övriga informanter är 

konstruktionerna med negationsplaceringar inte markant mer avancerade eller varierade i tal eller 

skrift. Informant 1 använder däremot fler negationer i enkla verbfraser och visar mer variation i val 

av satsadverbial i tal, vilket kan vara ett utslag av att undvikande av sådana strukturer inte var möj-

lig i det dialogiska samspel som parsamtalen utgjorde. Samtidigt förklarar det inte varför konstruk-

tionerna med sammansatta verb i tal (5/5) är mer korrekta än i skrift (6/9) (Tabell 4.2), ett resultat 

som närmast liknar Makalelas (2004), vars studie visar ett medelvärde på 4,5 % högre målspråksen-

lighet i tal än i skrift bland 50 informanter. En förklaring kan vara att Informant 1 använde flera 

olika satsadverbial i samma sats i skrift (exempel 5b-c), vilket inte prövades i tal.  
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 Gällande negationsplacering i bisats finns det inte några påtagliga skillnader mellan målspråks-

enligheten i tal och skrift. Men tendensen är ändå att den är något högre i skrift, baserat på att In-

formant 3 har 9 % högre korrekthet i skrift och att Informant 4 uppfyller förekomstkriteriet för ne-

gationsplacering i skrift utan att göra det i tal, vilket dock görs genom enbart ett målspråksenlighe-

ten exempel. 

 Avsaknaden av tydliga skillnader i informanternas målspråksenlighet i den skriftliga och munt-

liga produktionen av negationsplacering skiljer sig från resultatet av fundamentering. Men vad be-

ror då denna skillnad på? 

 En tänkbar förklaring är att informanterna har tillägnat sig negationsplacering i huvudsats i 

större utsträckning, och att de således hunnit nå behärskning av strukturen i tal och skrift, trots att 

detsamma inte gäller för spetsställning med inversion. Samma resonemang, fast tvärtom, kan appli-

ceras på negationsplacering i bisatser. Strukturen är så avancerad för informanterna att den ännu 

inte processas, eller precis börjat processas, och monitorn blir således verkningslös eftersom infor-

manterna är osäkra på den grammatiska regeln som styr. Något som styrker detta, och även antyder 

att monitorn i sådana fall kan få negativa konsekvenser för produktionen, exemplifieras av Infor-

mant 3 (exempel 25), där informanten i parsamtalet placerar negationen rätt, men sedan gör en om-

tagning som resulterar i målspråksavvikande placering istället. Likartade tendenser till låg skillnad i 

målspråksenlighet i tal och skrift ser man även i produktionen av fundamentering hos Informant 1 

och 2. Men inget av detta motsäger dock att grammatiska strukturer behärskas tidigare i skrift än i 

tal. Det visar endast att det utifrån materialet inte går att säga säkert om så är fallet med negations-

placering i huvudsats och bisats, även om det är dit tendensen pekar.   

 Resultatet kan utifrån PT ändå tyckas märkligt, eftersom målspråksenlig negationsplacering i 

huvudsats i likhet med fundamentering med inversion motsvarar nivå 4. Då samma processningska-

pacitet i teorin krävs, kunde man förvänta sig att behärskningen av strukturerna skulle vara likvär-

dig. Men i praktiken behöver kanske inte samma nivå enligt PT betyda att strukturerna tillägnas i 

både tal och skrift vid samma tidpunkt.  

 Vad studien möjligen pekar mot är en inbördes inlärningsordning också mellan olika strukturer 

inom PT:s nivå 4. Det skulle kunna grunda sig i att det krävs större processningskapacitet att hante-

ra större enheter, precis som Flyman Mattsson & Håkansson (2010:52ff) förklarar den inbördes 

tillägningsordningen för olika typer av fundamentering (avsnitt 2.1.1). PT:s fem nivåer är inte tänkt 

att vara en detaljerad gradering mellan strukturer på samma nivå, utan nivåplacerar dem endast efter 

vilken grammatisk kompetens som teoretiskt sett behövs (t.ex. att processa grammatisk information 

mellan fraser eller satser).  

 Vidare forskning om relationerna mellan strukturer som enligt PT är på samma nivå, men i 

praktiken tillägnas i en inbördes ordning, skulle kunna ge en mer exakt bild av grammatiska utveck-
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lingsstadier för det svenska språket. Ytterligare differentiering mellan grammatiska strukturer på 

basis av deras komplexitet kunde också bidra med kunskap om den förväntade inlärningsgången för 

svenska som andraspråksinlärare.  

5.4 Negationsplacering i förhållande till kursmål 

Kursmålen för negationsplacering är målspråksenlig produktion i huvudsats, och i bisats med enkla 

verbfraser. Den genomgående tendensen är att samtliga informanter behärskar målet för huvudsat-

ser i både tal och skrift, om än i olika utsträckning. Däremot behärskar ingen av dem negationspla-

cering i bisats i vare sig tal eller skrift.  

 Informant 3 uppfyller förekomstkriteriet i både tal och skrift för negationsplacering av bisats, 

medan Informant 4 endast gör det i skrift. Trots att samtliga målspråksenliga exempel från Infor-

mant 3 och 4 är på negationsplaceringar i enkla verbfraser kan man utifrån exemplifieringen av 

kursmålet, som är på just negationsplacering i en enkel verbfras, hävda att målet processas. I likhet 

med resultat för fundamentering är tolkningen av informanternas produktion av negationsplacering i 

bisats beroende av om man väljer att differentiera mellan negationsplacering i samma satstyp på 

basis av verbfras. Däremot påverkar inte den uppdelningen huruvida Informant 3 och 4 processar 

kursmålet, eftersom målet för negationsplacering inte kräver behärskning av den mest avancerade 

konstruktionen, till skillnad från målet för fundamentering. Att Informant 3 och 4 processar på steg 

4, men inte steg 5, i negationsinlärningsgången (Tabell 2.3), bör alltså inte inverka på bedömningen 

av hur deras produktion förhåller sig till kursmålet. I en samlad bedömning av informanternas pro-

cessningskapacitet ger differentieringen dock en mer precis bild. 

5.5 Praktisk tillämpning 

I uppsatsen inledande delar framhålls undersökningens relevans för svenska som andraspråkslärare. 

Det innefattar ett synliggörande av, såväl som en diskussion kring, problematiken med likvärdig 

bedömning av andraspråksinlärares grammatiska kompetens som brist på kunskap om de olika mål-

språksenlighetsförutsättningarna för tal- och skriftproduktionen ger. Med utgångspunkt i följande 

resultat avser jag här att beröra den problematiken.   

 Utifrån termer av behärskning och processning producerar informanterna överlag 

fundamentering mer målspråksenligt i skrift än i tal. 

Den praktiska användningen av resultatet ligger främst i medvetandegörande av de skilda förutsätt-

ningar för grammatisk korrekthet som tal respektive skrift ger för svenska som andraspråksinlärare. 

En medvetenhet som måste finnas hos andraspråkslärare om man ska kunna ge inlärare samma möj-

ligheter till rättvis bedömning över klassrums- och skolgränser. Som Tabell 5.1 visar skulle det ge 

väldigt olika uppfattningar av t.ex. Informant 4:s behärskning av fundamentering om man primärt 
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fokuserar på tal- eller skriftproduktionen. En allsidig bedömning av, såväl som en visshet om förut-

sättningarna för, inlärares produktion av kursmålet för fundamentering är således inte endast att 

föredra, utan helt nödvändigt för en korrekt bedömning.  

 Den praktiskt tillämpningen av resultatet av informanternas negationsplacering blir i jämförelse 

med den för fundamentering en annan.  

 Utifrån termer av behärskning och processning är graden av målspråksenlighet för in-

formanternas negationsplacering generellt densamma i tal och skrift. 

Resultat i Tabell 5.2 och Tabell 5.3 visar att det inte skulle påverka lärares bedömning nämnvärt om 

man utgår ifrån muntlig eller skriftlig produktion vid bedömning av inlärarnas negationsplacering. 

Det betyder dock inte att så alltid är fallet.  

 Som jag tidigare visat har informanterna tillägnat sig negationsplacering i huvudsats till den 

grad att strukturen behärskas i både tal och skrift, men att det mycket väl kan vara så att de i likhet 

med utvecklingen av fundamentering för Informant 3 och 4, först förvärvade färdigheten i skrift. 

Kontentan är alltså inte att tonvikten i bedömningen av negationsplacering generellt kan läggas i 

antingen tal eller skrift. Slutsatsen blir istället att när inlärare har uppnått behärskning av en struktur 

i både tal och skrift, eller inte processar den i någotdera, behöver inte bedömning som primärt grun-

dar sig på det ena eller andra ge en missvisande bild av inlärarens kompetens. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Frågeformulär för informanterna  
 

Ålder………………. Nationalitet/-er……………………………………………………………………… 

 

Kön…………………. Modersmål/förstaspråk………………………………………………………… 

   

Hur länge har du varit i Sverige?.................................................................................. 

 

Yrke/Student……………………………………………………………………………………………………………………  

 

Studiebakgrund……………………………………………………………………………………………………………….  

 

Hur länge har du studerat svenska?………………………………………………………………………………. 

 

Hur har du studerat svenska (deltagit på kurser eller studerat själv)?………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Talar, läser, lyssnar eller skriver du på svenska utanför kursen? Hur mycket och när? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tycker du att du behärskar den svenska grammatiken bäst i tal eller skrift? Varför då? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tycker du att du behärskar den svenska ordföljden bäst i tal eller skrift? Varför då? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Kan du några andra språk? Hur länge har du studerat dem och ungefär vilken nivå befinner du dig på? Vet du 

var du befinner dig enligt Europaskalan (A1-C2)? 

 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Varför studerar du svenska?....................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 – Avsnitt 1 i skrivdelen 

 

Kärlek, vänskap och moral – vad tycker du? 

 

Del 1 

 

1. Tycker du att kärleksrelationer är viktigare än vänskapsrelationer? Motivera! 

 

2. Berätta om när och var du träffade en ny vän senaste! Det måste inte vara sant. 

 

3. Vad ska man göra om man har två vänner som är tillsammans och man vet att en av dem är otrogen? Måste man 

berätta det för någon? 

 

4. Är det lätt att bara vara vän med någon som man är kär i? Motivera!   

 

5. Berätta hur du tycker att en vän inte ska vara? 

 

6. Vad ska man göra om en vän som man verkligen tycker om börjar stjäla från både andra vänner och i affärer? 

Är det bäst att ringa polisen? 

 

7. Är det oproblematiskt att vara kompis med en före detta partner? Motivera!   

 

8. Berätta om ett moraliskt dilemma som du har ställts inför i ditt liv och vad du gjorde då. Det måste inte handla 

om vänskap eller kärlek. Och det måste inte vara sant. 
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Bilaga 3 – Avsnitt 1 i den muntliga delen 

Del 1 

1. Johan och Tomas är bästa vänner. Men Johan har länge varit intresserad av sin bästa väns flickvän, Eva. En 

kväll när alla vännerna är ute och dansar på en klubb går Tomas hem lite tidigare. Alla har druckit några drin-

kar och Johan och Eva börjar dansa och flörta lite när Tomas har gått. Johan följer Eva hem och de kysser var-

andra utanför Evas dörr. Men sedan går Johan hem till sig. Dagen efter sms:ar Eva till Johan och säger att hon 

är lite intresserad av honom, men att hon inte vill göra Tomas ledsen och därför är det bäst att de inte säger nå-

got om deras kyss. Eva säger också att de kanske kan träffas lite i hemlighet. Vad ska Johan göra? Han vet att 

Tomas älskar Eva, men Johan tror att han själv också gör det. 

 Ska Johan berätta för Tomas att han och Eva har kyssts? 

 Ska han träffa Eva i hemlighet? 

 Ska Johan försöka glömma allt och fortsätta vara vän med Eva och Tomas som att inget har hänt?  

 

2. Daniel och Lena är goda vänner och har precis fått jobb på samma bank. Det är deras drömjobb. Allt går bra i 

början, men plötsligt en dag ser Lena att Daniel har lurat banksystemet så att han tar många småbelopp från 

banken till sitt eget konto. När hon konfronterar Daniel säger han att han behöver pengarna eftersom han har 

spelat bort så mycket och fått stora skulder. Daniel berättar att han har ett spelberoende, men lovar att han ska 

söka hjälp och sluta ta pengar från banken.  

Några månader senare upptäcker Lena att Daniel inte har har sökt hjälp och fortfarande tar pengar från banken. 

Nu stjäl han också från bankkunderna. Han tar lite pengar från många konton, så att ingen ska märka att det 

saknas pengar. 

Men cheferna har upptäckt att något är fel och börjar leta efter den skyldige. Alla anställa förhörs. Vad ska 

Lena göra när cheferna frågor om hon vet något? Hur ska hon lösa problemet? Kan hon lita på Daniel igen? 

 

 Ska Lena berätta sanningen för cheferna, eftersom Daniel redan har fått en chans att sluta stjäla? 

 Ska Lena uppmuntra Daniel att berätta sanningen för cheferna? 

 Ska Lena ljuga för cheferna och istället prata med Daniel?  

  

Fortsättning: Daniel slutar stjäla, men cheferna tror att en annan på företaget, Ola, är skyldig och tänker ge honom 

sparken. Lena gillar inte Ola, men vet att han har en familj att försörja och att de kommer att få det svårt om Ola förlo-

rar jobbet. Ska Lena berätta sanningen?  
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Bilaga 4 – Avsnitt 2 i skrivdelen och den muntliga delen 

 

Beskriv vad som händer i Bild 1.  

 

 

 

Beskriv vad som händer i Bild 2. 

     

 

 

 

 

 

 

Beskriv vad som händer i Bild 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv vad som händer i Bild 4. 

 

  

Bild 1 saknas i den elektroniska 

utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

Bilden visade en kvinna som pratar i 

telefon i en biosalong samtidigt som 

andra besökare vänder sig om och 

tittar på henne. 

Bild 2 saknas i den elektroniska 

utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

Bilden visade en hund som står med 

ena benet lyft mot en gatuskylt som 

visar att hundar inte får vistas på 

området. 

Bild 3 saknas i den elektroniska 

utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

Bilden visade två tecknade personer 

som går åt varsitt håll med varsin 

del av ett sprucket hjärta. 

Bild 4 saknas i den elektroniska 

utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

Bilden visade en man som sitter på 

toaletten och samtidigt försöker nå 

sin telefon som ligger och ringer 

precis utom räckhåll. 
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Bilaga 5 – Avsnitt 3 i skrivdelen och den muntliga delen 

Skriv och berätta vad som händer i bildserien 
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