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Sammandrag 

Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om nio andraspråkselevers grammatiska 

kompetens i användningen av adjektivkongruens i attributiv och predikativ ställning samt 

spetsställning.  Eleverna läser på nivåerna B, C och D inom svensk undervisning för invand-

rare på vuxenutbildningen (SFI), och dessa elever har gemensamma lektioner ibland. Syftet är 

också att jämföra dessa gruppers grammatiska kompetens utifrån processbarhetsteorin, som är 

en vedertagen teori över andraspråksinlärning. Processbarhetsteorin säger i stora drag att 

svenska lärs in i fem bestämda grammatiska steg vilka kommer i en bestämd ordning, och att 

dessa steg inte kan hoppas över. Det undersökta materialet har skrivits av informanterna uti-

från en bildserie på åtta bilder, som har analyserats i en slags performansanalys som baseras 

på processbarhetsteorin. 

     Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan grupperna inom de undersökta struk-

turerna, och resultatet pekar också mot att det finns stora skillnader inom grupperna. Den 

grupp som läser på C-nivå är den grupp som har kommit längst i användningen av alla de 

grammatiska strukturerna.  Den grupp som läser på B- nivå är den grupp som har lägst resul-

tat.  
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spetsställning
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1 Inledning 

Som lärare i ämnet svenska som andraspråk möter jag ofta elever med väldigt varierande 

språkförmåga, trots att de går i samma klass. Att ha elever i samma klass som befinner sig på 

olika nivåer vad gäller deras grammatiska kompetens, är något som ställer höga krav på hur 

man ska lägga upp lektionerna på bästa sätt. Det är viktigt att kunna synliggöra varje elevs 

nivå, dvs. den nivå eleven befinner sig på och den nivå som eleven är redo att processa till en 

ny kunskap.  

     En vedertagen teori över hur andraspråksinlärningen går till är processbarhetsteorin (Pien-

neman 1998:6), som i stora drag säger att alla inlärare av ett andraspråk lär sig målspråkets 

grammatik enligt samma stegvisa inlärningsgång oavsett vilket språk man har som första-

språk. Inlärningsgången innebär att man måste gå igenom samtliga grammatiska steg för att 

nå det sista steget, men vägen dit tar olika tid. En inlärare som till exempel precis har börjat 

kunna producera målspråksenligt språk med grammatiska strukturer för steg två får det svårt 

att följa med om vi går igenom den grammatiska strukturen på steg fem. Därför är det viktigt 

att ha kunskap om hur andraspråksinlärning går till för att kunna hjälpa eleven framåt: ”Om 

läraren har kunskap om vilka strukturer som är beroende av elevens processningsförmåga på 

olika stadier […] blir det lättare att visa eleven vägen till nästa steg i utvecklingen av andra-

språket” (Håkansson 2001:19). 

     Jag vill i min uppsats undersöka och jämföra den grammatiska kompetensen hos inlärare 

som läser på nivåerna B, C och D1 inom utbildning i svenska för invandrare på vuxenutbild-

ningen (kommer i fortsättningen att förkortas SFI), och som ibland har gemensamma lektion-

er trots att de läser på olika nivåer. De grammatiska variablerna som studeras är spetsställning 

och attributiv samt predikativ adjektivkongruens.  

     Att eleverna läser på olika nivåer innebär att de ska ha kommit olika långt i sin språkut-

veckling. För varje nivå ökar kraven bland annat på interaktion och grammatisk kompetens 

vilket kan göra det svårt att undervisa om man har elever från olika nivåer i samma grupp. Att 

dessa elever ibland har gemensamma lektioner grundar sig på att elevunderlaget är för litet att 

göra renodlade grupper där de skulle befinna sig på ungefär samma nivå. Att sätta samman 

                                                 
1 Eleverna som läser på SFI blir inskrivna i olika spår på beroende på deras studiebakgrund. Studieväg 1 innefat-
tar A och B  och studieväg 2 innefattar B och C. Den sista studievägen består av  C och D. De med kort studie-
bakgrund läser studieväg 1 medan de med god studievana läser studieväg 3. För en utförligare beskrivning av 
SFI läs på Skolverket.  
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grupper där eleverna befinner sig på ungefär samma nivå är något som gynnar inlärning enligt 

forskningen (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:83).  

     Min hypotes är att dessa inlärare som jag ska undersöka befinner sig på många olika 

grammatiska stadier eller steg i sin andraspråksinlärning, eftersom kunskapsnivån bör vara i 

fas med den nivå de läser på enligt kunskapskraven.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få en ökad kunskap om nio informanters grammatiska kompetens 

inom spetsställning, samt adjektivkongruens i attributiv samt predikativ ställning. Informan-

terna läser på B-, C- och D-nivå inom SFI. Syftet är också att jämföra tänkbara skillnader 

mellan dessa grupper utifrån processbarhetsteorin.  

 

1. Hur ser informanters grammatiska kompetens ut inom strukturen spetsställning?  

2. Hur ser informanters grammatiska kompetens ut inom aspekterna attributiv och predika-

tiv adjektivkongruens?  

1.2 Disposition 

I det andra kapitlet redovisas de teoretiska utgångspunkterna som uppsatsen grundar sig på. 

Även utvecklingssekvenser för de grammatiska strukturerna, adjektivkongruens i attributiv 

och predikativ ställning samt spetsställning kommer att redovisas i detta kapitel. I det tredje 

kapitlet beskrivs metoden, urvalet av informanter samt genomförandet av testinstrumentet och 

dessutom beskrivs materialets bearbetning. Tillförlitligheten och de etiska aspekterna diskute-

ras även i det tredje kapitlet. Resultaten framställs i kapitel fyra för att avslutas med en jämfö-

rande diskussion samt praktisk tillämpning i kapitel fem. 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer processbarhetsteorin att beskrivas och detta är också den teori som 

undersökningen analyseras utifrån. Inlärningsgångar för de grammatiska aspekterna, adjektiv-

kongruens i attributiv och predikativ ställning samt spetsställning kommer också att presente-

ras samt teorin om den närmsta utvecklingszonen.  

2.1 Processbarhetsteorin 

Pienemanns (1998) Processbarhetsteori, vilken fortsättningsvis kommer att förkortas PT, är en 

utveckling av ZISA-projektet, där undersökningar gjordes på grammatiska inlärningsgångar 

vad gäller ordföljden i det tyska språket. Studierna baserades på fri talproduktion av infor-

manter som lärt sig tyska på ett informellt sätt. Pienemann var en av dessa forskare som ut-

vecklade dessa nyvunna kunskaper till just PT, men han fokuserade mer på de olika utveckl-

ingsstadierna språkinlärare går igenom i sin andraspråksinlärning och dessutom inkluderades 

morfologi i PT. 

     Teorin bakom PT är Willem Levelts talspråksmodell som handlar om spontant tal och att 

talet bygger på procedurer. Trots att PT utgår utifrån den muntliga produktionen, har viss 

forskning idag gjorts från skriftliga produktioner (Eklund, Heinonen 2009:34). Pienemann 

menar att bakom den fria talproduktionen ligger grammatisk processning och fem procedurer 

som bygger på varandra. Dessa är de fem procedurer som de presenteras i Abrahamsson 

(2009:124):  

 

(1) tillgång till enheter i lexikon (ord/lemman, t.ex. hund, fin) 

(2) kategoriprocedur (hantering av lexikala morfem; t.ex. hund-ar, hund-en) 

(3) frasprocedur (t.ex. hantering av attributiv kongruens; fin-a hund-ar, den fin-a hund-en) 

(4) satsprocedur (t.ex. hantering av predikativ kongruens; Hund-ar är fina-a) 

(5) bisatsprocedur (differentiering mellan huvud- och bisats, t.ex. Hundar är inte fina, Jag vet att hundar inte är 

fina). 

 

Dessa procedurer har ett implikationellt förhållande dvs. de är beroende av varandra vilket 

betyder att för att kunna nå nästa procedur måste tillgången till proceduren innan finnas. Till 

exempel för att kunna hantera lexikala morfem måste tillgången till ett lexikon finnas. Den 

grammatiska utvecklingen ligger i en stegvis automatisering av dessa procedurer så att de kan 

användas i inlärarens egen spontana talproduktion. Denna successiva automatisering innebär 
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att inläraren är redo för en mer avancerad grammatisk processning. Det är när inläraren kan 

förstå, och använda de grammatiska strukturerna som inläraren är redo att processa ny gram-

matisk kunskap (Abrahamsson 2009:124). Detta är vad andraspråksinlärning handlar om en-

ligt Pienemann & Håkansson (1999:386): ”second language learning develpoment entails the 

process of automatization of linguistic operations”. 

     Pienemann (1998) presenterar i PT fem utvecklingsstadier för den grammatiska process-

ningen, vilka alla kommer att presenteras även om inte alla nivåer kommer att bearbetas i 

detta arbete.  

Tabell 2.1 Utvecklingsnivåer enligt PT (efter Abrahamsson 2009:125). 

Stadium/processningsnivå Morfologi Syntax  
 
5. grammatisk information kongruens över satsgräns* NEG+FV i bisats 
    mellan satser; skillnad  icke-INV vid direkt fråga 
    huvudsats/bisats 
 
4. grammatisk information kongruens inom satsen FV+NEG; 
    mellan fraser inom satsen (predikativ) INV vid framförställt  
      ADV och FråX 
 
3. grammatisk information kongruens inom frasen framförställt ADV och  
    mellan ord inom frasen (attributiv) FråX 
 
2. lexikal morfologi ordböjning (t.ex. tempus, kanonisk ordföljd (oftast 
 numerus, species, genus) SVO) 
 
1. ord/lemma oböjda former enstaka konstituenter;  
  NEG+X 
 

När en inlärare processar på nivå ett handlar det om att lyssna och lära sig enstaka ord som 

inte är böjda, dvs. invarianta former och det är inte många inlärare som väljer att konversera 

här (Håkansson 2004:155). När en inlärare är redo att processa på nästa steg i PT är då inlära-

ren har använt sig av en ny grammatisk aspekt inom den överliggande nivån, en första före-

komst. Det behövs bara en förekomst av en ny grammatisk aspekt för detta men det betyder 

inte att inläraren besitter en kunskap där yttrande blir felfritt utan bara att inläraren är redo att 

processa nästa nivå (Flyman Mattson & Håkansson 2010:15). Det betyder inte heller att inlä-

raren automatiskt klarar av morfologidelen bara för att denne haft en första förekomst på den 

syntaktiska delen.  

     Dessa inlärningssekvenser kan inte hoppas över utan de måste ske i dessa steg oavsett om 

inläraren undervisas i nivåerna eller inte. Den bästa pedagogiska situationen är om läraren kan 

lägga sig på den nivå som inläraren är redo att processa, eller kanske snäppet ovanför (Abra-

hamsson 2009:129). PT har studerats på många olika språk och man har konstaterat att oav-



 9

sett det språk som har studerats så finns utvecklingsnivåer för det språket. Det gäller också att 

oavsett bakgrund och modersmål går man igenom samma utvecklingsnivåer för att lära sig ett 

andraspråk.  

2.1.1 Adjektivets inlärningsgång 

När inläraren har börjat processa på den andra nivån i PT, lexikal morfologi, betyder det att 

inläraren börjar böja ord, både rätt och felaktigt som t.ex. bil-ar hus-ar för numerus eller 

hopp-ade, springa-de vad gäller tempus (Abrahamsson 2009:63).  

     På tredje nivån i PT är inläraren redo för att processa inom frasen och kan börja böja ad-

jektiv inom frasen. När det står tillsammans med substantivet i en nominalfras som ett attribut 

kongruensböjs det med huvudordet, t.ex. (Ett häftigt regn). Studier visar att efter att inlärare 

använt grundformen av adjektiven tenderar de att använda -a- böjda adjektiv (t.ex. den glada 

ankan, de glada ankorna) mer korrekt än de -t- böjda adjektiven (genus, t.ex. ett runt bord), 

(Flyman Mattson & Håkansson 2010:48).  

     I exemplet (Regnet var häftigt) står adjektivet i predikativ ställning (Hultman 2003:76f), 

och predikativ kongruens processas på nivå fyra i PT. Det betyder att inlärarna är redo att pro-

cessa mellan satser, t.ex. (huset är fint). Predikativ beskriver nominalfrasen och innehåller 

alltid ny information och den kongruensböjs efter nominalfrasen (Bolander 2003:149). Det 

studier har visat är att numeruskongruensen lärs in före genuskongruensen. Att det skulle vara 

så förklaras med att numerus i en sats har en mer funktionell semantisk betydelse än genus på 

ordet (Abrahamsson 2009:64).  

 

Tabell 2.2  utvecklingssekvens för adjektivkongruens (Abrahamsson 2009:75) 

Stadium Exempel  

1. Inkongruens (oböjda adjektiv) * Jag gillar snäll hästar. 
 * Hästar är snäll. 
2. Kongruens i attributiv ställning Jag gillar snälla hästar. 
 * Hästar är snäll. 
3. Kongruens i predikativ ställning Hästar är snälla. 
 

 

2.1.2 Inlärningsgång för spetsställning 

På nivå tre i PT processas spetsställning, eller topikalisering som är en annan benämning. Att 

spetsställa betyder att någon annan satsdel än subjektet står som fundament, dvs. först i en 

sats. Spetsställning i en påståendesats och i frågeordssatser innebär att verb och subjekt måste 
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byta plats, vilket är den s.k. inversionsregeln eftersom verbet måste stå på andra plats i svens-

kan.  

     Först i inlärningsgången för spetsställning används bara rak ordföljd med subjekt i funda-

mentet t.ex. (Jag hoppade igår) och på nästa steg börjar inläraren spetsställa. Det betyder att 

inläraren använder t.ex. objekt, ett adverbial eller underordnade satser som fundament men 

utan inversion, vilket betyder att verbet hamnar på tredje plats, t.ex. (*Igår jag hoppade) (Ab-

rahamsson 2009:68). Att spetsställa utan inversion processas på nivå 3 i PT. 

     Efter inläraren har börjat spetsställa utan inversion börjar man spetsställa med inversion 

och man följer målspråksregeln, t.ex. (Igår sov jag), vilket processas på nivå 4 i PT. Ekerot 

(2011) skriver att vid en del verb som t.ex. finnas, komma, sitta och som man kallar presente-

ringsverb förekommer inversion oftare än andra verb. Detta har med att göra med att man 

presenterar en ny referent och subjektet hamnar sist i satsen, ”Mycket nära finns kuror-

ter”(Ekerot, 2011:83). Det är dock inte säkert att en elev som använder inversion med dessa 

verb helt besitter kunskap om inversionsregeln (Ekerot 2011:83).  

Tabell 2.3 Utvecklingssekvens för inversion i påståendesatser (Abrahamsson 2009:69) 

Stadium Exempel  
 
1. Ej topikalisering Jag skriver brev. 
    S-V-(X) Jag skrev ett brev (igår). 
 Jag skrev ett brev (när jag var ledig). 
 
2. Topikalisering utan inversion * Ett brev jag skriver. 
 * Igår jag skrev ett brev. 
 * När jag var ledig jag skrev ett brev. 
 
3. Topikalisering med inversion Ett brev skriver jag. 
 Igår skrev jag ett brev. 
 När jag var ledig skrev jag ett brev. 
 
 

Det har också visat sig att inlärare använder till större del inversion efter ett spetsställt objekt 

än ett adverbial och det förklaras med att dessa objektfundament många gånger lärs in som 

helfraser och det betyder att inläraren inte har förstått strukturen (Flyman Mattson & Håkans-

son 2010:53). ”Helfrasinlärning kan alltså kännas igen på att de har en mer komplex struktur 

än vad som motsvarar den nivå som inläraren befinner sig på. Inläraren förstår vad uttrycket 

betyder men har inte processningskapacitet till att bryta ner det och använda delarna produk-

tivt i andra sammanhang” (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:65). För att utesluta att det 

handlar om helfrasinlärning måste mer exempel på samma struktur samlas från inläraren för 

att undersöka vilken processningskapacitet inläraren har. De tre exempelmeningarna i tabell 
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2.3 inom varje steg visar respektive inlärningsgång, dvs. först spetsställer man efter objekt för 

att följas av adverbial. Det sista elementet man spetsställer är bisatser.  

2.2 Den närmaste utvecklingszonen 

Under 1960 och 1970-talet växer Vygotskys inlärningsteori fram som innebär att individer lär 

sig genom att interagera med andra. För att kunna utveckla sitt andraspråk behöver man få 

möjligheter att samtala med andra. Att samtala om något som ligger precis snäppet ovanför 

varje individs kunskapsnivå innebär en utvecklingsmöjlighet för individen. Det innebär att 

samtalet ska vara begripligt men ändå någonting nytt som är processbart för individen (Lind-

berg 2004:471).  Denna teori kallas sociokulturell teori och den har funnits sedan 1920-talet. 

Språkinlärning hos individen sker i samspel med andra och avståndet mellan sin egen för-

måga och vad denna lyckas lära sig med hjälp av andra betecknas som den närmaste utveckl-

ingszonen, (zone of proximal development-ZPD). 

     Den hjälp som inläraren får av omgivningen genom att samtala och som för denne framåt 

kallas för ’scaffolding’. Det är genom ’scaffolding’ som inläraren tar sig framåt i sin närmsta 

utvecklingszon om den person som inläraren samtalar med besitter en högre behärskningsnivå 

av språket (Hammarberg 2004:65).  En lärare spelar en viktig roll i en inlärares stöttning eller 

’scaffolding’ för att föra inläraren framåt i den närmsta utvecklingszonen. Men det kan också 

vara t.ex. hjälpmedel som lexikon eller ordbehandlingsprogram som hjälper inläraren framåt. 

En annan sak som är viktig för andraspråkslärare och deras språkutveckling är grupparbete 

Lindberg (2004:474). Men det ska påpekas att det kan vara en svårighet för läraren att få alla 

elever aktiva i samtal då grupper kan vara stora. Grupperna kan besitta olika kunskaper vilket 

försvårar arbetet att anpassa efter elevernas närmaste utvecklingszon eftersom utmaningen ska 

ligga snäppet över deras kunskap. Att eleverna ibland har liknande kunskaper i svenska un-

derlättar vissa uppgifter och det är av vikt att inte ett samtal styrs av en talare som besitter 

högre behärskningsnivå av målspråket (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:83). 
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3. Metod och material 

I detta kapitel kommer urvalet att beskrivas samt studiens informanter att presenteras. Dessu-

tom kommer testinstrumentet, genomförandet och materialbearbetningen att förklaras. Vidare 

diskuteras studiens validitets- samt reliabilitetsaspekter.  Kapitlet avslutas med hur de etiska 

aspekterna har uppfyllts. 

3.1 Urval 

Materialet till uppsatsen består av nio informanter som läser SFI vilken anordnas av den 

kommunala skolan. De elever som undersöks läser på nivåerna B, C och D inom SFI. Då syf-

tet är att studera elevers olika grammatiska kompetenser och visa vilken spridning det finns 

mellan dessa elever gjordes ett subjektivt urval, dvs. informanter handplockades. Då forskaren 

har kännedom om gruppen och anser att de handplockade informanterna kan ge mer värdefull 

data är detta urval till fördel. Genom att välja dessa informanter kan forskaren koncentrera sig 

på en grupp som kommer att ge en tydlig bild av det undersökta. En nackdel med detta urval 

kan vara att antalet informanter är få vilket kanske inte resulterar i den breda variationen som 

man annars skulle kunna få fram i resultatet (Denscombe 2000:23).  

     Undervisande lärare i denna grupp ombads välja ut tre informanter från varje nivå som hon 

ansåg vara i början respektive mitten samt i slutet av de olika nivåerna, för att kunna synlig-

göra den kunskapsmässiga spridningen på eleverna. Målet var att det skulle vara tre informan-

ter på varje nivå men då det bara fanns tre informanter på C-nivå och en av eleverna inte ville 

delta i undersökningen tvingades jag göra ett urval till. Elever på D-nivå var de som var flest 

och därför valdes en till informant ifrån den gruppen.  

3.2 Undersökningens informanter 

Informanterna kommer att betecknas från 1-9. Informanterna 1-3 är de som läser på nivå B 

och de kommer att benämnas som elevgrupp 1 i resultatet. På nästa nivå, C, är det informan-

terna 4 och 5, vilka kallas elevgrupp 2 i resultatet. Slutligen är det informanterna 6-9 som lä-

ser på nivå D och dessa informanter benämns som elevgrupp 3 i resultatet.   
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Informant 8 
 
SFI-grupp D 
Hemland: Sudan 
Ålder: 32 
Modersmål: arabiska 
Kön: man 
Andra språk: lite engelska, 
”tribe language”  
Studier i hemlandet: klar med 
universitet för hemspråkslärare 
i arabiska 
Tid i Sverige: 1 år 2 mån  
Tid på SFI: 1 år 8 dagar 
Studerat svenska innan SFI: 
nej 
Studieväg: 3 

Informant 9 
 
SFI-grupp D 
Hemland: Palestina 
Ålder: 37 
Modersmål: arabiska  
Kön: man 
Andra språk: nej  
 
Studier i hemlandet: nej 
 
 
Tid i Sverige: 6år 
Tid på SFI: 8 mån 
Studerat svenska innan SFI: 
nej 
Studieväg: 1 

Informant 7  
 
SFI-grupp D 
Hemland: Sudan 
Ålder: 34 
Modersmål: arabiska 
Kön: man 
Andra språk: lite engelska  
 
Studier i hemlandet: grund+gy 
6+3+3, universitet 5 år 
 
Tid i Sverige: 1 år 2 mån 
Tid på SFI: 1 år 
Studerat svenska innan SFI: 
nej 
Studieväg: 3  

Informant 4 
 
SFI-grupp C 
Hemland: Tyskland 
Ålder: 63 år 
Modersmål: tyska 
Kön: man 
Andra språk: nej  
Studier i hemlandet: grund- 
yrkesskola, mästarskolan, stu-
dier till naturläkare 
Tid i Sverige: nästan 4 år 
Tid på SFI: 3 år (2 resp. 
1gång/v) 
Studerat svenska innan SFI:  
nej 
Studieväg: 3 

Informant 5  
 
SFI-grupp C 
Hemland: Burundi 
Ålder: 32 
Modersmål: kirundi 
Kön: kvinna 
Andra språk: franska 
Studier i hemlandet: 13 år  
 
 
Tid i Sverige: 3 år 3 mån  
Tid på SFI: 8 mån av och till 
 
Studerat svenska innan SFI:  
nej 
Studieväg: 3 

Informant 6 
 
SFI-grupp D 
Hemland: Afghanistan 
Ålder: 27 
Modersmål: dari 
Kön: Kvinna 
Andra språk: persiska 
Studier i hemlandet: 
8 år grundskola 
 
Tid i Sverige: ca 2 år 
Tid på SFI: 1år 6mån 
 
Studerat svenska innan SFI: 
nej 
Studieväg: 1 

Informant 1  
 
SFI-grupp B 
Hemland: Afghanistan  
Ålder: 30  
Modersmål: persiska 
Kön: man 
Andra språk: lite engelska 
Studier i hemlandet: 7-12 år 
Tid i Sverige: 1år 2mån 
Tid på SFI: 1 år 
Studerat svenska innan SFI:  
nej 
Studieväg: 2 

Informant 2  
 
SFI-grupp B 
Hemland: Afghanistan 
Ålder: 28 
Modersmål: persiska 
Kön: Kvinna 
Andra språk: nej  
Studier i hemlandet: analfabet  
Tid i Sverige: 2 år 4 mån 
Tid på SFI: 1 år 
Studerat svenska innan SFI:  
nej 
Studieväg: 1 

Informant 3  
 
SFI-grupp B 
Hemland: Afghanistan 
Ålder: 19 
Modersmål: persiska 
Kön: kvinna 
Andra språk: nej 
Studier i hemlandet: 3år 
Tid i Sverige: 1år 
Tid på SFI: 1 år 
Studerat svenska innan SFI:  
nej 
Studieväg: 1 
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3.3 Testinstrument 

En bildserie med åtta bilder användes som uppsatsens testinstrument men dessa kan inte bifo-

gas av upphovsrättsliga skäl. Bildserien valdes utifrån att den har använts i tidigare grupper av 

mig som lärare. Då användes bildserien som underlag för att göra en annan typ av perfor-

mansanalys2. Denna bildserie har tidigare uppmanat eleverna till att använda adjektiv både i 

attributiv och i predikativ ställning samt spetsställning, vilka är de aspekter som undersöks. 

     Bilderna beskriver händelser med en snögubbe vilket uppmanar till spetsställning t.ex. 

först gör en man och ett barn en snögubbe som smälter och då gör de en ny snögubbe. De bär 

snögubben från en plats utomhus till ett kylskåp. Bilderna är till viss del ifyllda med färg som 

t.ex. kläder, saker på snögubben samt en del mat vilket har uppmanat till adjektivanvändning i 

attributiv ställning. Mannen och barnet är glada när de är färdiga med snögubben men blir 

ledsna då den smälter. En annan person som ser snögubben i kylen blir rädd och solen skiner 

vilket gör vädret varmt. Dessa delar manar till predikativanvändning.  

     På grund av studiens omfång kunde bara en text skrivas och analyseras även om forskning 

förordar annat: ”Oavsett om texten är muntlig eller skriftlig är det av vikt att samla in en vari-

ation av texter för att få en så bred bild som möjligt av vilka strukturer och ord som används” 

(Flyman Mattsson & Håkansson 2010:64). Detta är något som måste beaktas i resultatet. 

3.4 Upplägg och genomförande 

I samråd med informanterna valdes en morgon och informanterna fick information att de 

skulle skriva vad som händer på bilderna. Jag tog för givet att de skulle skriva som en berät-

telse till bilderna men resultatet visar att många har skrivit med nummer som beskriver varje 

bild för sig. Tydligare information hade kunnat givits om detta.  

     Informanterna fick ingen bestämd tid utan de fick sitta så länge de ville, vilket var allt mel-

lan 35 minuter till 90 minuter. Alla texter skrevs för hand och den enda hjälp informanterna 

fick var två ord, snögubbe och kylskåp, som skrevs på tavlan. Alla informanter fick återigen 

veta att detta var frivilligt och att samtliga kommer att vara anonyma i uppsatsen, vilket också 

betonades när de tillfrågades om de ville delta i undersökningen.  

                                                 
2 Den performansanalys som då användes kan beskrivas i stora drag att man analyserar elevtexter utifrån 
nominalfraser, adjektivfraser och verbfraser. För en utförligare förklaring hänvisas till Abrahamsson & Bergman, 
(2005). 
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3.5 Materialbearbetning 

Uppsatsen är främst kvantitativ och bygger på en variabelanalys. Variablerna spetsställning, 

adjektivkongruens i attributiv och predikativ ställning, har tagits ut och beräknas för att tolkas 

utifrån PT. Det är viktigt att ta ut variabler som är mätbara så att dessa kan räknas och tolkas 

utifrån den teori som undersökningen utgår ifrån (Lagerholm 2010:44). Den analysmodell 

som används för att bearbeta texterna är den som Flyman Mattsson & Håkansson (2010) an-

vänder som är en slags performansanalys. Författarna skriver att för att kunna hjälpa elever på 

sin befintliga nivå är det viktigt att kunna fastställa var de befinner sig och för att göra det 

använder de sig av denna analys som baseras på PT. 

     Analysmodellen är enkel därför att den ser till första förekomstkriteriet, dvs. när en ny 

grammatisk förekomst syns vet man att eleven är redo att processa för denna nivå och nivån 

innan är i skedet för automatisering (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:19). Den analys-

modell som presenteras består av tre fristående delar, A- B och C- delen men i denna studie 

kommer bara A- och B-delen att användas.  

     A-delen handlar om de grammatiska strukturerna i PT och exempel på frågor man kan an-

vända när analysen görs på texterna för att fastställa hur långt eleverna har börjat processa i 

sin språkutveckling. Det handlar inte om att se när eleven kan en grammatisk struktur utan att 

se en första förekomst av en struktur (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:70). När den 

grammatiska strukturen undersöks är stavning inte viktig och räknas inte med som ett avvi-

kande exempel (Flyman Mattson & Håkansson 2010:64). Då undersökningen inte omfattar de 

grammatiska strukturerna på nivå 1, 2 och 5 i PT kommer inte detta att kommenteras huruvida 

inläraren har börjat processa på dessa nivåer eller inte. 

     B-delen handlar om automatisering och för att kunna mäta utveckling måste man kvantifi-

era och då ställer man korrektheten i procent mot en förutbestämd nivå vilket många gånger är 

80-90 procent. Denna procentsats bör baseras på tre tillfällen då elever skrivit men på grund 

av denna studies ringa omfång är detta inte möjligt och det måste tas i beräkning till resultatet. 

Det är alltså vid 80-90 procent av målspråksenliga förekomster som man räknar att gramma-

tiska strukturer är automatiserade men det är viktigt att komma ihåg att automatiseringen är en 

successiv process innan slutmålet nås (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:70). En uteläm-

nad grammatisk struktur som gör meningen målspråksavvikande innebär i beräkningen en 

felaktig struktur, t.ex. (”utelämnat infinit verb: jag ska fest ikväll”) (Flyman Mattsson & Hå-

kansson 2010:70). 
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3.6 Tillförlitlighet och etiska aspekter 

Denna studie ämnar undersöka grammatiska strukturer för att jämföra elevers grammatiska 

kompetens och Lagerholm (2010:29) framhåller vikten att operationalisera sina val så att det 

som ska undersökas verkligen undersöks. Om det gör det är validiteten hög. I uppsatsen un-

dersöks grammatiska variabler vilket torde vara relativt självklara men då det finns tolknings-

bara inslag i texterna minskar det validiteten i denna uppsats, eftersom en annan person 

kanske skulle tolka texterna annorlunda än hur de är tolkade i denna uppsats. Med en annan 

tolkning skulle kanske resultatet vara annorlunda.  

     Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i undersökningen. Eftersom validiteten är något 

lägre på grund av olika tolkningsbara texter blir också reliabiliteten något lägre. Skulle någon 

annan utföra samma undersökning är det inte helt säkert att resultatet skulle bli exakt det 

samma. En annan aspekt är att studien inte omfattar tre tillfällen för att samla analysmaterial 

för att få ett tydligt resultat och då är det svårt att tala om generaliserbarhet, dvs. skulle 

samma resultat fås om det gjordes på en större population. 

     Vad gäller de etiska aspekterna har informanterna fått information och förstått att de deltar 

frivilligt och att de kan avbryta samt att de kommer att vara anonyma i uppsatsen. För de som 

inte verkade förstå informationen tolkades den av klasskamrater.  Anonymitetskravet uppfylls 

såtillvida att ingen förutom jag vet vilka som har skrivit vilka texter då inga namn eller skola 

har namngivits. De forskningsetiska principerna kan sägas är uppfyllda enligt Vetenskapsrå-

det (2005). 
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4. Resultat 

Nedan kommer resultatet att redovisas från de tre elevgrupperna där elevgrupp 1 är de på nivå 

B på SFI. Den andra gruppen är eleverna som läser på nivå C och de är två till antalet. Den 

sista gruppen med fyra till antalet är de som läser på nivå D. Tabellerna som finns i uppsatsen 

ska läsas så att talet före snedstrecket är de målspråksenliga strukturer som elever producerat. 

Efter strecket står antalet totala förekomster av strukturen. Först redovisas adjektivets kongru-

ens både i attributivt och predikativt, sedan redovisas resultatet för spetsställning. 

4.1 Adjektivkongruens hos elever på B-nivå 

Tabell 4.1 Adjektivets funktion – Elevgrupp 1 

Adjektivets funktion  Informant 1 Informant 2 Informant 3 Totalt 

Attribut 0/0 0 % 0/0 0 % 0/0 0 % 0/0 0 % 
Predikativ  0/1 0 % 0/1 0 % 0/2 0 % 0/4 0 % 
 

I texterna denna grupp har skrivit förekommer inga exempel på målspråksenlig produktion av 

morfologiska konstruktioner motsvarande PT:s nivå tre dvs. adjektiv som står i attributiv 

ställning, vilket pekar mot att inlärarna ännu inte processar på den nivån. Det finns heller inga 

målspråksenliga förekomster av adjektiv i predikativ ställning. Däremot står de adjektiv som 

förekommer i texterna som predikativ. Att de adjektiv som förekommer står i predikativ ställ-

ning säger inget om hur långt informanterna har kommit i sin språkutveckling då inga första 

förekomster finns. För att fastställa hur långt informanterna har kommit i sin processning 

skulle mer material behövas (se avsnitt 3.5). Adjektiv som används i texten är oböjda som i 

exempel (1) från informant 1.  

(1)  och de mycket glad*  

 

     I exempel (2) finns även ett adjektiv från informant 3 som skulle kunna fungera som ett 

predikativ, men jag har tolkat att adjektivet troligen ska fungera som ett adverbial, därför att 

flickan hade roligt eftersom de höll på att bygga en snögubbe. Det tredje exemplet av infor-

mant 2 visar en målspråksavvikande mening. Resultatet pekar mot att ingen i gruppen proces-

sar på nivå tre och mer material skulle behövas för att se informanternas processnings-

kapacitet (se avsnitt 3.5).   

(2)   flicka mycket rolig*.  

(3) Hon glad mamma* 
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4.2 Adjektivkongruens hos elever på C-nivå 

Tabell 4.2  Adjektivets funktion – Elevgrupp 2 

Adjektivets funktion Informant 4 Informant 5 Totalt 

Attributiv 0/4 0 % 4/4 100 % 4/8 50 % 
Predikativ 2/4 50 % 3/4 75 % 5/8 63 % 
 

Gruppen skriver 50 % målspråksenligt vad gäller adjektiv i attributiv ställning men inom 

gruppen finns en spridning där informant 4 inte har en enda målspråksenlig böjning av attri-

but, vilket tyder på att informant 4 inte processar på nivå 3. Informant 5 däremot har 4/4 attri-

butivt, vilket pekar mot att informant 5 uppfyller kriteriet för automatisering där gränsen är 

80-90 % enligt Flyman Mattson & Håkansson (2010). I exempel (4) från informant 4 finns 

både obestämd och bestämdhet där adjektiven är böjda men icke målspråksenliga. Jag har 

dessutom tolkat att det saknas ett huvudord alternativt att ett kvart är huvudordet. Exempel (5) 

visar korrektheten skriven av informant 5. Det är relativt många attributiva adjektiv använda i 

gruppen, åtta stycken.  

(4) ett svart zylinder och ett kvart röda och svarta stenen* 

(5)  Pappan har på sig en grön halsduk, och tjejen en röd mössa och en blå tröja 

 

     Gruppen har förekomster på nivå fyra när det gäller adjektiv som predikativ, men då in-

formant 4 inte har några förekomster på nivå tre i PT kanske det handlar om helfrasinlärning 

(se avsnitt 2.1.2), eftersom inga steg kan hoppas över i PT. Exempel (6) av informant 4 visar 

vad som kanske kan vara en helfrasinlärning men för att fastställa informant 4:s process-

ningskapacitet skulle mer material behövas då denne uppfyller förekomstkriteriet för nivå 4 i 

PT men inte för nivå 3 i PT (se avsnitt 3.5). Nästa exempel (7) visar den enda pluralböjda 

formen av detta adjektiv, även om det inte finns subjekt syftar det till satsen före och då är de 

två personer. 

(6)  och det var kalt ute  

(7)  och är jätteglada* (Informant 5)  

 

     Exempel (8) av informant 4 har tolkats som ett avvikande exempel på predikativ då jag har 

läst bekom som blev och ett skräck som rädd. Flyman Mattson & Håkansson (2010) menar att 

ett uteblivet ord räknas som en felaktig konstruktion (se avsnitt 3.5). I texterna står många 

adjektiv i sin grundform vilket bör påpekas att de inte är lika avancerade att hantera (se avsnitt 

2.1.1). Det kan vara en anledning till den högre andelen predikativ, som exempel (9) visar. 
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8) och bekom ett skräck 

(9) a) Nu var snögubbe färdig. (Informant 4) och b) som är jätterädd och förvånad (Informant 5) 

4.3 Adjektivkongruens hos elever på D-nivå 

Tabell 4.3 Adjektivets funktion – Elevgrupp 3 

Adjektivets funktion Informant 6 Informant 7 Informant 8 Informant 9 Totalt 
Attributiv 0/2 0 % 1/5 20 % 2/4 50 % 1/2 50 % 4/13 30 % 
Predikativ 2/9 22 % 5/6 83 % 3/5 60 % 1/2 50 % 11/22 50 % 
 

I denna grupp finns en spridning vad gäller attributen och gruppen har totalt 30 % mål-

språksenliga adjektiv som attribut. Informant 6 uppfyller inte första förekomstkriteriet och är 

då enligt resultatet inte redo att processa på nivå 3 i PT, men eftersom denne uppfyller före-

komstkriteriet för predikativ skulle mer material behövas (se avsnitt 3.5). Det bör också näm-

nas att både informant 7 och 9 uppfyller förekomstkriteriet med bara en förekomst. Överlag är 

det relativt få adjektiv i varje text förutom i en text där det finns fem stycken vilka alla föru-

tom ett står efter huvudordet, se exempel (10). Exempel (11) och (12) visar processningen 

inom frasen där det böjs med både -a- och -t- kongruens (se avsnitt 2.1.1).  

(10)  a) med moss råd* b) snögubbe stor* c) snögubbe råd* d) moss svart* (Informant 7) 

(11) a) en fint snögubbe* b) en nya snögubbe* (Informant 6) 

(12) a) fint snögubbe* b) på kalt plats* (Informant 8) 

 

     Vad gäller predikativen, som är nästa steg att processa i PT används de med 50 % korrekt-

het, av 22 exempel är 11 målspråksenliga. Alla informanter i grupp 3 har förekomster av pre-

dikativ. De adjektiv som förekommer predikativt i korrekt form som i exempel (13) och (14) 

är adjektiv i sin grundform som är den första formen av adjektiv inlärare använder (se 2.1.1). 

Dessa adjektiv förekommer dessutom många gånger i texterna, vilket kanske kan förklara det 

relativa höga antalet av adjektiv, dvs. 22 gånger. Exempel (15) från informant 8 visar ett pre-

dikativ som förekommer ofta, vilket är målspråksavvikande. Ett annat exempel som jag har 

tolkat är att smälter fungerar som predikativet smält. Men det är min tolkning för det finns 

andra tolkningar och det måste beaktas i resultatet.  

(13)  a) Emil blev ledsen  b) hon rädd (Informant 6)  

(14) a) barn jätteglad b) mannen trött (Informant 7) 

(15)  De är glad*  

(16)  blev snögubbe smälter* (Informant 6)  

     Resultatet pekar mot att gruppen processar på nivå fyra enligt PT då alla i gruppen uppfyl-

ler förekomstkriteriet för denna nivå men som tidigare nämnts uppfyller inte informant 6 fö-
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rekomstkriteriet för nivå 3 i PT. Därför skulle mer material behövas för att se informant 6:s 

egentliga processningskapacitet eftersom inga steg kan hoppas över i PT. Trots att alla infor-

manter i gruppen uppfyller förekomstkriteriet för nivå 4 bör det påpekas att antalet förekoms-

ter varierar mycket. Informant 6 har t.ex. två målspråksenliga förekomster av nio medan in-

formant 9 bara uppfyller förekomstkriteriet med en förekomst av två.  

     Resultatet visar inte ett enda exempel med ett adjektiv i predikativ ställning som är kon-

gruerat efter pluralis. Det bör påpekas att de predikativ som förekommer är i grundform som 

inte är lika avancerade att hantera (se avsnitt 2.1.1).  

4.4 Spetsställning hos elever på B-nivå 

Tabell 4.4 Spetsställning – Elevgrupp 1 

 Informant 1 Informant 2 Informant 3 Totalt 

Spetsställning 0/1 0 % 0/0 0 % 0/0 0 % 0/1 0 % 
 

Resultatet pekar på att denna grupp inte är redo att processa på nivå 4 i PT, dvs. att spetsställa 

med inversion (se avsnitt 2.1.2). Informant 1 däremot spetsställer med ett tidsadverbial vilket 

är mer avancerat än när ett objekt står som fundament (se avsnitt 2.1.2), men som exempel 

(17) visar sker ingen inversion. Då en förekomst av strukturen finns, spetsställning utan in-

version, tyder det på att denne är redo att processa på nivå 3 i PT, med förbehållet att före-

komstkriteriet uppfylls med minsta möjliga marginal, dvs. ett exempel. 

(17) efter två temmer solen kommer*   

      

Informanterna 2 och 3 har ingen förekomst av spetsställning vilket innebär att ingen av dem 

är redo att processa på nivå 3 i PT. Överlag ska nämnas att texten som är skriven av informant 

2 består av övervägande ord som inte bildar några grammatiska meningar som exempel (18) 

visar.  

(18) Hon Han gär*  

      
Informant 3 skriver övervägande huvudsatser som ibland saknar subjekt eller predikat men 

även en bisats förekommer, så hon verkar ha kommit lite längre i sin språkutveckling men 

som resultatet visar är hon ännu inte redo att processa på nivå 4. Det man kan se i informant 

3:s text är att omvänd ordföljd förekommer i både fråga och i bisats som exempel (19) och 

(20) visar. Sammanfattningsvis är det ingen av informanterna som är redo att processa på nivå 

4 i PT däremot finns förekomster på nivå 3 i PT hos informant 1. 

(19)  pappa tänker: ”var ligger snögubbe” 

(20) därför att skiner solen  
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4.5 Spetsställning hos elever på C-nivå 

Tabell 4.5 Spetsställning – Elevgrupp 2 

 Informant 4 Informant 5 Totalt  
Spetsställning 6/6 100 % 7/8 88 % 13/14 93 % 
 

Elevgrupp 2 visar tydliga förekomster av spetsställning och har till antalet relativt många, 14 

stycken varav 13 stycken är målspråksenliga. Båda informanterna uppfyller gränsen 80-90 % 

för automatisering.Spetsställningar som är skrivna av informant 4 är gjorda av bland annat 

tidsadverbial som exempel (21) visar. Exempel (22) visar andra spetsställningar skrivna av 

informant 4. Resultatet visar att informant 4 har 100 % men det ska tas i beräkning att adver-

bialet nu används 3 gånger. Därför är det svårt att argumentera för att informant 4 har automa-

tiserat denna struktur. För att kunna fastställa det skulle mer material behövas (se avsnitt 3.5). 

Informant 5 har något lägre resultat, 88% men också ett resultat som talar för en automatise-

ring. Precis som informant 4 är det svårt att argumentera för en automatisering hos informant 

5 eftersom det är ungefär samma meningar som har använts.  Några av meningarna som är 

använda av informant 5 åskådliggörs i exempel (23). I exempel (24) syns den mening som är 

liknande meningarna i exempel (21) men utan inversion.  

(21) a) Över natten fallade mycket snö b) Nu var snögubbe färdig.  

(22) a) Så forma Robert och Mikael snö som ett rulle för kroppen fran snögubbe. b) Plötsligt skiner solen kraf-

tig  

(23)  a) Här på första bild ser jag en man och en liten tjej som snolar nön framför ett hus, på första bild. b) På 

tredje bild, ser jag att pappa och hans dotter har slutat bugga snögubben c) På femte bild ser jag pappan 

och hans dotter som är ledsen på deras snögubbe. 

(24) På andra bild, pappa fortsätter snola snön*  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att gruppen har 93% men att det är svårt att avgöra 

huruvida de båda informanterna har automatiserat strukturen eller inte. Däremot ska framhål-

las att informanterna har förekomster på nivå 4 i PT.   

4.6 Spetsställning hos elever på D-nivå 

Tabell 4.6 Spetsställning –Elevgrupp 3 

 Informant 6 Informant 7 Informant 8 Informant 9 Totalt 

Spetsställning 5/12 41 % 0/1 0 % 1/8 10 % 1/5 20 % 7/26 27 % 
 

Totalt i elevgrupp 3 fanns det 26 spetsställningar varav 7 var målspråksenliga, vilket ger 27 

%. Spridningen inom gruppen var stor och informant 6 uppfyller förekomstkriteriet med 5 
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förekomster. Det ska påpekas att informant 6 spetsställer med sen sex gånger som då utgör 

hälften av antalet spetsställningar. Exempel (25) visar hur informant 6 har använt sen. Infor-

mant 7 uppfyller inte förekomstkriteriet för nivå 4 i PT.  

(25) a) Sen de började* b) sen blev snögubbe smälter c) Sen Peter tänkte* d) och sen lagade en fint snögubbe 

      

     Både informant 8 och 9 uppfyller förekomstkriteriet endast med en förekomst. Totala 

spetsställningar för informant 8 är åtta stycken och exempel (26) skriven av informant 8 illu-

strerar meningar som denne har använt. Som exempel (26) illustrerar ser meningarna väldigt 

lika ut vilket måste beaktas i antalet totala spetsställningar. Exempel (27) visar på en korrekt 

spetsställning från informant 9 som har totalt 5 spetsställningar varav en är målspråksenlig, 

Alla spetsställningar gjorda av informant 9 spetsställs med efter som illustreras i exempel(28).   

(26) a) Den här bild ligger en man med ett barn tror jag b) och på andra bild den här man med sitt barn de 

samlade snöar.  c) på sjunde bild har en kvinner i hemma hon kommer  

(27) efter en dagar kommar sölen  

(28) a) Efter kommar snö all barn älska söne*  b) efter man flicka stitta snögubbe till kylskåp mamma kommer 

kök* 

 

     Resultaten visar att det är en stor spridning inom gruppen vad gäller spetsställning. Det är 

även spridning av vilka element som används som i sin tur visar vad som möjligen processas 

(se avsnitt 2.1.2). Exemplen (29), (30) och (31) visar de olika elementen som är använda. De 

följande exemplen (29), (30) och (31) visar de olika elementen vilka är olika adverbial. Det 

sista exemplet (32) från informant 6 visar att en bisats har använts i spetsställningen vilket är 

det mest avancerade elementet att använda (se avsnitt 2.1.2). 

 (29) a) Idag ska jag berätta om bilderna b) En morse Emil och Pete bestemade lagar en snögubbe*. c) Plötslig 

solen skiner* d) Efter några minuter tänkte han en sak (Informant 6)  

(30)  och sedan snör sönder* (Informant 7)  

(31) här de hämmte snögubbe som de gjorde till hemma* (Informant 8) 

(32) När Emils mamma kom hem och hon tittade på bordet blev hon ledsen.  

 

     Resultatet i pekar mot att informanterna 6, 8 och 9 processar på nivå fyra enligt PT då fö-

rekomster av målspråksenliga spetsställningar förekommer medan informant 7 har en spets-

ställning där utelämnande av verb gör den icke målspråksenlig vilket tyder på att informanten 

processar på nivå tre enligt PT. Det bör också påpekas att informant 8 och 9 uppfyller före-

komstkriteriet med bara ett exempel.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel redovisas och jämförs gruppernas resultat med varandra. Gruppernas resultat 

visas i tabeller som läses på samma sätt som de i resultatdelen, dvs. antal målspråksenliga 

konstruktioner före strecket och antal totala förekomster efteråt. Elevgrupp 1 är informanterna 

som läser på nivå B och består av informanterna 1, 2 och 3. Informanterna 4 och 5 utgör elev-

grupp 2 och den sista elevgruppen 3 är informanterna 6, 7, 8 och 9. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt om praktisk tillämpning. 

5.1 Adjektivkongruens i attributiv ställning 

Tabell 5.1 Adjektiv/attribut - gruppresultat 

Adjektivets funktion Elevgrupp 1 Elevgrupp 2 Elevgrupp 3 

Attributivt 0/0 0 % 4/8 50 % 4/13 30 % 
 

Precis som resultatet visar finns en stor skillnad vad gäller användandet av attribut hos grup-

perna. Grupp 1 har inga förekomster av attributiva adjektiv och det pekar mot att ingen av 

informanterna processar inom frasen, dvs. attributivt, då det enligt PT måste finnas minst en 

förekomst för att nivån ska vara processbar. 

     För grupp två pekar resultatet mot att de processar på nivå 3 enligt PT men som diskuterats 

i resultaten (se tabell 5.1) finns i denna grupp en spridning i användandet av adjektiv i attribu-

tiv ställning. Som grupp har de producerat 50 % i målspråksenlig attributanvändning men som 

tidigare visats beror detta resultat på informant 5 som har 100 %, dvs. 4/4. Resultatet pekar på 

att informant 4 inte processar på nivå 3 då denne inte uppfyller förekomstkriteriet för det men 

eftersom förekomster finns på nivå 4 skulle det behövas mer material för att se informantens 

processningskapacitet. Informant 5 däremot har automatiserat denna nivå enligt automatise-

ringsnivån 80-90 %. 

     För den grupp som torde ha kommit längst i sin språkutveckling, nämligen grupp 3, finns 

30 % målspråksenliga förekomster av attributiva adjektiv och det finns även i denna grupp 

stora skillnader. Av 13 förekomster finns bara 4 stycken exempel som är målspråksenliga. 

Inom gruppen visar resultatet (se tabell 4.3) att det finns mellan 0 % till 50 % korrekthet där 

50 % blir hög procentsats då en av två förekomster är rätt och två av fyra förekomster. Resul-

tatet pekar mot att informant 6 inte processar på nivå 3 i PT men då informanten uppfyller 

förekomstkriteriet för nivå 4 är svårt att dra en slutsats på grund av det ringa materialet. De 

andra informanterna i elevgrupp 3 har processningskapacitet för nivå 3 enligt PT då före-
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komster av kongruens inom frasen finns. Däremot hur långt inlärarna har kommit i sin pro-

cessning är svårt att säga då antalet förekomster för varje inlärare är tämligen få och det bör 

poängteras att informant 7 och 9 endast uppfyller förekomstkravet med en förekomst.       

     Sammanfattningsvis visar resultatet (se tabell 5.1) för attributiv ställning att det finns tyd-

liga skillnader mellan grupperna där informant 5 som läser på nivå C är utmärkande med 100 

% i sin användning av attributen. Denna informant är den enda som har automatiserat denna 

struktur. Resultatet pekar mot att grupp 2 är den grupp som kommit längst i användningen av 

attributiv och inte grupp 3 som läser på D-nivå och borde vara den grupp som skulle ha kom-

mit längre i sin språkutveckling. Att mer material behövs för att fastställa informant 4 och 6:s 

processningskapacitet på grund av det ringa materialet ska tas i beräkning eftersom de inte 

uppfyller förekomstkriteriet för nivå 3 i PT men däremot uppfyller de det på nivå 4 i PT. Värt 

att nämnas är också att det finns stora skillnader inom grupperna både vad gäller totala före-

komster samt andel målspråksenliga förekomster.    

5.2 Adjektivkongruens i predikativ ställning 

Tabell 5.2 Adjektiv/predikativ - gruppresultat 

Adjektivets funktion Elevgrupp 1 Elevgrupp 2 Elevgrupp 3 

Predikativ 0/4 0 % 5/8 63 % 11/22 50 % 
 

Då inga förekomster finns i grupp 1 av predikativ är inte inlärarna redo att processa på nivå 4 

i PT, dvs. de är inte redo att använda kongruens inom satsen. Grupp 2 däremot har 63 % kor-

rekthet vad gäller predikativen och enligt resultatet (se tabell 4.2) ska både informant 4 och 5 

ha kommit relativt långt i sin processning. Förklaringen till den relativt höga procentsatsen 

kan vara att informant 4 har lärt sig uttryck som kan vara helfrasinlärning (se avsnitt 2.12) 

samt exempel (6). En annan förklaring kan vara att adjektiven står i oböjd form vilka är en-

klare att hantera (se avsnitt 2.1.1) samt exempel (9). Som diskuterats i resultatdelen (se avsnitt 

4.2) skulle mer material från informant 4 behövas för att fastställa dennes processnings-

kapacitet då denne uppfyller förekomstkriteriet för nivå 4 men uppfyller inte förekomstkrite-

riet för nivå 3 och enligt PT kan inga steg hoppas över (se avsnitt 2.1). Informant 5 däremot 

processar på nivå 4 enligt PT men det ger ingen tydlig bild över hur långt denna har kommit i 

sin processning, eftersom 2/4 attribut står i grundform som är lättare att hantera (se avsnitt 

2.1.1). Intressant är att informant 5 är den enda som böjt adjektivet glad efter plural, av alla 

informanter. 

     Grupp 3 har en hög andel förekomster av predikativ, närmare bestämt 22 stycken varav 11 

är målspråksenliga, även om hänsyn tas till att gruppen består av fyra personer i motsats till 
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tre personer som grupp 1 har och grupp 2 som har två personer. Det ska poängteras att infor-

mant 9 bara använder sig av predikativ två gånger, varav en är målspråksenlig, vilket är få då 

de andra informanterna har predikativ i sina texter mellan fem till nio gånger. Att gruppen har 

en 50 % målspråksenlig användning av predikativ ger inte en helt entydig bild då spridningen 

inom gruppen är stor. Alla informanter uppfyller dock förekomstkriteriet vilket betyder att 

gruppen processar på nivå 4 enligt PT. Som diskuterats i resultatet (se avsnitt 4.3) visar grup-

pen ingen böjning efter plural. De adjektiv som är använda korrekt står i grundform vilket inte 

kräver samma grammatiska kompetens (se avsnitt 2.1.1) vilket kan bidra till antalet predika-

tiv. Många av de adjektiven förekommer flera gånger i texten vilket också höjer antalet. 

     Sammanfattningsvis kan man säga att predikativanvändningen är god hos elevgrupp 2 och 

3. Samtliga inlärare visar förekomster på nivå 4 i PT och de är redo att processa inom satser-

na. Däremot skiljer sig inlärarna åt vad gäller totala antalet förekomster och antal mål-

språksenliga förekomster. Dessutom visar resultatet att hos inlärare 4 och 6 skulle fler exem-

pel behövas för att kolla deras processningskapacitet då de visar förekomster på nivå fyra i PT 

men inga förekomster på nivå 3 i PT. Inlärare 9 uppfyller förekomstkriteriet med bara en fö-

rekomst.  

5.3 Spetsställning 

Tabell 5.3 Spetsställning - gruppresultat 

 Elevgrupp 1 Elevgrupp 2 Elevgrupp 3 

Spetsställning 0/1 0 % 13/14 93 % 7/26 26 % 
 

Resultatet visar en tydlig spridning mellan grupperna där grupp 1 inte uppfyller förekomstkri-

teriet för nivå 4 i PT. Grupp 2 utmärker sig med 93 % korrekthet i spetsställning, där infor-

mant 4 har 100 % och informant 5 har 88 % vilket skulle peka mot att dessa har automatiserat 

denna aspekt. Det ska också framhållas att, informant 4 har använt adverbialet nu tre gånger 

vilket bidrar till resultatet. Det bör också påpekas att det som tidigare diskuterats (se avsnitt 

4.5), att samma mening, se exempel (21), använts av informant 5 till spetsställning vilket gör 

det svårt att argumentera för en automatisering. Även om informanterna inte har automatiserat 

strukturen, vilket är svårt att argumentera för, visar dock resultatet att gruppen processar på 

nivå 4 då båda uppfyller förekomstkriteriet. 

     Inom elevgrupp 3 finns en väldigt stor spridning och informanterna processar på olika ni-

våer, och som grupp har de 27%.  Informant 7 uppfyller inte förekomstkriteriet för nivå 4 i PT 

däremot uppfyller informanten förekomstkriteriet för nivå 3 i PT, dvs. spetsställning men utan 

inversion. De andra informanterna processar på nivå 4 i PT då de uppfyller förekomstkriteriet 
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men resultatet ger anvisningar om att de har olika processningskapacitet och uppfyller före-

komstkriteriet för spetsställning med olika många förekomster. Informant 6 har totalt 12 före-

komster varav 5 är målspråksenliga men då ska också påpekas att adverbialet sen förekommer 

sex gånger. Därför är det svårt att få en bild av dennes processningskapacitet. Informant 8 har 

1 målspråksenlig förekomst av 8 möjliga där även han har använt samma element för att 

spetsställa flera gånger, vilket inte heller ger en tydlig bild över dennes processningskapacitet. 

Informant 9 uppfyller förekomstkriteriet med en spetsställning av fem totala förekomster och 

även denne använder samma element för att spetsställa nämligen efter. Antalet spetsställning-

ar i denna grupp var till det totala antalet många men som diskuterats här har informant 6, 8 

och 9 använt ett element vid flertal tillfällen vilket bör påpekas.   

     Återigen är det grupp 2 som utmärker sig med 93 %, grupp 3 har 27 %. och grupp 1 har 0 

%. Grupp 2 är också den grupp som är mest homogen vad gäller spetsställning till skillnad 

från grupp 3 som har en stor spridning både vad gäller antalet förekomster men också antal 

målspråksenliga. 

     Summeringen av resultatet av de grammatiska strukturerna, adjektivkongruens, i attributiv 

och predikativ ställning samt spetsställning visar att det finns stora skillnader mellan grupper-

na vad gäller gruppernas processningskapacitet men resultatet visar också tydliga tendenser 

till skillnader inom grupperna. Det förmodade resultatet diskuteras utifrån procentsatser som 

ibland skulle behövas kompletteras med mer material för att kunna, med en större säkerhet, 

synliggöra informanters processningskapacitet. Det ska också understrykas, som diskuterats, 

att informanterna 4 och 6 skulle behöva komplettera material för att fastställa deras process-

ningskapacitet.  

    Den elevgrupp som har lägst resultat är elevgrupp 1 som läser på B-nivå och är inskrivna 

på studieväg 1 och 2. Elevgrupp 2, de som läser på C-nivå, är de som har kommit längst i alla 

grammatiska strukturer. I elevgrupp 2 är informanterna inskrivna på studieväg 3 vilket bety-

der att de har studievana. Grupp 3 har kommit längre i sitt resultat i jämförelse med elevgrupp 

1 men har lägre resultat än elevgrupp 2. I elevgrupp 3 är inlärarna inskriven i studieväg 1 re-

spektive 3 vilket man måste ha i åtanke när man tittar på texterna. Det finns ingen tydlig bild 

där man kan se vilken av inlärarna i elevgrupp 3 som är inskriven i vilken studieväg. Vad gäl-

ler adjektivkongruens har informanterna 8 och 9 högst resultat medan i predikativkongruens 

har informanterna 7 och 8 högst resultat. När det gäller spetsställning har informant 6 det 

högsta resultatet (se avsnitt 1).  

     Undersökningen har svarat på sitt syfte och resultaten visar att det finns skillnader i de 

grammatiska aspekterna som har undersökts mellan elevgrupperna. Undersökningen skulle ha 
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haft ett bredare analysmaterial för att tydligare kunna se informanternas processnings-

kapacitet.   

5.4 Praktisk tillämpning 

I inledningen nämns hur viktigt det är att synliggöra varje elevs grammatiska kompetens för 

att på bästa sätt kunna genomföra en undervisning som ligger inom varje elevs processnings-

kapacitet. Som lärare möter man dagligen grupper i sin undervisning där den grammatiska 

kompetensen är varierande och gruppsammansättningar som inte är homogena. Syftet med 

undersökningen är att ta reda på om det är någon skillnad i den grammatiska kompetensen 

mellan grupperna som ibland har gemensamma lektioner på SFI nivå. Resultatet visar att det 

finns skillnader i den grammatiska kompetensen mellan grupperna men också att det är skill-

nader inom grupperna. 

     Detta arbete visar hur en grupp kan variera i sina kunskaper och då forskning, enligt 

Vygotsky (se avsnitt 2.2) visar hur viktig interaktion är för andraspråksinlärning är det viktigt 

att sätta samman grupper som har liknade kompetens eller kunskaper som är inom var och ens 

närmaste utvecklingszon så att inlärarna kan utvecklas (Flyman Mattsson & Håkansson 

2010:83). 

     Resultatet visar att morfologiskt finns en variation mellan att processa på nivå 1 i PT till 

nivå 4, vilken är en väldigt stor skillnad. Forskning menar att det inte är ett gynnsamt inlärar-

tillfälle att ha för stora kunskapsnivåer då det är svårt att möta eleverna i deras egen närmaste 

utvecklingszon. Processar man på nivå 1 undviker inlärare ofta att samtala då huvuduppgiften 

är att lära sig ord (Håkansson 2004:155).  

     Att sätta samman grupper som lärare är en svår uppgift men genom att jobba utifrån PT 

finns stora möjligheter att synliggöra varje elevs grammatiska kompetens. Detta skulle kunna 

underlätta hur undervisningen läggs upp eller hur man möjliggör de bästa förutsättningarna att 

sätta samman grupper (Håkansson 2001:13). 

     Något som skulle vara intressant för vidare forskning utifrån denna studie är att utöka anta-

let informanter men även att bredda studien med fler testinstrument så att inlärarnas process-

ningskapacitet blir tydligare. Denna studie visar att flera informanter skulle ha behövt fler 

exempel för att synliggöra deras egentliga processningskapacitet.   
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Bilagor 

Nedan kommer texterna i sin helhet att presenteras samt i en tabell där satser har tagits ut. En asterisk (*) marke-
rar en målspråksavvikande variabel, dvs. adjektivkongruens i attributiv eller predikativ ställning samt spetsställ-
ning, som undersöks i uppsatsen. Texterna står i den ordningen såsom de blir presenterade i uppsatsen. Jag har 
valt att numrera satserna från 1 till 191 för att satsnumren bara ska kunna kopplas till respektive informant. 

Inlärartext 1 

1. de spelar i venter med snör 2. och de fixa en snögubbe. 3. efter två temmer solen kommer, och snögubbe till 
vatten och går. 4. de fixa en gonge till en snögubbe. 5. och de mycket glad dancer de. 6. de går på hemma med 
snögubbe. 7. de snögubbe liger i kylskåp. 8. Hon kommer och tittar i kylskåp en snögubbe, och pratar oj oj. 9. 
och hon tittar alla mat och gransaker på bord, och hon tittar bröd och fiskar alla på bord.  
 
 
satsnummer Informanttext Ordföljd 

1 de spelar i venter med snör SVX 
2 och de fixa en snögubbe. SVX 
3 efter två temmer solen kommer XSV* 
4 och snögubbe till vatten S(V)X 
5 och går (S)V(X) 
6 de fixa en gonge till en snögubbe SVX 
7 och de mycket glad S(V)X* 
8 dencer de VS(X) 
9 de går på hemma med snögubbe SVX 
10 de snögubbe liger i kylskåp SVX 
11 Hon kommer SV(X) 
12 och tittar i kylskåp en snögubbe (S)VX 
13 och pratar oj oj  (S)VX 
14 och hon tittar alla mat och grönsaker på bord SVX 
15 och hon tittar bröd och fiskar alla på bord SVX 

Inlärartext 2 

Han Hon sol Han gott Han täkar 
Hon glad mamma 
Hon Han gär 
Han Det en hsuk kgskåp osl Krav fsek 
 
satsnummer Informanttext Ordföljd 

16 Han Hon sol  ? 
17 Han gott SV(X) 
18 Han täkar SV(X) 
19 Hon glad mamma S(V)X* 
20 Hon Han gär SV(X) 
21 Han Det en hsuk kgskåp osl Krav fsek S(V)X 

Inlärartext 3 

1. de har snögubbe. 2. men de inte snögubbe därför att skiner solen. hennes gråtet. 3.Han två gång spela. 4. de 
kan, de var jätteglad, flicka säger jag kan pappa. 5. flicka mycket rolig. Vi kan pappa. tack pappa. pappa tänker 
var ligger snögubbe. 6. Han och flicka snögubbe går till kök och ligger i kylskåp. 7. mamma kommer och tittar 
till kök oj! 8. öpna dörenkylskåp, tittar Hon räd. 
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satsnummer Informanttext Ordföljd 
22 de har snögubbe SVX 
23 men de inte snögubbe därför att skiner solen S(V)X 
24 hennes gråtet SV(X) 
25 Han två gång spela. SXV 
26 de kan SV(X) 
27 de var jätteglad SVX* 
28 flicka säger: jag kan pappa SVX 
29 flicka mycket rolig. S(V)X(*) 
30 Vi kan pappa SVX 
31 tack pappa. ? 
32 pappa tänker:  SV 
33 ”var ligger snögubbe.” XVS 
34 Han och flicka snögubbe går till kök, SVX 
35 och ligger i kylskåp. (S)VX 
36 mamma kommer SV(X) 
37 och tittar till kök, oj! (S)VX 
38 öpna dörenkylskåp, (S)VX 
39 tittar (S)V(X) 
40 Hon räd. S(V)X* 

Inlärartext 4 

En Vader och en sohn vilja byggt ett snögubbe. Sohen heter Robert och vader heter Mikael. 
Över natten fallade mycket snö och det var kalt ute. Robert och Mikael arbetar mycket. Så forma Robert och 
Mikael snö som ett rulle för kroppen fran snögubbe. Mikael haller ett snöball i händer, det var snögubbes huvud. 
Nu bekam ett svart zylinder och ett kvart röda och svarta stenen för munnen och ögonen! Nu var snögubbe fär-
dig. Robert och Mikael var glad. 
Snögubbe ser mycket fint ut. Plötsligt skiner solen kraftig och snögubbe smältar tillsammans. Mikael grater och 
Robert tittar överraskad. Robert har en idee. Nu byggte man ett nya snögubbe. Robert och Mikael bär snögubbe i 
huset och ställa den i kylskapet. Maten vi fisk, ost, korv, mjölk, salad ramlade si på bordet. Mama Erika kom i 
köket öppnade kylskapet och bekom ett skräck. 
 
satsnummer Informanttext Ordföljd 

41 En vader och en sohn vilja byggt ett snögubbe SVX 
42 Sohnen heter Robert och vader heter Mikael. SVX 
43 Över natten fallade mycket snö XVS 
44 och det var kalt ute. SVX 
45 Robert och Mikael arbetar mycket. SVX 
46 Så forma Robert och Mikael snö som ett rulle för kroppen fran snögubbe.  XVS 
47 Mikael haller ett snöball i händer SVX 
48 det var snögubbes huvud. SVX 
49 Nu bekam ett svart zylinder och ett kvart röda och svarta stenen för munnen och ögonen! XVS(*) 
50 Nu var snögubbe färdig. XVS 
51 Robert och Mikael var glad. SVX* 
52 Snögubbe ser mycket fint ut. SVX 
53 Plötsligt skiner solen kraftig XVS 
54 och snögubbe smältar tillsammans. SVX 
55 Mikael grater SV(X) 
56 och Robert tittar överraskad. SVX 
57 Robert har en idee. SVX 
58 Nu byggte man ett nya snögubbe. XVS* 
59 Robert och Mikael bär snögubbe i huset SVX 
60 och ställa den i kylskapet. (S)VX 
61 Maten vi fisk, ost, korv, mjölk, salad ramlade si på bordet. SVX 
62 Mama Erika kom i köket SVX 
63 öppnade kylskapet (S)VX 
64 och bekom ett skräck (S)VX* 



 32

Inlärartext 5 

Här på första bild ser jag en man och en liten tjej som snolar nön framför ett hus, på första bild. Vi kan tillexem-
pel kalla dem pappa och hans dotter. Pappan har på sig en grön halsduk och tjejen en röd mössa och en blå tröja. 
På andra bild, pappa fortsätter snola snön och hans dotter har en stor bulle av snö. De vill kanske bygga en snö-
gubbe. På tredje bild, ser jag att pappa och hans dotter har slutat bugga snögubben och är jätteglada, lilla dotter 
skrattar och dansar mycket. På fjärde bild ser jag en kvinna som går i köket och tittar. På femte bild ser jag pap-
pan och hans dotter som är ledsen på deras snögubbe. Snögubben har gått sönder för sölen har kommit på den. 
På sjätte bild ser jag en snögubbe som har reparerats, och pappan tar hans dotter sin hand. De tittar på den. På 
sjunde bild ser jag att pappan och hans dotter bärr snögubben. På åttonde bild ser jag kvinnan som jag såg förut 
som är jätterädd och förvånad när hon hittade en snögubbe som står i kylskap. 
 
satsnummer Informanttext Ordföljd 

65 Här på första bild ser jag en man och en liten tjej som snolar nön framför ett hus, på 
första bild. 

XVS 

66 Vi kan tillexempel kalla dem pappa och hans dotter. SVX 
67 Pappan har på sig en grön halsduk, SVX 
68 och tjejen en röd mössa och en blå tröja. S(V)X 
69 På andra bild, pappa fortsätter snola snön XSV* 
70 och hans dotter har en stor bulle av snö. SVX 
71 De vill kanske bygga en snögubbe. SVX 
72 På tredje bild, ser jag att pappa och hans dotter har slutat bugga snögubben XVS 
73 och är jätteglada, (S)VX* 
74 lilla dotter skrattar och dansar mycket. SVX 
75 På fjärde bild, ser jag en kvinna som går i köket och tittar. XVS 
76 På femte bild ser jag pappan och hans dotter som är ledsen på deras snögubbe. XVS* 
77 Snögubben har gått sönder för sölen har kommit på den. SVX 
78 På sjätte bild ser jag en snögubbe som har reparerats, XVS 
79 och pappan tar hans dotter sin hand. SVX 
80 De tittar på den. SVX 
81 På sjunde bild ser jag att pappan och hans dotter bärr snögubben. XVS 
82 På åttonde bild ser jag kvinnan som jag såg förut som är jätterädd och förvånad när hon 

hittade en snögubbe som står i kylskap. 
XVS 

Inlärartext 6  

Idag ska jag berätta om bilderna. En morse Emil och Pete bestemade lagar en snögubbe. Sen de började och sen 
lagade en fint snögubbe. De var jätte glad. Plötslig solen skiner sen blev snögubbe smälter. Emil blev ledsen och 
gråt han. Sen Peter tänkte och lagae ige en nya snögubbe. Peter tänkte sin hos vad gör jag inte blev snögubbe 
smälter? Efter några minuter tänkte han en sak. Peter och hans barn flyttade snögubbe till ine. Först öppnade 
kylskåpet kastade alla saker på bord. och lämnade snögubbe i kylskåp och De var glad eftersom kylskåp är kalt 
och snögubbe blev inte smälter. När Emils mamma kom hem och hon tittade på bordet blev hon ledsen. Hon sa: 
Vad hände! sen drek gick hon till kylskåpet och öppnade kylskåp och tittade hon en snögubbe i kylskåp sen hon 
rädd. 
 
satsnummer Informanttext Ordföljd 

83 Idag ska jag berätta om bilderna. XVS 
84 En morse Emil och Pete bestemade lagar en snögubbe. XSV* 
85 Sen de började XSV* 
86 och sen lagade en fint snögubbe. XV(S)* 
87 De var jätte glad. SVX* 
88 Plötslig solen skiner XSV* 
89 sen blev snögubbe smälter. XVS* 
90 Emil blev ledsen SVX 
91 och gråt han. VS(X) 
92 Sen Peter tänkte XSV* 
93 och lagae igen en nya snögubbe. (S)VX 
94 Peter tänkte sin hos: SVX 
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95 vad gör jag inte blev snögubbe smälter? XVS 
96 Efter några minuter tänkte han en sak. XVS 
97 Peter och hans barn flyttade snögubbe till ine. SVX 
98 Först öppnade kylskåpet XV(S)* 
99 kastade alla saker på bord. (S)V(X) 

100 och lämnade snögubbe i kylskåp (S)VX 
101 och De var glad eftersom kylskåp är kalt SVX* 
102 och snögubbe blev inte smälter. SVX* 
103 När Emils mamma kom hem och hon tittade på bordet blev hon ledsen. XVS 
104 Hon sa: vad hände! SVX 
105 sen drek gick hon till kylskåpet XVS 
106 och öppnade kylskåp (S)VX 
107 och tittade hon en snögubbe i kylskåp VSX 
108 sen hon rädd. XS(V)* 

Inlärartext 7 

1. Den bilden brättade om. Det är kallt och snöar ut. En man och barn med moss råd och leckar med snör och vill 
fixa snögubbe. 2. Den bilden brättade om. Det är kallt och liten solen.  
En man och barn fixa jättestor snör och sedan snör sönder. Mannen fårbund och barn gråter. 3. Den bilden brät-
tade om igen manen och barn fixa snöar mecket. Den bilden barn jätteglad och mannen trött. 4. Den bilden brät-
tade om. Mannen och barn fixa snögubbe stor och det finns solen mecket. 5. Den bilden brättade om. Barn jätte-
glad från snögubbe med råd och moss svart och mannen fårbured. 6. Den bilden brättade om mannen och barn 
bär snögubbe till hus. 7. Den bilden brättade om i köket En kvinna kommer och vill öpna kylskåp. 8. Den bilden 
brättade om. En kvinna räda efter öppna kylskåp hon ser snögubbe. 
 
satsnummer Informanttext Ordföljd 

109 Den bilden brättade om. SV(X) 
110 Det är kallt SVX 
111 och snöar ut. (S)VX 
112 En man och barn med moss råd och leckar med snör, SVX 
113 och vill fixa snögubbe. (S)VX 
114 Den bilden brättade om. SV(X) 
115 Det är kallt och liten solen. SVX 
116 En man och barn fixa jättestor snör SVX 
117 och sedan snör sönder. X(V)S* 
118 Mannen fårbund SV(X) 
119 och barn gråter. SV(X) 
120 Den bilden brättade om igen manen och barn fixa SVX 
121 snöar mycket. (S)VX 
122 Den bilden barn jätteglad S(V)X 
123 och mannen trött. S(V)X 
124 Den bilden brättade om. SV(X) 
125 Mannen och barn fixa snögubbe stor SVX* 
126 och det finns solen mecket. SVX 
127 Den bilden brättade om. SV(X) 
128 Barn jätteglad från snögubbe med råd och moss svart. S(V)X* 
129 Den bilden brättade om mannen och barn bär snögubbe till hus. SVX 
130 Den bilden brättade om i köket  SV(X) 
131 En kvinna kommer SV(X) 
132 och vill öpna kylskåp (S)VX 
133 Den bilden brättade om. SV(X) 
134 En kvinna räda efter öppna kylskåp hon ser snögubbe. S(V)X* 
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Inlärartext 8 

Den här bild ligger en man med ett barn tror jag en man med sitt barn de är utanför hem. Det är vintter årstider 
och calt ut. man och barn de leker med snö de vill göra en sak med snö som snögubbe. och på andra bild den här 
man med sitt barn de samlade snöar och de tänker om den här snö räker eller de behöver mycket snö att de göra 
snögubbe med snö och de tittar på snö och tänker. men finns inte sol nu. På tredje bild också den har man med 
sitt barn också fortförandra de jobbar med snö att de göra snögubbe man har snö på golved och spelar men barn 
hon bärade snö med handen. På fjärde bild de jobbade och de gjorde snögubbe som man bild med snöar och de 
glad att de gjorde den här snögubbe med (men?) solen kommer de måste tänker att den har snögubbe börjar inte 
smälter men fint snögubbe som de gjorde och de gjorde som en stark man med snögubbe. På femte bild de är 
glad att de gjorde en snögubbe med snöar och barn hon danser och sjunger hon är glad. men man han tänker att 
han jätte duktig att de gjorde en snögubbe med snöar. här de hämmte snögubbe som de gjorde till hemma man 
och barn de hämtar men jätte tung snögubbe de vill spara den snögubbe i hemma men måste de spara på kalt 
plats att börjar inte smälter. På sjunde bild har en kvinner i hemma hon kommer och tittar alla mat som i kylskåp 
det liggar på bordet. På sistar bild den har kvinna hon öppnar kylskåp och hon plåtsiligde att en snögubbe liggar i 
kylskåp och har halkar när hon tittade den har snögubbe liggar i kylskåp och hon började ramlar ner. kryar på 
henne om hon ramlade ner och har ont.  
 
satsnummer Informanttext Ordföljd 

135 Den här bild ligger en man med ett barn tror jag. XVS 
136 en man med sitt barn de är utanför hem. SVX 
137 Det är vintter årstider SVX 
138 och calt ut. (S)(V)X* 
139 man och barn de leker med snö SVX 
140 de vill göra en sak med snö som snögubbe. SVX 
141 och på andra bild den här man med sitt barn de samlade snöar XSV* 
142 och de tänker om den här snö räker  SVX 
143 eller de behöver mycket snö att de göra snögubbe med snö SVX 
144 och de tittar på snö SVX 
145 och tänker. (S)V(X) 
146 men finns inte sol nu. (S)VX 
147 På tredje bild också den har man med sitt barn också fortförande de jobbar med snö att 

de göra snögubbe 
XSV* 

148 man har snö på golved  SVX 
149 och spelar men barn hon bärade snö med handen. (S)VX 
150 På fjärde bild de jobbade XSV* 
151 och de gjorde snögubbe som man bild med snöar SVX 
152 och de glad att de gjorde den här snögubbe  S(V)X* 
153 med solen kommer SV(X) 
154 de måste tänker att den har snögubbe börjar inte smälter SVX 
155 men fint snögubbe som de gjorde XSV(*) 
156 och de gjorde som en stark man med snögubbe. SVX 
157 På femte bild de är glad att de gjorde en snögubbe med snöar XSV* 
158 och barn hon danser och sjunger SV(X) 
159 hon är glad. SVX 
160 men man han tänker att han jätte duktig att de gjorde en snögubbe med snöar SVX 
161 här de hämmte snögubbe som de gjorde till hemma  XSV* 
162 man och barn de hämtar men jätte tung snögubbe SVX 
163 de vill spara den snögubbe i hemma  SVX 
164 men måste de spara på kalt plats att börjar inte smälter VSX* 
165 På sjunde bild har en kvinner i hemma hon kommer  XSV(*) 
166 och tittar alla mat som i kylskåp det liggar på bordet. (S)VX 
167 På sistar bild den har kvinna hon öppnar kylskåp  XSV* 
168 och plåtsiligde att en snögubbe liggar i kylskåp XSV* 
169 och har halkar när hon tittade den har snögubbe liggar i kylskåp (S)VX 
170 och hon börjar ramlar ner. SVX 
171 kryar på henne om hon ramlade ner och har ont. VSX 
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Inlärartext 9  

Efter kommar snö all barn älska söne. Jag vill all barn fixa snögubbe. Jag ny titta bilder.  
Jag titta man och flicka man och flicka vill fixa snögubbe. man och flicka hammta makya  snö, hämmta makeya 
graa. Efter man och flicka klart fixa snögubbe, nar man och flicka fixa fen snögubbe. och maka glad flikar efter 
klart, mamma flicka kommar titta! twalf ooo varfra all gra har, mamma flick mak äve och narfas. efter en dagar 
kommar sölan ta bort snögubbe har filicka inta glad och grak man såer flicka inta proplem jag fixa nya snö-
gubbe, efter man och flicka hammta snögubbe till mamma snabba man och flicka väda sölan  tabort snögubbe, 
efter man flicka stitta snögubbe till kylskåp mamma kommer kök efter öppna kylskäp räd  efter titta snögubbe.  
 
satsnummer Informanttext Ordföljd 

172 Efter kommar snö all barn älska söne. XSV(*) 
173 Jag vill all barn fixa snögubbe. SVX 
174 Jag ny titta bilder. SVX 
175 Jag titta man och flicka SVX 
176 man och flicka vill fixa snögubbe. SVX 
177 man och flicka hammta makya snö, hämmta makeya graa SVX 
178 Efter man och flicka klart fixa snögubbe, nar man och flicka fixa fen snögubbe. XSV(*) 
179 och maka glad flikar efter klart, X(V)S 
180 mamma flicka kommar titta SVX 
181 twalf ooo varfra all gra har, mamma flick mak äve och narfas ? 
182 efter en dagar kommar sölen XVS* 
183 ta bort snögubbe har (S)VX? 
184 filicka inta glad S(V)X 
185 och grak (S)V(X) 
186 man såer: flicka inta proplem:  SVX 
187 jag fixa nya snögubbe, SVX* 
188 efter man och flicka hammta snögubbe till mamma snabba XSV(*) 
189 man och flicka väda sölan ta bort snögubbe SVX? 
190 efter man flicka stitta snögubbe till kylskåp mamma kommer kök XSV (*) 
191 efter öppna kylskäp räd efter titta snögubbe X(V)(S)(*) 

 


