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Sammandrag 
I denna uppsats har jag gjort en prövning av processbarhetsteorin där jag tagit hjälp av teorins 

fem språkutvecklingsnivåer som fungerat som analysverktyg i studien. Processbarhetsteorin 

är utarbetad av Pienemann (1998) och teorin har som syfte att på ett systematiskt sätt beskriva 

var en inlärare befinner sig i de grammatiska språkutvecklingsnivåerna. De fem 

språkutvecklingsnivåerna utgörs av en hierarki där ingen senare nivå processas förrän det 

tidigare är automatiserat.  

För att mer generellt kunna göra en bedömning av processbarhetsteorins tillämpbarhet har 

hur processbarhetsteorins implikationella språkutvecklingsnivåer förhåller sig till texter som 

skrivits av 22 inlärare med svenska som andraspråk undersökts. 

Skulle utsagorna som inlärarna producerat visa på att de enligt processbarhetsteorin inte 

följer det som den förutsäger är det lämpligt att se över användningen av processbarhetsteorin 

som bedömningsverktyg. 

Uppsatsens resultat visar på att man kan argumentera för processbarhetsteorins giltighet. 

Vad som dock också redovisas är att nivå 4 (predikativ kongruens) av den syntaktiska 

språkutvecklingsnivån processas under tidigare stadium än vad teorin förutsäger.  
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1. Inledning 
	  

Frågan om andraspråksutveckling ingår idag i en bred forskningstradition, där man studerar 

inlärning av ett nytt språk utifrån flera olika perspektiv. Som lärare kommer jag att möta 

elever som kommer från världens alla hörn och som talar olika modersmål, bär med sig olika 

kulturer samt har olika förutsättningar för språk- och kunskapsutveckling.  

Pedagogen har en betydelsefull roll för att på bästa sätt kunna hjälpa individer i deras resa 

mot ett nytt språk och på så vis ge dessa individer en god grund att bygga vidare på i ett nytt 

samhälle. För att lyckas med en sådan uppgift är det viktigt att läraren är ordentligt insatt i var 

och en av sina elevers språkutveckling. Denna uppgift kan te sig ogenomförbar om man har 

en klass på 25 elever som alla ligger på olika nivåer och behöver individuell hjälp.  

Det är därför önskvärt att man som lärare kan använda ett bedömningsverktyg som kan 

mäta och bedöma språkutvecklingen hos varje elev, för att på så vis kunna sätta sig in i 

språkutvecklingen och förstå var eleven befinner sig och kunna ge rätt hjälp. Dock upplever 

många pedagoger en osäkerhet kring valet av bedömningsverktyg och test som mäter elevers 

språkkunskaper. Svårigheterna som tillkommer kring valet av bedömningsverktyg är att finna 

ett som både är tillförlitligt och mångsidigt. Med hjälp av ett tillförlitligt bedömningsverktyg 

ges förutsättningar till en fortsatt språkutveckling (Bergman & Abrahamsson 2004: 597). 

I min uppsats kommer jag att fokusera på ett av de språkverktyg som är aktuella inom 

skolväsendet, nämligen analys enligt processbarhetsteorin. Jag finner teorin och dess 

implikationella språkutvecklingsnivåer intressanta och vill undersöka hur tillförlitlig 

processbarhetsteorin är som bedömningsunderlag. I min studie kommer jag att använda mig 

av 22 texter skrivna av andraspråkselever och analysera dessa med hjälp av 

processbarhetsteorin.  

Syftet med uppsatsen är därför att generellt kunna säga något om ifall processbarhetsteorin 

är tillförlitlig som bedömningsverktyg genom att undersöka teorins implikationella 

språkutvecklingsnivåer i texter som är skrivna av inlärare med svenska som andraspråk. 
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1.1  Uppsatsens disposition 
Inledningsvis ges en teoretisk bakgrund i kapitel 2 i uppsatsen. Jag ger där en översikt över 

morfologiska och syntaktiska strukturer i svenska språket utifrån ett andraspråksperspektiv. 

Därefter presenterar jag processbarhetsteorin och dess språkutvecklingsnivåer samt tidigare 

forskning inom området. I detta kapitel tar jag även upp kritik och stöd som framförts mot 

respektive för teorin. 

I kapitel 3 går jag igenom studiens metod, presenterar informanterna som ingår i min 

studie och beskriver hur jag gått tillväga i min bedömning av texterna som analyserats. I 

kapitel 4 presenteras studiens resultat. Avslutningsvis diskuterar jag mitt resultat i kapitel 5. 

Här ställer jag mitt resultat i relation till teorin. 
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2. Bakgrund 
	  

I detta avsnitt presenterar jag först en kort bakgrund till ämnet svenska som andraspråk och 

ger även en översikt över morfologiska och syntaktiska strukturer i svenska språket som är 

särskilt intressanta ur ett inlärarperspektiv. Därefter presenterar jag processbarhetsteorin och 

tidigare forskning som gjorts på processbarhetsteorin. 	  

2.1 Analysmodell inom svenska som andraspråk 
Svenska som andraspråk är som ämne i många avseenden likt ämnet svenska. Grundläggande 

inom båda ämnena är t.ex. att eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga i att uttrycka 

sig i både tal och skrift. I detta ingår att lära sig vad som utmärker olika genrer och texttyper 

(Olofsson & Sjöqvist 2013:688). Skillnaden mellan ämnena ligger i att elever utvecklar och 

bygger ut ett redan fungerande språk i svenskämnet, medan elever i svenska som andraspråk 

utvecklar kunskap och färdigheter i det nya språket. 

Som pedagog i ämnet svenska som andraspråk är det även viktigt att man har kompetens i 

hur man kan följa upp språkutvecklingen hos elever som inte har svenska som modersmål. I 

boken Bedömning av svenska som andraspråk betonar Flyman Mattson och Håkansson 

(2010) betydelsen av att man som pedagog bär med sig goda kunskaper om språkets 

språkutvecklingsnivåer för att kunna utföra språkbe dömningar. Författarna presenterar en 

analysmodell som är baserad på grammatiska språkutvecklingsnivåer. Deras främsta syfte är 

att presentera analysmodellen som ett stöd för pedagoger som vill följa upp sina elevers eller 

studenters språkutveckling och skapa förutsättningar till fortsatt språkinhämtning. 

Analysmodellen utgår från ett typologiskt perspektiv, vilket innebär att språket sätts i ett 

större sammanhang, där andra språk och deras uppbyggnad finns med som jämförelse. Ett 

typologiskt perspektiv kan tillämpas på två sätt. Ena sättet är att man får en allmän kunskap 

om vilka språkliga strukturer som är svåra att lära sig genom att studera hur liknande 

strukturer ser ut i världens språk och vilka av svenskans språkregler som skiljer sig från andra 

språks. Ett typologiskt perspektiv ger också förståelse för hur andra modersmål ser ut och hur 

de kan komma att påverka utvecklingen av svenskan. 
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2.2 Morfologi och syntax i svenska språket 
Philipsson (2013) ger en översikt över morfologiska och syntaktiska strukturer i svenska 

språket ur ett pedagogiskt och språkvetenskapligt perspektiv. I svenskan förekommer olika 

morfologiska böjningsformer i vissa ordklasser. Dessa böjningsformer finns att hitta för 

substantiv, adjektiv, verb, pronomen och vissa adverb. Svenskan har i jämförelse med många 

andra språk ett relativt enkelt böjningssystem, bl.a. genom att verbet inte kongrueras efter 

substantivet i person eller numerus. Det finns dessutom endast två kasus för substantiv: 

grundform och genitiv, och genitivändelsen är alltid densamma: -s. Däremot har svenska 

språket fem pluralmorfem, -or, -ar, -er, -n, nollmorfemet -Ø. 

Svenskans ordföljd ses som relativt bunden då olika satsdelar inte kan placeras fritt. 

Ordföljden kan i sig vara avgörande för tolkningen, t.ex. av konstituenternas satsdelsfunktion 

(vad som är subjekt respektive objekt) eller beträffande vilken meningstyp det är fråga om: 

Karin hjälper Gustav uttrycker t.ex. ett påstående, medan Hjälper Karin Gustav? är en fråga 

(Philipsson 2013: 128). 

Ett särskilt problem med svenskans ordföljd är den s.k. V2-regeln som innebär att det finita 

verbet står på andra plats i huvudsatser, oavsett om satsen inleds med subjektet eller ett annat 

satsled. Man talar om rak ordföljd när subjektet föregår det finita verbet. Ibland förekommer 

det att ett objekt, ett adverbial eller ett annat icke-subjekt står som fundament, dvs. först i 

satsen. En sådan process kallas topikalisering. Det finita verbet är då kvar på andra plats, 

medan subjektet kommer först på tredje plats i huvudsatsen, och vi får s.k. omvänd ordföljd, 

eller inversion, dvs. finit verb före subjekt. Utebliven inversion i satser med topikalisering kan 

ses som ett kännetecknande drag för andraspråket (L2). 

Ett annat exempel som visar sig vara besvärligt gällande svensk syntax för 

andraspråkinlärare är placeringen av negationer och andra satsadverbial. I svenska 

huvudsatser placeras negationen efter det finita verbet, men i en bisats placeras negationen 

före det finita verbet. Det krävs förmåga att skilja mellan huvudsatser och bisatser för att på 

egen hand kunna använda sig av denna regel. En modersmålstalare kan ta hjälp av placeringen 

av negation för att avgöra ifall det rör sig om en bisats eller en huvudsats. För en 

andraspråksinlärare som ska lära sig språket gäller däremot det omvända: Man måste veta om 

det är en huvudsats eller bisats för att kunna placera satsadverbialet rätt. För att identifiera 

vilken satstyp det rör sig om så får andraspråksinläraren i första hand ta ledning av om satsen 

börjar med en bisatsinledare/subjunktion (Philipsson 2013:130). 
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2.3 Processbarhetsteorin  
Processbarhetsteorin är utvecklad av Manfred Pienemann (1998). Grundtanken bakom 

processbarhetsteorin är att de morfologiska och syntaktiska strukturerna i språket endast kan 

läras in i en speciell ordning. Dessa strukturer ingår i en implikationell hierarki där det inte 

förekommer genvägar i språkutvecklingen, utan alla strukturer måste passeras successivt. 

Denna inlärningsordning är enligt teorin likadan i förstaspråket och andraspråket. Den 

bedömning som görs med hjälp av processbarhetsteorin ger information om var eleven ligger i 

grammatikutvecklingen (Olofsson & Sjöqvist 2013:697). Den grammatiska utvecklingen kan 

enligt teorin inte skyndas fram; andraspråksinlärningen sker i en stegvis ordning, där varken 

språk eller inlärare spelar någon avgörande roll. 

Håkansson (2013) beskriver processbarhetsteorin som ett bedömningsverktyg med fokus 

på vad en inlärare kan producera och processa. Processbarhetsteorin avser med andra ord inte 

att man ska se hur många rätt och fel en inlärare gör eller har. I tablå 1 redogörs de olika 

språkutvecklingsnivåerna processbarhetsteorin räknar med för både morfologi och syntax i 

svenskan. Språkutvecklingsnivåerna i morfologin redovisar hur olika grammatiska strukturer 

successivt byggs på och automatiseras. Övergången mellan dessa utvecklingsnivåer bedöms 

av förekomstkriteriet, som används för att bedöma om en övergång skett. Förekomstkriteriet 

går ut på att ett visst stadium uppnås när en inlärare använder den struktur som ligger i en 

högre utvecklingsnivå. Det är inte nödvändigt att inläraren kan använda sig av strukturen på 

ett självständigt sätt, det väsentliga är att inläraren uppvisar att hon/han är på god väg att 

processa ett visst stadium. I vissa fall räknas dock också korrekthetsandelar ut (Flyman 

Mattson & Håkansson 2010:67). 
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Tablå 1 Processbarhetsteorins fem nivåer för svenska språket  

Nivå Morfologi Syntax 
5. Grammatisk information 
mellan satser, bisats 
Skillnad huvudsats/bisats 
	  

	   Negation före verb i bisats 
	  

4. Grammatisk information 
inom satser, mellan fraser	  

Kongruens 
(predikativ) 
Hundarna är bruna 
	  
	  

Inversion i satser med 
framförställt adverb 
(verbet alltid på andra 
plats) 
Nu skriver jag 
 
 
	  

3. Grammatisk information 
inom fraser, frasmorfologi	  

Kongruens 
(attributiv) 
En brun hund, 
Flera bruna hundar	  

ADV + subjekt före verb 
Nu jag skriver 
	  

2. Ordklass, lexikal 
morfologi	  

Plural, bestämdhet, 
presens, preteritum, 
etc. 
Hund-ar, hund-en 
skäll-er. Skäll-de 

Kanonisk ordföljd 
(oftast subjekt före verb) 
jag skriver 
	  

1. ”ord” 	   invarianta former	   Enstaka konstituenter	  

 (Flyman Mattson & Håkansson, 2010:16) 
 

2.3.1 Språkutvecklingnivå 1: ”Ord” 
På den första nivån visar inläraren, enligt processbarhetsteorin, att hen kan producera 

isolerade och enskilda ord som inte bär någon grammatisk information utan endast står i 

invarianta former. Det rör främst användandet av oböjda enskilda substantiv och verb. Det 

förekommer sällan att andraspråkstalare kommunicerar på denna nivå. Nivå 1 kan bäst 

jämföras med ett litet barn som befinner sig i sin talutveckling och som endast uttrycker 

enstaka ord. 

 

 

 

 

 

Exempel på nivå 1:  

Hund? 

Mamma! 

Lampa?	  
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2.3.2 Nivå 2: Ordklass, lexikal morfologi 
	  
På nivå 2 har inläraren börjat tillämpa en kanonisk ordföljd, vilket är subjekt – verb – objekt, 

SVO. Det förekommer böjning av ord som kan resultera i både inkorrekta och korrekta 

former. Inläraren kan ännu inte uttrycka kongruens mellan konstituenter inom frasen eller 

över frasgränser, men inläraren börjar pröva tekniken i att böja, även om dessa böjningar inte 

alltid sker korrekt (Flyman Mattson & Håkansson, 2010:44). 

 
	  

	  

 

 

2.3.3 Nivå 3: Grammatisk information inom fraser, frasmorfologi 
På den tredje nivån börjar inläraren överföra grammatisk information mellan orden i frasen. 

Inläraren börjar exempelvis nu förstå att adjektivets form ska kongruera med substantivets 

form i meningen. Inläraren börjar även använda sig av topikalisering av adverbial på nivå 3 

men i kombination med rak ordföljd, dvs. subjektet före verbet (t.ex. Snart han kommer äta). 

Frågekonstruktioner bildas med hjälp av frågeord, men alltid med bibehållen rak ordföljd 

(t.ex. Vad han gör i skolan?). 

 

 

 

 

2.3.4 Nivå 4: Grammatisk information inom satser, mellan fraser 
På den fjärde nivån kan inläraren tillämpa predikativ kongruens på adjektivet, dvs. processa 

grammatisk information mellan fraser inom samma sats och överföra information mellan 

subjektsdelen De vita blommorna, och predikatsdelen är vackra. På den fjärde nivån används 

även omvänd ordföljd på ett korrekt sätt, vilket kommer i uttryck genom att adverb- och 

frågekonstruktioner flyttas till verbfrasen, vilket ger korrekt inversion (t.ex. Snart kommer 

han äta, Vad gör du?). Negation placeras korrekt i huvudsats, dvs. efter det finita verbet.  

	  

Exempel på nivå 2: 

bil-ar, *hus-ar 

*grön blommor 

flickorna är *fin 

Exempel nivå 3 

Bruna hundar 

Den bruna hunden 

Ett stort hus 
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2.3.5 Nivå 5: Grammatisk information mellan satser, skillnad i huvudsats och bisats 
På den femte nivån kan inläraren processa grammatisk information mellan satser och över 

gränsen mellan huvud- och bisats. Inläraren kan alltså placera negation efter det finita verbet i 

huvudsats och före det finita verbet i bisats.  

 

 

 

 

 

2.4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning som berör processbarhetsteorin. Teorin har 

varit omdebatterad av flera forskare och processbarhetsteorin har fått både empiriskt stöd men 

också kritik.  

Björn Hammarberg (2013: 55-57) redogör för olika teorietiska ramar för 

andraspråksforskning och presenterar bland annat processbarhetsteorin som en teori med 

grammatisk utveckling som utgångspunkt. Hammarberg beskriver processbarhetsteorin som 

en teori vars syfte är att identifiera och utveckla en naturlig nivåövergång som sägs vara 

allmän och gemensam för alla inlärare som studerar ett andraspråk.  

Enligt Hammarberg (2013:56) har teorin en del begränsningar, t.ex. att teorin inte kan 

appliceras i den fonologiska delen, i artikulation eller i begreppskomponenten. Hammarbergs 

kritik riktas framförallt mot begränsningen rörande begreppskomponenten och Hammarberg 

menar att processbarhetsteorin inte är pragmatiskt eller semantiskt relaterad (Hammarberg 

2013:56). Konsekvensen blir då att processbarhetsteorin inte kan anses mäta 

meddelandeavsikten, språkliga element och konstruktioner, vilket resulterar i att dessa 

språkliga element inte ges någon särskild roll i bedömning av andraspråksutvecklingen 

(Hammarberg 2013: 56-57). 

Exempel på nivå 4 

de vita blommorna är vackra 
(informationsöverförning mellan 
subjekt och predikat) 

Snart kommer han äta 
(topikalisering) 

Vad gör du? (frågekonstruktion) 

Exempel på nivå 5: 
 
Jag kommer inte att köpa klänningen 
 
 Jag vill ha tröjan som inte är trasig.  
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En annan begränsning som Hammarberg (2013:56) lyfter fram är att processbarhetsteorin 

inte förklarar det driv som för utvecklingen framåt genom språkutvecklingsnivåerna. Det 

centrala som lyfts fram är endast upplysningen om att processkapacitet på ett visst stadium 

ger utgångsläge för nästa stadium. 

Processbarhetsteorin har gett upphov till en livlig debatt. Teorin har fått stöd och delvis fått 

motbevis i dessa debatter. Hammarberg (2013:57) återger i sin artikel en studie som är gjord 

av forskarna Esther Glahn, Gisela Håkansson, Björn Hammarberg, Anne Holmen, Anne 

Hvenekilde och Karin Lund (2001). Dessa har tillsammans utfört en studie där de undersökt 

adjektivkongruens i svenska, norska och danska. I studien fann man att processbarhetsteorin 

förutsåg tillägnandeordningen när det gällde den syntaktiska processbarhetshierarkin samt 

semantiska faktorer, dvs. lexikal semantik (ordets betydelse) och fraseologi (fasta 

ordkombinationer). Bland de flertal tester som gjordes kunde författarna bekräfta 

processbarhetsteorins förutsägelse att adjektivets attributiva kongruensböjning (nivå 3: ett rött 

bord) tillägnas tidigare än den predikativa (nivå 4: bordet är rött). Samma studie visade även 

att numerusböjning tillägnas i ett tidigare skede än vad genusböjning gör, i både predikativ 

och attributiv ställning, vilket går emot processbarhetsteorin. Glahn m.fl. (2001) förklarar 

detta med att numerus (singular och plural) väljs efter talarens avsikt, medan genus (utrum 

och neutrum) är en lexikal kategori som i många fall saknar semantisk grund och måste läras 

in för enskilda substantiv (Hammarberg 2013:57).  

Svenskan är ett språk som studerats utförligt i relation till processbarhetsteorin. Håkansson 

och Pienemann (1999; se även Pienemann 1998) har tillsammans gjort en undersökning med 

hjälp av tidigare studier av morfologisk och synaktisk utveckling där syftet varit att se 

huruvida övergången i de utvecklingsgångar som förutses av processbarhetsteorin gällande 

mer specifikt svenska språket stämmer. Pienemann och Håkansson (1999) hade även som 

syfte att söka empiriskt stöd för teorins giltighet. Resultatet Pienemann och Håkansson (1999) 

fann från tidigare studier, bekräftade processbarhetsteorins den förutsagda inlärningsgången 

och kunde därav inte finna några motbevis gentemot processbarhetsteorin. 

Maria Eklund Heinonen (2009) har gjort en studie av processbarhetsteorin utifrån 

bedömningar av muntliga färdigheter i behörighetstestet i svenska för utländska 

högskolestudenter i det så kallade Tisus-testet. Eklund Heinonen (2009:192) kunde (utifrån 

resultatet av sin studie) se ett samband mellan en generell språkförmåga och 

processbarhetsteorins grammatiska utvecklingsnivåer. Eklund Heinonen tolkar dessa resultat 

som ett intyg på att processbarhetsteorin fungerar som en god grund för analys och 

bedömningsunderlag i muntliga tester.  
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Håkansson (2013:157) poängterar processbarhetsteorins tillämpbarhet på flera olika språk. 

Processbarhetsteorin har förutom svenskan även prövats på språk som arabiska, engelska, 

italienska, japanska och kinesiska. De empiriska studier som gjorts i de olika språken har alla 

visat att morfologiska och syntaktiska strukturer har lärts in i den ordning som teorin 

förutspått (Håkansson 2013:157). 

På det hela taget ger de empiriska studierna stöd åt processbarhetsteorin. Främst gäller 

detta studier som utgått från förekomstkriteriet (se kapitel 2.3 ovan). Däremot har det visats 

att undersökningar som använt sig av korrekthetsprocent (andelen korrekta förekomster) inte 

har kommit fram till samma resultat (Håkansson 2013:157). Hos Håkansson (2013) nämns 

Bartning (2000) som exempel på en undersökning som inte stödjer Processbarhetsteorin. 

Bartnings studie har jag också tagit del av och i studien fann Bartning att attributiv kongruens 

visade sig ha lägre korrekthet än predikativ kongruens. 
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3. Metod och material 
I metodavsnittet presenterar jag min materialinsamling, mitt urval och studiens validitet samt 

reliabilitet. Mitt material består av 22 texter som är skrivna av 22 studenter. Jag använder mig 

av processbarhetsteorins utvecklingsnivåer som bedömningsmall i analysen av 

studenttexterna. 

3.1 Kort om studiens metod 
	  
I min studie har jag valt att analysera texter från 22 studenter som är under en 

inlärningsprocess i sitt andraspråk.  Det som studeras i de studenttexter jag samlade in är 

nominalfrasens kongruensböjning, predikativ kongruens, V2-ordföljd i huvudsatser med 

topikaliserat icke-subjekt och hur informanterna processar biff-regeln (bisats inte före finit 

verb) i bisats. De mottagna studenttexterna analyserade jag sedan med hjälp av 

processbarhetsteorins analysmodell (se 2.3 processbarhetsteorin). 

3.2 Urval av informanter 
Min undersökning baseras på 22 informanters texter. Elva av informanterna är inlärare som 

läser den förberedande utbildningen (FUS) i svenska. De resterande elva informanterna är 

inlärare som läser behörighetsgivande utbildning för högskolestudier (BUS) i svenska. Dessa 

två utbildningar, förberedande och behörighetsgivande, ges vid universitetet/högskolor till 

utländska studenter som har en avslutad utländsk behörighetsgivande skolutbildning och ett 

giltigt uppehållstillstånd. För att få behörighet i att läsa den behörighetsgivande utbildningen 

behöver studenten ha ett godkänt betyg i den förberedande utbildningen. Mitt urval består 

alltså av två klasser som tydligt ligger på olika nivåer i andraspråksutvecklingen. 

Bland dessa 22 informanter finns en bred variation av olika modersmål, åldrar samt 

vistelsetid i Sverige. Även om dessa faktorer inte reflekteras i min uppsats är det viktigt att jag 

är medveten om de faktorer som kan tänkas påverka mitt resultat. Lagerholm (2010:46) 

påpekar vikten av ett medvetet val av informanter. Författaren menar att man som forskare ser 

till att alla faktorer i urvalet är så lika som möjligt, även om man inte är intresserad av dessa 

faktorer. Genom att försöka behålla ett jämlikt urval möjliggörs ett konstant resultat enligt 

Lagerholm (2010). Jag har dock inte kunnat påverka ålder, modersmål eller vistelsetid bland 

informanterna. När det kommer till förstaspråket bland testdeltagarna är dessa väldigt 

varierade och få förstaspråk är typologiskt närliggande språk i förhållande till svenska. Se 

tablå 2 för en översikt över informanterna. 
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Tablå 2 Översikt över studiens informanter 

Informant Ålder Modersmål Vistelsetid 

BUS 1 19 år Svenska/franska 1 månad 

BUS 2 24 år Estniska 2 år 

BUS 3 27 år Spanska Ca 2 år 

BUS 4 19 år Grekiska 7 månader 

BUS 5 19 år Ryska/lettiska 2 månader 

BUS 6 29 år Kinesiska 4 år 

BUS 7 28 år Engelska 2,5 år 

BUS 8 28 år Spanska 1,5 år 

BUS 9 28 år Japanska 2 år 

BUS 10 22 år Albanska Ca 2 år 

BUS 11 31 år Kinesiska 8 år 

FUS 1 25 år Engelska Info saknas 

FUS 2 25 år Spanska 6 månader 

FUS 3 22 år Persiska Ca 2 år 

FUS 4 35 år Filippinska 2 år 

FUS 5 34 år Ryska Ca 1 år 

FUS 6 31 år Arabiska Ca 1 år 

FUS 7 20 år Polska Ca 1 år 

FUS 8 37 år Persiska/azeriska 2 år 

FUS 9 28 år Engelska 3 år 

FUS 10 39 år Persiska 2,5 år 

FUS 11 29 år Polska 2,5 år 
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3.3 Material 
Jag använde mig av eget insamlat material som bestod av texter skrivna av FUS- och BUS- 

studenter. Anledningen till att jag vill utföra undersökningen på studenter som ligger på olika 

nivåer i andraspråksutvecklingen är för att kunna ställa dessa två nivåer mot varandra och 

undersöka ifall intressanta resultat visar sig i jämförelsen. 

Inför mitt besök skickade jag ut informationsblanketter till vardera gruppen där jag 

informerade om mitt kommande besök. Informationsblanketten innehöll mitt syfte med 

besöket och uppgiften som studenterna hade i uppgift att utföra. Studenterna fick även 

information om att deras deltagande i studien var frivillig. Jag förtydligade att man deltog 

anonymt och att informanternas identiteter samt övriga uppgifter behandlades konfidentiellt.  

Själva uppgiften för studenterna var att skriftligt återge ett klipp från Youtube som är 

tillgängligt för allmänheten att se. Klippet är cirka 7 minuter långt och innehåller inget tal 

men musik förekommer med inslag av musiktext. Klippet visar ett par som åldras ihop och 

möter olika svåra situationer i livet. Klippet är en kronologisk berättelse och temat är att följa 

ens dröm och att det aldrig är för sent för det.  

Studenterna fick vid undersökningstillfället använda sig av papper, penna, en blankett med 

instruktioner till uppgiften där de fick i uppdrag att återberätta det uppvisade klippets innehåll 

med egna ord. I instruktionsblanketten (se tablå 3) fick studenterna ange ålder, modersmål och 

vistelsetid i Sverige. Både informationsblanketten och instruktionsblanketten finns i bilaga 1 

och 2. 

 

Tablå 3 Översikt av instruktionsblankett 
 
 
 
 
 
 

 

Studenterna fick ca 60 minuter på sig att skriftligt återberätta klippet jag visade upp under 

deras lektionstid. Den insamlade datan analyserades sedan med hjälp av processbarhetsteorins 

utvecklingsnivåer. 

Du ska skriva en återberättelse utifrån filmklippet jag 
visar upp för er. Du kan skriva så långt du vill. 

Hur gammal är du: 

Vilket är ditt modersmål: 

Hur länge har du bott i Sverige: 
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3.4 Analys av de 22 studenttexterna 
I genomförandet av min analys av texterna har jag gjort en bedömning av vad jag räknar som 

relevanta fall respektive vad jag inte räknar som relevanta fall, dvs. allt i studenttexterna är 

inte relevant att analysera.  

Jag har valt att inte räkna in de två första språkutvecklingsnivåerna i min analys (se kapitel 

2.3), eftersom informanterna helt klart har passerat dessa nivåer i sin inlärning.   

I bedömningen av hur väl informanterna behärskar morfologiskt processande på nivå 3, 

som avser nominalfrasintern kongruens, utgår jag ifrån nominalfraser med minst två ord där 

en tydlig kongruensböjning har genomförts beträffande genus, numerus och/eller bestämdhet. 

Ett exempel på en fras som ingår i mitt bedömningsunderlag är ett ungt par, där både den 

obestämda artikeln ett och adjektivet ungt är böjt efter neutrum. Däremot syns det inte att 

substantivet par är neutrum, vilket innebär att en fras som ett par inte skulle räknas som 

processning av nivå 3; man kan inte vara säker på att informanten vet att par är neutrum och 

väljer den obestämda artikeln ett av just det skälet. Fraser av denna typ ingår inte i 

undersökningen. 

Vilket genus ett substantiv har är ett exempel på så kallad lexikonkunskap. 

Lexikonkunskapen utnyttjas även vid val av pluralmorfem av substantivet med -or, -ar, -er, -n 

samt nollmorfemet Ø.  Sådan lexikonkunskap som jag bortser från när jag mäter förmågan att 

processa kongruens illustreras med följande exempel, meningsfulla momenter och fina order 

(informanten avser ordet ”ord” i pluralform). Fraserna visar pluralkongruens, även om 

informanten valt fel pluralmorfem till substantiven. När det gäller nominalfraser i pluralis 

måste man bortse från en del fall där huvudordet har singular form eftersom en del substantiv 

heter likadant i singular och plural. Det är svårt att bedöma om en fras som stora båt visar på 

bristande lexikonkunskap eller oförmåga att processa numeruskongruens. I min bedömning 

räknas däremot ett stor båt eller en stort båt som relevant bedömningsunderlag då dessa fraser 

visar på en tydlig inkorrekt kongruens av olika genus.  

 På den morfologiska delen enligt nivå 4 avser bedömningen hur väl informanterna överför 

grammatisk information över frasgränser. På svenska gäller detta predikativ kongruens, dvs. 

att man anpassar predikativets form efter subjektets genus och numerus, som i bilen är röd, 

trädet är grönt och bilarna är röda. Vid bedömningen av förmågan att processa predikativ 

kongruens bortser jag ifrån sådana fall där också modersmålstalare av svenska accepterar 

”inkongruens”. Det gäller t.ex. självständigt demonstrativt pronomen som det (där) är min 

slips eller det (där) är mina skor, där subjektet (det där) är neutralt och singularis oavsett 

predikativets genus och numerus. 
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Däremot räknas predikativt adjektiv efter opersonligt det med i bedömningen av 

studenttexterna, t.ex. det är konstigt- det är konstig. I första exemplet blir det en korrekt 

predikativ kongruens medan det inte blir en korrekt predikativ kongruens i det andra exemplet 

då genusinformationen inte överförts till adjektivet. 

I bedömningen av den syntaktiska nivån på nivå 4 analyserar jag hur bra informanterna 

behärskar omvänd ordföljd när ett annat led än subjektet står i fundament. Normalt är 

bedömningen helt okomplicerad. Exempel på korrekt ordföljd efter icke-subjekt i fundamentet 

är t.ex.: nu vill de renovera det; plötsligt bestämer de; till slut får de. Exempel på felaktig 

ordföljd är t.ex.: Efter flera månader av förväntning Ellie fick; till slut den försatt (’fortsatte’).  

Det förekommer emellertid ett par problemfall där en satsinledande konjunktion följs av 

inversion, t.ex. men gick något fel.  Inversionen kan tyda på att skribenten tolkar men som ett 

adverb, men i analysen har jag valt att bortse ifrån dessa fall. 

I syntax på nivå 5 bedömer jag hur väl informanterna behärskar placeringen av negation 

och andra mittfältsadverbial i bisatser. Bland korrekta producerade fall som förekommer i 

studenttexterna är t.ex. som en själv mer eller mindre kommer ihåg; att hon inte hade kunnat 

göra; för han inte gjorde sitt bästa. Även inkorrekta fall av negation förekommer där 

negationsmarkören eller mittfältsadverbialet placeras efter det finita verbet, t.ex.: att jag 

gjorde inte alls; att det var inte;- att allt som han hade drömt om var egentligen genomförds. 

En i detta sammanhang komplicerande grammatisk regel i svenskan är att man inte kan 

använda negerade objektspronomen, dvs. ingen eller ingenting, i bisatser; man måste skriva 

inte … någon respektive inte … någonting för att få negationen före verbet. Okunskap om 

denna regel betyder emellertid inte nödvändigtvis att skribenten inte behärskar placeringen av 

satsadverbial i bisats. Ett illustrativt exempel är att de tyvärr kunde få ingen bebis, där skri-

benten helt korrekt placerar adverbialet tyvärr före det finita verbet. I analysen har jag därför 

bortsett ifrån felaktig användning av ingen och ingenting i bisats. 

3.5 Metoddiskussion 
Jag använder mig av styrda uppgifter, dvs. informanterna fick själva inte välja vad de skulle 

skriva om, vilket kan påverka framställningen av texten som informanten producerar. Risken 

finns att informanten upplever skrivuppgiften som svårhanterlig eller finner ett ointresse 

gentemot det som efterfrågas, och det kan resultera i att eleverna blir hämmade vilket 

återspeglas i den utsaga som jag erhåller. Ett tänkbart alternativ vore att införa ett fritt val av 

skrivinnehåll, vilket hade öppnat upp för fler kvaliteter i texterna skrivna av studenterna, men 

texternas kvalitet har å andra sidan inte ingått i analysen. Vidare är det inte troligt att de 
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grammatiska konstruktioner som jag analyserar i någon hög grad påverkas av uppgiftens 

utformning och innehåll. 

3.6 Etiska principer 
Jag utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Det finns fyra riktlinjer 

som bör utgås ifrån och i min studie är tre av dessa relevanta för min studie.  

Den första etiska principen är informationskravet vilket innebär att man som forskare 

informerar om det huvudsakliga syftet samt vilka villkor som gäller för själva deltagandet i 

undersökningen. I min undersökning ger jag inte mitt precisa syfte i informationen eftersom 

jag inte vill att informanterna ska prestera annorlunda eller bättre än vad de vanligtvis gör 

eftersom jag inte kommer att följa upp dessa studenttexters språkutveckling över tid, utan 

endast som del av en undersökning.  

Den andra riktlinjen som jag utgår ifrån är samtyckeskravet vilket innebär att informanten 

ska ha möjlighet till att samtycka till sin medverkan. I informationsblanketten som gavs ut 

möjliggjordes till samtycke eller vägran för studenten att välja. 

Den tredje riktlinjen, konfidentialitetskravet, behandlar anonymitet för personuppgifter. 

Jag har informerat informanterna om att uppgifterna jag får hanteras konfidentiellt och att 

inga andra får tillgång till deras personliga uppgifter. 

 

3.7 Tillförlitlighet och giltighet 
För att uppnå en hög validitet är det viktigt att kunna visa på att jag verkligen har undersökt 

det jag vill undersöka och ingenting annat. Genom att tydligt beskriva mitt tillvägagångssätt 

höjs tillförlitligheten då samma testinstrument samt analysmodell har tillämpats och kan 

tillämpas i andra liknande undersökningar. 

Bell (2000, s. 89) definierar tillförlitlighet som en mätning där analysresultatet bör vara 

detsamma vid olika tillfällen, oberoende av vem som utför analysen. Jag har i mina analyser 

sökt uppställa tydliga kriterier och redovisat dem i uppsatsen. Informanterna i min studie 

skiljer sig åt i flera avseenden vilket minskar chansen att uppnå ett generaliserbart resultat. 

Studien stärks enligt min uppfattning då undersökningen innehåller en relativt stor grupp 

informanter, 22 stycken, vilket möjliggör ett resultat som kanske kan överföras på fler 

målgrupper med svenska som andraspråk. De två undersökningsgrupperna ligger vidare 

tydligt på olika utvecklingsnivå i det svenska språket, vilket är av stor vikt i denna 

undersökning.  
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4. Resultat 
	  

I detta kapitel presenterar analysen av jag de 22 texter som ingår i undersökningen. Texterna 

har analyserats med hjälp av processbarhetsmodellen. Resultatet redovisas separat för de båda 

grupperna. För varje resultatgenomgång ingår det tabeller som redovisar gruppens totala grad 

av korrekthet inom varje språklig nivå i förhållande till processbarhetsteorins utvalda nivåer. 

4.1 Autentiska texter sätts i relation till processbarhetsteorin 
Jag väljer att först presentera analyserna för FUS-gruppen, som ligger på en lägre språknivå 

än BUS-gruppen, därefter beskrivs resultaten för BUS-gruppen. Jag benämner informanterna 

från FUS-gruppen som FUS-informanter, och BUS-gruppens informanter benämns BUS-

informanter. Som jag tidigare nämnt (se avsnitt 3.4), håller jag min undersökning vid de tre 

sista nivåerna av processbarhetsteorin eftersom man kan räkna med att informanterna i båda 

grupperna processat och automatiserat färdigt nivå ett och två i morfologisk nivå i 

processbarhetsteorin. Här i kapitel 4 kommer jag emellanåt att exemplifiera med olika 

språkliga fraser och konstruktioner som är hämtade ur studenttexterna. 

4.1.1 FUS: Resultat av nivå 3, attributiv kongruens 
På den tredje språkutvecklingsnivån, inom den morfologiska språknivån har informanterna 

uppnått en sammanlagd andel på 69 % procent korrekta formuleringar, vilket återges i tabell 

1. I detta avsnitt ingår belägg som utgörs av nominalfraser med minst två ord där adjektivet 

kongruerats efter sitt huvudord, med kongruens av genus (t.ex. ett ungt par, en tråkig sak), 

numerus (t.ex. ett gammalt hus, några foton) samt bestämdhet (t.ex. en viktig händelse, den 

viktiga händelsen). (Se avsnitt 3.4.) 

Enligt Flyman och Håkansson (2010:70) är en struktur automatiserad hos en inlärare när 

andelen korrekta strukturer ligger på cirka 80-90 %. I resultatredovisningen anges 

medelvärdet totalt för hela gruppen. Tabell 1 är en sammanställning av hur många totala 

belägg som finns med samt hur många av dessa belägg som har producerats på ett korrekt sätt. 

Procentuell andel korrekta konstruktioner anges. Andelen korrekta konstruktioner, som 

presenterar gruppens gemensamma automatisering på nivå 3, inom den morfologiska nivån, 

visas.  
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Tabell 1 Sammanställning av morfologisk nivå, enligt nivå 3, FUS. Antal och procentuell andel av 

totalt antal NF  
Informant Alla NF (n) Korrekta 

NF (n) 
Andel 
korrekta % 

FUS 1 7 4 57 
FUS 2 12 5 42 
FUS 3  5 5 100 
FUS 4 2 2 100 
FUS 5 3 2 67 
FUS 6 4 4 100 
FUS 7 10 10 100 
FUS 8 3 1 33 
FUS 9 3 2 67 
FUS 10 5 2 40 
FUS 11 5 4 80 

Totalt 59 41 69 % 

 

I texterna denna grupp har skrivit förekommer texter som har en målspråklig produktion av 

morfologiska konstruktioner motsvarande processbarhetsteorins språkutvecklingsnivå 3, dvs. 

adjektiv som står i attributiv ställning. Tabell 1 återger att informanterna i FUS-gruppen har 

en genomsnittlig andel på 69 % korrekta formuleringar, vilket ligger under 80 % och alltså 

under den korrekthetsgrad som en inlärares processkapacitet bör ligga på för att inläraren 

enligt Flyman Matson och Håkansson (2010) ska ha automatiserat en språkutvecklingsnivå. 

Resultatet visar att informanterna i FUS-gruppen inte uppnått processning på denna nivå. 

Tabell 1 återger att FUS 3, FUS 4, FUS 6 och FUS 7 har producerat 100 % korrekta 

konstruktioner. Exempel på korrekta attributiva kongruensfraser är: Ett gamalt hus; några 

gäster; sina föräldrar; en viktig händelse. Utifrån tabell 1 ser vi att FUS 1, FUS 2, FUS 8 och 

FUS 10 har korrekta konstruktioner under 50 %. . Exempel på felproducerade attributiva 

nominalfraser dessa FUS-informanter gjort är: ett ny hus; en fint fall av överraskningar; ingen 

pengar. 

4.1.2 FUS: Resultat av nivå 4, predikativ kongruens 
På den fjärde språkutvecklingsnivån inom den morfologiska språknivån, säger 

processbarhetsteorin att inläraren bör kunna överföra grammatisk information inom satser och 

mellan fraser, dvs. inläraren bör på denna nivå behärska predikativ kongruens.  Resultatet för 

FUS på denna nivå framgår av tabell 2.  
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Tabell 2 Sammanställning av morfologisk nivå, enligt nivå 4, FUS. Antal och procentuell andel av 
totalt antal fall av predikativ kongruens 

Informant Alla Pred. 
(n) 

Korrekta 
Pred. (n) 

Andel 
korrekta % 

FUS 1 2 2 100 
FUS 2 2 1 50 
FUS 3  3 3 100 
FUS 4 - - - 
FUS 5 4 2 50 
FUS 6 6 5 83 
FUS 7 9 6 67 
FUS 8 2 2 100 
FUS 9 14 8 57 
FUS 10 5 5 100 
FUS 11 3 3 100 

Totalt 50 37 74 % 

 

 Tabell 2 uppvisar att informanterna lyckats uppnå ett resultat på 74 % korrekthet på 

språkutvecklingsnivå 4, dvs. kongruens inom satser eller mellan fraser. FUS-informanterna 

uppvisar att de har en bättre grammatisk förmåga att processa predikativ kongruens än 

attributiv kongruens (jämför 4.1.1 ovan). I min analys av texterna fann jag en FUS-informant 

som inte processat någon predikativ kongruens i satsen eller mellan frasen, vilket markeras 

som -. I övrigt visar resultatet redovisat i tabellen på att informanterna lyckats processa en hög 

grad av korrekta konstruktioner.  

De felkonstruktioner som sker i informanternas utsagor är bland annat Den blev kär* i 

varandra; Det var inte katastrofal* och Sin dröm blev inte sant*. I det första exemplet har 

FUS 2 inte kongruerat pronomenet Den och adjektivet kär efter det pluraliska pronomenet 

varandra. Däremot har informanten lyckats kongruera Den och kär. FUS 5 har i det andra 

exemplet inte kongruensböjt adjektivfrasen katastrofal efter subjektet Det. I det tredje 

exemplet har FUS 6 använt sig av den utrala formen av sin i subjektet men den neutrala 

formen sant i predikativet. (Valet av sin i stället för hans är irrelevant i sammanhanget.) 

4.1.3 FUS: Resultat av nivå 4, användning av inversion/topikalisering 
I språkutvecklingsnivåerna för syntax berörs ordets konstruktion i större enheter. 90 % av 

världens språk har det gemensamt att substantivet sätts in före objektet (t.ex. Flickan sparkar 

bollen) medan verbets plats varierar i en större utsträckning (Flyman Mattsson 2010:50). I 



 
	  

24 

svenskan har vi den så kallade V2-regeln, vilket innebär att placeringen av det finita verbet 

hamnar på andra plats i huvudsats. Ifall något annat än subjektet ställs i fundamentet, det vill 

säga först i satsen, måste det finita verbet oavsett alltid placeras på andra plats, vilket 

resulterar i att subjektet istället hamnar efter verbet och ger en inversion, det vill säga omvänd 

ordföljd (t.ex. Nu ska jag gå till affären). 

Av tabell 3 framgår det att FUS-informanterna uppnått en andel totalt på 77 % korrekta 

formuleringar, för den syntaktiska språkutvecklingsnivån 4, som kännetecknas av inversion i 

huvudsatsen. Informanterna har på denna nivå lyckats producera en hög grad av 

topikaliseringar, vilket visar på att graden av fundamentvariation är hög hos informanterna i 

FUS-gruppen. Topikalisering används när man vill framhäva adverbial som tid- rum- sätt- 

eller orsaksadverbial i början av satsen. Utifrån processbarhetsmodellen bör informanten på 

denna nivå kunna processa inversion i satser med framförställt adverb samt ha det finita 

verbet som platshållare på andra plats. 

 

Tabell 3 Sammanställning av syntaktisk nivå, enligt nivå 4, FUS. Antal och procentuell andel av totalt 

antal fall av topikalisering i huvudsats 

Informant Alla HS med 
topikalisering. 
(n) 

Topikaliserade 
HS med omvänt 
ordföljd. (n) 

Andel 
korrekta 
% 

FUS 1 3 3 100 
FUS 2 3 1 33 
FUS 3  4 4 100 
FUS 4 2 1 50 
FUS 5 2 2 100 
FUS 6 4 3 75 
FUS 7 2 2 100 
FUS 8 5 4 80 
FUS 9 9 5 56 
FUS 10 5 3 60 
FUS 11 9 9 100 

Totalt  48 37 77 % 

 

Resultatet i tabell 3 exemplifierar jag med hjälp av tre valda satser: Några år senare bestämde 

de sig; Till slut dog frun; Varje gång hade en händelse kommit. Av sådana satser framgår att 

informanterna har lyckats processa när ett annat ord än subjektet står i fundamentet, och 

därmed visas att de behärskar inversion. Inkorrekta fall av inversion som förekommit i FUS-
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gruppens studenttexter är bland annat: En gång bilens jul gick sönder*; Men tyvärr, de 

uppfattar*; Efter flera månader av förväntningar Ellie fick*. Här har informanterna placerat 

subjektet på andra plats efter adverbialet och det finita verbet har då hamnat efter subjektet. 

De belägg jag funnit i min analys visar att informanterna processat en rak ordföljd efter 

tidsadverbial. Informanterna har som framgår i tabell 3 visat att de är på god väg mot att 

automatisera topikalisering, men att förmågan att kombinera med omvänd ordföljd inte 

uppnåtts fullt ut för FUS-2, FUS-4-, FUS-6, FUS-9 och för FUS-10.  

4.1.4 FUS: Resultat av nivå 5, användning av negationsmarkör och adverbial i bisats 
Svenskan har en relativt enkel negationsmarkör då negationspartikeln inte inte behöver böjas. 

En svårighet som medföljer i inlärningen av svenskans negationsplacering är att vi placerar 

negationen efter det finita verbet i huvudsatsen, vilket skiljer oss från de flesta av världens 

övriga språk (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:45, Källström 2012). En annan svårighet 

som tillkommer är att placeringen av negation avgörs av om det är en huvudsats eller bisats 

som formuleras: i bisats placeras negationen före finita verbet i svenskan. Enligt 

processbarhetsteorins språkutvecklingsnivå 5 bör inläraren på denna nivå kunna placera ut 

negation före det finita verbet i en bisats och utifrån det visa på att inläraren har de 

grammatiska språkkunskaperna som krävs för att göra en distinktion mellan en huvudsats och 

en bisats. 
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Av tabell 4 framgår det att informanterna har ett medelvärde på 15 % korrekta 

formuleringar. I denna språkutvecklingsnivå räknar jag endast in de bisatser som producerats 

med negationsmarkör och bisatser med satsadverbial på mittfältsadverbialets plats (se avsnitt 

3.4).  

 

Tabell 4 Sammanställning av syntaktisk nivå, enligt nivå 5, FUS. Andel och procentuell andel av antal 

fall av bisatser med negation och sats/mittfältsadverbial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4 visar att informanterna i FUS-gruppen ligger på en relativt god språknivå gällande 

processning av bisatser med negationsmarkör och satsadverbial, där jag inkluderar 

mittfältsadverbial. Ett mittfältsadverbial som ett satsadverbial kan placeras i satsens mittfält, 

men satsadverbialet kan också placeras i början eller i slutet av satsen. Tar vi förhoppningsvis 

som ett exempel kan vi placera detta adverbial i början av en sats (t.ex. Förhoppningsvis har 

hon snart ringt) eller placera samma adverbial som mittfältsadverbial (t.ex. Hon har 

förhoppningsvis ringt) eller i slutet av satsen (t.ex. Hon har ringt förhoppningsvis).  

Som framgår av tabell 4 har informanterna börjat förverkliga reglerna för olika 

satsadverbial, dvs. både för negationens placering och för mittfältsadverbial, dock 

förekommer inte alltid en korrekt placering av dessa satsadverbial. FUS 9 har i sin studenttext 

producerat en inkorrekt placering av negation i: ”Att de kan inte ha barn” där det finita verbet 

kan placerats före negationen i bisats. Ett exempel som är taget ur FUS 11:s studenttext: ”När 

Informant Alla bisatser med 
NEG+ FV; 
Satsadverbial (n) 

Korrekta bisatser 
med NEG+ FV; 
Satsadverbial (n) 

Andel korrekta 
bisatser i 
procenttal % 

FUS 1 6 1 17 
FUS 2 4 0 0 
FUS 3  3 1 33 
FUS 4 7 0                    0        
FUS 5 2 0 0 
FUS 6 4 0 0 
FUS 7 10 1 10 
FUS 8 8 2 25 
FUS 9 11 3 27 
FUS 10 4 1 25 
FUS 11 7 1 14 

Totalt 66 10 15 % 
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Carl äntligen köpte flygbiljetter” visar på att informanten på ett korrekt sätt lyckats placera in 

ett mittfältsadverbial före det finita verbet i bisats. 

I sammanställningen av tabell 4 förekommer det texter som saknar belägg på den aktuella 

konstruktionen, dvs. informanten har inte producerat text med negationsmarkör eller 

mittfältsadverbial. En sådan text markeras med noll i tabell 4.  

4.1.5 BUS: Resultat av nivå 3, attributiv kongruens  
I de följande avsnitten presenteras resultaten för BUS-informanterna. BUS-informanterna går 

behörighetsgivande utbildning i svenska och ligger på en språkmässigt högre nivå än vad 

FUS-informanterna gör. I tabell 5 redovisas resultaten för nivå 3, morfologisk nivå för denna 

grupp. BUS-informanternas totala andel för korrekt producerade belägg ligger på 92 %, se 

tabell 5. Andelen ligger på en hög nivå och antyder därmed på att denna nivå är processad 

samt automatiserad, enligt Flyman Mattson och Håkansson (2010:70).  

 

Tabell 5 Sammanställning av morfologisk nivå, enligt nivå 3, BUS. Antal och procentuell andel av 

totalt NF 
Informant Alla NF (n) Korrekta NF 

(n) 
Andel korrekta 
% 

BUS 1 7 7 100 
BUS 2 2 2 100 
BUS 3  7 7 100 
BUS 4 11 9 82 
BUS 5 15 15 100 
BUS 6 - - - 
BUS 7 4 4 100 
BUS 8 6 6 100 
BUS 9 5 5 100 
BUS 10 5 5 100 
BUS 11 11 7 67 

Totalt 73 67 92 % 

 

Man kan utifrån tabell 5 avläsa att 8 av 10 informanter fullständigt lyckats producera korrekta 

fraser med kongruens. BUS 4 och BUS 11 är två informanter som inte lyckats producera 

samtliga fraser fullständigt korrekt. Exempel på inkorrekta fraser som BUS 4 producerat är 

Under deras gemensamt liv* och ett enkelt söt liv med honom*. I svensk grammatik får 

adjektivet form med -a efter possessivt pronomen och genitiv, även i singular. I det andra 
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exemplet har informanten inte kongruerat söt* i samstämmighet med artikeln ett, men 

däremot har informanten lyckats kongruera adjektivet enkelt till samma artikel. BUS 11 har i 

sin studenttext skrivit Deras dagligen liv* och En nya adventyr*. I det första exemplet har 

BUS 11 på ett icke-korrekt sätt kongruerat adverbet dagligen efter pluraliska pronomenet 

deras. Det andra uttagna exemplet visar på att BUS 11 inte kongruerat nya efter artikeln en, 

och inte numerus i pluralis efter adjektivet nya. Däremot kan noteras att adventyr här räknats 

som en korrekt producerad form, då internationella låneord brukar ha n-genus, vilket möjligen 

är vad informanten går efter På så vis kan informanten sägas ha producerat en korrekt form av 

En nya adventyr. 

4.1.6 BUS: Resultat av nivå 4, predikativ kongruens 

På språkutvecklingsnivå 4 analyseras BUS-informanternas kapacitet när det gäller att överföra 

grammatisk information över frasgränser, dvs. hur informanterna kongruerar predikativt. 

BUS-informanterna har på denna nivå uppnått en total andel på 95 % korrekta formuleringar, 

se tabell 6, vilket är ett mått som visar på att informanterna lyckats processa och automatisera 

predikativ kongruens inom satser och mellan fraser. Enligt Flyman Mattsson och Håkansson 

(2010:70) är det sällan som inlärare lyckas processa upp till 100 % då det sällan förekommer 

att en inlärare uppnår en så hög nivå. Författarna menar att en automatisering på 100 % ligger 

på samma nivå som en modersmålstalare i målspråket, vilket är svårt att uppnå. 

 

Tabell 6 Sammanställning av morfologisk nivå, enligt nivå 4, BUS. Antal och procentuell andel av 
totalt antal fall av predikativ kongruens 

Informant Alla pred. 
(n) 

Korrekta 
pred. (n)  

Andel 
korrekta 

BUS 1 6 6 100 
BUS 2 7 6 86 
BUS 3  8 7 88 
BUS 4 3 3 100 
BUS 5 7 7 100 
BUS 6 2 2 100 
BUS 7 8 8 100 
BUS 8 7 7 100 
BUS 9 6 5 83 
BUS 10 5 5 100 
BUS 11 2 2 100 

Totalt 61 58 95 % 
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Tabell 6 visar att informanterna i gruppen kan processa predikativ kongruens då majoriteten 

av informanterna producerar korrekta belägg av totalt antal belägg. Informanterna visar även, 

utifrån textanalyserna, på att de kan producera förstärkningsord tillsammans med adjektivet: 

lite konstigt; extremt ledsen; väldigt glada. Precis som hos FUS-informanterna (se tabell 2, 

avsnitt 4.1.2) framgår här att predikativ kongruens når högre andel i automatisering än vad 

attributiv kongruens gör. Detta fenomen återkommer jag till i diskussionskapitlet (kapitel 5) 

där jag resonerar kring varför informanterna lyckas bättre med att kongruera information över 

satsgränser, men har svårare att framgångsrikt kongruera inom frasen. 

4.1.7 BUS: Resultat av nivå 4, användning av inversion/topikalisering  

På nivå 4 har BUS-informanterna processat korrekta konstruktioner av inversion i huvudsats i 

92 % av fallen, se tabell 7. BUS-informanterna har, utifrån processbarhetsmodellens 

språkutvecklingsnivåer, lyckats med att överföra grammatisk information mellan fraser. 

Resultatet visar att informanterna kan processa topikalisering med inversion i huvudsatser.  

 

Tabell 7 Sammanställning av syntaktisk nivå, enligt nivå 4, BUS. Antal och procentuell andel av 
totalt antal fall av topikalisering i huvudsats 

Informant Alla HS med 
topikalisering 
(n) 

Topikaliserade 
HS med omvänd 
ordföljd.  (n) 

Andel 
korrekta 

BUS 1 6 6 100 
BUS 2 9 9 100 
BUS 3  13 13 100 
BUS 4 4 3 75 
BUS 5 5 5 100 
BUS 6 4 4 100 
BUS 7 6 5 83 
BUS 8 7 7 100 
BUS 9 4 4 100 
BUS 10 3 2 67 
BUS 11 2 2 100 

Totalt 67 62 92 % 
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4.1.8 BUS: Resultat av nivå 5, användning av negationsmarkör och adverbial i bisats 

På nivå 5 uppnår informanterna en total andel på 18 % korrekta formuleringar, av totalt antal 

belägg på relevanta bisatser som innehåller negationsmarkör eller mittfältsadverbial, se tabell 

8.  

Tabell 8 Sammanställning av syntaktisk nivå, enligt nivå 5, BUS. Andel och procentuell andel av 
antal fall av bisatser med negation och sats/mittfältsadverbial  

Informant Alla bisatser med 
NEG+ FV; 

Satsadverbial (n) 

Korrekta bisatser med 
NEG+ FV; Sats/ 

mittfältsadverbial (n) 

Andel korrekta 
bisatser i 

procenttal % 

BUS 1  12 2 17  

BUS 2 10 3 30 
BUS 3  17 4 24 
BUS 4 16 3 19 
BUS 5 8 1 13 
BUS 6 
BUS 7 
BUS 8 
BUS 9 

3 0 0 
10 2 20 

6 1 17 
4 0 0 

BUS 10 5 1 20 
BUS 11 6 0 0 

Totalt 97 17 18 % 

 

Tabell 8 visar att BUS-informanterna processat satsadverbial, dvs. bisatser med 

negationsmarkörer och mittfältsadverbial korrekt i låg grad. Exempel på hur mittfältsadverbial 

har uttryckts korrekt är följande som en själv mer eller mindre kommer ihåg, att de tyvärr 

kunde ha ingen bebis samt Att Ellie alltid hade velat åka till Sydamerika. Det förekommer 

också inkorrekt processning av mittfältsadverbial bland BUS-studenttexter ”Videon (som) vi 

har precis sett” samt ”att allt /…/ var egentligen genomförds”. Informanterna har gjort en 

inkorrekt placering av mittfältsadverbialen och satt dessa efter det finita verbet i bisatsen. 
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I tabell 9 sammanfattas resultaten och de båda grupperna jämförs med varandra. Dessa 

resultat är utgångspunkt i diskussionsavsnittet i kapitel 5 där skillnaderna presenteras mer 

utförligt. 

Tabell 9 Sammanfattande tabell av resultaten för FUS och BUS 

FUS Nivå 3 morf. Nivå 4 morf. Nivå 4 synt. Nivå 5 synt. 
Andel 69 % 74 % 77 % 15 % 
BUS Nivå 3 morf. Nivå 4 morf. Nivå 4 synt. Nivå 5 synt. 
Andel 92 % 95 % 92 % 18 % 

  
Som framgår av tabell 9 ligger BUS-gruppen genomgående på en något högre nivå än FUS-

gruppen, vilket är ett förväntat resultat. För båda grupperna gäller vidare att korrekthetsgraden 

för de olika nivåerna i stort sett följer processbarhetsteorins nivåer, med det undantaget att 

andelen korrekta strukturer är lägre för nivå 3 morfologi än för nivå 4 morfologi, som alltså 

har högre korrekthet än nivå 3, vilket inte stämmer med processbarhetsteorin.  
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5. Sammanfattning av resultat och diskussion av 
processbarhetsteorins tillämpbarhet 
	  

I detta kapitel diskuteras resultaten från min undersökning och sätts i relation till frågan om 

processbarhetsteorins tillämpbarhet för bedömning av andraspråksutveckling vilket min 

uppsats fokuserar på. 

Resultaten som sammanställts visar på ett samband mellan nivåerna enligt 

processbarhetsteorin för de två informantgrupperna och den andel målspråksenliga 

konstruktionerna som informanterna processat fram i de texter som jag undersökt. Mitt syfte 

för studien var att undersöka processbarhetsteorin processbarhetsteorins tillämpbarhet som 

språkbedömningsverktyg av texter skrivna av andraspråkselever.  

Resultatet visar att den syntaktiska delen enligt nivå 4 och 5 är i enlighet med den hierarki 

som processbarhetsteorins språkutvecklingsnivåer har. Däremot visar resultatet att den 

morfologiska delen på nivå 3 (attributiv kongruens) och syntaktiska nivån enligt nivå 4 

(predikativ kongruens), för BUS-gruppen, inte lika tydligt överensstämmer med PT:s 

förutsägelse. Det är bl.a. detta som jag kommer att diskutera mer utförligt i detta avsnitt. 

Det som framgår tydligt av resultatet är att BUS-informanterna presterar bättre än vad 

FUS- informanterna gör. Detta visar på att BUS-informanterna ligger på en högre nivå i 

språkutvecklingen i svenska som andraspråk än vad FUS-informanterna gör. Som framgått 

utgår jag från Flyman Mattsson och Håkansson (2010) när jag räknar 80-90 % 

korrekthetsgrad som gräns för automatisering av ett visst stadium. De siffror som presenteras 

behöver inte med säkerhet visa att dessa strukturer är inlärda hos informanterna. Siffrorna i 

min studie är framtagna utifrån ett enda datainsamlingstillfälle och utan möjlighet till en 

uppföljning av studenternas fortsatta språkutveckling och jämförelse med PT. Däremot kan 

mina resultat visa tendenser på hur pass automatiserade strukturerna är.  

FUS- informanterna har en genomsnittlig procentuell andel på 69 % korrekta 

formuleringar på nivå 3, den morfologiska nivån. Enligt korrekthetsgraden talar denna siffra 

för att gruppen inte uppnått en inlärd struktur. BUS- informanterna har en genomsnittlig 

procentuell andel på 92 % korrekta formuleringar på nivå 3, den morfologiska nivån. 

Procentsiffran talar för att gruppen gemensamt kan anses vara fullt automatiserade på den 

morfologiska nivån, enligt nivå 3. På nivå 4, enligt den morfologiska nivån, uppnår FUS- 

informanterna ett procenttal på 74 % korrekta formuleringar, vilket tyder på att gruppen 

uppvisar bättre grammatisk förmåga på att processa predikativ kongruens än attributiv 
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kongruens. För BUS- informanterna sker liknande stegring av procentuell korrekthet. 

Gruppen av BUS- informanter får en andel på 95 % korrekta formuleringar på nivå 4, den 

morfologiska nivån.  

FUS- informanterna uppnår en andel på 77 % korrekta formuleringar på nivå 4, den 

syntaktiska nivån. FUS- informanterna uppnår inte någon procentuell andel mellan 80-90 % 

korrekta formuleringar och visar därav att gruppen tillsammans inte har automatiserat någon 

av de undersökta nivåerna. 

BUS- informanterna uppnår en andel på 92 % korrekta formuleringar på nivå 4, den 

syntaktiska nivån, vilket visar på att gruppen har processat och automatiserat samtliga nivåer, 

förutom nivå 5, den syntaktiska nivån. 

Att BUS-gruppen uppnår ett högre procenttal i predikativ kongruens (nivå 4) än i attributiv 

kongruens (nivå 3) strider mot processbarhetsteorins förutsägelse av att attributiv kongruens 

automatiseras före predikativ kongruens. Litteraturgenomgången i min undersökning (se 

avsnitt 2.4; se Hammarberg 2013) förklarar fenomenet fraskongruens och visar på exempel 

där attributiv kongruens är mer avancerad för en inlärare att processa. 

   Bartnings (2000:26) undersökning, som gjorts på franska studenter, har visat på tendenser 

som motsäger processbarhetsteorins bestämda språkutvecklingsnivåer. Bartning fann att 

inlärarna i studien hade svårare att böja adjektivattribut än predikativattribut. Författaren 

menar att det kan bero på att ” det är svårare att böja både artikel och flera adjektiv som 

attribut före och efter substantivet än ett adjektiv i predikativ ställning där formen är lättare att 

uppfatta” (Bartning 2000:26).  

På den syntaktiska nivån enligt nivå 4, förekommer en procentskillnad mellan FUS-

gruppen och BUS-gruppen. FUS-gruppen har ett totalt procenttal på 77 % medan BUS-

gruppen har ett procenttal på 92 %.  Bland de texter som undersökts har informanterna visat 

på att de är bättre på att producera rak ordföljd. Att informanterna är duktigare i att producera 

rak ordföljd kan förklaras i att en stor majoritet av världens språk har det gemensamt att 

substantivet sätts in före objektet. Däremot varierar verbets plats i en större utsträckning 

(Flyman Mattson 2010:50). Informanterna i båda grupperna har även visat stort prov på 

topikalisering, genom att framförallt använda sig av et tidsadverbial i fundamentplatsen. I 

FUS-gruppen har informanterna har större svårigheter att kombinera topikalisering med 

omvänd ordföljd, då en stor del av gruppens informanter använt ett tidsadverbial med 

subjektet på andra plats och verbet på tredje plats. 

På den syntaktiska nivån enligt nivå 5, har båda grupperna processat ett relativt lågt antal 

bisatser med negationsmarkör och mittfältsadverb. Båda grupperna använder 
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negationsmarkörer eller mittfältsadverb och vissa informanter har lyckats med att producera 

dessa på ett korrekt sätt medan andra inte nått samma framgång. Philipsson (2013:130) 

förklarar att problemfall gällande syntax på nivå 5 oftast förekommer i samband med relativa 

bisatser. Flyman Mattson och Håkansson (2010:34) styrker Philipsson och menar att denna 

språkkomponent är det som skiljer våra bisatser från de flesta av världens övriga språk, då 

svenskan placerar negationen före det finita verbet i bisats och efter det finita verbet i 

huvudsats. Nivå 5, den syntaktiska språkutvecklingsnivån, förklaras även som den mest 

avancerade nivån som automatiseras sist i processbarhetsteorin därav dess placering i 

språkutvecklingsnivåerna. Resultatet av min undersökning överensstämmer med PT och dess 

förutsägelse om att den syntaktiska nivån, nivå 5 är den nivå som automatiseras sist och är 

den mest avancerade nivån.  

Processbarhetsteorin som analysmodell är känd för att vara enkel att arbeta med vilket kan 

ses som en fördel. Processbarhetsteorins analysmodell möjliggör att man som pedagog eller 

forskare kan få en överblick över var en inlärare befinner sig i sin språkutveckling. 

Analysmodellen åskådliggör även brister som förekommer i en inlärares grammatiska 

kunskap. En lärare som tar hjälp av modellen kan därför skapa insatser i form av hjälp och 

stöd på den nivå där inläraren behöver det.  

En fundering som uppstod under studiens gång är hur analysen hade sett ut ifall jag 

studerat morfologins utveckling på nivå 5, den syntaktiska språkutvecklingsnivån. Något som 

är tydligt i senare forskning är att processbarhetsteorins analysmodell i större utsträckning 

inriktar sig på att analysera syntax i relation till processbarhetsteorins språkutvecklingsnivåer. 

Flyman Mattson och Håkanssons (2010) modell saknar en morfologisk utveckling på nivå 5, 

vilket kan betraktas som en svaghet i hur man utför en analys på grammatiska 

språkutvecklingsnivåer. Litteraturgenomgången i min uppsats och de analysverktyg som ingår 

i processbarhetsteorin, där modellen saknar analys på nivå 5 för morfologi, kan sägas visa på 

detta. Eftersom denna studie har utförts vid ett undersökningstillfälle och möjligheten för en 

uppföljning av informanterna inte finns, kan jag inte säga mycket om det driv, den 

bakomliggande kraft (se avsnitt 2.4) som ligger bakom processandet genom 

språkutvecklingsnivåerna, eller ge en översikt av hur informanterna som automatiserat nivå 5, 

på syntax, kan gå vidare i sin språkutveckling. Fördelen med att använda sig av 

processbarhetsteorin är dess enhetlighet och tydlighet, dvs. språkutvecklingsnivåerna är 

explicita och tydligt avgränsade vilket gör att dessa språkutvecklingsnivåer är enkla att 

bedöma. På grund av processbarhetsteorins tydliga avgränsning och kriterier ges ett minimalt 
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utrymme för personliga värderingar i analysen av texterna, vilket enligt min bedömning bidrar 

till att resultatet kan ses som tillförlitligt.  

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av min genomförda studie är att det finns ett 

samband mellan informanternas spårkutvecklingsnivå och processbarhetsteorins förutsägelser. 

Däremot gäller inte detta samband med processbarhetsteorins alla språkutvecklingsnivåer. 

Nivå 3 morfologi och nivå 4 syntax visar på språkutvecklingsnivåer inte alltid följer en 

bestämd ordning, utan att det mellan vissa av nivåerna förekommer överlappningar, vilket 

även andra undersökningar visat. 
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6. Avslutning 
	  
Processbarhetsteorin kan ses som ett formativt bedömningsunderlag då teorin utgår ifrån ett 

utvecklingsperspektiv. Teorin kan i enlighet med en formativ bedömning tydliggöra var en 

inlärare befinner sig i sin språkutveckling och som resultat kunna visa på vilka mål som 

eleven bör komma vidare mot. Flyman Mattson och Håkansson (2010:9) menar på att man 

som pedagog, med hjälp av analysmodellen, kan skapa förutsättningar för fortsatt 

språkutveckling hos andraspråksinläraren. Man kan i förväg som pedagog förhindra den 

frustation som skapas hos lärare själva, när de inte förstår varför eleven inte lär sig, eller 

förhindra den frustation hos eleven som inte förstår varför hen inte lyckas gå framåt i sin 

språkbehärskning.  

Det finns en hel del forskning och undersökningar som gjorts i syfte att pröva 

processbarhetsteorin. Jag finner därför det svårt att föreslå någon vidare forskning eller 

fördjupning inom området eftersom processbarhetsteorin redan har undersökts utifrån flera 

olika språkkomponenter. Däremot anser jag att det vore intressant att veta mer om varför den 

predikativa kongruensen i processbarhetsteorins nivåer processas i ett tidigare skede än den 

attributiva kongruensen. Med fler studier som kan visa på att predikativ kongruens 

automatiseras före attributiv kongruens kan processbarhetsteorin behövas ses över och 

möjligtvis konstrueras om.  

Avslutningsvis kan inlärningen av ett nytt språk upplevas som svår i de flesta fall och 

trappstegen till målspråket kan ofta kännas oändliga. Det är viktigt att man på ett tydligt sätt 

visar eleven att hen är på god väg i sin språkutveckling mot målspråket. På så vis kan 

processbarhetsteorin fungera som ett verktyg som gör dessa trappsteg minde höga och mer 

åskådliga, för såväl lärare som elever.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
	  

Uppgiftsblankett: 

Du ska skriva en återberättelse utifrån filmklippet jag visar upp för er. Du kan 
skriva så långt du vill. 

 

Hur gammal är du: 

Vad är ditt modersmål: 

Hur länge har du bott i Sverige: 

                                            

Bilaga 2 
	  

Informationsblankett: 

Vill du hjälpa mig med min C- uppsats? 

Mitt namn är Edona och jag studerar till att bli lärare för elever som går på högstadiet. Denna 
termin ska jag skriva en uppsats om språkinlärning och skulle behöva hjälp av dig att 
genomföra en liten och ofarlig skrivuppgift. Din medverkan är frivillig, men jag hoppas att du 
vill ställa upp. Du deltar anonymt och din identitet samt övriga uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt. 

 

Jag kommer till er på lektionen den 16:e oktober klockan 11:00.  

 

Hälsningar 

Edona 

	  


