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Sammandrag 
Syftet med uppsatsen var att genom en analysmodell baserad på processbarhetsteorin 

(PT, Pienemann, 1998), bedöma de grammatiska nivåerna i elevtexter i svenska som 

andraspråk. Bedömningen syftade till att studera förekomster av grammatiska 

strukturer, med särskilt fokus på automatisering av inversion efter topikalisering, liksom 

variation av satsdelstyp i fundamentet vid obligatorisk kontext för inversion. 18 texter 

skrivna av elever i samma grupp på det gymnasieförberedande programmet 

Språkintroduktion samlades in vid ett tillfälle. Dessa analyserades sedan utefter en 

analysmodell, baserad på PT, som berör grammatisk processning, automatisering och 

variation. Resultatet visade att elevernas grammatikkunskaper följde de hierarkiska 

nivåerna i processbarhetsteorin, liksom att inversion delvis hade automatiserats. De 

vanligaste satsdelstyperna i fundamenten var tidsbisatser och tidsadverbial. I en del fall 

följdes de inledande bisatserna av den så kallade så-konstruktionen, vilket vid flertalet 

tillfällen ledde till korrekt inversion av subjekt-verb. Processbarhetsteorin och den 

analysmodell som använts i studien upplevs vara goda tillgångar i arbetet med både 

utformning av grammatikundervisning och bedömning av grammatiska 

utvecklingsnivåer i elevtexter i ämnet svenska som andraspråk. 
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1 Inledning 
I det framtida yrket som svenska som andraspråkslärare kommer jag möta elever på 

olika språkliga nivåer med olika utmaningar. Det är då av stor vikt att jag kan anpassa 

min undervisning och använda lämpliga bedömningsverktyg, vilket också står i 

läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011a). Genom att undersöka och fördjupa 

mig i en analysmodell för grammatisk utveckling, är förhoppningen att i framtida 

klassrum kunna arbeta på ett adekvat och språkutvecklande sätt, tillsammans med 

eleverna. Den teori som står i centrum för föreliggande uppsats är processbarhetsteorin 

(Pienemann, 1998), vilken utgår från att grammatisk utveckling är en universell, 

kognitiv process som är oberoende av omgivningen. Teorin erbjuder därmed en 

möjlighet att förutsäga nästa steg i den grammatiska utvecklingen, vilket kan vara av 

intresse för lärare som vill kunna planera och bedriva en givande 

grammatikundervisning. 

Processbarhetsteorin, eller PT, är en språkinlärningsteori som tillämpats på flera 

språk, exempelvis engelska, tyska, italienska, arabiska och japanska (Pienemann, 2015). 

Teorin har också applicerats på svenska (Pienemann & Håkansson, 1999), vilket ger 

detta arbete en god grund att stå på. Uppsatsens studie syftar bland annat till att 

undersöka huruvida de grammatiska nivåerna lärs in hierarkiskt i enlighet med PT, 

liksom om nivåerna skiljer sig mellan eleverna i en och samma grupp på det 

gymnasieförberedande programmet Språkintroduktion (Skolverket, 2017). Ett större 

syfte med uppsatsen är att få en fördjupad kompetens i bedömning av grammatik, 

liksom även att fördjupa förståelsen för uppdraget att bedriva en givande undervisning 

för alla, även om elever eventuellt befinner sig på olika nivåer i språket. 

 

1.1 Bakgrund 

Denna didaktiskt inriktade uppsats tar sin utgångspunkt i forskningsfältet 

andraspråksinlärning och andraspråksutveckling. Syftet med uppsatsens undersökning 

är att bedöma elevtexter i svenska som andraspråk utifrån de grammatiska 

utvecklingsstadierna i PT (Pienemann, 1998). Bedömning av språkutveckling har 

historiskt sett ofta handlat om felanalyser (Corder, 1967), men genom 

interimspråksteorin (Selinker, 1972) kom istället de framsteg som inlärare gjorde i 

centrum. Termen interlanguage eller interimspråk betecknar det språk en inlärare har 

under utvecklingen av ett nytt språk. Utifrån detta begrepp ses språkinlärning som en 
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ständig, successiv process där inlärare genom sin produktion testar, förkastar eller 

behåller sina hypoteser om ett språks uppbyggnad, i interaktion med omvärlden 

(Selinker, 1972, s. 211ff). Vetskap om detta är viktigt i en undervisningssituation, där 

lärare behöver planera och genomföra lektioner med utgångspunkt i elevernas språkliga 

nivåer (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 12), men också bedriva sin 

undervisning på ett sätt som motiverar och uppmuntrar eleverna. När tyngdpunkten 

inom språkforskningen förflyttades från felanalyser till studium av interimspråket, 

flyttades också fokus från misstagen till framgångarna som gjordes, vilket innebar en 

mer positiv syn på inläraren och dennes språk. När Pienemann (1998) utformade 

processbarhetsteorin konkretiserades inlärningsgången för grammatisk utveckling på ett 

andraspråk och det skapades ett nytt verktyg för bedömning av inlärarspråk. Eftersom 

ett stadium i PT räknas som processbart redan vid den första förekomsten av ett 

produktivt exempel av en struktur (Håkansson, 2013, s. 152), kan lärare tidigt se när 

eleverna är på väg mot nästa steg i språket. Därmed kan PT erbjuda en modell för ett 

positivt och tidseffektivt bedömande av grammatiken i ett inlärarspråk. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka processbarhetsteorins giltighet och användbarhet i 

arbetet med bedömning av elevtexter i svenska som andraspråk i en elevgrupp på det 

gymnasieförberedande programmet Språkintroduktion. Syftet konkretiseras i följande 

frågeställningar: 

 

1. Följer elevernas grammatiska utveckling stegen i PT? 

2. Skiljer sig de grammatiska nivåerna mellan elever i en och samma grupp? 

3. Hur väl är inversion efter topikalisering automatiserat i texterna? 

4. Vilka satsdelar är topikaliserade i fundamenten i texterna? 

5. Kan processbarhetsteorin vara en tillgång i bedömning av elevtexter? I så fall hur? 

 

1.3 Hypotes 

Hypotesen för arbetet är att elevernas grammatiska utveckling följer stadierna i 

processbarhetsteorin, samt att det är en spridning av de grammatiska nivåerna i en och 

samma elevgrupp. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras processbarhetsteorin tillsammans med för teorin och analysen viktiga 

nyckelbegrepp. Så-konstruktionen redovisas övergripande, liksom några didaktiska 

implikationer. Avslutningsvis finns en övergripande och kortfattad redovisning av 

tidigare forskning på området. 

 

2.1 Processbarhetsteorin 

Processbarhetsteorin (PT) presenterades första gången av Pienemann med syftet att 

förklara och förutse andraspråksinlärares grammatiska utveckling (Pienemann, 1998, s. 

89). PT bygger på en modell för talproduktion (Levelt, 1989) och förutsättningen att 

människan skapar sitt språk via kognitiva processer samt att språkbehärskningen 

utvecklas steg för steg. Språkutvecklingen är en produkt av relationen mellan kunskapen 

om grammatiska och andra språkliga företeelser och förmågan att använda dessa 

kunskaper i den egna produktionen (Pienemann, 1998, s. 3). Två viktiga aspekter för en 

språkinlärningsteoris giltighet är att den dels ska kunna svara på vad som tillåter en 

inlärare att nå språklig kompetens, dels vad som orsakar utvecklingen av denna 

kompetens enligt vissa stadier. Dessa utvecklingsstadier är avhängiga den mänskliga 

språkprocessorns uppbyggnad. Vad som orsakar utvecklingen av den språkliga 

kompetensen har Pienemann (1998, s. 4) benämnt the developmental problem och i 

strävan efter att förklara detta problem har PT utformats: ”… the sole objective of 

Processability Theory [is] to determine the sequence in which procedural skills develop 

in the learner” (Pienemann, 1998, s. 5). PT utgår med andra ord ifrån tanken att språk 

utvecklas genom procedurella stadier inom inläraren. Att ta med i beräkningen är dock 

människans begränsade möjlighet att processa information i arbetsminnet. Därför är det 

av betydelse att inläraren automatiserar grammatiska strukturer i målspråket, i syfte att 

göra plats för processning av nya strukturer. Tillägnandet (acquisition) utgörs då av en 

automatiseringsprocess (Pienemann, 1998, s. 5). 

Inom PT appliceras den grammatiska teorin Lexical-Functional Grammar, LFG, 

på målspråket för att förutspå specifika grammatiska stadier och därigenom förbereda 

en kommande analys (Pienemann, 1998, s. 6). LFG behandlas inte vidare i detta arbete, 

utan i fortsättningen tas istället avstamp i PT bearbetad för svensk grammatik 

(Pienemann & Håkansson, 1999), liksom i den modell som Flyman Mattson och 

Håkansson (2010) utarbetat för analys av svenskt inlärarspråk enligt PT:s stadier. Dessa 
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stadier är implikationella, vilket innebär att det föregående stadiet måste vara processat 

för att nästa ska kunna påbörjas (Pienemann, 1998, s. 6). I fortsättningen görs 

hänvisningarna för analys enligt PT för svensk grammatik till Pienemann och 

Håkansson (1999) och hänvisningar till teorin som sådan till enbart Pienemann (1998). I 

en PT-analys utgår man även ifrån det så kallade emergence criterion, eller 

uppträdandekriteriet (Håkansson, 2013, s. 152), vilket innebär att det räcker att en 

struktur produceras av inläraren en produktiv gång, för att räknas som processad. Med 

produktiv menas att det måste finnas en kontrast i strukturen, exempelvis samma ord i 

singular och plural, och inte en inlärd helfras (Håkansson, 2013, s. 153). Emellertid kan 

denna kontrast upptäckas genom två typer av variation, morfologisk och lexikal. En 

morfologisk variation kan exempelvis vara hund-hundar (singular-plural av samma 

ord), medan en lexikal kan vara exempelvis hund-hästar (här: singular-plural av olika 

ord). I tabell 1 nedan presenteras de fem nivåerna i processbarhetsteorin, anpassade för 

svenska (Pienemann & Håkansson, 1999). 

 

Tabell 1. De grammatiska utvecklingsstadierna i svenska enligt processbarhetsteorin 
(från Pienemann & Håkansson, 1999; Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 68f). 

Nivå Morfologi Syntax 

5. Textnivå 
 

Inget processande på 
morfologisk nivå. 

Grammatisk information processas mellan 
satser och inlärare gör skillnad mellan 
huvudsats och bisats: Han kör inte bil vs Jag 
kommer om han inte kör bil. 
Skillnad görs även mellan ordföljd i direkt 
och indirekt fråga: Kommer de? vs Jag vet 
inte när de kommer. 

4. Satsnivå 
 

Grammatisk information 
processas mellan fraser. 
Predikativ kongruens. Alla 
var glada, jag var glad. 

Inversion efter topikalisering. Nu kommer de. 
Inversion även i bisats. Jag vet inte när 
kommer de. 
Negation inkorrekt i bisats. 
Jag vet att de kommer inte. 

3. Frasnivå 
 

Grammatisk information 
processas inom fraser. 
Attributiv kongruens i NP. 
Två gånger, ett nytt bil, en 
god vän, flera goda vänner. 
Sammansatta tempus i VP. 
Jag ska läsa en bok, jag har 
läsit en bok. 

Topikalisering med rak ordföljd (SV). De 
kommer nu, nu de kommer. 
Negation efter huvudverb. Jag tittade inte 
(på) tv igår. 

2. Ordnivå 
 

Lexikal morfologi processas 
(numerus). Finita verbformer 
i presens och preteritum 

Rak ordföljd (SV). Jag läser, de läser. 
Negation efter hjälpverb. Jag vill inte titta. 
Negation före huvudverb. Jag inte tittade tv 
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(enkla tempus). 
Kompis, kompisar, tre 
kompis. Jag läser, jag 
läste/läsade 

igår. 

1. 
Invarianta 
former 
 

Ordförrådets utveckling. 
Orden lärs in i statiska 
former, ingen grammatik 
appliceras. Boken, en boken, 
många boken. 

Inget processande på syntaktisk nivå. 

 

I tabellen ses en progression av de grammatiska strukturerna, mot en större grammatisk 

kompetens och reflektion kring svenskans grammatiska uppbyggnad. Tabellen 

summerar den första delen (processning) av tre i en bedömningsmodell för svenska som 

andraspråk (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010). För att kunna analysera 

andraspråkets grammatik (men inte täcka in övriga delar av språkinlärningen), utgörs de 

två andra delarna av modellen av automatiseringen av de grammatiska strukturerna och 

variationen av dessa (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 67-71). Det finns en 

koppling mellan antal korrekta strukturer i en inlärares produktion och 

automatiseringsprocessen av dessa strukturer hos inläraren. För att mäta automatisering 

räknas antal korrekta strukturer av så kallade obligatoriska kontexter, alltså de tillfällen 

då strukturen förväntas förekomma. Både en utelämnad och en avvikande struktur 

räknas som felaktiga. För att en struktur ska räknas som automatiserad krävs att 80-90% 

av förekomsterna är korrekta, vilket är de siffror man använder för infödda talare 

(Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 70). För att få en rättvisande bild över 

automatiseringsprocessen bör inlärares texter jämföras över tid. Variationen i 

inlärarspråket kan tillika mätas och jämföras mot en viss nivå av infödd talares 

variation. Vuxna modersmålstalare av svenska använder ca 40 % inverterad ordföljd 

(Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 71). Vid närmare studium av variation i 

språket kan exempelvis fokus koncentreras på vilken satsdel som återfinns i 

fundamentet. När förekomsten av olika satsdelstyper beräknas kan en översiktlig bild av 

variationen i en inlärares text fås. Emellertid är fallet även här, som för automatisering, 

att variationen bör bedömas över en längre tid. Som figur 1 visar påbörjas variationen 

senare i inlärningen men pågår sedan hela tiden i utvecklingen av ett språk. 
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Figur 1. Tyngdpunkt i tid för analys av de tre delarna i bedömningsmodellen (Flyman Mattsson 
& Håkansson, 2010, s. 66). 
 

I föreliggande analys står fundamentsplatsen i fokus. Som framgår av tabell 1 är det på 

nivå 4 i processbarhetsteorin (Pienemann & Håkansson, 1999) som inlärare förväntas 

invertera subjekt-verb efter topikalisering. Den satsdel som topikaliseras sätts i 

fundamentsplats (plats 1 i satsschemat) eftersom svenska är ett V2-språk och kräver 

placering av det finita verbet i påståendehuvudsats på plats 2. Detta kan vara särskilt 

utmanande för andraspråksinlärare och det är inte sällan avvikelser från denna 

ordföljdsregel som utmärker även avancerade inlärares språk (Philipsson, 2013, s. 129). 

Avvikelserna består då i att inläraren inte inverterar subjekt-verb efter topikalisering: Nu 

de kommer* istället för Nu kommer de (se nivå 3, tabell 1). Fundamentet kan varieras 

med olika slags adverbial, som i exemplet här (nu = tidsadverbial), med objekt, med 

satsadverbial eller med adverbiella bisatser (Ekerot, 2011, s. 74, 80). 

 

2.2 Didaktiska implikationer 

I relation till processbarhetsteorin kan ställas teachability hypothesis (Pienemann, 1998, 

s. 13). Denna hypotes om ”undervisningsbarhet” stödjs av de stadier som finns 

representerade i PT och det faktum att lärare inte kan hoppa över något stadium för att 

eventuellt gå snabbare fram i undervisningen. Om inläraren inte har processat den 

föregående nivån, kan inte denne ta till sig nästa nivå på ett effektivt sätt. Det skulle 

enligt denna hypotes alltså bli ett glapp i språktillägnandet och inläraren skulle vara 

oförmögen att ta till sig nya grammatiska strukturer som läraren försöker lära ut. 

Teachability hypothesis (Pienemann, 1998, s. 13) kan i sin tur relateras till 

inputhypotesen, i+1 (Krashen, 1981, s. 58). Inputhypotesen innebär att det till den 

aktuella språknivån hos inläraren (i) adderas ny input som ligger på nästa nivå för 

inläraren att processa, eller ta emot (+1). Det är enligt Kraschen bara genom att försöka 

förstå budskapet via den omkringliggande kontexten som vi lär oss nya språkstrukturer, 

inte genom att försöka förstå själva budskapet eller analysera det. Detta är 

Utvecklingsstadier fr GH.doc, sida 53 av 79, 2016-01-25 21:46 

nivå inte är uppnådd utan istället ge förutsättningar för de nivåspecifika strukturerna att visa 

sig. Dessa förutsättningar kan skapas genom olika eliciteringsstrategier som kan styras mot en 

specifik struktur eller vara något friare med huvudsakligt syfte att få inläraren att producera 

tal. Exempel på sådana strategier är att be inläraren komplettera meningar (Pojkarna vill ha 

mat, de är… (hungriga – predikativ kongruens)), ställa frågor (Vad gjorde du förra 

sommaren? – preteritum) och låta inläraren återberätta till exempel en film (talproduktion). 

För en sammanställning av de vanligaste eliciteringsstrategierna, se Hansson & Nettelbladt 

(2007:264).  

Användning av modellen 
Låt oss nu gå in mer konkret på hur modellen kan användas. Först och främst måste det 

poängteras att den består av olika delar som inte nödvändigtvis är beroende av varandra. 

Språkanalysen kan därmed utföras i den utsträckning som tid och arbetssituation tillåter. 

Modellen gör inte anspråk på att täcka alla aspekter av språkutvecklingen utan begränsas till 

grammatiska utvecklingsstadier samt ordförrådets utveckling.  Det finns också anledning att 

inrikta sig på olika delar av analysen beroende på var i språkutvecklingen inläraren befinner 

sig. Figur ?? får illustrera var tyngdpunkten i analysen kan ligga. 

Figur ?? 

 

Tidig inlärning              Senare inlärning 

Processning av grammatiska strukturer sätter igång i början av inlärningsprocessen vilket gör 

att den här analysen kan påbörjas ganska tidigt. När inläraren har uppnått textnivån ersätts 

processningen av automatisering av strukturerna. Automatiseringen påbörjas dock långt 

tidigare och sker parallellt med processningen samt fortsätter även hos den avancerade 

inläraren. Variationen av satskonstruktioner blir intressant att analysera först när inlärningen 

har pågått en tid och tillräckligt många strukturer är processade för att kunna varieras och blir 

allt viktigare ju mer avancerat språket blir. Ordförrådets utveckling är däremot intressant att 
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kontroversiellt, då det i princip helt negligerar undervisningens roll för inlärningen 

(Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 26). Andraspråksundervisning tenderar att 

vara olik det inputhypotesen föreskriver, eftersom man i undervisning inte sällan utgår 

ifrån regler och sedan ger exempel, istället för att ge exempel först och därefter 

undersöka regeln (Krashen, 1981, s. 59). Undervisning bör ligga på nivån i+1, för att 

inlärare ska få tillräckligt med ny input att analysera. Enligt inputhypotesen är dock 

grammatikundervisning i isolerade moment onödigt och kan till och med vara skadligt, 

eftersom input då blir artificiell och utan kontext. Inlärare kommer att utveckla dessa 

grammatiska strukturer i sinom tid, om det erbjuds tillräcklingt med input (på i+1-nivå) 

och om lärare arbetar med denna nivå i en kontext via genuin kommunikation (Krashen, 

1981, s. 59). 

Citatet ”It it practically impossible to discuss any topic of real interest in any 

depth when the hidden agenda is practice of a structure” (Krashen, 1981, s. 59), 

konkretiserar en nackdel med grammatiskt sekvenserad undervisning: risken att förlora 

djupet och autenciteten i undervisningen genom att enbart fokusera på separata 

strukturer. Det är av stor vikt att använda autentiskt material för att stärka motivationen. 

Undervisningen bör inte ge lösryckta fakta om grammatiska strukturer, utan istället 

fokusera på att se till att inlärarna förstår de texter de möter. Lärare kan inte heller ta för 

givet att alla elever är på samma språkliga nivå, eller att samtliga har fått undervisning i 

varje (tidigare) struktur (Krashen, 1981, s. 59). 

Kan Krashens inputhypotes vara av värde i sammanhanget med 

processbarhetsteorin? Ja, det kan den eftersom att inputhypotesen tar fasta vid att 

grammatik processas på olika stadier och att man i grammatikundervisning bör 

utvärdera och arbeta efter inlärarnas aktuella nivåer (om än inte explicit) (Krashen, 

1981). Emellertid baseras PT på tanken att språkutvecklingen är en produkt av 

relationen mellan kunskap om grammatiska företeelser och förmågan att använda dessa 

kunskaper i egen produktion (Pienemann, 1998, s. 3), vilket betonar vikten av 

undervisning och utveckling av kunskaper om grammatiska företeelser. 

I den nationella läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011a, s. 14f) står att lärare 

i bedömning och betygsättning ska ge eleverna fortlöpande information om framgångar 

och utvecklingsbehov i studierna, liksom att de ska redovisa för eleverna på vilka 

grunder de sätter betygen. Lärare ska utnyttja all information de har om elevers 

kunskaper för att i relation till kunskapskraven sätta betyg, liksom att även beakta 

”sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella 
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undervisningen” (Skolverket, 2011a, s. 15). Skolans mål är enligt läroplanen också att 

varje elev ”kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till 

kraven för utbildningen” (Skolverket, 2011a, s. 14). Det läroplanen framskriver skulle 

kunna vara ett underlag för processbarhetsteorins användbarhet i bedömning av elevers 

(grammatiska) kunskaper, bland annat tack vare dess tydlighet i form av konkretiserade 

utvecklingsstadier som kan vara inbjudande att använda i samtal med eleven i en 

bedömningssituation. Lärare kan diskutera framgångar och utvecklingsbehov med 

eleven med en tydlig modell för handen. Eleven kan också själv bedöma sina 

grammatikkunskaper genom modellen, en förmåga som ingår i mål 8 under ämnets 

syfte i ämnesplanen för svenska som andraspråk: ”förmåga att reflektera över den egna 

språkinlärningen” (Skolverket, 2011b, s. 1). Allt eftersom bedömning görs torde lärare 

inse behovet av individanpassad undervisning, med tanke på att elever inte sällan 

befinner sig på olika språkliga nivåer, men ändå undervisas i samma grupp. 

Individanpassad undervisning är något som betonas i de nationella styrdokumenten 

(Skolverket, 2011a, s. 10). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Efter de ovan avhandlade teoretiska utgångspunkterna om bland annat 

processbarhetsteorin, inputhypotesen och föreskrifterna i de nationella styrdokumenten, 

följer här exempel på tidigare forskning där PT applicerats i bedömning av svenska som 

andraspråksinlärares produktion. Tidigare forskning som rör fundamentets variation 

presenteras också. Forskningsresultaten som presenteras nedan bedöms vara relevanta i 

sammanhanget med föreliggande studie eftersom de bekräftar processbarhetsteorins 

giltighet i bedömning av grammatisk utveckling i svenska som andraspråk. Resultaten 

visar även att vissa grammatiska kontexter gynnar inversion av subjekt-verb efter 

topikalisering av exempelvis adverbial, liksom att automatiseringsprocessen av 

inversion är en utmaning för inlärare av svenska. Samtliga aspekter utgör punkter som 

denna studie ämnar att undersöka. Forskningen har hittats bland annat i tidskrifterna 

Language Learning, IRAL och Studies in Second Language Acquisition. Sökning har 

genomförts i exempelvis databaserna ERIC och ProQuest Social Science Premier 

Collection. 

I Håkansson (1998, se även Håkansson 2013) undersöktes användningen av 

omvänd ordföljd efter topikalisering hos fyra inlärare av svenska som andraspråk, under 

två års tid. Inlärarna skulle återberätta en scen ur en film vid fyra tillfällen med cirka sex 



 

 11 

månaders intervall. Detta för att kunna se den grammatiska utvecklingen enligt 

processbarhetsteorins stadier för svenska (Pienemann & Håkansson, 1999). Resultatet 

av studien visade att inlärarna redan vid första tillfället processade inversion efter 

topikaliserat adverbial. Vid nästa inspelningstillfälle hade tre av inlärarna ökat 

användandet av denna inversion i obligatoriska kontexter. Det som sedan förvånar är att 

samma tre inlärare vid det tredje tillfället istället har minskat sitt användande av 

inversion. Den fjärde inläraren, som minskade sitt användande vid andra tillfället, ökade 

istället vid det tredje. Resultatet visar att automatiseringsprocessen av inversion efter 

topikalisering tar tid för inlärare i svenska som andraspråk. 

Studien (Håkansson, 1998) påvisar även intressanta resultat gällande tiden för 

grammatisk utveckling beroende på om inlärare har lärt sig svenska i formell eller 

informell kontext. Hypotesen var att processbarhetsteorins stadier (Pienemann & 

Håkansson, 1999) skulle kunna ha lärts in i en annan ordning hos inlärare som fått 

formell undervisning än hos dem som inte fått det. Studien genomfördes på åtta inlärare, 

varav fyra i en informell kontext och fyra i en formell sådan. Inlärarna i den första 

gruppen hade varit i Sverige mellan 3 ½ och 4 år, medan inlärarna i den andra gruppen 

var universitetsstudenter som följde en intensivkurs i svenska och som hade varit i 

landet mellan 3 och 6 månader. Universitetsstudenterna fick återberätta samma filmscen 

som de andra fyra inlärarna hade gjort vid ett tidigare tillfälle. Resultatet visade att båda 

grupperna följde inlärningsgången som PT föreskriver, liksom att inlärarna gjorde 

samma typ av fel. Inlärarna var samtliga på PT-nivåerna 4 och 5 vid studiens 

genomförande. Inlärarna nådde samma nivåer i den grammatiska utvecklingen, men på 

mycket olika tid. Studien bekräftar undervisningens betydande roll för 

språkutvecklingen (Håkansson, 1998, s. 49). 

En annan studie av utvecklingen av inversion hos vuxna svenska som 

andraspråksinlärare (Bolander, 1989) fann att det var vilken typ av satsdel som 

placerades i fundamentetsposition som avgjorde tillämpningen av inversion. Den mest 

förekommande satsdelen i fundamentet var adverbial, men den mest korrekta 

användningen av inversion gjordes när ett objekt placerades initialt i satsen. Dessutom 

verkade det som att verbet kommer var extra gynnsamt för omvänd ordföljd i studien 

(Bolander, 1989, s. 76). Samma sak konstaterades i Håkansson (2013). En inlärares 

återberättanden med cirka ett och ett halvt års mellanrum jämfördes och hade vid båda 

tillfällena omvänd ordföljd efter verbet kommer och en gång efter verbet tänker 

(Håkansson, 2013, s. 163). I övriga obligatoriska kontexter hade inte inläraren tillämpat 
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inversion. Detta visar att vissa kontexter är mer gynnsamma än andra för inversion efter 

framförställt adverbial, exempelvis verbet kommer, men även objekt placerat initialt i 

satsen (Bolander, 1989). 

I en avhandling (Philipsson, 2007) undersöktes andraspråksinlärares användning 

av verbmorfologi, liksom olika frågestrukturer och dessas ordföljd. Syftet med 

avhandlingen var att undersöka giltigheten för begreppen typologisk markering och 

processbarhet för det material som samlades in. Det testades även hur väl de två 

teorierna skulle kunna förutsäga strukturer i inlärarspråket, liksom hur teorierna skulle 

beskriva och förklara resultaten av undersökningen (Philipsson, 2007, s. 191). En 

tvärsnittstudie gjordes med 36 gymnasieungdomar där modersmålen var irakisk 

arabiska, persiska och somali. Ungdomarna hade kommit olika långt i sin inlärning (låg, 

mellan eller hög nivå av svenska). De delades upp i nio grupper baserat på modersmål 

och behärskningsnivå. Det fanns också en kontrollgrupp av jämnåriga L1-talare. 

Teorierna som användes var processbarhetsteorin, eller PT, (Pienemann, 1998) och 

markeringsskillnadshypotesen (MDH), en teori som kan användas för att förutspå 

eventuella inlärningssvårigheter i ett språk, beroende på markeringsgrad (Eckman, 

2004). Ju mer typologiskt markerat ett språk är, desto mer utmanande blir det att lära 

sig, enligt denna hypotes. MDH behandlas inte vidare i detta arbete. Avhandlingens 

resultat visade att teorierna och dessas begrepp har både för- och nackdelar gentemot 

varandra, samt att de ger möjligheter till olika angreppssätt för analys av inlärarspråk 

(Philipsson, 2007, s. 192). Processbarhetsteorins (Pienemann, 1998) förutsägelser ger 

inte en lika stor spännvidd över de språkliga nivåerna som MDH (Eckman, 2004) gör, 

vilket kan vara en nackdel för PT. Emellertid möjliggör PT en djupare och jämförande 

analys över de lexikala, morfologiska och syntaktiska nivåerna samtidigt, vilket inte är 

fallet med MDH (Philipsson, 2007, s. 192). De förutsägelser som de två teorierna ger 

har i avhandlingens material inte gett upphov till motstridigheter, utan stämmer överens 

med det de förväntas förutsäga. Som helhet ger avhandlingen stöd för både 

markeringsskillnadshypotesen och processbarhetsteorin (Philipsson, 2007, s. 193). 

I en studie av Håkansson och Norrby (2010) undersöktes universitetsstudenters 

svenska i två olika kontexter, i Malmö (svenska som L2), respektive Melbourne 

(svenska som främmande språk: FL). I processbarhetsteorin (Pienemann, 1998) 

föreskrivs att grammatisk utveckling är en kognitiv process som inte påverkas av 

omgivningen. Hypotesen för studien var därmed att teorin har universell giltighet och 

att den grammatiska utvecklingen därför inte skulle se annorlunda ut för inlärarna i 
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Melbourne än för dem i Malmö (Håkansson & Norrby, 2010, s. 633). Tre aspekter av 

språkinlärningen studerades: grammatisk utveckling, pragmatisk kompetens och 

ordförråd. Eftersom det är grammatik som står i fokus för detta arbete, kommer inte 

resultaten i de två senare aspekterna att redovisas här. För bedömning av 

grammatikaspekten samlades skriven data in bestående av översättningsövningar och fri 

produktion under tre tillfällen över ett år. Översättningsövningarna innehöll 

obligatoriska kontexter för kongruens inom nominalfras, predikativ kongruens, subjekt-

verb-inversion och ordföljd i bisats (Håkansson & Norrby, 2010, s. 635). Texterna 

analyserades utefter stadierna 2-5 i processbarhetsteorin för svensk grammatik 

(Pienemann & Håkansson, 1999). Analysen visade att hypotesen kunde bekräftas, då 

den grammatiska utvecklingen över tiden som undersökningen gjordes var identisk för 

båda grupperna. Utvecklingen följde tillika PT:s implikationella struktur. Studiens 

resultat tillskriver därmed processbarhetsteorin ytterligare giltighet för analys av skriven 

inlärarsvenska, oavsett i vilken miljö svenskan lärs in (Håkansson & Norrby, 2010, s. 

642). 

Så-konstruktionen (Ekerot, 2011, s. 81), som undersöks i föreliggande studie, är 

en grammatisk konstruktion med betydelse för muntlig kommunikation. Adverbet så 

används i många fall där en adverbiell bisats har topikaliserats, varpå inversion av 

subjekt-verb bör följa. I syfte att möjliggöra en längre tankepaus i yttrandet, kan ett så 

skjutas in på fundamentsplats, vilket placerar den topikaliserade bisatsen i extraposition 

(XP), det vill säga framför/utanför satsen: Om man ska leka leken, så måste man vara 

fler än 4 personer (exempel ur en elevtext i studien). Den inledande konditionalbisatsen 

(Om man ska leka leken) står utanför satsen (XP), följd av så i fundamentet, varpå 

inversion kommer av subjekt-verb (måste man). Att placera in så ger alltså talaren en 

större chans att planera sitt yttrande och genomföra en korrekt inversion (Ekerot, 2011, 

s. 81). Så-konstruktionen är vanlig vid topikaliserade bisatser, som i exemplet, och är i 

viss mån godkänd i skriftspråk. Emellertid tas denna konstruktion sällan upp i 

andraspråksundervisning, just med anledning av att adverbet skulle vara ett talspråkligt 

och onödigt småord (Ekerot, 2011, s. 82). Dock visar exemplet ovan att detta kan ge 

chans till korrekt inversion efter topikaliserad bisats. 
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3 Metod och material 

I detta kapitel redovisas studiens insamling- och analysmetoder, liksom materialet 

arbetet baseras på. I kapitlet finns även ett avsnitt om etiska principer, liksom ett om de 

initiala pilotstudierna. 

 

3.1 Metod 

Uppsatsens studie baserar sig på insamlade elevtexter i syfte att testa 

processbarhetsteorins giltighet för svensk kontext, (Pienemann & Håkansson, 1999) 

liksom att utforska fundamentsvariation och dess konsekvenser för inversion av subjekt-

verb. Studien är därmed av deduktiv karaktär och kombinerar en kvalitativ-didaktisk 

ansats med en kvantitativ analys. Urval som forskningsstrategi är lämplig när man 

behöver samla in fakta i syfte att testa en teori och forskare behöver vara tydliga med 

om de väljer ett representativt eller utforskande urval (Denscombe, 2014, s. 33). I 

föreliggande undersökning har ett utforskande urval gjorts, eftersom materialet består av 

18 elevtexter och därför inte kan sägas vara representativt. Urval kan göras med ett 

syfte, så kallat purposive sampling (Denscombe, 2014, s. 41), där deltagarna har 

handplockats för studien. Så är fallet här, då elevgruppen har valts ut som relevant på 

aspekterna gymnasieålder och undervisningssituation, eftersom Språkintroduktion 

(Skolverket, 2017) utbildar ungdomar i svenska som andraspråk. Detta är både den 

elevgrupp och ämnesinriktning som väntar mitt kommande yrkesliv. 

 

3.1.1 Insamlingsmetod 

I detta arbete har dokument i form av elevtexter samlats in under ett specifikt tillfälle. 

Elevgruppen, uppgiften och den insamlade korpusen presenteras utförligare under 

kapitel 3.2. Dokument som undersökningsmaterial har i forskningssammanhang framför 

allt en god egenskap genom att vara beständigt (Denscombe, 2014, s. 225f). 

Beständigheten inger en säkerhet i att även om tid förflyter mellan insamlingstillfället 

och analystillfället, har ingenting förändrats i materialet. Punkter som bör beaktas vad 

gäller validitet i dokumentdata är bland annat autencitet och trovärdighet (Denscombe, 

2014, s. 230). Vad gäller autenciteten i elevtexterna kan sägas att de är skrivna vid en 

specifik tidpunkt, under min närvaro. Eleverna har under tiden för genomförandet (60 

minuter) inte fått använda ordbok eller andra hjälpmedel som skulle kunna påverka 

utfallet. De placerades också individuellt. Om någon hade en fråga kring exempelvis ett 
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specifikt ord eller vad något kallas på svenska (namn på lekar, se 3.2), gavs ordet av 

antingen mig eller klassens lärare. I syfte att säkerställa trovärdighet i ett material bör 

forskare kontrollera vilket syfte dokumentet skrevs för, vem som skrev dokumentet, 

samt i vilken social miljö dokumentet skrevs (Denscombe, 2014, s. 230). En utförligare 

diskussion kring denna punkt finns i kapitel 5.1. 

 

3.1.2 Analysmetod 

För den grammatiska analysen av det insamlade materialet används en analysmodell 

(Flyman Mattson & Håkansson 2010, s. 70-75) framtagen i enlighet med 

processbarhetsteorin bearbetad för svenskt inlärarspråk (Pienemann & Håkansson, 

1999). Analysen kommer beröra tre delar av inlärarspråket hos deltagarna: förekomsten 

av grammatiska strukturer, automatisering av inversion efter topikalisering och 

variation av satsdelar i fundamentet. Resultatet gällande förekomster av grammatiska 

strukturer redovisas i form av en implikationstabell (se tabell 2, kapitel 4), där 

förekomst på en högre nivå förutsätter (implicerar) förekomst på lägre nivå (Håkansson 

& Norrby, 2010, s. 638). I denna studie har morfologi på nivåerna 2 och 3 i 

processbarhetsteorin undersökts, medan både morfologi och syntax har studerats på nivå 

4. På nivå 5 har endast syntax undersökts, eftersom inget morfologiskt processande görs 

på denna nivå (se tabell 1, kapitel 2.1). Under analysen har kontraster studerats inom 

respektive elevtext, för att avgöra om just den inläraren når upp till en viss nivå. 

Exemplen som ges i det följande kommer från de insamlade elevtexterna och 

kontrasterna har hittats inom en och samma text. På grund av att materialet inte 

eliciterades framkom inte heller alltid en morfologisk kontrast för varje struktur, vilket 

är anledningen till att exempel på både morfologisk och lexikal kontrast ges (se 

förklaring i kapitel 2.1). På nivå 2 har morfologisk kontrast funnits i numerus (person – 

personer). På samma nivå har även enkla tempus i presens och preteritum hittats (är – 

var, bestämmer – bestämde). På nivå 3 har lexikal kontrast hittats i attributiv kongruens 

(en annat* lek – olika slags leker) och sammansatta tempus i verbfras (har lekt – ska 

leka). På nivå 4 återfinns lexikal kontrast i predikativ kongruens (när vi var små – det är 

svårt) och inversion efter topikalisering ([BS] brukade jag). Till sist har på nivå 5 

kontrast hittats gällande negationens placering i huvudsats och bisats (rutan ska inte 

vara jätte står – för att han/hon inte ser när). 

En tabell med obligatoriska kontexter för inversion återfinns även i resultatkapitlet 

(tabell 3, kapitel 4) där det kan utläsas i hur hög grad inversion är automatiserat i de 
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aktuella elevtexterna. Därpå presenteras hur fundamentspositionen varieras med olika 

satsdelar i elevtexterna, både vid korrekt och utebliven inversion (tabell 4 och 5, kapitel 

4). Så-konstruktionens (Ekerot, 2011, s. 81) användning i elevtexterna redovisas tillika i 

resultatkapitlet. 

 

3.2 Material 

Samtliga av undersökningens 18 deltagare är elever från samma grupp på det 

gymnasieförberedande programmet Språkintroduktion, som i detta fall ligger i 

anslutning till en gymnasieskola i södra Sverige. Eleverna är alla mellan 16 och 19 år 

och har olika modersmål. Tillsammans behärskar gruppen 14 olika språk där de mest 

förekommande är engelska, persiska, arabiska, dari och somaliska. Många har fler än ett 

(1) språk före svenskan. Språkintroduktion kan löpande ta in elever i undervisningen, 

vilket innebär att eleverna är på olika språkliga nivåer. Det är också olika hur länge 

eleverna har gått programmet i förhållande till hur länge de har bott i Sverige. Det 

skiljer sig likväl hur ofta eleverna använder svenskan på fritiden. Detta framkom i 

samband med undersökningen då eleverna fick berätta vilka deras tidigare språk är, hur 

länge de har varit i Sverige, hur länge de har studerat på Språkintroduktion, liksom om 

och i så fall när de använder svenska på fritiden. Dessa frågor ställdes för att kunna få 

en bakgrundsbild av elevernas språkliga förutsättningar. Se bilaga B för exempel på 

undersökningen och dessa frågor. 

Uppgiften deltagarna fick var att i fri produktion besvara frågorna ”Vilka lekar 

lekte du som barn?, Med vilka? Var?”. Efter avslutad insamling tillhandahölls en korpus 

om 18 elevtexter med olika längd och komplexitet. Slumpen gjorde att elevtexterna 

kunde delas in i tre grupper beroende på längd, med sex texter i varje grupp. I enlighet 

med de etiska principerna (se nedan), anonymiserades deltagarna med bokstäverna A-R. 

Texter skrivna av deltagarna A-F räknades som korta texter, där 1/3 av det totala 

skrivutrymmet fylldes. Deltagarna G-L använde cirka 2/3 av utrymmet, medan 

deltagarna M-R använde hela utrymmet. Exempel på en elevtext där hela utrymmet 

användes kan läsas i bilaga C. 

 

3.3 Etiska principer 

De fyra etiska huvudkraven i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 7-14). Informationskravet innebär att de av forskningen 
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berörda personer ska informeras om forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i en undersökning själva bestämmer över sin medverkan. Är deltagarna under 

15 år behövs även målsmans godkännande. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter 

om deltagare i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet eller anonymitet, 

liksom att ingen obehörig ska kunna ta del av eventuella personuppgifter. Slutligen 

innebär nyttjandekravet att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 

användas i forskning. Inför och under uppsatsens studie har hänsyn tagits till samtliga 

fyra krav. Alla deltagare är mellan 16 och 19 år, varför inget godkännande från 

målsman var aktuellt. I bilaga A finns dokumentet som deltagarna fick skriva under 

efter att ha fått muntlig information om de etiska principerna. 

 

3.4 Pilotstudier 

Två pilotstudier genomfördes med syfte att kontrollera undersökningens funktionalitet. 

Till en början var tanken att undersökningen skulle bygga på att eleverna fick skriva 

tankar kopplade till ett antal bilder ur boken Det röda trädet (Tan, 2011). Efter den 

första pilotstudien på en L1 respektive L2-talare av svenska upptäcktes brister. 

Resultatet gav varken längre texter eller variation att analysera, eftersom L1-talaren 

enbart skrev meningar såsom Flickan sitter i sin säng och Flickan ser blomman växa sig 

stark. Samtliga meningar hade rak ordföljd och gav ingen möjlighet till 

fundamentsvariation. Detta resultat är emellertid intressant i och med att L1-talare 

verkar begränsa sig till SV-ordföljd när de skriver till bilder. L2-talaren hade större 

variation i fundamentet, men SV-ordföljd var ändå mest framträdande. Det var 

fördelaktigt att genomföra denna pilotstudie och inse undersökningens brister i tid. 

Den andra piloten genomfördes på samma L1- och L2-talare. Det är av värde att 

testa på talare ur båda grupper, eftersom det genom en L1-talare finns möjlighet att se 

obegränsat antal grammatiska strukturer i produktionen, vilket bekräftas i citatet ”The 

fact that the NS [native speakers, min anm.] control group produced structures at all of 

these stages shows that the tasks are appropriate elicitation instruments for the 

structures in question” (Håkansson & Norrby, 2010, s. 638). Modersmålstalare 

förväntas alltså kunna producera strukturer på samtliga grammatiska nivåer i språket, 

om uppgiften möjliggör detta. Den andra pilotstudien gav ett tillfredställande resultat 

och studien i form av fri produktion genomfördes på de avsedda deltagarna. 
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4 Resultat 
Resultatet av uppsatsens studie presenteras nedan under fyra rubriker: förekomster av 

grammatiska strukturer, automatisering av inversion, variation av satsdelstyp i 

fundamentet, liksom användningen av så-konstruktionen i elevtexterna. 

 

4.1 Förekomster av grammatiska strukturer 

I tabell 2 nedan redovisas de grammatiska utvecklingsnivåerna i enlighet med stadierna 

2-5 i processbarhetsteorin anpassad för svenska (Pienemann & Håkansson, 1999). Både 

morfologisk och syntaktisk processning redovisas, liksom den högst uppnådda nivån i 

PT. Deltagarna är ordnade i en implikationell skala, vilket innebär att den deltagare som 

klarat flest nivåer står överst i tabellen varpå de som följer har klarat färre och färre 

nivåer. Ett plustecken betyder att strukturen finns målspråksenligt representerad med 

minst två produktiva förekomster med två olika ord. Ett minustecken betyder att det 

finns minst två obligatoriska kontexter, men att deltagaren inte har lyckats producera 

strukturerna målspråksenligt. I parentes redovisas ett plus- eller minustecken om 

strukturen förekommer enbart en (1) produktiv gång eller om det enbart finns en (1) 

obligatorisk kontext. Då innebär alltså ett plustecken i parentes att inläraren har klarat 

av strukturen, men endast en (1) gång. Ett minustecken i parentes innebär i sin tur att 

det endast finns en (1) obligatorisk kontext och att strukturen är målspråksavvikande. 

Ett snedstreck (/) innebär att det inte existerar några obligatoriska kontexter för en viss 

struktur i texten. 

 

Tabell 2. Grammatiska utvecklingsnivåer hos de 18 deltagarna. 

Deltagare 
Nivå 2 
Lexikal 

morfologi 

Nivå 3 
Attributiv 
kongruens, 

sammansatta 
tempus 

Nivå 4 
Predikativ 
kongruens, 
inversion 

Nivå 5 
Negationens 
placering i 

bisats 

Högst 
processad 
PT-nivå 

N + +, + +, + (+) 5 
O + +, + +, + (+) 5 
R + +, + +, + (-) 4 
P + +, + +, + / 4 
Q + +, + +, - / 4 
G + +, + (+), + / 4 
K + +, + (+), + / 4 
L + (+), + +, / / 4 
I + (+), + /, + / 4 
H + +, + /, (+) / 4 
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J + +, + /, (+) / 4 
C + +, + /, (+) / 4 
D + +, + /, (+) / 4 
F* + +, + /, (+) (+) 4 
E + +, / (+), - / 4 
B + /, + /, (+) / 4 
M + +, + -, - / 3 
A + (+), (+) /, - / 3 

 

Som vi ser i tabellen är deltagarna N och O de enda av de 18 deltagarna som processar 

den högsta nivån i PT, nivå 5. Emellertid har de endast producerat en (1) korrekt 

förekomst var. Deltagare R har en (1) obligatorisk kontext, men misslyckas att 

producera den målspråksenliga strukturen. Deltagare F (*) har förekomst av negation i 

bisats men gör ingen kontrast i huvudsats (som krävs för att det ska räknas som 

produktivt), vilket placerar F längre ner i tabellen. 14 av de 18 deltagarna (≈78 %) 

bedöms ligga på nivå 4 i PT. Av dessa 14 är det två deltagare, R och P, som klarar upp 

till och med nivå 4 med minst två produktiva exempel i både morfologi och syntax. De 

deltagare som klarar inversion efter topikalisering (syntax, nivå 4) med minst två 

produktiva exempel är N, O, R, P, G, K och I, vilket blir 7 av 18 deltagare (≈39 %). Av 

dessa sju deltagare har alla utom deltagare I obligatoriska kontexter för predikativ 

kongruens (morfologi, nivå 4), med målspråksenliga strukturer en eller flera gånger. 

Som kan utläsas ur tabellen är det mer förekommande att deltagarna processar inversion 

(syntax, nivå 4) (13 av 18 deltagare, ≈ 72 %), än predikativ kongruens (morfologi, nivå 

4) (9 av 18 deltagare, = 50 %). I samtliga texter, utom för deltagare E, finns 

obligatoriska kontexter för sammansatta tempus (morfologi, nivå 3), som processas 

framgångsrikt minst en gång. Samma sak gäller för attributiv kongruens, där det dock är 

deltagare B som saknar obligatorisk kontext. Samtliga deltagare processar nivå 2, 

lexikal morfologi. Sammanfattningsvis processar alltså ingen deltagare en nivå utan att 

först ha processat minst en av två delar (morfologi eller syntax) på föregående nivå. 

 

4.2 Automatisering av inversion 

I tabell 3 redovisas antal korrekta förekomster av inversion vid topikaliserad satsdel per 

obligatorisk kontext. En obligatorisk kontext är då en struktur förväntas förekomma på 

en viss plats i ett yttrande, exempelvis subjekt-verb-inversion efter topikalisering. I 

elevtexterna har de obligatoriska kontexterna för inversion räknats och ställts emot hur 

många gånger deltagarna har genomfört inversion. Deltagarna är ordnade efter 
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prestation, där den som har procentuellt sett flest korrekta inversioner har placerats 

först, i vänster kolumn, och sedan i fallande ordning. Tillhörande siffra står till höger 

om deltagarnas ”namn”. I de fall där flera deltagare har 100 % korrekthet, exempelvis P, 

I och B, rangordnas de efter hur många obligatoriska kontexter som fanns i deras texter, 

där flest placeras först. I de fall där deltagare har gjort identisk prestation (flera har 

exempelvis 1/1), rangordnas de i bokstavsordning. Till sist har deltagare med 0 rätt av 

det totala antalet obligatoriska kontexter ordnats efter antal obligatoriska kontexter, med 

flest först, exempelvis deltagare Q före M. 

 

Tabell 3. Distribution av inversion per obligatorisk kontext. Exempelvis avser 3/4 tre 
korrekta inversioner av fyra obligatoriska kontexter. Totala antalet obligatoriska 
kontexter n=61. 
P 7/7 H 1/1 J 1/3 
I 3/3 R 5/6 Q 0/8 
K 3/3 O 4/5 M 0/3 
B 1/1 G 3/4 A 0/2 
C 1/1 N 4/7 E 0/2 
D 1/1 F 1/2 L 0/2 
 

I tabell 3 kan utläsas att deltagare P är den som i störst utsträckning har automatiserat 

inversion efter topikalisering (7/7, 100 %). Därpå följer deltagarna I och K med tre 

inversioner av tre obligatoriska kontexter (100 %). Det är av vikt att betona att 

deltagarna enbart är ordnade efter hur väl procentuellt de har uppfyllt målspråksenlig 

struktur, inte efter hur många obligatoriska kontexter de har i sina texter. Deltagare O 

till exempel, har 4/5 korrekta inversioner, vilket är 80 %. Deltagare B har 1/1 korrekta 

inversioner, vilket är 100 %. Dock har deltagare O prövat strukturen vid ytterligare fyra 

tillfällen än deltagare B. De fem deltagare som ligger överst i tabell 2 är också de som 

har flest obligatoriska kontexter i tabell 3 (5<). 

 

4.3 Variation av satsdelstyp i fundamentet 

Varje obligatorisk kontext för inversion har studerats och aktuell satsdel i 

fundamentsplats har kategoriserats grammatiskt som exempelvis tidsadverbal, tidsbisats 

och konditionalbisats. Antal korrekta och inkorrekta förekomster har sedan räknats ut 

procentuellt och redovisas i tabeller nedan med högst frekvens överst. I tabell 4 

redovisas frekvensen för olika satsdelstyper i fundamenten varpå korrekt inversion 

gjorts. Satsdelstyperna är tids-, omständighets- och rumsadverbial, liksom objekt. I 
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många fall har deltagarna formulerat en bisats som uttrycker tid eller villkor 

(konditionalbisats). Efter tabellen ges inom parentes exempel från elevtexterna. 

 
Tabell 4. Satsdelstyp i fundamentet vid korrekt inversion, samtliga elevtexter. 
Satsdelstyp Frekvens 
Tidsadverbial 12 
Tidsbisats 9 
Konditionalbisats 9 
Rumsadverbial 3 
Omständighetsadverbial 1 
Objekt 1 
Totalt 35 
 

De vanligaste satsdelstyperna i fundamentet vid korrekt inversion är tidsadverbial 

(ibland, sen), följt av tidsbisats (När jag var barn). Dessa två typer utgör 60 % av 

satsdelstyperna följda av korrekta inversioner i elevtexterna. Därefter följer 

konditionalbisatser (om det träffa) (≈26 %), rumsadverbial (i mitt land) (≈9 %), ett 

omständighetsadverbial (annars) (≈3 %) och ett direkt objekt i form av flera 

nominalfraser (Fotball, brännboll, olika kort spel och lego) (≈3 %).  

Nedan i tabell 5 redovisas de satsdelstyper som står i fundamentsposition när 

inversion efter topikalisering inte tillämpats. Typerna är tids-, omständighets-, rums- 

och satsadverbial, liksom tidsbisatser och konditionala bisatser. Inom parentes ges efter 

tabellen även här exempel från elevtexterna. 

 

Tabell 5. Satsdelstyp i fundamentet vid utebliven inversion, samtliga elevtexter. 
Satsdelstyp (ej inversion) Frekvens 
Tidsbisats 10 
Tidsadverbial 9 
Konditionalbisats 3 
Satsadvbl 2 
Omständighetsadverbial 1 
Rumsadverbial 1 
Totalt 26 
 

Mest frekvent satsdelstyp vid utebliven inversion är tidsbisatsen (När vi växte lite), 

vilken utgör ≈38 % av det totala antalet satsdelar i fundamentet med utebliven 

inversion. Därpå följer andra tidsadverbial (Ibland) med frekvensen ≈35 %. Dessa två 

typer är även här (som vid korrekt inversion) de mest frekventa (≈73 %). På tredje plats 

hamnar konditionalbisatsen, vilket också är fallet som vid korrekt inversion, med ≈12 % 
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(om läraren sagt oss komma). Gällande utebliven inversion finns i elevtexterna två 

exempel på satsadverbial i fundamentet (oftast, faktist), vilket utgör ≈8 % av totalen. 

Dessa satsadverbial förekommer inte vid korrekt inversion, se tabell 4. Ett 

omständighetsadverbial (därför) och ett rumsadverbial (i mitt hemland) är tillika 

representerade satsdelstyper i fundamenten vid utebliven inversion i elevtexterna 

(tillsammans utgör de ≈8 %). Objekt förekommer inte i fundamentsposition vid 

utebliven inversion i elevtexterna, vilket det gjorde en (1) gång vid korrekt inversion, se 

tabell 4. Av det totala antalet obligatoriska kontexter för inversion i samtliga elevtexter 

(n=61) är ≈57 % målspråksenliga (35/61) medan ≈43 % är avvikande (26/61). Detta 

visar att majoriteten av förekomsterna är målspråkligt korrekta. 

 
4.4 Så-konstruktionen i elevtexterna 

I elevtexterna finns nio fall av lyckad inversion där adverbet så har skjutits in på 

fundamentsposition. De satsdelar som då hamnat i extraposition (XP) är 

konditionalbisats (6/9), tidsbisats (1/9), tidsadverbial (1/9) och omständighetsadverbial 

(1/9). Flest förekomster är alltså med konditionalbisats, där så hamnar efter exempelvis 

följande långa bisats (ur elevtext): Om någon av de som har gömt sig klappat i rutan 

innan den personen som försöker hita så får personen[…]. Så förekommer i endast ett 

(1) fall med topikalisering av annan satsdel än subjektet där inversion inte har 

tillämpats. Detta är i exemplet (ur elevtext): om man var lost så man delade* sig […], 

där en konditionalbisats satts utanför satsen (XP) och så i fundamentet, men följt av 

utebliven inversion. Av de totalt tio fall där så har använts av deltagarna efter 

topikaliserad satsdel är alltså nio fall följda av inversion, medan endast ett (1) fall inte är 

det. 

 

 
5 Diskussion 

Studiens resultat visar att elevernas grammatiska utveckling i svenska följer stadierna 

enligt processbarhetsteorin, bearbetad för svenskt inlärarspråk (Pienemann & 

Håkansson, 1999). Hur långt eleverna har kommit är olika, vilket visar att nivåerna 

skiljer sig mellan eleverna inom en och samma grupp. Detta bekräftar arbetets inledande 

hypotes. Inlärningsgången av de grammatiska stadierna är implikationell (Pienemann, 

1998) – eleverna processar inget steg utan att först ha processat det föregående (se tabell 

2). Denna studie bekräftar därmed, liksom tidigare sådana (Philipsson, 2007; Håkansson 
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& Norrby, 2010) processbarhetsteorins giltighet i analys av svenskt inlärarspråk. Vid en 

jämförelse mellan tabell 2 och 3 kan diskuteras att deltagare N som nått 

processningsnivå 5 i PT inte har uppnått en nivå på 80-90 % automatisering av 

inversion på nivå 4. Emellertid har deltagare O gjort detta, med 80 % korrekta 

strukturer, och befinner sig även på processningsnivå 5 i tabell 2. Deltagare P som 

presterat bäst av samtliga deltagare gällande inversionen, har å andra sidan inte några 

obligatoriska kontexter för processningsnivå 5. Detta visar att inlärare inte 

nödvändigtvis behöver ha automatiserat ett stadium upp till 80-90 %, som är 

målspråksenligt (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010, s. 70), för att kunna processa 

nästkommande nivå, vilket också bekräftas av tidigare studier (Håkansson, 1998). 

I fundamenten finns olika typer av satsdelar (se tabell 4 och 5). Tidsbisatser och 

tidsadverbial är de två satsdelstyper som både vid korrekt och utebliven inversion oftast 

står i fundamentet. Adverbial är en grupp som många gånger står i fundamentsposition, 

vilket stödjs av tidigare studier om inversion (Bolander, 1989). Det verkar inte vara 

någon speciell typ av satsdel som skulle gynna eller missgynna inversion i denna studie, 

eftersom tidsadverbialen och tidsbisatserna är ungefär lika förekommande både vid 

korrekt och utebliven inversion. Konditionalbisatsen är dock mer frekvent vid korrekt 

inversion än vid utebliven sådan, vilket eventuellt skulle kunna förklaras med 

användningen av så-konstruktionen (Ekerot, 2011). I sex av nio fall där deltagarna har 

topikaliserat en konditionalbisats har så placerats på fundamentsplatsen. Detta visar att 

så kan vara användbart för att konstruera korrekta satser med inversion (Ekerot, 2011, s. 

81). Vissa omkringliggande kontexter kan därmed vara mer gynnsamma än andra för 

inversion, vilket bekräftas exempelvis i Bolander (1989). Samma studie påvisade även 

att satsinitial placering av objekt var extra gynnsamt för korrekt inversion, vilket dock 

skedde endast en (1) gång i detta material (se tabell 4), och gör det svårt att bekräfta 

med aktuell studie. 

Resultatet av studien visar att instruktioner för längd på elevtexterna hade behövt 

ges, eftersom texterna hade mycket skiftande längd. Emellertid kan detta förstås genom 

hur elevers skilda prestationer ser ut. Klassens lärare uttryckte att vissa elever alltid 

skriver mer eller mindre än andra, vilket alltså är en pedagogisk verklighet som lärare 

får anpassa sig till. Längden på texterna i aktuell studie skulle kunna relateras till nivå 

av grammatisk processning för alla deltagare utom för M, som hamnar längre ner än 

sina ”kamrater” N-R i tabell 2. De korta texterna (A-F) hamnar längst ner i tabellen, 

följt av de med mellanlängd (G-L) och överst hamnar de längsta (N-R). Rangordningen 
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på texterna visar alltså att de elever som skrev längre texter hamnade högre upp i 

implikationstabellen (tabell 2) än de som skrev kortare texter. Att längd på elevtexter 

skulle kunna ha samband med uppnådd processningsnivå i PT är emellertid ett 

antagande som behöver utredas ytterligare (se 5.3). 

Ur en didaktisk synvinkel kan det diskuteras hur man som lärare går vidare efter 

en analys enligt processbarhetsteorin. Vad erbjuder den i längden? Ett möjligt svar på 

frågan är att teorin erbjuder ett sätt att stämma av de grammatiska nivåerna i en klass, 

vilket ger chans till en effektivare grammatikundervisning, på rätt nivå, i linje med 

inputhypotesen (Krashen, 1981) och teachability hypothesis (Pienemann, 1998). Lärare 

kan alltså genom en PT-analys avgöra aktuell grammatisk nivå i elevgruppen och sedan 

gå vidare med adekvat input i undervisningen. Som står i läroplan och ämnesplan 

(Skolverket, 2011a, 2011b) bör bedömningen anta en helhetssyn på elevernas 

prestationer och även ge chans till eleverna själva att delta i bedömningsprocessen. Den 

analysmodell baserad på PT som använts i denna studie skulle kunna vara ett verktyg 

som tillåter detta. Läraryrket påkallar idag uppmärksamhet på mycket annat än 

undervisning och tid är en bristvara, vilket gör att lärare behöver ett effektivt 

bedömningshjälpmedel. Detta kan analysmodellen stå för. Likväl bör man vara 

medveten om att modellen inte är heltäckande, utan enbart gäller den grammatiska 

delen av språkutvecklingen (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010). Som Philipsson 

(2007) framskriver har PT en förhållandevis liten spännvidd vad gäller förutsägelser av 

språkliga element på olika nivåer, men erbjuder likväl en fördjupad analys av isolerade 

grammatiska företeelser på lexikal, morfologisk och syntaktisk nivå. Att använda PT 

som bedömningsverktyg kan därför sägas vara en möjlighet, men teorin kanske snarare 

kan ge handledning till utformandet av grammatikundervisningen, än vara en 

bedömningsmetod i sig. 

Att elever är på olika grammatiska nivåer inom en och samma grupp torde 

innebära en stor utmaning för läraren gällande anpassning och upplägg av 

undervisningen. Detta kan relateras till behovet av (och kravet på) individanpassad 

undervisning (Skolverket, 2011a). Genom att göra en analys enligt PT kan lärare se de 

individuella grammatiska nivåerna och därefter göra undervisningen mer 

individanpassad. För lärare på Språkintroduktion skulle därför analysmodellen efter PT 

kunna vara extra värdefull, med tanke på behovet av att regelbundet stämma av nivåerna 

i klassen, då programmet löpande kan ta in nya elever som är på olika språknivåer. 
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5.1 Metoddiskussion 

Det finns ett antal punkter att uppmärksamma kring studiens metod och genomförande. 

Studien ger enbart ett (1) nedslag i språkutvecklingen, vid en bestämt tidpunkt, varför 

elevernas utveckling över tid inte kan diskuteras. Reflektion kan likväl göras kring 

huruvida materialet skulle behövt eliciteras tydligare och inte enbart inneburit fri 

produktion, för att på ett mer styrt sätt kunna mäta de processade stadierna. 

Som nämndes i kapitel 3.1.1 är trovärdighet en viktig aspekt i 

forskningssammanhang. Det finns en risk att eleverna i den aktuella studien kan ha 

upplevt situationen som ansträngande, då de ombads reflektera över sin barndom och 

samtidigt ”prestera” på pappret. Emellertid verkade inte så vara fallet, utan istället var 

det flera elever som skrev att de var tacksamma över att ha fått tillfälle att reflektera på 

detta sätt. Kanske kände de att deras erfarenheter togs tillvara. Dock kan det diskuteras 

huruvida sidintervall skulle ha getts för uppgiften, just med tanke på att det blev mycket 

olika utfall längdmässigt, vilket kan ha påverkat möjligheten att genomföra en utförlig 

PT-analys. 

 

5.2 Slutsatser 

Från den redovisade studien kan ett antal slutsatser dras. Uppsatsens studie bekräftar 

processbarhetsteorins användbarhet och giltighet i bedömning av grammatik i elevtexter 

i svenska som andraspråk (Pienemann & Håkansson, 1999). Teorins implikationella 

stadier bekräftas i analysen av de elevtexter som samlats in. Automatisering av 

inversion är en pågående process hos eleverna i studien. Det finns en variation i 

fundamenten som leder till olika konsekvenser för påföljande inversion. Inom en och 

samma elevgrupp kan variationen angående den grammatiska behärskningen vara stor, 

vilket analysen visar. Den analysmodell baserad på PT som använts i studien anses 

kunna vara en tillgång i arbetet med utformningen av grammatikundervisningen och i 

bedömningen av grammatiska utvecklingsstadier i elevtexter i svenska som andraspråk 

på Språkintroduktion. 

 

5.3 Vidare forskning 

I framtiden skulle det kunna vara av intresse att studera en eventuell relation mellan 

elevtexters längd och nivå i processbarhetsteorin, med tanke på utfallet i denna studie. 

En mer utökad studie av elevers variation av satsdelar i fundamentet skulle också vara 
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intressant att göra, liksom att ytterligare studera användningen av så-konstruktionen 

efter topikaliserad bisats. Att undersöka och jämföra elevers talade produktion med den 

skriftliga skulle tillika kunna vara ett intressant ämne för vidare forskning. 
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gisela.hakansson@lnu.se. 

 

 

Jag godkänner min medverkan i studien och har blivit informerad om dess syfte och 

användning. Jag förstår att min berättelse kommer vara helt anonym. 

 

 

__________________________________________ 

Signatur 

 

 

 

Tack för att du hjälper mig! 

/Mimmie J   



 

 II 

Bilaga B Studien 

 

Instruktioner 

 
Innan du börjar vill jag gärna veta lite mer om dig… 

 

1. Vilka är dina tidigare språk (innan svenskan)? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Hur länge har du varit i Sverige? 

________________________________________________________________ 

 

3. Hur länge har du studerat på Språkintroduktion? 

________________________________________________________________ 

 

4. Använder du svenska på fritiden? Om ja, i så fall i vilka situationer? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Berätta om lekar som du brukade leka som barn! Vad gjorde 

du/ni? Med vem/vilka lekte du? Var lekte du/ni? 
Skriv gärna 1 hel sida. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(Deltagarna fick ytterligare en A4-sida till förfogande) 

  



 

 III 

Bilaga C Exempel på elevtext 

 

 


