
Examensarbete 15 hp 

Processbarhetsteorin som 
kartläggningsverktyg  
En jämförande studie om SFI-elevers implicita och 
explicita grammatiska kunskaper  

Processability Theory as a tool to measure grammatical proficiency in 

second language acquisition – comparing implicit and explicit knowledge 

Författare: Anna Nilsson 

Handledare: Gisela Håkansson  

Examinator: Päivi Juvonen

Termin: HT-17 

Ämne: Svenska som andraspråk 

Nivå: A1N 

Kurskod: 4SSÄ2E 



Sammandrag 
I denna studie undersöktes de implicita och explicita kunskaperna hos 26 SFI-elever på 

C- och D-nivå för att jämföra huruvida dessa skilde sig åt angående grammatisk

processningsnivå. Genom en skriftlig produktion utifrån ett förangivet bildmaterial och

ett grammatikalitetsbedömningstest analyserades resultaten utifrån processbarhetsteorin.

Resultatet visar att de explicita kunskaperna övervägande ligger på en nivå högre än de

implicita, men även att det förekommer avvikelser i den processbarhetsteoretiska

hierarkin, likt de resultat som erhållits i tidigare studier inom området. Det insamlade

empiriska materialet visar en tydlig bild av varje individs implicita och explicita

grammatiska kunskapsnivå, vilket kan vara användbart i kartläggningssammanhang.
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1 Inledning 
En andraspråksinlärares väg mot målspråket är högst individuell och består av olika 

hinder beroende på förutsättningar och tidigare erfarenheter men har samtidigt vissa 

förutsagda delmål. Genom att både medvetet och omedvetet ställa upp hypoteser formar 

inläraren sitt individuella interimspråk och enligt Krashen (1981) kan den implicita 

språkutvecklingen i umgänget med kamrater vara väl så utvecklande som den explicita 

undervisningen i klassrummet (Krashen 1981: 42).  

I min roll som lärare är det avgörande att veta var elevernas språkliga nivå ligger 

för att kunna tillgodose var och ens individuella behov i utbildningen. Att hela tiden låta 

elevens inflöde vara begripligt är en konstant utmaning för mig och kan liknas vid en 

balansgång som inte får skifta varken från att bli för enkel eller till att bli för svår. 

Undervisningen bör därför ligga på en jämn nivå strax över elevens befintliga 

kompetensnivå, den nivå som benämns i+1, (input + 1) (Krashen 1985: 80). För att på 

ett säkert och beprövat sätt fastställa var eleven befinner sig i sin grammatiska 

utveckling ligger mitt intresse i att undersöka på vilka nivåer i processbarhetsteorin 

(Pienemann 1998) elever som studerar på SFI-nivå C och D befinner sig för att i 

framtiden kunna anpassa min undervisning på ett ännu bättre sätt. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns några skillnader i 

andraspråksinlärares1 implicita och explicita språkkunskaper inom grammatisk 

processning utifrån processbarhetsteorin. De frågeställningar som föreligger 

undersökningen är följande: 

 

1. Skiljer sig L2-inlärares implicita och explicita språkkunskaper i grammatisk 

 progression? 

2. Kan processbarhetsteorin vara ett användbart verktyg för kartläggning av 

 L2-inlärares grammatiska språkkunskaper? 

 

                                                
1 Benämns hädanefter som L2-inlärare 
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1.2 Hypotes 

Hypotesen är att L2-inlärares implicita och explicita språkkunskaper skiljer sig åt i den 

grammatiska progressionen och att ja, processbarhetsteorin kan vara ett användbart 

verktyg för att kunna kartlägga L2-inlärares grammatiska språkkunskaper.  

 

1.3 Disposition 

Denna uppsats inleds med en redogörelse av tidigare forskning som gjorts på området 

följt av en presentation av processbarhetsteorin som har utgjort basen för 

undersökningen. Därefter följer en redogörelse för datainsamling, urval av informanter 

samt vald undersökningsmetod. Resultatet av undersökningen presenteras i tabellform 

och i en analys. Arbetet avslutas med en övergripande diskussion samt förslag på en 

framtida vidareutveckling. 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel ges först en redovisning av en del av den tidigare forskning som gjorts på 

området och resultaten av denna. Därefter presenteras processbarhetsteorin som den här 

studien bygger på samt övriga viktiga begrepp för teorin och studiens analys. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Detta avsnitt tar avstamp i tidigare studier som gjorts där man har jämfört L2-inlärares 

implicita grammatiska kunskaper med de explicita. Litteratursökningen har skett via 

publicerade avhandlingar samt vidaresökningar i respektive referenslistor, 

forskningspublikationer, de vetenskapliga tidskrifterna International Journal of Applied 

Linguistics och Language Learning samt aktuell facklitteratur. Sökord som använts är 

t.ex. Processability Theory, second language acquisition, interlanguage, the input 

hypothesis och language processing. 

 Den grammatiska delen av språkinlärning sker enligt ett givet mönster och 

inlärarens individuella språkliga produktion kan mätas enligt processbarhetsteorin 

(Pienemann 1998). Denna teori utarbetades i slutet av 1990-talet för att påvisa 

inlärningsstadier för grammatisk utveckling (Pienemann 1998). Teorin bygger på 

Levelts modell för språkprocessning och språkproduktion, Speech Production Model, 

som visar att talprocessen sker i olika steg och att varje grammatisk struktur kräver 

olika tidsmängd att lära och automatisera (Levelt 1989: 8-9, 24-27). 
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Processbarhetsteorin bygger således på ett implikationellt förhållande, där det är 

nödvändigt att behärska en struktur i hierarkin för att lära sig nästa (Pienemann 1998). 

All undervisning bör därför ligga precis på den nivå där eleven är just nu och för högsta 

möjliga utveckling – en nivå över, vilket Krashen (1979: 164) förklarar med 

beteckningen i+1, där i står för input. Inläraren kan endast lära sig sådant som på en 

given tidpunkt kan uppfattas, tolkas och sedan användas i den egna talproduktionen. De 

fem nivåerna för grammatisk utveckling enligt processbarhetsteorin är: tillgång till ord, 

kategoriprocedur, frasprocedur, satsprocedur och slutligen bisatsprocedur. I stycke 2.3 

(Processbarhetsteorin) förklaras denna utvecklingsordning mer ingående. Pienemanns 

processbarhetsteori har även anpassats till att gälla för fler språk, däribland svenska 

(Pienemann & Håkansson 1999).  

Pienemann och Håkanssons (1999) omfattande studie var den första som gjordes 

med svenska som målspråk inom ramen för processbarhetsteorin och täcker de två 

föregående decenniernas forskning på området. Undersökningen gjordes på 14 tidigare 

empiriska studier av olika omfång och med delvis olika syften och fokus: longitudinella 

och tvärsnittsstudier, olika typer av datainsamling, vuxna informanter och barn samt 

deltagare med olika L1. De sammanlagda resultaten från dessa studier om morfologi 

och syntax hos L2-inlärare i svenska visade sig vara slående förenliga med 

prediktionerna och följde därmed strikt PT:s utvecklingsnivåer (Pienemann & 

Håkansson 1999).  

På 2000-talet har flera forskningsstudier gjorts i Sverige med utgångspunkt i 

Pienemanns processbarhetsteori. Flyman Mattsson (2003) undersökte i sin avhandling 

hur språkundervisning påverkar elevernas språkliga produktion. Studien gjordes på 

gymnasieungdomar som studerade franska som främmande språk. Ett av 

huvudresultaten i undersökningen visade att eleverna i högre grad kunde ange 

metalingvistiska regler än vad de kunde tillämpa dem i produktion vilket bevisar att det 

inte är en självklarhet att den implicita och den explicita kunskapen ska följa varandra 

(Flyman Mattsson 2003). 

I Philipssons (2007) avhandling studerades bland annat utvecklingsgångar för 

ordföljd i frågestrukturer, verbmorfologi i SVA samt huruvida olika datatyper från 

samma inlärare ger samma resultat eller ej när det gäller samma strukturer. Giltigheten 

för begreppen typologisk markering2 och processbarhet (Pienemann 1998) i språkligt 

                                                
2 Markeringsskillnadshypotesen (Eckman 2004) är en teori som kan förutspå språkstrukturers  
olika grad av inlärningssvårighet beroende på markeringsgrad. Teorin behandlas inte i detta 
arbete. 
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material bedömdes och om det fanns någon inverkan från deltagarnas förstaspråk på 

utvecklingen av de strukturer som valts ut att studeras i undersökningen. Fyra metoder 

användes för att ta reda på vad olika eliciteringstekniker kan ha för påverkan på 

resultatet: muntlig produktion, skriftlig produktion, ett grammatikalitetsbedömningstest 

Grammatical Judgement Test (GJT) samt ett test av deltagarnas receptiva förmåga. För 

att bedöma inlärares språkliga kompetens i målspråket används ofta muntliga eller 

skriftliga produktionsdata där man drar slutsatser av kunskapsnivån men Philipsson har 

i sin avhandling även använt sig av ett grammatikalitetsbedömningstest där deltagaren 

förväntas identifiera grammatiska fel i färdiga meningar som kan vara korrekta eller 

inkorrekta. Resultatet i denna undersökning visade att de muntliga och skriftliga proven 

följde PT:s utvecklingshierarki medan  resultaten från 

grammatikalitetsbedömningstestet var mer svårtolkade och enstaka deltagare visade 

exempel på explicit kunskap på någon struktur på nivå 4 utan att ha klarat processning 

på nivå 3, vilket strider mot det implikationella utvecklingsförhållandet för PT 

(Philipsson 2007). Philipsson fann även belägg för att ordföljd i indirekta frågor sker på 

nivå 5 i den grammatiska utvecklingen. Kontroll av verbmorfologi och ordföljd i direkta 

frågor är således ett villkor för att kunna processa korrekta indirekta frågor. Detta 

resultat, vilket tar stöd i PT, gäller både för skriftlig produktion och 

grammatikalitetsbedömningstest (Philipsson 2007: 177).  

Eklund Heinonen (2009) undersökte med utgångspunkt i Pienemanns 

processbarhetsteori i sin avhandling på vilket sätt godkända deltagares resultat i Tisus, 

(Test i svenska för universitets-och högskolestudier) skiljer sig från de underkändas. 

Undersökningsmaterialet i Eklund Heinonens studie består av 148 inspelade muntliga 

samtal vilka har bedömts enligt PT. Eklund Heinonen ser det som en fördel för 

undersökningen att materialet inte har tagits fram specifikt för hennes forskning utan är 

autentiska samtal gjorda mellan 1997 – 2002 i syfte att bedömas för Tisus. Detta 

erbjuder en god möjlighet att pröva PT:s förutsägelser mot spontan, alltså icke-

eliciterad, muntlig produktion (Eklund Heinonen 2009: 68). I avhandlingens 

huvudstudie jämförs resultaten på Tisus med nivån på PT som respektive deltagare 

befinner sig på, för att se om det finns någon skillnad i nivå i PT beroende på om 

deltagaren har fått ett godkänt eller icke godkänt resultat på Tisus. Resultetet visade att 

de godkända deltagarna processade på en högre nivå i PT än de underkända men det 

förekom även avvikelser. Eklund Heinonen beskriver hur nivå 4 i PT kan liknas vid en 

vattendelare i och med att de flesta godkända deltagare kan processa på denna nivån 
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eller högre medan nästan ingen av de icke godkända behärskar strukturerna på nivå 4 

utan befinner sig på nivå 3. Med detta visar denna undersökning att nivå 4 i PT tycks 

vara en stor utmaning för andraspråksinlärare (Eklund Heinonen 2009: 184). En viktig 

faktor i Eklund Heinonens resultat är analyskriterierna, där skillnaderna inte visar sig 

lika stora mellan grupperna vid the emergence criterion (förekomstkriteriet; beskrivs i 

avsnitt 2.4) utan först vid en högre grad av automatisering. Detta förklarar hon med att 

de personer som anmäler sig till Tisus i regel har kommit förhållandevis långt i sin 

andraspråksutveckling och i detta fall blir det därmed inte relevant när en regel börjar 

tillämpas för första gången utan här talar man om en högre grad av automatisering, 50% 

och 80% (Eklund Heinonen 2009).   

Malmberg m.fl. (2000: 6) genomförde en undersökning bland högstadie- och 

gymnasieungdomar angående inlärningsstrategier i moderna språk. Syftet med detta 

projekt, STRIMS (Strategier vid inlärning av moderna språk), var att försöka kartlägga 

hur elever i olika åldrar och i olika språk tänker och resonerar kring grammatiska 

problem och på så sätt få en uppfattning angående deras grammatiska medvetenhet. 

Undersökningen skulle även komma att ligga till grund för hur språklärare kan utforma 

sin grammatikundervisning för att möta eleven där denne är i sin språkliga utveckling. 

En av delarna i denna studie handlade om elevers bedömning av språklig korrekthet och 

innebar att elevena fick i uppgift att göra ett grammatikalitetsbedömningstest där de 

skulle identifiera och korrigera grammatiska felaktigheter i skrivna meningar. I studien 

konstaterade man att det är viktigt att följa den naturliga ordningen för språkinlärning 

och konstaterar samtidigt faran med undervisning som ligger högt över den enskilde 

individens förståelse, med risk för att eleven då inte kan ta till sig undervisningen 

(Malmberg m.fl. 2000: 71–76). I STRIMS lät man även eleverna göra en fri skriftlig 

produktion och under tiden ”tänka högt” för att ta reda på hur de resonerade. Denna 

metod kallas introspektion. En annan metod som användes i samband med 

grammatikalitetsbedömningstestet var retrospektion som innebär att eleverna i 

efterhand fick reflektera inför en lärare över hur de tänkte vid korrigeringen av de 

grammatiska strukturer som förekom i meningarna (Malmberg m. fl. 2000: 9). 

I Ellis (2008) studie undersöktes i vilken utsträckning experimentellt eliciterad 

data kan mäta inlärares implicita kunskaper på ett rättvist sätt, med utgångspunkt i 

processbarhetsteorin. Ellis menar att begreppet ”interimspråk” är den implicita kunskap 

som utgör den språkliga kompetensen och frågan han ställer sig är följaktligen hur man 

mäter denna kunskap på bästa sätt. Resultaten man fick i studien var att prediktionerna 
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för PT:s funktion bekräftades i de test som mätte den implicita kunskapen men inte i de 

som mätte explicit kunskap. Det grammatikalitetsbedömningstest som användes anser 

Ellis (2008) inte ger någon bild av inlärarens interimspråk eftersom det endast visar den 

explicita kunskapen. Däremot förespråkar han det muntliga imitationstestet som ger en 

rättvis bild av deltagarens implicita kunskaper och därmed tydligare kan indikera var i 

processbarhetshierarkin individen befinner sig (Ellis 2008). Dock hävdar Ellis (2008) att 

det skulle vara möjligt att ta fram ett mätinstrument för att mäta inlärares implicita 

kunskaper av grammatiska strukturer som följer Pienemanns utvecklingsstadier (Ellis 

2008). 

 

2.2 Processbarhetsteorin 

Genom processbarhetsteorin finns det möjlighet att bedöma hur långt en inlärare har 

kommit i den grammatiska utvecklingen. Tidigare har fokus legat på de processer i 

interimspråksutvecklingen som beskriver varför utvecklingen avstannar hos många 

vuxna inlärare och det har saknats kognitivt underbyggda förklaringar till varför de 

utvecklas i särskilda stadier. Istället för att fokusera på vad inläraren gör för fel enligt 

målspråksreglerna ser man istället till det som individen faktiskt kan. Vidare kan man se 

till vem som gör ”mest avancerade fel” genom att till exempel jämföra *två svart bil 

och *Det där är fågeln som kan inte flyga. Exempel som markerats med en * betyder att 

de är felaktiga. Utvecklingsstadierna måste passeras i den givna ordningen som visas i 

tabell 1 och detta innebär att inläraren endast kan lära sig sådant som vid en given 

tidpunkt är processbart (Pienemann 1998).    

       

Tabell 1. Implikationellt förhållande mellan processningsprocedurererer. 
	

		
Procedur Utvecklingsordning 		 		

 
1 2 3 4 5 

5. Bisatsprocedur – – – – x 
4. Satsprocedur – – – x x 
3. Frasprocedur – – x x x 
2. Kategoriprocedur – x x x x 
1. Tillgång till ord/lemma x x x x x 
		 		 		 		 		 		

Efter Pienemann 1998, s.8; Pienemann & Håkansson 1999:392 

 

Alla språk kan i princip utgå ifrån den hierarkiska ordningen i processbarhetsteorin 

eftersom den anses vara universell. Hittills har den testats och visat sig fungera på 17 

olika språk. Inläraren har dock bara kapacitet att processa på ett stadium i taget innan 
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nästa steg kan påbörjas. För att kunna gå vidare i hierarkin måste de inlärda strukturerna 

flyttas över från arbetsminnet till långtidsminnet och på så sätt bereda plats för ny 

information som ska bearbetas i hjärnan. Att en struktur flyttas över i långtidsminnet 

betyder inte att den processas med hundra procents korrekthet utan kan fortfarande 

finslipas genom flitigt användande innan den är automatiserad. Vid första förekomsten 

av en ny struktur är inläraren på ett nytt stadium i språkutvecklingen och en ny process 

har startat (Flyman Mattsson & Håkansson 2010: 15). Nedanstående tabell, tabell 2, 

visar de fem nivåerna i den implikationella hierarkin för svenska språket, baserad på 

Pienemann och Håkansson (1999: 398) och Flymann Mattsson och Håkanssons modell 

(2010: 16). 

 

Tabell 2. Utvecklingsstadierna i processbarhetsteorin 

Nivå Morfologi Syntax 
5. Grammatisk information 

mellan satser 

Skillnad huvudsats/bisats 

 Rak ordföljd i indirekt fråga: Jag undrar 

om det regnar 

Negation före verb i bisats: Vi kan gå ut 

sedan om det inte regnar 

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 

(Efter Flyman Mattsson & Håkansson 2010: 16) 

 

På nivå 1, tillgång till ord/lemma, existerar ingen grammatik i form av ordböjningar 

eller ordföljdsregler utan den handlar endast om att inläraren har börjat bygga upp ett 

mentalt lexikon och använder invarianta enheter vid yttranden. Även negering kan 

förekomma i detta stadiet, i form av ordet inte tillsammans med ett substantiv, verb eller 

adjektiv i oböjd form, t.ex; Inte jobba. Inte kaffe. Inte fin. Denna nivå kallas även ibland 

för tyst period eftersom det är under denna fas inläraren till största del endast lyssnar 

och observerar sin nya språkliga miljö för att lagra intrycken i hjärnan.  
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 Vidare på nivå 2 har inläraren förståelse för ordklasser. Inte på så sätt att 

individen kan göra en ordklassanalys men klarar av att behandla numerusböjning på 

substantiv och tempusböjning på verb – även om det inte alltid blir korrekt, stolar, 

*bordar eller pratade, *läsade. Flerordsyttranden förekommer där oftast SVO-regeln 

tillämpas. 

 På den tredje nivån börjar inläraren att processa information inom fraser, som 

nominalfraser, ett stort hus, och verbfraser, ska titta eller har tittat. Det finns 

förekomster av attributiv kongruens där artiklar, adjektiv och substantiv markeras inom 

samma fras, och av dubbel bestämdhet där det både finns bestämd artikel och 

bestämdhetsböjning på substantivet. Syntaktiskt börjar inläraren att topikalisera adverb, 

men utan inversion.  

 På den fjärde nivån processas grammatisk information över frasgränsen inom 

samma sats och inläraren behärskar predikativ kongruens. Här klarar alltså inläraren att 

föra över information om genus och numerus från nominalfrasen till en annan fras 

(verbfras): Barnen är snälla. På den fjärde nivån klarar inläraren syntaktiskt även av 

adverb- och frågeordsframflyttning med  inversion: Nu läser jag. Varför läser du? 

Negationen placeras på detta stadiet på rätt plats i huvudsats, efter det finita verbet: Jag 

kan inte spela gitarr. Svenskan är som de flesta germanska språk ett så kallat V2-språk 

vilket innebär att endast en satsdel kan stå före det finita verbet. Dock finns det vissa 

adverb som kan rucka på denna regel, nämligen bara och kanske (Norrby & Håkansson 

2007: 90). 

 På den femte och sista nivån i hierarkin klarar inläraren att göra skillnad på 

huvudsats och bisats och behandla dem utifrån givna regler gällande negationens 

placering. Negationen i huvudsats placeras efter det finita verbet och i bisats före det 

finita verbet: Han kör inte bil till skolan. Jag vet att han inte kör bil till skolan. På nivå 

5 använder inläraren rak ordföljd i indirekt fråga: Hon frågade om han ville dansa.  

 

2.3 Implicit och explicit språkinlärning 

Språkinlärning kan ske på ett omedvetet sätt, genom samtal med vänner, genom att läsa 

en bok eller titta på en film och kallas då för ett tillägnande, acquisition. Denna form för 

inlärning är implicit. Den explicita språkinlärningen är den som sker till exempel i 

klassrummet, i undervisningen, och är en medveten form för inlärning, learning 

(Krashen 2013). Det som är intressant är att oavsett hur en inlärare tillägnar sig 

andraspråket sker det enligt processbarhetsteorins givna mönster. Suzuki och DeKeyser 
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(2017) gjorde en undersökning av ett hundratal kinesiska L2-talare med japanska som 

målspråk för att ta reda på huruvida explicit kunskap underlättar förvärvandet 

(inlärningen) av den implicita kunskapen. I denna undersökning beskriver de hur 

Krashen (1981, 1985) ställer sig emot denna teori om att explicit kunskap skulle ha 

påverkan på den implicita inlärningen. De visar även att ett flertal andra forskare på 

området såsom bl.a. Ellis (2008) framhäver vikten av explicit kunskap för att underlätta 

förvärvandet av implicit kunskap (Suzuki & DeKeyser 2017: 750). En faktor att ta 

hänsyn till i samband med inlärning – oavsett om den är implicit eller explicit, är 

inlärarens förmåga att tillgodogöra sig kunskap. I studien mättes därför den explicita 

inlärningsförmågan med det så kallade LLAMA4-testet. Den implicita 

inlärningsförmågan mättes med hjälp av ett test som använder reaktionstid och 

ögonrörelser som ett mätinstrument för att ta fram data och det fonologiska 

korttidsminnet mättes med hjälp av ett bokstavstest. Resultatet av undersökningen 

visade att automatiserad explicit kunskap som främjas av explicita 

inlärningsmekanismer påverkar tillägnandet av implicit kunskap. Det faktum att 

automatiserad explicit kunskap var starkt associerad med implicit kunskap kunde 

understryka värdet av explicit lärande (Suzuki & DeKeyser 2017). Baserat på de 

empiriska resultaten är slutsatsen att en tydlig och explicit undervisning kan hjälpa 

eleverna att processa och automatisera sina språkkunskaper vilket i sin tur påverkar den 

implicita språkliga produktionen.   

 

2.4 Förekomstkriteriet i nivåbedömningen 

För att frammana produktion på en viss nivå hos en elev krävs olika elicitationsformer, 

vilka varierar beroende på vad det är man vill locka fram. När en inlärare har gjort sitt 

allra första produktiva exempel på en struktur är förekomstkriteriet, the emergence 

criterion, uppfyllt (Håkansson 2013: 152; Pienemann 1998: 144-153). Detta moment 

innebär inledningen i språkinlärningen. Med produktivt exempel menas ett exempel där 

inläraren utifrån sina egna kunskaper själv har formulerat en struktur på en viss nivå. 

Inläraren behöver inte automatisera med hundra procents korrekthet på det aktuella 

stadiet utan det räcker med produktion av enstaka exempel – med lexikal och/eller 

grammatisk variation, för att processen ska vara påbörjad. Man talar om first systematic 

use (Glahn m.fl. 2001: 398; Pienemann & Keßler 2011: 94). Pienemann citeras (1998: 

138): 
                                                
4 LLAMA Language Aptitude Tests Språktest bestående av fem delar (Meara 2005) 
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From a speech processing point of view, emergence can be understood as the point in 

time at which certain skills have, in principle, been attained or at which certain 

operations can, in principle, be carried out. From a descriptive viewpoint, one can 

say that this is the beginning of an acquisition process, and focusing on the start of 

this process will allow the researcher to reveal more about the rest of the process. 

 

Enligt Pienemann (1998) innebär detta att det första systematiska användandet av en 

struktur är tecken på att en viss nivå har uppnåtts. Dock måste inläraren ha visat 

exempel på nämnd struktur i varierande kontext för att detta ska kunna räknas. Med 

systematiskt menar Pienemann (1998) att det måste finnas ett kontrasterande exempel, 

t.ex om en inlärare skriver flickorna är snälla måste även ett exempel i singular 

förekomma, som t.ex. mannen är trevlig_, för att som i detta exemplet avgöra om 

inläraren behärskar predikativ kongruens eller inte. 

Att fel förekommer i de strukturer inläraren processar är vanligt även på den femte 

och sista nivån och kommer att autokorrigeras av inläraren genom de inre hypoteser 

denne ställer upp i den personliga interimspråksutvecklingen, antingen i form av 

informell inlärning eller genom formell undervisning (för vidare diskussion om detta se 

Krashen 1981: 40-51). Glahn m.fl. kritiserar Pienemanns emergence criterion och anser 

att det är ett osäkert kriterium för att visa vad en inlärare faktiskt kan och förespråkar en 

analysmetod utifrån följande tre kriterier för en säkrare bedömning (Glahn m.fl. 2001: 

402): 

 

1. The emergence criterion, där endast ett exempel räknas som processat på 

  given nivå, förutsatt att det inte är en inlärd helfras (Begreppet förklaras i avsnitt

  2.5).  

2. 50%-kriteriet; Här ska hälften av alla obligatoriska kontexter markeras för att 

 den givna nivån ska räknas som uppnådd. 

3. 80%-kriteriet; Här ska den största delen av alla obligatoriska kontexter vara 

 korrekta för att den givna nivån ska vara uppnådd. 

 

2.5 Helfrasinlärning  

Vid bedömningen av den språkliga produktionen måste man vara uppmärksam på att 

memorerade helfraser inte räknas in under the emergence criterion. En memorerad 

helfras kan beskrivas som en ”oanalyserad helhet i det mentala lexikonet” enligt 
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Prentice och Sköldberg (2013: 206) och förs in i minnet och lagras som en lexikal 

enhet. Helfrasinlärning kan kännas igen på att komplexiteten är på en högre nivå än den 

som inläraren egentligen befinner sig på. På så sätt har inläraren inte heller 

processningskapacitet att bryta ner den inlärda frasen och använda delarna i andra 

produktiva sammanhang (Flyman Mattsson & Håkansson 2010: 65). Exempel på 

inlärda helfraser kan vara;  Hur mår du? eller Trevlig helg! och räknas alltså inte som 

processning av någon struktur (Flyman Mattsson & Håkansson 2010: 65). 

 

3 Material och metod 

I detta avsnitt följer en redogörelse för det material som använts i undersökningen, 

genomförandet av undersökningen liksom den valda analysmetoden. Vidare beskrivs 

urval av informanterna i korthet. Avsnittet avslutas med etiska ställningstaganden följt 

av en kortfattad beskrivning av studiens reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Material 

Uppsatsen utgår från två olika perspektiv. Det ena fokuserar på implicita kunskaper 

(produktionen) och följer processbarhetsteorin. Det andra fokuserar på de explicita 

kunskaperna och utgår från ett grammatikalitetsbedömningstest. 

 

3.1.1 Pilotundersökning 

I den pilotundersökning som föregick denna studie testades en grupp L2-inlärare utifrån 

3 olika bildserier föreställande olika händelser. Resultatet av deras skriftliga produktion 

utifrån bildmaterial 1 och 2 visade sig vara för ensidigt eftersom texterna saknade 

variation i fundamentet och ingen av deltagarna visade produktiva exempel på nivå 5 i 

PT. Av den anledningen avgjordes valet av bildserien inför den föreliggande studien, 

vilken ger möjligheter till både fundamentsvariation och elicitering av strukturer på 

samtliga nivåer i PT.  

 

3.1.2 Implicit kunskap i skriftlig produktion 

Ett bildmaterial (bilaga A) bestående av fyra foton i färg, föreställande ett 

händelseförlopp i trafiken har utgjort materialet för undersökningen av de implicita 

grammatiska kunskaperna i skrivuppgiften: en trafikstockning, en arg man som skriker 

och gestikulerar i en bil med nedhissad ruta, en person som använder en mobiltelefon 
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samt en kollision mellan en röd och en blå bil. Bildvalet grundar sig på möjligheter till 

elicitering av strukturer på samtliga nivåer i processbarhetsteorin, vilket kan vara svårt 

att spontant lyckas med.  

 

3.1.3 Explicit kunskap i grammatikalitetsbedömningstest (GJT) 

Grammatikalitetsbedömningstestet (bilaga B) består av 30 meningar fördelade med tio 

exempel på vardera nivå (3, 4 och 5) i processbarhetsteorin. Meningarna är blandade, 18 

inkorrekta och tolv korrekta. Det förekommer inga exempel på strukturer på nivå 2 i 

grammatikalitetsbedömningstestet eftersom SFI-elever på C- och D-nivå förväntas klara 

av dessa sedan tidigare. I de inkorrekta meningarna förekommer endast en felaktig 

konstruktion. Uppgiften är att identifiera de inkorrekta meningarna och korrigera dem. 

Ingen grammatisk regel krävs som förklaring. Materialet till 

grammatikalitetsbedömningstestet är liknande det som användes i projektet STRIMS: 

Bedömning av korrekthet i givna meningar (Malmberg m.fl. 2000: 41). Även Philipsson 

gjorde ett liknande grammatikalitetsbedömningstest som en jämförande faktor i en av 

undersökningarna i sin avhandling (Philipsson 2007). Tabell 3 visar ett exempel på 

korrekt struktur och ett exempel på inkorrekt struktur på varje nivå i PT i 

grammatikalitetsbedömningstestet. Exemplen som markerats med en asterisk (*) 

betyder att de innehåller en felaktig struktur. Antalet anger hur många korrekta 

respektive inkorrekta exempel som förekommer i grammatikalitetsbedömningstestet. 

 

Tabell 3: Exemplifiering av nivåstrukturer i grammatikalitetsbedömningstestet 
PT-nivå Struktur Exempel, korrekta och (*)inkorrekta Antal 

 
5 Negationsplacering i bisats 

 
 
Rak ordföljd i indirekt fråga 

…om det inte är kallt. 
*De vet att de kommer inte att resa till 
månen. 
Jag vill veta när han kommer. 
*Läkaren frågade om gjorde det ont i 
magen. 

2 
3 
 
2 
3 

4 Predikativ kongruens 
 
Inversion vid topikalisering 

Barnen var mycket glada på kalaset. 
*Eva och Stina är mycket trevlig. 
Imorgon är det äntligen fredag. 
*Nu jag skriver ett brev till dig. 

2 
3 
1 
4 

3 Attributiv kongruens 
 
Sammansatt tempus 
 

Kvinnan har bruna stövlar. 
*Mohammed har svart skor idag. 
Fatima har studerat svenska i fyra 
månader. 
*Jag ska kör till Malmö i eftermiddag 

2 
3 
3 
 
2 

 

Grammatikalitetsbedömningstestet visas i sin helhet i bilaga B. 
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3.2 Genomförande 

Deltagarna placerades i klassrummet så att de inte skulle kunna se varandras uppgifter 

och de ombads att inte prata med varandra under uppgifternas genomförande. Ingen 

form av lexikon eller grammatiskt stöd tilläts. Inledningsvis presenterades bildserien för 

deltagarna, där de ombads att skriva en text på ca en sida utifrån vad de såg och 

uppfattade på bilderna, i lämplig ordning. Därefter utfördes 

grammatikalitetsbedömningstestet, även det utan att rådfråga varandra.  

 Efter genomförandet och insamlandet av de två uppgifterna gjordes en gemensam 

genomgång och diskussion av samtliga meningar i grammatikalitetsbedömningstestet 

och en redogörelse för syftet med denna jämförande undersökning.  

 

3.3 Analysmetod 

Den analysmetod som använts i undersökningen är baserad på Flyman Mattsson och 

Håkanssons modell (2010: 63ff) som består av tre delar; A) processning av nya 

strukturer, B) automatisering av dessa strukturer samt C) språklig variation. I denna 

undersökning läggs endast vikt på att undersöka deltagarnas processning av 

grammatiska strukturer (del A) för att se huruvida de kan använda en viss struktur på en 

bestämd nivå i PT hierarkin. Anledningen till detta är att informanterna i denna 

undersökning befinner sig i ett relativt tidigt skede i sin språkinlärning i svenska. Det 

som analyseras är processningen på de olika grammatiska utvecklingsstadierna och med 

utgångspunkt i följande frågor har analysarbetet genomförts (Flyman Mattsson & 

Håkansson 2010: 70): 

 

- Finns lexikal morfologi? 

- Finns attributiv kongruens? Finns sammansatta tempus? 

- Finns predikativ kongruens? Finns inversion efter topikalisering? 

- Finns negation före finit verb i bisats? Finns rak ordföljd i indirekt fråga? 

 

Resultaten av de två undersökningarna jämförs sedan med varandra för att ta reda på 

huruvida informanterna processar på samma nivå i den skriftliga produktionen (implicit 

kunskap) som vid identifierandet av grammatiska fel i skriven text (explicit kunskap). 
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3.4 Urval  

Deltagarna består av 26 personer som studerar på SFI. Fördelningen är 18 kvinnor och 

åtta män. 14 deltagare studerar på kurs C och 12 på kurs D som är den högsta nivån på 

SFI. Eleverna ombads uppge om de studerade på studieväg 2 eller 3 men detta föreföll 

oklart för de flesta deltagare så uppgiften saknas. 18 deltagare har arabiska som 

modersmål och resterande är ensamma talare av sina respektive L1. Deltagarnas ålder 

sträcker sig mellan 19 till 48 år och studietiden på SFI sträcker sig från tre dagar till 24 

månader. På den aktuella SFI-skolan där undersökningen har genomförts är eleverna 

fördelade i semi-homogena grupper, där nivå B och C studerar tillsammans medan C 

och D studerar tillsammans. Lärarnas individuella bedömning avgör i vilken nivågrupp 

en C-elev ska placeras; i den lägre nivågruppen eller i den högre, beroende på elevens 

tidigare studieerfarenheter, språkerfarenheter, förmåga och kompetens. Anledningen till 

den stora variationen i studietid beror på skolans kontinuerliga elevintag. Detta innebär 

för elevens del att kontinuerliga provtillfällen görs för att kunna ge möjlighet till en 

individuellt anpassad studieplan där elevens tidigare erfarenheter och kunskaper utgör 

basen.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Eftersom samtliga deltagare är över 18 år har inget specifikt dokument samlats in för att 

bekräfta samtycket till deltagande i studien (www.codex.vr.se Vetenskapsrådet 2017). 

Informanternas frivilliga deltagande och anonymitet klargjordes för deltagarna från 

första början och ett samtyckesdokument presenterades för alla digitalt, utan krav på 

underskrift. Samtliga visade sitt generösa engagemang att stanna kvar i klassrummet för 

att delta i studien.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Undersökningarna som ingår i denna studie utgår ifrån beprövade metoder och 

analyseras enligt modeller som tidigare använts i liknande studier. En viss variation 

skulle kunna förekomma i resultatens validitet beroende på den insamlade empirins 

relativt lilla omfång och därmed begränsade möjlighet till exakt analys. Hänsyn har 

dock tagits till de rådande förutsättningarna och analysen är gjord enligt föreskriven 

metod.  
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4 Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras först de kriterier utifrån vilka analysen har gjorts, avsnitt 4.1, 

och därefter en analys av resultaten från de två undersökningarna. I avsnitt 4.2 redogörs 

resultatet för den skriftliga produktionen – de implicita grammatiska kunskaperna, och i 

avsnitt 4.3 presenteras resultaten för grammatikalitetsbedömningstestet, Grammatical 

Judgement Test (GJT) – de explicita kunskaperna. Resultaten presenteras i implikations-

tabeller för att tydliggöra vilken nivå den enskilde informanten processar på i 

processbarhetshierarkin. Informanterna betecknas med med var sin bokstav i alfabetet 

för anonymitetens skull.  I avsnitt 4.4 följer en sammanfattning av resultaten för de två 

undersökningarna och en presentation av de individuella resultaten.  

 

4.1 Analyskriterier och begränsningar 

I tidigare studier, till exempel Glahn m.fl. (2001), Philipsson (2007) och Eklund 

Heinonen (2009) har man använt sig av tre bedömningskriterier; the emergence 

criterion, 50%-kriteriet samt 80%-kriteriet för en god tillförlitlighet. I analysen av 

denna undersökning av såväl den skriftliga produktionen som 

grammatikalitetsbedömningstestet har hänsyn endast tagits till the emergence criterion. 

På nivå 3 analyseras ingen syntax eftersom nivå 3 innebär topikalisering utan inversion. 

Denna struktur förefaller svår att ge felaktiga exempel på och blir därmed svårbedömd. 

På grund av materialets relativt lilla omfång i denna studie är det inte möjligt att ta 

hänsyn till minimala par eller förekomster i både singular och plural för att göra en 

analys på 50%- och 80%-förekomst och därför analyseras uppgiften endast utifrån ett 

(1) förekommande exempel som godtagbart exempel, både för morfologi och syntax. 

Syftet med denna undersökning är som tidigare nämnts att använda detta 

undersökningsmaterial som en vägledning i framtida undervisning och kartläggning av 

elevers grammatiska kunskaper – och inte att ta reda på huruvida deltagaren 

automatiserar på en viss nivå.  

 

4.2 Resultat skriftlig produktion  

I tabell 4 nedan visas resultaten från den skriftliga produktionen för deltagarnas 

processning i morfologi och syntax. Angående morfologin på nivå 2 är det själva 

fenomenet att böja substantiv som räknas – inte att det nödvändigtvis är korrekt böjt. 

Dvs. *flick-ar räknas som förekomst på samma sätt som flick-or. Syntaktiskt analyseras 
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kanonisk ordföljd (ex: Han äter). På nivå 3 analyseras attributiv kongruens (ex: tre 

stora hundar) och sammansatt tempus, alltså vid förekomst av ett hjälpverb måste 

huvudverbet stå i infinit form men det behöver inte vara korrekt form (ex: vill prata, ska 

pratat). På nivå 4 analyseras predikativ kongruens för morfologi (ex: barnen är glada) 

samt inversion vid topikalisering för syntax, ex: Imorgon är det fredag. På nivå 5 

analyseras både rak ordföljd i indirekt fråga, ex:  han frågade om hon ville ha hjälp, och 

negationens placering i bisats, ex: om det inte är kallt. På nivå 5 förekommer ingen 

morfologisk processning. Ett (1) exempel på korrekt producerad grammatisk struktur, 

emergence criterion, på en nivå räknas som uppnått kriterium och markeras med ett 

plustecken. Inga kontexter markeras med ett snedstreck. Osäker kontext markeras med 

ett plustecken inom parentes. I följande implikationstabell, tabell 4, presenteras 

resultatet av deltagarnas skriftliga produktion, morfologiskt (MO) och syntaktiskt (SY). 

Varje deltagares uppnådda PT-nivå visas längst till höger i tabellen. 

 

Tabell 4: Resultat skriftlig produktion morfologi och syntax enligt the emergence 

criterion 

PT-nivå	 2	 3	 4	 5	 		 PT-nivå	 2	 3	 4	 5	 		
Testtag.	 MOSY	 MO										MOSY	 SY	 PT	 Testtag.	 MOSY	 MO	 MOSY	 SY	 PT	

G	 +					+	 +				+	 +					+	 /			+	 5	 N		 +					+	 +			+	 /					+	 /			/	 4	

F	 +				+	 +				+	 +					+	 +			/	 5	 Q	 +				+	 +				/	 /					+	 /			/	 4	
C	 +				+	 +				+	 /					+	 +			/	 5	 M	 +				+	 +				/	 /					+	 /			/	 4	

I	 +				+	 +				+	 /					/	 +			/	 5	 Z	 +					+	 +			+	 +				/	 /			/	 4	
J	 +				+	 +				/	 +					+	 /			+	 5	 R	 +					+	 +				/	 /			(+)	 /			/	 4	

D	 +				+	 +	(+)	 /					+	 /			+	 5	 S	 +					+	 +				/	 /			(+)	 /			/	 4	

A	 +					+	 +				+	 +					+	 /				/	 4	 Y	 +					+	 +				/	 (+)	(+)	 /			/	 4	
K	 +					+	 +				+	 +					+	 /				/	 4	 B	 +					+	 +			+	 (+)		/	 /			/	 4	

L	 +					+	 +				+	 +					+	 /				/	 4	 P	 +					+	 +			+	 (+)		/	 /			/	 4	
T	 +					+	 +				+	 (+)		+	 /				/	 4	 X	 +				+	 +				/	 (+)				/	 /			/	 4	

W	 +					+	 +				+	 (+)		+	 /				/	 4	 V	 +				+	 +				/	 /				(+)	 /			/	 4	
O	 +				+	 +				/	 (+)	(+)	 /				/	 4	 E	 +					+	 +				/	 /							/	 /			/	 3	

H	 +					+	 +				+	 /					+	 /				/	 4	 U	 +					+	 +				/	 /							/	 /			/	 3	
+ uppnådd nivå 
(+) osäker kontext 
/ ingen kontext 
 

Som framgår av tabell 4 behärskar samtliga deltagare både lexikal morfologi och syntax 

på nivå 2 i den skriftliga produktionen vilket följer prediktionen för PT. Svårigheterna 

börjar visa sig på nivå 3 för sammansatt tempus där 15 deltagare (58%) ger exempel på 

detta. Samtliga visar dock exempel på attributiv kongruens i nivå 3. 
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 På nivå 4 visar resultatet att fler deltagare behärskar syntax än morfologi. 19 

deltagare (73%) visar exempel i den skriftliga produktionen på inversion vid 

topikalisering enligt the emergence criterion och sju deltagare (27%) visar inga exempel 

och visar därmed att de ännu inte behärskar denna struktur. För predikativ kongruens 

visar 14 deltagare (54%) att de behärskar denna struktur medan tolv (46%) inte klarar av 

detta. Således visar denna fördelning att syntax behärskas före morfologi på nivå 4. 

 Slutligen på nivå 5 konstateras att tre deltagare (12%), G, J och D, ger vardera ett 

(1) exempel på negationens placering i bisats men ger även vardera flera exempel på 

inkorrekta strukturer. Eftersom analysen görs enligt the emergence criterion har dessa 

enstaka korrekta exempel räknats. Informant G visar följande korrekta exempel på 

denna struktur: eftersom de inte kunde köra så bra. Samma deltagare ger även följande 

exempel: *för att de har inte bra regler. Deltagare J ger följande exempel: Han ringer 

till sitt jobb för att säga att han inte kommer, vilket visar att vederbörande behärskar 

strukturen enligt the emergence criterion. Även deltagare D processar på nivå 5 med 

negationens placering i bisats: Människor som kör bil kan knocka varandra om de inte 

är försiktigt. För rak ordföljd i indirekt fråga visar även här tre deltagare (12%) vardera 

ett (1) exempel på denna struktur; F: Jag vet inte varför de inte kör, C: Han skriker till 

de andra om de kan köra nu, I: Han stannade och frågade varför bilar inte gick. Övriga 

deltagare visar inga försök till konstruktioner med rak ordföljd i indirekt fråga på nivå 5. 

 

4.3 Resultat grammatikalitetsbedömningstest (GJT)  

I grammatikalitetsbedömningstestet är inte avsikten att analysera varken morfologi eller 

syntax på nivå 2 eftersom elever som studerar på SFI i kurs C och D förväntas klara 

dessa strukturer, enligt min erfarenhet av att undervisa på dessa nivåer. Inga belägg för 

syntax redovisas på nivå 3 eftersom det känns motsägelsefullt att bedöma en 

grammatisk felaktighet som korrekt (idag jag har städat), i och med att topikalisering 

av adverbial men utan inversion av subjekt och verb räknas som ett uppnått kriterium på 

nivå 3. En felaktighet på denna nivå i detta fall skulle vara en korrekt grammatisk 

struktur. Således analyseras attributiv kongruens och sammansatt tempus på nivå 3 för 

morfologi. På nivå 4 analyseras predikativ kongruens för morfologi (ex: hundarna är 

bruna) och inversion vid spetsställt adverbial (ex: idag har jag städat) för syntax. 

Eftersom det på nivå 5 inte förekommer någon morfologisk processning visas endast 

syntaktiska strukturer; rak ordföljd i indirekt fråga (ex: han frågade om hon ville ha 

hjälp) och negationens placering i bisats (ex: om det inte är kallt). Om deltagaren inte 
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har identifierat någon felaktig struktur markeras detta med ett minustecken. 

Fördelningen för korrekta och inkorrekta meningar på de respektive nivåerna visas i 

tabell 5 nedan. Därefter presenteras resultatet för grammatikalitetsbedömningstestet i 

tabell 6. 

 

Tabell 5: Fördelning korrekta och inkorrekta strukturer i GJT för MO (morfologi 

och SY (syntax) 

		 korrekta	 inkorrekta	
Nivå	3	(MO)	 		 		

attributiv	kongruens	 2	 2	
sammansatt	tempus	 3	 3	

	 	
		

Nivå	4	(MO	och	SY)	
	

		
predikativ	kongruens	 2	 3	

inversion	topikalisering	 1	 4	
		

	
		

Nivå	5	(SY)	
	

		

rak	ordföljd	ind	fråga	 2	 3	

negation	bisats	 2	 3	
 

 

I tabell 5 ovan framgår att det finns totalt tio meningar på vardera nivå 3, 4 och 5 i GJT. 

Nedan, i tabell 6, visas resultatet för hur många felaktiga strukturer var och en deltagare 

har identifierat för morfologi och syntax i grammatikalitetsbedömningstestet. 

Exempelvis innebär 2/3 att en deltagare har identifierat och korrigerat två meningar av 

tre. Tabellen presenteras efter deltagarnas totalt uppnådda PT-nivå på GJT.  

Överst i tabellen, i det mörkgrå fältet, presenteras de 15 deltagare som har uppnått 

nivå 5. Även om de inte har identifierat och korrigerat samtliga strukturer på de 

föregående nivåerna visar de ändå att de behärskar minst en struktur på nivå 5, vilket är 

helt enligt PT:s grundtanke – att en struktur inte behöver vara automatiserad för att 

nästa nivå ska börja processas. Därefter följer de nio deltagare i det mellangrå fältet som 

har uppnått nivå 4, ordnade efter samma princip och längst ner de två deltagare som 

endast når upp att identifiera och korrigera strukturer på nivå 3 i PT.  
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Tabell 6: Resultat för uppnådd PT-nivå i GJT i morfologi och syntax  

 
Nivå 3 

 
Nivå 4 Nivå 5 

PT-nivå 
GJT 

Deltagare MO1 MO2 MO SY SY1 SY2   
W 2/2 3/3 3/3 4/4 3/3 3/3 5 
C 2/2 3/3 3/3 4/4 1/3 3/3 5 
J 2/2 3/3 3/3 4/4 3/3 -/3 5 
E 2/2 3/3 3/3 4/4 1/3 1/3 5 
Z 2/2 3/3 3/3 4/4 1/3 -/3 5 
F 2/2 3/3 3/3 4/4 1/3 -/3 5 
L 2/2 3/3 3/3 4/4 1/3 -/3 5 
K 2/2 3/3 2/3 4/4 3/3 1/3 5 
A 2/2 3/3 1/3 4/4 1/3 -/3 5 
D 2/2 2/3 3/3 4/4 3/3 -/3 5 
G 2/2 1/3 1/3 4/4 3/3 3/3 5 
H 2/2 1/3 3/3 3/4 1/3 -/3 5 
I 2/2 1/3 3/3 3/4 1/3 -/3 5 
P -/2 3/3 3/3 3/4 1/3 1/3 5 
Y -/2 2/3 3/3 4/4 1/3 -/3 5 
X 2/2 3/3 3/3 4/4 -/3 -/3 4 
Q 2/2 1/3 3/3 2/4 -/3 -/3 4 
M 2/2 1/3 -/3 4/4 -/3 -/3 4 
T 1/2 2/3 3/3 3/4 -/3 -/3 4 
R -/2 2/3 3/3 1/4 -/3 -/3 4 
S -/2 2/3 1/3 3/4 -/3 -/3 4 
U -/2 2/3 1/3 2/4 -/3 -/3 4 
B -/2 1/3 -/3 3/4 -/3 -/3 4 
V -/2 -/3 -/3 4/4 -/3 -/3 4 
N -/2 1/3 -/3 -/4 -/3 -/3 3 
O 1/2 -/3 -/3 -/4 -/3 -/3 3 

    

På nivå 3 visar resultaten att åtta deltagare (31%) inte identifierar och korrigerar 

strukturer med attributiv kongruens. Två deltagare (8%) identifierar ett (1) exempel 

vardera. 16 deltagare (62%) identifierar och korrigerar båda felaktiga exemplen. 

För sammansatt tempus på nivå 3 identifierar och korrigerar elva deltagare (42%) 

samtliga givna exempel medan sex (23%) identifierar och korrigerar två av tre felaktiga 

exempel. Sju deltagare (27%) identifierar endast ett felaktigt exempel och endast två 

deltagare (8%) klarar inte att identifiera och korrigera strukturer med sammansatt 

tempus. 

På nivå 4 visar resultatet från GJT att 16 deltagare (62%) behärskar predikativ 

kongruens genom att de har identifierat och korrigerat samtliga givna exempel. En 

deltagare (4%) har klarat två av tre exempel och fyra (15%) har identifierat ett (1) 
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exempel. Av de 26 deltagarna har fem (19%) inte klarat av att identifiera felaktiga 

meningar med predikativ kongruens.  

För syntax för nivå 4 visar resultatet att endast två deltagare (8%) inte klarar av att 

identifiera och korrigera felaktiga strukturer med inversion vid topikalisering, vilket 

visar att syntax skulle vara lättare än morfologi på denna nivå. 15 deltagare (58%) har 

identifierat och korrigerat samtliga strukturer. 6 (23%) har klarat tre av fyra och en (1) 

deltagare (4%) har klarat ett (1) av de totalt fyra exemplen. Vad resultatet även visar är 

att attributiv kongruens på nivå 3 skulle vara svårare än predikativ kongruens på nivå 4 

med åtta deltagare (31%) gentemot fem (19%).  

På nivå 5 testas rak ordföljd i indirekt fråga och negationens placering i bisats. I 

den vänstra kolumnen på nivå 5 visas resultaten för rak ordföljd i bisats, och enligt 

tabellen klarar fem deltagare (19%) att identifiera och korrigera samtliga exempel. Tio 

deltagare (38%) identifierar ett (1) av tre felaktiga exempel och korrigerar detta medan 

elva deltagare (42%) inte identifierar något felaktigt exempel. Ingen deltagare har 

resultatet två av tre på denna struktur.  

För negationens placering i bisats visar resultatet att endast tre deltagare (12%) 

klarar av att identifiera och korrigera samtliga meningar enligt denna struktur. Tre 

deltagare (12%) identifierar ett (1) fel av tre och 20 deltagare (77%) klarar inte av att 

identifiera och korrigera något felaktigt exempel med negationens placering i bisats. 

Detta visar således sig vara det svåraste momentet i den grammatiska 

inlärningsprocessen enligt resultatet i denna undersökningen.     

 

4.4 Sammanfattning av resultat – totalt och individuellt 

I detta avsnitt presenteras först en sammanfattning av resultaten av de båda 

undersökningarna för att visa det totala utfallet i studien. Därefter presenteras de 

individuella resultaten av de båda undersökningarna.  

 

4.4.1 Studiens sammantagna resultat 

Vid en jämförelse av resultaten i de båda undersökningarna visar diagram 1 nedan hur 

långt upp i PT-hierarkin deltagarna når. De implicita grammatiska kunskaperna visas i 

de mörka staplarna enligt resultatet från den skriftliga produktionen. De ljusa staplarna 

visar de explicita grammatiska kunskaperna från resultatet av GJT.   
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Diagram 1: Uppnådd nivå i PT-hierarkin 

 
 

I den skriftliga produktionen visar diagram 1 att 18 deltagare (69%) når upp till PT-nivå 

4, vilket även innebär att de implicita grammatiska kunskaperna hos majoriteten når upp 

till nivå 4. Två  deltagare (8%) når upp till nivå 3 i PT och sex deltagare (23%) når upp 

till PT-nivå 5 i de implicita grammatiska kunskaperna.  

 Vad gäller de explicita grammatiska kunskaperna visar resultatet från GJT att 

majoriteten når upp till PT-nivå 5, med ett antal på 15 deltagare (58%). Nio deltagare 

(35%) når upp till PT-nivå 4 och två (8%) når endast upp till nivå 3 i PT för de explicita 

kunskaperna. Följaktligen visar alltså deltagarna på större explicita grammatiska 

kunskaper i nivå 5 än implicita.  

  I en jämförelse av de två undersökningarna visar det sig att endast ett fall i 

vardera undersökning har visat sig stå i kontrast till PT:s utvecklingsordning genom ett 

glapp. I den skriftliga produktionen visar informant I inget exempel på processning på 

nivå 4, varken i morfologi eller syntax, men har däremot en förekomst på inte-inversion 

i indirekt fråga på nivå 5, med Han stannade och frågade varför bilar inte gick. 

Informant I processar på nivå 5 i GJT. Med tanke på den skriftliga produktionens ringa 

omfång är det svårt att med säkerhet bedöma deltagarens exakta nivå. Även i 

grammatikalitetsbedömningstestet förekommer ett exempel på självmotsägande resultat 

för deltagare V, som identifierar och korrigerar samtliga felaktiga exempel på nivå 4 för 

syntax men däremot inte klarar att identifiera morfologiska felaktigheter varken på nivå 

3 eller 4. I den skriftliga produktionen processar informant V på nivå 4 i syntax genom 

att använda inversion vid topikalisering av adverbial i på bilden ser jag och visar flera 

förekomster i morfologi på nivå 3 men ingen i nivå 4. Deltagare V upprepar frasen på 
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bilden ser jag vid var och en av bilderna och därför är förekomsten markerad med (+) 

på grund av osäker bedömning av en eventuell inlärd fras.  

 

4.4.2 Individuella resultat 

I diagram 2 nedan presenteras de individuella resultaten för varje deltagare i form av ett 

spridningsdiagram. Översta raden visar nivå 5 i PT, raden i mitten nivå 4 och nederst 

nivå 3. Varje deltagare visas med sin respektive bokstav och den stående markeringen 

(röd) visar uppnådd PT-nivå för den skriftliga produktionen medan den lutande 

markeringen (blå) visar resultatet för grammatikalitetsbedömningstestet. I de fall där 

den lutande markeringen inte är synlig ligger den dold bakom den stående, vilket 

innebär att resultatet ligger på samma nivå för både skriftlig produktion och 

grammatikalitetsbedömningstest. Detta betyder att deltagarens implicita språkkunskaper 

ligger på samma nivå som de explicita enligt resultatet för de båda genomförda 

undersökningarna.  

 

Diagram 2: Individuella resultat 

 
 

Diagram 2 visar att 14 deltagare (54%) hamnar på samma nivå i PT enligt resultaten för 

de båda undersökningarna. Sex deltagare (23%) C, D, F, G, I och J ligger på nivå 5 

enligt PT i de båda undersökningarna medan åtta deltagare (31%), B, M, Q, R, S, T, V 

och X ligger på nivå 4 i båda undersökningarna. Tio deltagare (38%) visar att de ligger 

på en högre nivå i PT i grammatikalitetsbedömningstestet än i den skriftliga 

produktionen vilket innebär att deras explicita grammatiska kunskaper är på en högre 

nivå än de implicita. Deltagare E visar störst skillnad i och med resultatet på 

grammatikalitetsbedömningstestet som ligger på PT-nivå 5 och i den skriftliga 

produktionen på nivå 3. Endast två deltagare (8%), N och O, visar högre resultat i den 
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skriftliga produktionen än i grammatikalitetsbedömningstestet och visar därmed att 

deras implicita språkkunskaper är på en högre nivå i PT än de explicita. 

 

5 Diskussion  

Med denna undersökning ville jag ta reda på huruvida förhållandet skiljer sig i elevers 

implicita grammatiska kunskaper genom den skriftliga produktionen och de explicita 

grammatiska kunskaperna i förmågan att kunna identifiera grammatiska fel i en skriven 

text Anledningen är att få en bild av hur stora nivåmässiga skillnader som föreligger 

mellan den implicita och explicita grammatiska kunskapen. Enligt Ellis (2008) kan man 

inte använda PT-stadierna för att mäta explicit kunskap men som lärare är det väsentligt 

att även veta hur stora explicita grammatiska kunskaper eleverna har för att undervisa 

på lämplig nivå. Både Ellis (2008) och Philipsson (2007) fann att nivåerna var i den 

förväntade ordningen enligt PT i de implicita kunskaperna men att de skilde sig åt i de 

explicita. I denna studie förväntade jag mig att se en skillnad i resultaten för de implicita 

och de explicita grammatiska kunskaperna. Som resultatet visar ligger de explicita 

kunskaperna generellt högre än de implicita, förutom för deltagare N och O. Även 

resultatet i Flyman Mattssons (2003) studie visade att deltagarna låg på en högre 

explicit nivå än den implicita med tanke på att deltagarna kunde förklara 

metalingvistiska regler men inte tillämpa dem.  

De variationer som förekommer i resultatet i föreliggande studie kan bero på vilka 

strukturer som har undersökts och empirins omfattning och bör därmed tas med i 

värderingen och jämförelsen av resultat från andras studier. I likhet med Pienemanns 

(1998) förklaring om att PT följer en implikationell utveckling visar även resultatet i 

denna studie att de grammatiska strukturerna bygger på varandra, vilket således påvisar 

PT:s funktionalitet – förutom i det glapp som visade sig för deltagare V i 

grammatikalitetsbedömningstestet. 

 Även i Philipssons (2007) studie förekom informanter som i 

grammatikalitetsbedömningstestet avvek från den implikationella ordningen genom att 

processa på nivå 4 utan att klara nivå 3 och därmed var svåra att bedöma. Philipsson 

(2007) hävdar därför att resultatet från grammatikalitetsbedömningstestet till viss mån 

avviker ifrån de övriga datatyperna i hans undersökning, vilket även är fallet i denna 

undersökning i och med deltagare V:s resultat. 

Resultaten av de båda undersökningarna ger vid handen att deltagarna 

övervägande processar på samma eller högre nivå i grammatikalitetsbedömningstestet 
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än i den skriftliga produktionen. Detta visar att de explicita kunskaperna i grammatik 

ligger på samma eller en högre nivå än de implicita.  

De undersökningsmetoder som har använts i denna studie har gett en tydlig 

indikation på deltagarnas implicita och explicita grammatiska kunskaper men för en 

ökad validitet av resultaten skulle det vara önskvärt att komplettera med en 

introspektion vid momentet för den skriftliga produktionen samt en retrospektion vid 

grammatikalitetsbedömningstestet, likt de metoder som utfördes i STRIMS-projektet 

(Malmberg m.fl. 2000). 

Denna studies syfte var att göra en kartläggning på deltagarnas kunskaper utifrån 

de givna resultaten av två olika uppgifter, inte att avgöra huruvida de befinner sig på 

nybörjar-, mellannivå eller avancerad nivå i språkutvecklingen. Ellis (2008) menar att 

resultaten bör spegla vad inläraren faktiskt kan göra med språket och inte enbart vad 

denne kan om språket och han lägger även vikt på i vilken situation språket mäts. Det är 

just denna svårighet som belyses i den undersökning som gjordes 2008. Resultaten i 

både Ellis (2008) och Philipssons (2007) undersökningar stämmer överens med 

resultaten i denna undersökning i och med de avvikelser som förekom i resultatet för 

grammatikalitetsbedömningstestet som mätte explicit kunskap.  

 Med tanke på att deltagarnas processningsnivå enligt PT till en övervägande del 

ligger på nivå 4 i den skriftliga produktionen, dvs. de implicita kunskaperna, och på 

nivå 5 i de explicita kunskaperna krävs en välbalanserad förberedelse gällande 

undervisningsnivå för dessa individer. Enligt Krashens inflödeshypotes måste 

undervisningen ligga precis ovanför den nivå eleven befinner sig på just vid tillfället 

(i+1) för att kunna tillgodogöra sig den, annars får undervisningen ingen effekt 

(Krashen 1979, 1985).  

Med häsnyn till implicit kunskap beskriver Eklund Heinonen hur nivå 4 i PT 

utgör en stor utmaning för andraspråkselever och resultatet i hennes studie påvisar just 

nivå 4 som en vattendelare för godkänt respektive icke godkänt resultat i Tisus-testen 

(Eklund Heinonen 2009). Resultatet i föreliggande studie visar snarare på svårigheter på 

nivå 3 där endast 15 deltagare (57%) klarar sammansatt tempus gentemot samtliga 

(100%) som klarar av attributiv kongruens i den skriftliga produktionen. Eklund 

Heinonens resultat utgår dock från en högre grad av automatisering, 50% och 80%, till 

skillnad från resultatet i denna studie som utgår från the emergence criterion. 

Att majoriteten av deltagarna i denna undersökning (58%) visar att de processar 

på nivå 5 på grammatikalitetsbedömningstestet visar en förhållandevis hög explicit nivå 



 

 25 

på deras grammatiska kunskaper. För att kunna tillvarata denna kunskap på bästa sätt i 

klassrummet är elevens förmåga att kunna tillgodogöra sig den en viktig förutsättning, 

visar Suzuki och DeKeysers (2017) undersökning bland de kinesiska L2-studenterna på 

japanska. De framhäver hur viktigt det är att ta tillvara på den explicita kunskapen för 

att underlätta förvärvandet av den implicita – tvärt emot vad Krashen hävdade. Suzuki 

och DeKeyser (2017) belyser att automatiserad explicit kunskap underlättar tillägnandet 

av implicit kunskap, och detta är en teori som bör genomsyra  varje språklektion: Att 

implicit kunskap stärks genom explicit undervisning.  Således bör den explicita 

undervisningen utgå ifrån den struktur eleverna processar på och ett steg där över, för 

att dessa kunskaper ska kunna automatiseras och i sin tur påverka den implicita 

kunskapen. Därför bör alltså fokus läggas på explicit undervisning vid nivå 3 för 

sammansatt tempus för de deltagare i min undersökning som visar ett glapp här, men 

som dock processar på nivå 4, för att möjliggöra ett fullständigt tillägnande av kunskap 

(Pienemann 1998 och Krashen 1985).  

Frågan ställs då huruvida klasser med deltagare på olika kunskapsnivåer gynnar 

lärandet för individen. Om den explicita undervisningen behandlar grammatiska 

strukturer som ligger över en elevs nivå är risken att individen inte tillgodogör sig 

undervisningen på samma sätt som andra i gruppen och denne hamnar efter, vilket 

Malmberg m. fl. (2000: 72) lyfter för att uppmärksamma den grupp elever som behöver 

särskilt stöd i undervisningen.  

  

6 Slutsats 
Att använda PT som ett verktyg i både kartläggning och undervisning tror jag skulle 

underlätta både för lärare och elever. För lärarens del ger en analys enligt PT en tydlig 

bild om på vilken grammatisk nivå eleven befinner sig och undervisningen kan 

utformas därefter. Som resultaten tydligt visar skiljer sig inlärares implicita och 

explicita språkkunskaper i grammatisk progression. För elevens del är det ett sätt att 

tydliggöra vilken nivå denne processar på och var i hierarkin vederbörande  

automatiserar för att lättare kunna förstå vad som behövs tränas på för att utöka de 

implicita kunskaperna. Denna undersökning ger således svar på mina frågeställningar. 

Att använda PT vid kartläggning är mitt förslag till en förbättrad nivåplacering av 

nya elever på SFI. För att stärka validiteten i den genomförda undersökningen skulle 

förslagsvis en introspektion kombinerat med den skriftliga produktionen vara ett förslag 

till vidare forskning. Likaså anser jag att en retrospektion i samband med 
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grammatikalitetsbedömningstestet skulle ge en ökad validitet för resultatet av denna. 

Tillsammans skulle detta bidra till att ge en mer komplett bild av vad eleven verkligen 

kan, samt vad eleven kan göra med språket, vilket även är den stora frågan Ellis (2008) 

söker svaret på.  

För att ytterligare utöka användningsområdet av resultatet av denna studie skulle 

förslagsvis även del B (automatisering) och C (språklig variation) i Flyman Mattsson 

och Håkanssons (2010: 70–75) analysmodell vara intressanta att ta med i bedömningen. 

På så sätt skulle indikationerna tjäna till mer än kartläggning av kunskaper och även 

kunna användas till utformning av individuellt anpassad undervisning exakt på den nivå 

där eleven befinner sig just nu.  
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Bilagor 

Bilaga A Bildserie skriftlig produktion  

 
 

 

Beskriv	vad	du	ser	på	bilderna!	
	
Vad händer? Vem finns på bilderna? Vad finns på bilderna? Vad gör personerna? 
Beskriv med så många detajer som möjligt! Skriv minst en sida.  
	
	

	 	
	 	

	
	
	

	
	

	



 

 II 

Bilaga B Grammatikalitetsbedömningstest (GJT) 

 
 
 
 

Grammatikalitetsbedömningstest 
 
Stryk under om meningen är rätt eller fel! 
Om du tycker att meningen är fel, skriv om den på rätt sätt på raden under! 
 
 
EXEMPEL: 
 
Jag tycker om att studera Sverige.     RÄTT / FEL 
 
Jag tycker om att studera svenska. 
 
1. Mina kompisar är glad för att jag bjuder på fika.    RÄTT / FEL 
 
 
2. Imorgon ska jag besöka min granne.    RÄTT / FEL 
 
 
3. I juni nästa år han börjar sitt nya jobb.    RÄTT / FEL 
 
 
4. Min bror kan inte cykla.      RÄTT / FEL 
 
 
5. Eva och Stina är mycket trevlig.     RÄTT / FEL 
 
 
6. När jag slutar på SFI jag ska börja på Komvux.   RÄTT / FEL 
 
 
7. Min lärare undrar varför kom jag inte igår till skolan.  RÄTT / FEL 
 
 
8. Fatima har studerat svenska i fyra månader.   RÄTT / FEL 
 
 
9. Mohammed har svart skor idag.     RÄTT / FEL 
 
 
10. Jag ska kör till Malmö i eftermiddag.    RÄTT / FEL 
 
 
11. Pelle ska köpa tre liten citroner på Netto.    RÄTT / FEL 
 
 
12. Jag undrar när han kommer.     RÄTT / FEL 
 
 
13. Jag tycker om att bada i havet om det inte är kallt.  RÄTT / FEL 
 



 

 III 

14. Han blir ledsen om du inte hjälper honom med läxan.  RÄTT / FEL 
 
 
15. Kvinnan har bruna stövlar.     RÄTT / FEL 
 
 
16. Min granne ska hjälper mig med att måla mitt kök.  RÄTT / FEL 
 
 
17. Nu jag skriver ett brev till dig.     RÄTT / FEL 
 
 
18. Hon tror att hon klarar inte körkortsprovet.   RÄTT / FEL 
 
 
19. I december skolan stänger några dagar.    RÄTT / FEL 
 
 
20. Barnen var mycket glada på kalaset.    RÄTT / FEL 
 
 
21. Läkaren frågade om gjorde det ont i magen.   RÄTT / FEL 
 
 
22. Mamman var orolig på natten.     RÄTT / FEL 
 
 
23. De svarta katterna äter mat.     RÄTT / FEL 
 
 
24. Jag tror att Mohammed tycker inte om falafel.   RÄTT / FEL 
 
 
25. Hon har tre vit hundar.     RÄTT / FEL 
 
 
26. Imorgon är det äntligen fredag.     RÄTT / FEL 
 
 
27. De vet att de kommer inte att resa till månen.    RÄTT / FEL 
 
 
28. Eleven frågar om läraren kan hjälpa henne.   RÄTT / FEL 
 
 
29. Barnen i andra klass är duktig på matematik.   RÄTT / FEL 
 
 
30. Hon undrade om kunde jag öppna dörren.   RÄTT / FEL 
 

 


