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Sammandrag 

Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva vilken grammatisk språknivå elever 

uppnår på kurs B, C och D på SFI inom ramen för studieväg 2. Grammatisk språknivå 

beskrivs och analyseras med utgångspunkt i processbarhetsteorin och elevernas uppnådda 

PT-nivå i fri produktion jämförs med elevers grammatikbedömningar. Dessutom är 

frågeställningen om undervisningstid på SFI eller vistelsetid i Sverige kan förklara 

elevernas grammatiska nivå. Resultatet visar progression för elever genom SFI, enskilda 

elevers uppnådda PT-nivå och i jämförelse mellan fri skriftlig produktion och 

grammatikbedömning presterar knappt två tredjedelar av deltagarna likvärdigt oavsett 

uppgiftens utformning. En viss korrelation mellan undervisningstid och PT-nivå kan 

beläggas medan vistelsetid i Sverige inte visar något samband med elevernas 

grammatiska utvecklingsnivå. 
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1 Inledning 
SFI-utbildning (Svenska för Invandrare) startade under 1960-talet. Utbildningen 

anordnades då av studieförbund, arbetsmarknadsutbildningar och folkhögskolor.  Sedan 

2007 är SFI-utbildningen främst en renodlad språkutbildning (Carlsson, 2013, s. 437). 

Sedan år 2016 tillhör SFI den kommunala vuxenutbildningen. Ett betyg från SFI-kurs D 

blev då ett förkunskapskrav för fortsatta studier i svenska på grundläggande nivå. 

(Harstad & Hostetter, 2017, s. 18ff).  År 2018 infördes utbildningsplikt för nyanlända 

med kort skolbakgrund och ett långt avstånd till svensk arbetsmarknad.  Utbildningarna 

ska vara kompetenshöjande och ersättningar inom ramen för arbetsförmedlingens 

etableringsprogram kan utebli om eleven missköter studierna. Skolverket bedömer att 

detta kommer att öka efterfrågan på kommunal vuxenutbildning och att dessa elever 

främst kommer att placeras på spår 1 och 2 på SFI (Skolverket, 2019).  

 Kursdeltagarna efterfrågar grammatik i hög grad på SFI. Grammatiken är det som 

representerar skola för många elever. Den anses vara en nyckel till språket och anses 

strukturera de nya kunskaperna. I Sverige har många skolor velat träna skrivträning och 

språkutveckling utan specifik språklära, och det uppfattas tidvis som problematiskt av 

elever. Lärare har olika inställning till grammatikundervisning. Även skolledare har varit 

ambivalenta om grammatikens plats i SFI-klassrummet. Kommunikativa 

språkfärdigheter har varit i fokus under 2000-talet då det sociokulturella perspektivet 

vuxit inom teoribildningen. Undervisning och lärande ses inte längre som två åtskilda 

fenomen i det synsättet (Carlsson, 2003, s. 128ff). 

Eleverna inom SFI känner ofta en press att bli klara med utbildningen (Djurberg, 

2019). Villkoren för permanent uppehållstillstånd kopplas till hur man kan försörja sig 

själv och familjeåterförening är kopplat till hur man kan försörja sin familj självständigt 

(Migrationsverket, 2019). SFI-lärare riskerar att bli utsatta för påtryckningar från elever 

som anser sig vara färdiga med kursen (och redo för arbetsmarknaden) och lärarens 

förmåga att bedöma språkliga strukturer hos elever blir väsentlig inom denna kontext. Det 

är viktigt att SFI -lärarna hittar metoder för att sambedöma elevtexter, utvecklar ett 

gemensamt språk kring bedömning samt metoder för bedömning som fungerar i vardagen 

på SFI-utbildningen. Utbildningen är individuell och genom processbarhetsteorin kan 

lärare få verktyg för individuell bedömning av elever. 
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2 Syfte och frågeställning  
Syftet är att beskriva vilken grammatisk språknivå eleverna uppnår inom ramen för 

studieväg 2 på SFI med utgångspunkt i processbarhetsteorin.   

o Vilken PT-nivå uppnår:  

 Elever i Kurs D?  

 Elever i Kurs C? 

 Elever i Kurs B? 

o Vilket samband har uppnådd PT-nivå med vistelsetid i Sverige och 

undervisningstid på SFI? 

o Hur förhåller sig grammatisk utvecklingsnivå i grammatikbedömning jämfört 

med produktion av interimspråk?  

Övergripande är syftet även att ge verktyg till min skola för en kvalitativ bedömning 

och ett kvalitativt språk i bedömningssituationer med elever  samt att förbättra 

undervisningen genom tillämpning av processbarhetsteorin som visar elevers nästa 

utvecklingssteg.  

3 Teoretisk bakgrund  

3.1 Interimspråkshypotesen 

År 1972 lanserade Selinker termen interimspråk. Interimspråkshypotesen hade sin grund 

i felanalysen som Corder hade lyft fram som ett verktyg för att förstå hur andraspråket 

utvecklas hos inläraren. Ett utmärkande drag för interimspråk är att det är fullt av 

grammatiska fel som inte en modersmålstalare skulle göra och att dessa fel är oberoende 

av modersmål (Norrby & Håkansson, 2007, s. 69). Inlärararens väg mot målspråket kan 

betraktas som ett utvecklingskontinuum. I detta sammanhang fastställdes att 

andraspråksinlärare, främst vuxna, ofta får svårigheter att nå modersmålstalares nivå i 

målspråket. Språkinlärningen fossiliseras på en lägre nivå för en del inlärare 

(Hammarberg, 2013, s. 29ff). Detta gäller i hög grad vuxna som kan ha ett relativt 

avancerat språk men saknar grammatiska strukturer som motsvarar nivån (Olofsson & 

Sjöqvist, 2013).  

3.2 Explicit och implicit språkkunskap 

Lingvistisk kunskap har en central distinktion mellan explicit och implicit kunskap. 

Modersmålstalaren har omedveten kunskap om grammatik som realiseras lexikalt i 
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yttranden av olika slag. Inläraren av ett andraspråk uppnår implicit kunskap (aquisition) 

genom att använda språket i autentisk produktion. Explicit lingvistisk kunskap (learning) 

är en analyserad form, där språkanvändaren är medveten om språkliga scheman och där 

språkanvändaren har metaspråklig kompetens och kan diskutera lingvistisk terminologi 

(Ellis & Barkhuizen, 2016, s. 4ff).  I monitormodellen byggs de explicita språkreglerna 

upp av en kontrollanordning som kallas monitor. En mental grammatik byggs omedvetet 

upp endast genom aquisition. Språket kontrolleras innan produktion genom monitorn 

(Krashen, 1982, s. 83ff). 

Elmeroth beskriver att ur Krashens resonemang dras slutsatsen att de explicita 

språkregler eleverna lär sig i undervisningen spelar en mindre roll för inläraren än den 

implicita regelinlärningen. Detta har kritiserats. Eventuellt kan explicit inlärning övergå 

till implicit språkanvändning vid träning. Explicit och implicit språkkunskap kan 

betraktas som ett kontinuum och inte som en dikotomi (Elmeroth, 2007, s. 23ff). 

Håkansson (1987) har visat att lärare anpassar sitt språk vid undervisning i svenska som 

andraspråk så kallat ”Teacher Talk”. Undervisningen får en viktig roll att förse inläraren 

med begriplig input, som de inte möter utanför skolan. Detta i sin tur leder till en 

utveckling av elevernas förståelse och implicit grammatik hos dessa (det vill säga 

utveckling av en mental grammatik). Lärarens grammatikförklaringar ger å andra sidan 

explicit kunskap (s. 124ff).  

3.3  Processbarhetsteorin 

 Processbarhetsteorin (PT) (Pienemann 1998, Pienemann & Håkansson 1999) anger 

grammatisk utveckling i interimspråk, det vill säga dess ordningsföljd. 

Processbarhetsteorin omfattar utvecklingsgångar för morfologi och syntax och berörde 

ursprungligen talat språk.  

Processbarhetsteorin härrör från ett kognitivt synsätt på språkinlärning med 

utgångspunkt i lexikal funktionell grammatik. Den lexikala funktionella grammatiken 

betonar satsens betydelse och funktion. Till skillnad ifrån tidigare syn på grammatiken 

som endast en form med betydelse så anses det inom ramen för lexikal funktionell 

grammatik att grammatiken också skapar betydelse när människor kommunicerar med 

varandra (Holmberg & Karlsson, 2013). Det kognitiva perspektivet på 

andraspråksinlärning omfattar lärprocesser, hur inlärare minns och förstår samt hur 

inlärare kognitivt bearbetar information.  
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Synen på hur språk produceras bygger till stor del på Levelts modell (1989) i 

teoribildning i processbarhetsteorin (Pienemann & Håkansson, 1999, s. 396). Det är en 

framträdande modell för talproduktion inom det kognitiva perspektivet, där talarens 

talprocess delas upp i tre komponenter: begreppskomponent, formulator och artikulator. 

Dessa delar arbetar samtidigt för att producera yttranden i simultana processer 

(Håkansson, 2013, s. 152). I Leveltmodellen hålls reception och produktion åtskilda. 

Processbarhetsteorin beskrivningar för andraspråkets framväxt har förklaringar för 

produktion av andraspråk. Däremot har inte mycket forskning berört den receptiva delen 

av språksystemet. Det kan hävdas att en sådan forskning skulle utöka förståelsen för 

interimspråkets utveckling och ge en utökad kunskap om andraspråksutveckling 

generellt.  En fullständig teoribildning kring grammatikutveckling i ett andraspråk kan 

sägas vara ett område som ännu inte är färdigutforskat och processbarhetsteorin erbjuder 

inte en helhetsbild. Forskningen är i nuläget oense om och/eller i vilken grad det receptiva 

språksystemet delar processer med det produktiva samt vilka neurobiologiska faktorer 

som samspelar i receptivt och produktivt interimspråk (Buyl & Housen, 2015, s. 524f).   

De bakomliggande processerna som processbarhetsteorin beskriver anses vara till 

stor del automatiserade. De byggs upp stegvis, och har tillgång till en grammatiklagring 

i hjärnan. Inlärare kan, enligt processbarhetsteorin, processa strukturer i förutbestämd 

ordning och därefter lära sig och till slut automatisera strukturer. En inlärare kan bara 

processa en nivå åt gången och inläraren använder inte högre nivåer innan de lägre ner är 

processade (Håkansson, 2013, s. 152). Hypotesen formad inom ramen för 

processbarhetsteorin, är att samtliga inlärare följer den grammatiska trappan oavsett övrig 

kontext (Norrby & Håkansson, 2007, s. 96f). Processbarhetsteorins förutsägelser om 

interimspråksystemet gäller för alla språk. Sedan 1998 har empiriska studier genomförts 

i olika språk och dessa ger stöd till processbarhetsteorin (Pienemann, 2005, s. 61ff). 

3.4 Skolverkets styrdokument 

Kunskapskraven för skriftlig språkfärdighet nämner grammatik. På kurs C, D formuleras 

kunskapskraven som berör grammatik för A: ”eleven skapar väl fungerande struktur i 

sina texter och visar god variation i ordförråd och meningsbyggnad” samt ”eleven 

använder med god säkerhet både enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina 

texter. För betyget E: ” eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och 

visar viss variation i ordförråd och meningsbyggnad”. ”Eleven använder med viss 
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säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter” (Skolverket, 

2019). Motsvarande skrivning på B-kursen saknas. 

 

4 Tidigare forskning 
Processbarhetsteorin har anpassats till andraspråksinlärning av svenska (Pienemann & 

Håkansson 1999) och testats i empiriska studier (Eklund Heinonen 2005, Glahn et al. 

2001, Norrby & Håkansson 2007, Salameh et al 1996). För svenska beskrivs följande PT-

nivåer: 

PT-nivå 1: Inläraren har börjat lära sig ett ordförråd. Inga former böjs. Yttranden saknar 

grammatik.  

PT-nivå 2: Inläraren kan se skillnad på ordklasser.  Finita och infinita verb kan böjas. 

Svenskan har fyra verbgrupper vilket är en försvårande omständighet. Substantiv kan 

böjas i singular och plural. Ex: jag har – jag hade, bok-böcker. 

PT-nivå 3: Inläraren kan producera fraser. Inläraren behöver då välja genus (en/ett), 

bestämd eller obestämd form samt böja eventuellt adjektiv så det passar. Inläraren ska på 

denna nivå ha processat attributiv kongruens. Svenskan utmärker sig med att använda 

dubbel bestämdhet t.ex. det röda bordet. Inläraren kan processa grammatik på ord inom 

frasen. Ex: ett rött hus. 

PT-nivå 4: Inläraren kan processa satser. Inläraren ska klara att föra över information om 

numerus och genus från frasnivå till satsnivå (predikativ kongruens). Inläraren ska också 

kunna växla mellan rak och omvänd ordföljd.  

  Ex: Imorgon spelar jag kort.  Blommorna är röda. 

PT-nivå 5: Inläraren kan skilja på huvudsats och bisats. I bisatser skiljer sig ordföljden 

från huvudsatsens genom att alltid ha rak ordföljd, den inleds av subjunktioner och kan 

inte stå självständigt. Ordföljden i bisatser försvåras eftersom satsadverbialet går före 

finita verbet (Norrby & Håkansson, 2007, s. 96).   

Ex: Han säger att han inte ska åka imorgon.  

Salameh, Håkansson och Nettelbladt (1996) bekräftade processbarhetsteorin 

genom att utföra en studie på arabisktalande förskolebarn. I artikeln beskrivs hur inläraren 

först måste automatisera lägre nivåer för att kunna processa svårare strukturer. 

Forskningen visade att inversion först uppträder inom ja/nej frågor och senare inom 

påståendesatser.  När inläraren väl har börjat använda inversion i frågor använder de 

formen konsekvent. Studien bekräftade tidigare forskning att inlärare föredrar rak 

ordföljd (medan en modersmålstalare använder omvänd ordföljd i ca 40 % av sina 

yttranden). Resultaten visade också att flera former fanns representerade i varje enskilt 



 

 

 

11 

barn. Variationer uppträder mer för barnen än för vuxna inlärare. Slutsatsen var att 

utvecklingen först startar med frasmorfologi (enligt följande: lång jacka – långa jackan – 

den långa jacka – den långa jackan) före inversion i frågor som i sin tur föregår inversion 

i påståenden. Dessa utvecklas inte separat (Salameh, Håkansson, & Nettelbladt, 1996, s. 

165ff). 

En empirisk studie av Glahn, Håkansson, Hammarberg, Holmen, Hvenekilde 

och Lund (2001) bekräftade PT-nivåerna för de nordiska språken. De morfologiska 

nivåerna bekräftades endast om numerus och genus testades separat. En slutsats som 

drogs var att parallellt med den bekräftade strukturen fras – bisats finns även en hierarki 

för numerus och genus, en processhierarki som inte beskrivs av processbarhetsteorin 

(Glahn, o.a., 2001, s. 413). I studien beräknades procentsatser för mått på hur väl en 

deltagare hade automatiserat en struktur. Antal rätt av de förekomster som fanns delade 

in deltagare i grupper.  

Hyltenstam (1978) har beskrivit inlärningsgångar angående placering av 

negationer i svenskan. Dessa beskrivs vara oberoende av modersmål. I tidiga stadier i 

interimspråket tenderar inlärare att placera ”inte” före verbet (vilket motsvarar strukturen 

i en svensk bisats). När eleverna utvecklas och börjar placera negationen rätt i huvudsats 

mister inläraren förmågan att få negationen rätt i bisatsen. Denna förmåga återkommer 

inte förrän inläraren helt och fullt har automatiserat placeringen i huvudsats (Hyltenstam, 

1978, s. 109ff). 

Spinner (2013) redogör för förhållandet mellan receptiva uppgifter (ett hörtest 

genomfördes där deltagarna skulle avgöra om meningar var grammatiskt rätt eller fel på 

engelska) och processbarhetsteorin. Dessa tester visade att processbarhetsteorins 

utvecklingsgångar inte förutsade inlärarens utveckling på dessa uppgifter. Däremot i 

uppgifter där inläraren själv producerar interimspråk, bekräftades processbarhetsteorins 

inlärningsgångar empiriskt.  Spinner drar slutsatsen att processerna för språkmottagning 

skiljer sig från processerna som producerar språk alternativt att processbarhetsteorin 

innehåller felaktigheter. Spinner föreslår vidare forskning kring den frågeställningen för 

att tydligare klargöra interimspråksystemet och processerna kring mottagning av språk 

(Spinner, 2013, s. 734f).  Slutsatsen blir att processbarhetsteorin kan användas vid olika 

typer av data och det föreslås att PT inte enbart ska utgå från en förekomst av en 

grammatisk företeelse utan också räkna antal procentuella rätt av förekomster av denna 

företeelse (Spinner, 2011:33, s. 550ff). 
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Buyl & Housen har (2015) testat processbarhetsteorin på reception av ett 

andraspråk. Det hävdas att formen för hur förutsägelser görs med hjälp av 

processbarhetsteorin också gör det möjligt att applicera den på receptivt material. En 

jämförelse med produktivt material från samma inlärare anser de vara värdefullt för att 

öka förståelsen av hur reception och produktion processas. En sådan forskning kan i sin 

tur leda till en större förståelse av hur interimspråket utvecklas (Buyl & Housen, 2015, s. 

544f).  

5 Metod och material 

5.1 Val av metod 

Denna kandidatuppsats beskriver andraspråksutvecklingen hos SFI-elever. Studien har 

delvis en kvantitativ ansats (korrelationen mellan bakgrundsfaktorer och PT-nivå har 

beräknats, även procentsatser för antal rätt på grammatikprovet beräknades och resultatet 

per deltagare redovisas delvis i tabellform i bilagorna) och en kvalitativ ansats där resultat 

analyseras och diskuteras ur olika perspektiv.  Skriftlig data av olika typ (grammatikprov 

för explicita kunskaper samt två uppgifter med fri produktion) har samlats in för att 

besvara frågeställningen och uppfylla syftet. Grammatisk språkutveckling, tolkas med 

utgångspunkt i processbarhetsteorin, medan en intervju har använts för att beskriva 

undervisande lärares perspektiv.  

En enkät genomfördes för att fånga upp bakgrundsfaktorer kring deltagarna. Den 

arabisktalande studiestödjaren på skolan har varit behjälplig med översättning av enkäten 

och genom muntligt språkstöd vid skrivtillfällen, både det huvudsakliga och senare 

uppsamlingar, för att undvika missförstånd. För att få veta startdatum på SFI kontaktades 

skolans kansli som bidrog med de uppgifterna.  

Processbarhetsteorin avsåg från början att beskriva utvecklingen av tal. Av tidsskäl 

har muntliga tester valts bort för denna studie. Eftersom inlärningsgångarna har visat sig 

vara universella har det senare konstaterats att processbarhetsteorin är lämplig i syfte att 

analysera även produktion av skriftligt inlärarspråk (där Rahkonen & Håkansson 2008 

exempelvis baserade en studie på skriftligt material då finsktalande ungdomars utveckling 

av svenska studerades (Rahkonen & Håkansson , 2008). Denna kandidatuppsats är i linje 

med det forskningsparadigm inom andraspråksforskning där småskaliga studier bedrivs 

och där data tolkas av forskaren ur flera perspektiv (Ellis & Barkhuizen, 2016, s. 10f).   
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5.2 Urval och avgränsningar 

Omfattningen på arbetet avgjorde att studien begränsades till en skola, som ansågs ge 

tillräckligt underlag. Valet att utföra studien där baserades helt på att det är författarens 

arbetsplats – det är ett bekvämlighetsurval.  

SFI-utbildningen organiseras i tre studievägar. Dessutom indelas dessa i fyra kurser 

(A, B, C, D) för studieväg 1, tre kurser (B, C, D) för studieväg 2 samt två kurser (C, D) 

för studieväg 3. Eleverna tilldelas studieväg efter kartläggning av kunskaper och tidigare 

skolerfarenhet. Elever som är analfabeter eller har liten erfarenhet av undervisning 

placeras på studieväg 1. Elever med skolbakgrund, som kan läsa och skriva på något 

språk, placeras normalt på studieväg 2. De elever som har akademisk bakgrund eller 

bedöms kunna studera snabbt placeras på studieväg 3. Elevernas kunskaper i svenska ska 

vara likvärdiga när de avslutar respektive kurs (Harstad & Hostetter, 2017, s. 19).  

Av tidsskäl har studien begränsats till en av studievägarna. Utbildningsplikten 

kommer att i hög grad beröra elever på studieväg 2 och det är således intressant att forska 

på de elever som har kortare utbildningstid från hemlandet och mindre kunskap i övriga 

andraspråk. För att begränsa studiens omfattning valdes deltagare med arabiska som 

modersmål.  Elever som har kurdiska som modersmål och även anger arabiska som 

förstaspråk har exkluderats. Valet av arabisktalande baserades på att det är den största 

språkgruppen på skolan.  

Fem arabisktalande elever på spår 2 ingår ej i studien. I grupp D var en elev 

långtidssjukskriven. I grupp C var en elev klar för avskrivning inom någon vecka och hen 

orkade inte genomföra samtliga tester på grund av fysisk sjukdom. I grupp B missförstod 

två elever uppgift ett (trots att de fick översättning till modersmålet) och därför blev 

materialet oanvändbart. En B-elev som ständigt är frånvarande, har också bortsorterats. 

Hen var frånvarande vid samtliga tre tillfällen som datainsamling skedde. Antalet 

deltagare i grupp B överensstämde utan eleven med D-gruppens och bedömdes vara 

tillräckligt för studiens syfte även utan elevens deltagande.  

5.3 Deltagarna 

De som deltog i studien är elever på B, C, och D-kurs på studieväg 2. I kurs D var antalet 

elever med arabiska som modersmål tolv stycken. De två deltagarna som studerat endast 

fem månader var elever som kommit från gymnasiet efter att de fyllt tjugo år.  De 

bedömdes som för språksvaga för att klara gymnasieutbildningen.  Ankomsten till 
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Sverige ägde för samtliga deltagare rum åren 2014-2016, majoriteteten år 2015. 

Undervisningstiden på SFI varierar mellan två år och fyra månader till fem månader: 

Tabell 1. Bakgrundsfaktorer D-grupp 

Elever: Tid på SFI  
(månader): 

Tid i 
Sverige 
(månader) 

Övriga språkkunskaper  
förutom arabiska och 
svenska. 

D1 5  40  

D2 25  39  

D3 16  52  

D4 23  41  

D5 12  52  

D6 28  31 tigrinja 

D7 23  41 engelska 

D8 23  41 nybörjarengelska 

D9 28  43 nybörjarengelska 

D10 23  41 nybörjarengelska 

D11 19  40  

D12 5  27  

I kurs C deltog 23 elever från två C-grupper.  I studien betraktas C-eleverna som en grupp. 

Inom denna grupp varierade tiden på SFI mellan sex och tjugofem månader. Deltagarnas 

tid i Sverige varierar från ankomst 2014 till 2018. Se tabell:  

Tabell 2. Bakgrundsfaktorer C-grupp 
Elever: Tid på SFI 

(månader) 
Tid i Sverige 
(månader)  

Övriga språkkunskaper  
förutom arabiska och svenska 

C1 17  20  

C2 14  17  

C3 17  19  

C4 10  40  

C5 25  54  

C6 17  20  

C7 6  9  

C8 18  27  

C9 21  50  

C10 11  41  

C11 10  49 nybörjarengelska 

C12 18  54  

C13 13  25 cirkassiska, nybörjarengelska 

C14 15  38  

C15 18  50  

C16 14  41 nybörjarengelska 

C17 21  41  

C18 9  40  

C19 15  41 engelska 

C20 16  41  

C21 18  21 nybörjarengelska 

C22 22  52 franska, engelska 

C23 12  41  

 

Från kurs B deltog tolv elever från två B-grupper. I studien betraktas de som en grupp. 

SFI-tiden varierade mellan två och nitton månader. I gruppen fanns elever som kommit 

till Sverige mellan 2015 och 2018. Se tabell:  
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Tabell 3. Bakgrundsfaktorer B-grupp 
Elever: Tid på SFI  

(månader)  
Tid i 
Sverige 
(månader) 

Övriga språkkunskaper  
förutom arabiska och svenska 

B1 18  38  

B2 19  38 engelska 

B3 14  21  

B4 17  33  

B5 2  41 engelska 

B6 11  41  

B7 8  13 engelska 

B8 5  42  

B9 10  33  

B10 6  24  

B11 9  42  

B12 3  8 nybörjarengelska 

5.4 Insamlingsmetod och genomförande 

Huvudinsamlingen av data ägde rum samma förmiddag på samtliga kurser. Den dagen är 

ett nuläge för denna studie. Då SFI är en individuell utbildning, utan traditionella 

terminstider, förflyttas eleverna mellan grupperna i genomsnitt varje månad så för 

arbetets syfte bestämdes en dag där deltagarnas grupptillhörighet är fast. Det skriftliga 

materialet som samlades in är i tre delar. Del ett genomfördes på sjuttiofem minuter, del 

två skrevs på en timme och den sista delen tog femtio minuter i anspråk. Eleverna fick 

utförliga förklaringar hur delarna skulle genomföras. De elever som var frånvarande 

fångades upp under en tvåveckorsperiod och genomförde testerna under likartade 

förhållande som den stora gruppen, även de med arabiskt språkstöd.  

Del ett (grammatikprovet) bestod av tjugofem meningar. En del felaktiga en del 

rätt. Deltagarna skulle avgöra om meningarna innehöll fel och om så var fallet skulle de 

skriva meningen rätt.  Den delen utformades så att samtliga grammatiska nivåer som PT-

nivåerna beskriver fanns representerade. Syftet var att testen skulle spegla elevernas 

explicita grammatiska kunskap då den genomfördes i skolkontext och elevernas 

grammatiska kunskap spelar huvudrollen. Deltagarnas medvetna grammatikkunskap 

testades med stöd av input (reception av språk). Detta underlag ska ligga till grund för en 

jämförelse med övriga insamlade data som berör produktion av inlärarspråk.   

Del två bestod av fyra bilder i färg som eleverna skulle beskriva. Bilderna innehöll 

en enkel historia. Syftet var att elicitera fram attribut av typen ” röda äpplen”, ”gula 

bananer” samt en sammanhängande berättelse som gav anledning att använda omvänd 

ordföljd till exempel: ” På bordet finns en fruktskål”. Naturligt tempus i uppgiften är 

presens.  
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Del tre var ett brev. I brevet skulle eleven skriva till en kompis i Sverige om något 

roligt som hände när eleven var barn. Deltagarna kunde luta sig tillbaka i en känd genre. 

I detta fall var huvudavsikten att elicitera strukturer i preteritum samt övrigt producerat 

interimspråk som stimulerades i viljan att berätta något om sig själv.  Deltagarna är 

relativa nybörjare i svenska som andraspråk och bedömningen gjordes att det krävdes två 

tester av olika typ för att locka fram samtliga strukturer en deltagare behärskar.  

Material till teoretisk bakgrund har sökts via Google Scholar, söktjänster 

tillhandahållna av universitetsbiblioteket vid LNU såsom OneSearch, LIBRIS och i några 

fall tillhandahållits av handledaren. Lokala biblioteket har varit till stor hjälp med fjärrlån 

av litteratur. Referenser i läst litteratur har visat vägen till ny litteratur att läsa och ta del 

av.  

 5.5 Forskningsetiska aspekter 

För att skydda individers identitet avidentifierades enkäterna och de skriftliga 

inlämningarna, enligt god forskningssed.  Källdata innehöll namn då det var nödvändigt 

för att materialet skulle kunna gå att sammanställa. Detta material var i pappersform. Vid 

genomförandet informerades eleverna att inga namn kommer att framgå, samt om 

studiens syfte, på arabiska av arabisktalande språkstödjare. Eftersom materialet som 

samlades in ingick i skolarbetet var det svårt för eleverna att säga nej till att delta vid 

tillfället. Vid enkätinsamlingen veckor efteråt fanns det möjlighet att säga att man inte 

vill delta. Den arabiska språkstödjaren deltog även vid den insamlingen. Ingen deltagare 

tog dock det beslutet. Inget skriftligt godkännande har samlats in då det misstänktes ha 

kunnat skapa oro i elevgruppen (med tanke på bakgrunder i stater där individer 

övervakas).   

Bedömning har gjorts att min roll som undervisande lärare på skolan (och för D-

eleverna som deltar i studien) inte påverkar resultatets värde. Materialinsamlingen 

gjordes i skolans fokussal med flera kollegor närvarande och PT-nivåerna är fastställda 

enligt processbarhetsteorin. PT-nivåernas beskrivningar har legat till grund för 

tolkningar. Dock måste varje lärare vara medveten om att lärarrollen även innefattar en  

maktposition och vara lyhörd (Vetenskapsrådet, 2017, s. 60).  

5.6 Bearbetning av material och analysmetod 

Processbarhetsteorin har applicerats på det producerade elevmaterialet och PT-nivå har 

fastställts för varje elev. Produktiva exempel för syntax och morfologi har tagits fram och 

PT-nivåerna redovisas i tabellform för respektive kurs B, C, D. Avväganden vad som är 
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ett produktivt exempel har gjorts. I de fall svenskan har oböjda former kan de ej fastställas 

som böjda till exempel ”Jag är glad”. För att exemplet ska kunna användas måste formen 

vara böjd exempelvis ”Vi är glada”. Pienemann (1998) hävdar att ett produktivt exempel 

(som inte behöver vara korrekt) räcker för att fastställa att processandet har inletts (s. 

133). (Se bilaga A). 

För att klargöra förhållandet mellan elevernas explicita grammatikkunskap 

(grammatikbedömning) vid reception och förmåga i fri produktion har det 

elevproducerade materialet jämförts med grammatikprovet.  Antal förekomster av 

grammatiska utvecklingssteg har förutbestäms i grammatikprovet enligt följande:  

Tabell 4: Mall för grammatikprovet 

1. Kung bor i Stockholm. 2 förekomster PT-nivå 2 (kungen) (bor). 

2. De röd blommorna är fin. 1 förekomst PT-nivå 3 (röda) samt 1 förekomst PT-nivå 4 (fina) i 

predikativ ställning. 2 förekomster av PT-nivå 2 (blommorna) (är)  

 

3. Imorgon jag spelar kort med 

barnen.  

 

1 förekomst PT-nivå 4 (imorgon spelar jag) samt 3 förekomster PT-nivå 

2 (spelar) (kort) (barnen) 

 

4. Han säger att han inte ska åka 
till Stockholm utan Göteborg.  

2 förekomster PT-nivå 2 (säger) (ska, åka) samt 1 PT-nivå 5 (placering 
av inte i bisatsen)  

 

5. Han köpte ett vitt bord. 1 förekomst av PT-nivå 2 (köpte) samt PT-nivå 3 (ett vitt bord).  
 

 

6. Hon vill inte ha ett bord som 

är vit. 

3 förekomster PT-nivå 2 (vill, är) (ha) (ett bord)  

1 förekomst PT-nivå 4 (är vitt) 

7. Igår jag läser en bok 2 förekomster PT-nivå 2 (läste)(en bok) samt 1 förekomst PT-nivå 4 

(igår läste jag)  

8. Kalle har träffat en tjej som 
kommer aldrig hit.  

2 förekomster PT-nivå 2 (har, kommer) (träffat)(en tjej) samt 1 
förekomst PT–nivå 5 s(om aldrig kommer hit ) (utan hjälpverb)  

9. Tidigt på morgonen kom 

hunden och väckte oss 

1 förekomst PT-nivå 4 (tidigt på morgonen kom) 

samt 2 förekomster PT-nivå 2 (hunden) (kom, väckte) 

10. Klassen inte tycker om att 
hade prov på torsdagar. 

3 förekomster av PT-nivå 2 (klassen) (tycker om) (ha)  

11. Flickan hade ont i tanden.  3 förekomster av PT-nivå 2 (flickan) (tanden) (hade)  

12. Jag undrar vad heter du? 1 förekomst av PT-nivå 2 (undrar, heter)  

13. Två lampa finns i rummet.  3 förekomster av PT-nivå 2 (lampor) (finns) (rummet).  

14. Två fin barn går till skolan 1 förekomst PT-nivå 3 (två fina barn) 3 förekomster PT-nivå 2 (går) 
(skolan) (barn) 

15. Idag jag spelar fotboll igår 

spelde jag basket 

2 förekomster PT-nivå 4 (idag spelar jag) (igår spelade jag) 2 

förekomster PT-nivå 2 (spelar) (spelade) 

16. Jag frågar om spelar flickan 
gitarr? 

3 förekomster av PT-nivå 2 (frågar) (flickan) (gitarr) 

17. Sedan hon vill åka till Paris.  1 förekomst PT-nivå 4 (sedan vill hon) 2 förekomst er PT-nivå 2 (vill) 

(åka) 

18. Jag tror att inte det är bra.  1 förekomst PT-nivå 5 (det inte är) 1 förekomst PT-nivå 2 (tror, är). 

19. Först äter hon ett röd äpple 
som hon inte tycker om. 

1 förekomst PT-nivå 4 (först äter hon) 1 förekomst PT-nivå 3 (ett rött 
äpple) 1 förekomst PT-nivå 5 (som hon inte tycker om) 2 förekomster 

PT-nivå 2 (äter, tycker) (äpple) 

20. Du fick hunden?  2 förekomster av PT-nivå 2 (fick) (hunden) 

21. Huset var stor och nu är jag 
glad.  

2 förekomster av PT-nivå 4 (var stort) (är glad) 3 förekomster av PT-

nivå 2 (huset) (var)(är)  

22. Du vet jag tycker om inte 

glass.  

2 förekomster av PT-nivå 2 (vet, tycker om) (glass) 

23. Idag han inte kommer.  1 förekomst av PT-nivå 4 (idag kommer han) 1 förekomst PT-nivå 2 

(kommer) 

24. Hur mår du?  1 förekomst av PT-nivå 2 (mår) 

25. Jag tycker inte om att du 
ringer.  

1 förekomst av PT-nivå 2 (tycker, ringer)  

 

Elevernas antal rätt på dessa har räknats fram och procentsatser har beräknats för 

respektive grammatisk utvecklingsnivå. Detta är gjort med stöd i tidigare nämnd 
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forskning av Spinner (2011, 2013) och Buyl & Housen (2015). Håkansson & Flyman 

Mattson (2011) beskriver att automatiseringsgraden hos elever ökar succesivt och vid 90 

procent kan strukturen anses vara inlärd det vill säga fullt automatiserad (s. 70).  (Se 

Bilaga B). 

Resultatet för fastställda PT-nivåer samt resultat på grammatikprovet redovisas 

separat då det senare handlar om deduktiv forskning medan PT-nivåerna i fri produktion 

har fastställts i enlighet med processbarhetsteorin. Elevernas exempel har redovisats så 

som eleverna har skrivit (med kvarvarande fel) för att läsaren ska få tillgång till 

deltagarnas interimspråk (se bilaga A). Vid jämförelse av materialet har elevens 

egenproducerade meningar på grammatikprovet (det vill säga då de angett en mening som 

fel och sedan skrivit den rätt) legat till grund för vad de har klarat jämfört med PT-nivå 

fastställd på uppgift två och tre.  På grund av arbetets omfattning redovisas elevernas 

resultat på grammatikprovet bland bilagorna medan rättningsmallen beskrivs i arbetet.  

5.7 Validitet och reliabilitet 

Antalet deltagare (47 stycken) säkerställer att reliabiliteten kan anses tämligen god. 

Genom att använda tre olika tester av olika typ förstärks validiteten i studien. Vid 

insamling av skriftligt material beskriver Ellis (2016) vikten av den genre som väljs för 

uppgiften (s. 29). I denna studie med relativa nybörjare i svenska som andraspråk 

anpassades genren till personligt brev i en av uppgifterna då återgivning anses vara en av 

de enklaste genrerna. Grammatiktester har ifrågasatts både vad gäller reliabilitet och 

validitet. Interimspråk är vagt och varierande och grammatiktester kan reflektera detta.  

Genom att designa testen väl kan svårigheter kring det förminskas. Ellis föreslår att 

grammatiktest kan användas för att testa explicit kunskap (Ellis & Barkhuizen, 2016, s. 

19).  Vid genomförandet av studien måste forskaren medvetet avgöra vad som är explicit 

och vad som är implicit språkkunskap. Generellt har andraspråksforskningen föredragit 

autentiskt interimspråk i autentisk kommunikation, i detta fall är insamlingen gjord inom 

utbildningens ram.  

6 Resultat och analys 
Resultatet kommer att behandlas och analyseras under rubriken ”Analys av resultat”.  

6.1 PT-nivåer i fri produktion  

Samtliga deltagare i D-gruppen har uppnått PT-nivå 4 med belägg i produktiva exempel 

inom syntax. I materialet visas också en diskrepans med morfologi. Detta gäller hälften 
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av deltagargruppen (sex stycken). Korrelationskoefficienter har beräknats för morfologin 

i förhållande till dels vistelsetid i Sverige och samt tid på SFI för att klargöra om dessa 

faktorer kan ge en förklaring. Mycket svaga samband påvisas på gruppnivå. Inga 

slutsatser kan således dras.   

Tre elever i C-gruppen befinner sig på PT-nivå 4 med belägg i produktiva exempel 

både för syntax och morfologi. En elev processar PT-nivå 3 och ytterligare en elev, 

processar PT-nivå två. Av övriga elever (arton stycken) uppvisar sexton stycken, i likhet 

med grupp D, en eftersläpning i morfologiska strukturer medan två elever avviker från 

mönstret med en eftersläpning i syntax. På grund av avvikelser både i syntax och 

morfologi har korrelationskoefficient beräknats för både morfologi och syntax i relation 

till tid på SFI samt i relation till vistelsetid i Sverige för grupp C. Dock utan att kunna dra 

några slutsatser.  

Sju elever i B-gruppen processar PT-nivå 2 med belägg i produktiva exempel för 

både syntax och morfologi. Övriga fem elever har en diskrepans med morfologiska 

strukturer som uppvisar en eftersläpning. Även i grupp B ger beräkningarna av 

korrelationskoefficienten inte tillräckligt underlag för att dra några slutsatser.  Ett svagt 

samband (0,41) mellan uppnådd PT-nivå och elevernas studietid på SFI visas för hela 

spår 2. Vistestid i Sverige beräknas inte ha något samband med elevernas 

grammatikutveckling. Enskilda elevers PT-nivå och exempel från fri produktion 

redovisas i Bilaga A.  

6.2 Grammatikprovet 

För att kunna jämföra elevernas förmåga vid grammatikbedömning där explicit 

grammatikkunskap visas med deras PT-nivåer i fri produktion har förekomster av olika 

strukturer som har anknytning till PT-nivåer fastställs och resultat har beräknats som en 

procentsats av antal rätt av olika nivåer. Resultatet visar att endast motsvarande PT-nivå 

2 är automatiserad (uppvisar över 90 procent rätt) för samtliga elever i D-grupp. Tio 

elever i grupp C har också klarat det och i grupp B är det en elev.  

De enskilda individernas resultat på provet bifogas i Bilaga B. Även detaljer kring 

enskilda elevers prestationer (som ligger till grund för analysen) bifogas. 

6.3 Intervju med undervisande lärare 

SFI-läraren på skolan bekräftar att lärare har olika inställning till grammatik. En del lärare 

likställer grammatik med ”fylleriövningar” medan andra ser dess betydelse för en effektiv 

muntlig och skriftlig kommunikation. Hen betonar dock vikten av att arbeta med 
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grammatiken för att läraren och eleverna ska få ett gemensamt språkbruk kring språket, 

det vill säga skapandet av ett metaspråk.  För att diskutera skrivna texter måste eleven 

kunna förstå vad läraren menar och ha en verktygslåda för språkanvändning. På skolan 

använder man sig av ett digitalt program Libers Lunis, som består till stor del av 

”fylleriövningar” samt även innehåller fri skrivning med rättningsmallar för lärare.  

Arbetet med programmet förutsätter att eleverna har grundläggande grammatikkunskaper 

om man ska kunna arbeta effektivt med fri skrivning. Undervisningserfarenheter tyder 

på, enligt SFI-läraren, att eleverna på spår 2 inte bygger ett metaspråk genom ett 

självständigt arbete med programmet utan behöver mera stöttning genom undervisning.  

En svårighet i arbetet med arabisktalande är att elevernas uttal på modersmålet är 

mera stängt än svenskans. Elever kan då få svårt att höra skillnad på exempelvis 

tempusböjningar som sjunger, sjöng (det vill säga u och ö låter likadant för eleverna). 

Mycket träning och arbete med att medvetandegöra eleverna kring vokalljud och även 

vissa konsonanter såsom b- p, d-t, v-f, g-k (arabiskan saknar distinktion mellan dessa) 

måste göras på ett tidigt stadium enligt undervisningserfarenhet (Djurberg, 2019). 

6.4 Analys av resultatet 

På gruppnivå har, som nämnts, inga slutsatser kunnat dras rörande bakgrundsfaktorernas 

påverkan på grammatikutvecklingen. Ett svagt samband mellan undervisningstid och 

elevernas uppnådda PT-nivå i fri produktion har fastställts för hela spår 2. Det kan 

spekuleras om individuella faktorer som motivation, kognitiv mognad med mera spelar 

en större roll för språkutvecklingen än undervisningstiden, eftersom sambanden är så 

svaga. Den utvecklingsgång som beskrevs med frasmorfologi före inversion av Salameh 

et.al (1996) visas även här. Resultatet antyder även att predikativ kongruens följer efter 

inversion. 

Grammatikprovet visar att processbarhetsteorins utvecklingsgångar är delvis 

tillämpliga även vid grammatikbedömning där explicit grammatikkunskap efterfrågas.  I 

kolumn ett, tre och fyra i Bilaga B (i kolumn två redovisas endast morfologi) kan provets 

resultat jämföras med uppnådda PT-nivå för respektive individ men vi kan också se att 

antalet procentuella rätt sjunker för grupp D och C när svårare strukturer ska användas. 

Det vill säga motsvarande PT nivå 2 har högst procentsats medan motsvarande PT nivå 5 

har lägst. I grupp B kan vi inte fullt ut se ett sådant mönster (fem elever avviker). Inlärare 

på ett tidigt stadium placerar satsadverbialet rätt i bisats då detta är en omarkerad struktur. 

När eleverna tränar mera på svensk syntax brukar det uppstå svårigheter i placeringen av 
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”inte” i bisats.  Grammatikprovet stödjer detta.  Processbarhetsteorin erbjuder ingen 

förklaring till det.  Dock stödjs processbarhetsteorins inlärningsgångar i grupp D och C 

där eleverna har kommit längre.  Provet visar också att elever gör progression 

(genomsnittligt) genom kurserna. De explicita språkkunskaperna ökar genom SFI.  

I grupp D kan man tolka grammatikprovet så att endast PT-nivå 2 är automatiserad 

(uppvisar över 90 procent korrekta förekomster) hos samtliga deltagare. Det visar att 

språkinlärning tar tid. I likhet med i den fria produktionen uppnår ingen elev PT-nivå 5. 

Elev D8 och D9 är närmast. Elev D8 ändrar korrekta ”Han säger att han inte ska åka till 

Stockholm utan Göteborg” till felaktiga: ”Han säger att han ska inte åka till Stockholm 

utan Göteborg”.  Elev D9 accepterar den som rätt.  Dock ändrar både elev D8 och D9 

felaktiga ” Kalle har träffar en tjej som kommer aldrig hit” till ”Kalle har träffat en tjej 

som aldrig kommer hit”. Det bekräftar processbarhetsteorins beskrivning att första steget 

är att placera satsadverbialet rätt i en bisats utan hjälpverb. Vid nästa steg, när PT-nivån 

är fullt automatiserad, kan eleven också placera satsadverbialet rätt i en bisats som 

innehåller ett hjälpverb.  Dessa två elever har kunnat sägas processa motsvarande PT-

nivå 5 vid grammatikbedömning men endast PT-nivå 4 visar sig i fri skriftlig produktion. 

Två tolkningar är möjliga. Med stöd av input når eleverna en högre nivå. Den andra 

tolkningen är att materialet som eleverna producerade slumpmässigt inte innehöll någon 

bisats med ett satsadverbial i.  

För de elever (sex stycken) i grupp D som uppvisade en eftersläpning i 

morfologiska strukturer i den fria produktionen ger grammatikprovet flera ledtrådar. Elev 

D1, D2, D12 och D11 uppvisar samtliga kunskap om adjektiv i attributiv samt predikativ 

ställning. De har samtliga aktivt ändrat felaktiga ”De röd blommorna är fin”. till korrekta 

” De röda blommorna är fina”.  Beror detta på stöd av input?  Eleverna processar en 

högre PT-nivå (morfologiskt) på grammatikprovet än på fri skrivning. Deltagare D2 har 

också lyckats med att ändra felaktiga ”Först äter hon ett röd äpple” till korrekta ” Först 

äter hon ett rött äpple”. Få deltagare i studien (tre stycken) har lyckats ändra den även 

om de klarat första beskrivna meningen. Troligen ligger det i linje med det som SFI-

läraren beskriver om arabiskans användning av d-t där distinktion saknas mellan dessa 

för deltagarna. Det var en extra svårighet för många att ändra ”röd” till ”rött” eftersom 

de inte uppfattar någon skillnad på dessa fonologiskt. Deltagare D12 tar felaktiga beslut 

om samtliga andra förekomster av både attributiv och predikativ kongruens. Eleven är 

också uppenbart osäker på inversion. Det kan antas att eleven är i början av att processa 

PT-nivå 4 (tolkat både med exempel från fri produktion och grammatikprovet). Vad gäller 
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övriga tre elever i grupp D uppvisas en genuin svaghet i morfologi (det vill säga en 

eftersläpning som är belagd i alla testerna) men även stor osäkerhet inom syntax. Elev 

D6, exempelvis, gör om korrekta meningar med omvänd ordföljd till rak ordföljd med 

osäkerhet i svenskans ordföljd.  De andra eleverna gör också fel på syntax på PT-nivå 4. 

Eleverna kan sägas ha producerat på toppen av sin förmåga i fri skrivning där de har 

exempel på omvänd ordföljd. Nämnda D-elever förvaltar inte input för att höja sin 

grammatiska kompetens.  

Ingen elev i grupp C har något självständigt exempel på strukturer som motsvarar 

PT-nivå 5 på grammatikprovet. I grupp C har tio elever uppnått över 90 procent på de 

förekomster som motsvarar PT-nivå 2. För elever med eftersatt syntax i fri produktion 

(C16 och C12) uppvisar elev C16 inga korrekta fall av inversion. Eleven lämnar blankt, 

vilket försvårar analysen, men har till exempel valt att kryssa ”Imorgon jag spelar kort 

med barnen” som fel och även valt att ange att ”Igår jag läser en bok som var bra” som 

fel. Eftersom eleven inte har följt instruktionen att skriva felaktiga meningar rätt räknas 

inga förekomster för eleven. Elev C12 kan omvänd ordföljd och har aktivt ändrat till 

”Imorgon spelar jag kort med barnen”. Det är därför troligt att båda elevernas 

eftersläpning av syntax (i fri produktion) kan ligga i materialet.  

Sexton elever i grupp C hade en eftersläpning i morfologi (i likhet med den som D-

gruppen uppvisade) i fri produktion.  För de elever som i fri produktion bedömdes som 

PT-nivå 4 i syntax visar åtta elever att de behärskar inversion genom att ändra felaktiga 

meningar (se ovan) till rätt omvänd ordföljd. Däremot verkar inte morfologin ha följt 

med.  Ingen har klarat av att ändra ”De röd blommorna är fin”. Fem elever C1, C6, C8, 

C14, C18 klarar till skillnad ifrån de andra att rätta till ”Två fin barn går till skolan” till 

korrekta ”två fina barn”. Det finns dock inget exempel på predikativ kongruens hos 

eleverna.  Detta tyder på en genuin eftersläpning av morfologi hos dessa, dvs den kan inte 

anses ligga i materialet. Eleverna C2, C15, C22 samt C23 visar inga resultat i 

grammatikprovet som skulle tyda på en mera utvecklad morfologi än vad som kom fram 

i fri produktion vilket tyder på en genuin eftersläpning av morfologiska konstruktioner 

även hos dessa.  Elev C11 är osäker i ordföljden. Korrekt omvänd ordföljd ändras till rak. 

Eleven visar inga aktiva kunskaper i morfologi utöver det som framkom i fri produktion.  

I fri produktion presterade eleven PT-nivå 3 gällande morfologi men på grammatikprovet 

visar eleven bara kunskaper som motsvarar PT-nivå 2. Även hos C11 verkar en  

eftersläpning av morfologiska strukturer förekomma. Fyra elever i grupp C bedömdes till 

PT-nivå 3 i fri produktion inom syntax med hade en eftersläpning inom morfologi. 
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Grammatikprovet visar samma sak för dessa elever. Ingen av dem har kunnat korrigera 

felaktiga meningar rätt som innehåller strukturer med attributiv kongruens.  Det kan anses 

bekräfta den morfologiska eftersläpningen för eleverna C7, C13, C20, samt C21.   

Sju deltagare i B-gruppen processar PT-nivå 2 i fri produktion. Övriga fem har nått 

längre i sin grammatikutveckling, samtliga uppvisar en morfologisk eftersläpning i sin 

fria produktion. Deltagare B4, B9 och B10 uppnådde PT-nivå 4 på syntaktiska strukturer 

inom fri skrivning. I grammatikprovet visar deltagare B10 även kunskaper om morfologi 

som motsvarar nivån. Eleven har ändrat ”De röd blommorna är fin” till ”De röda 

blommorna är fina”. Eleven har dock inte klarat av att se att ”Huset var stor” är fel. Detta 

tyder på att PT-nivå 4 processas, den är inte automatiserad. Eleven har i grammatikprovet 

även aktivt ändrat ” Kalle har träffar en tjej som kommer aldrig hit” till ”Kalle har träffte 

en tjej som aldrig kommer hit” vilket kan tolkas att med stöd av input kan eleven processa 

PT-nivå fem. Ingen elev i C-grupp klarade detta. B4 och B9 visar inga kunskaper i 

attributiv eller predikativ kongruens. B9 förefaller ha en konstaterad eftersläpning i 

morfologi.  

Deltagare B2 och B3 klarade syntaktiska strukturer på PT-nivå 3 inom fri 

produktion. Dock visade båda en eftersläpning inom morfologi. Elev B3 visar kunskap 

på grammatikprovet som motsvarar PT-nivå 4. Eleven ändrar ”De röd blommorna är fin” 

till ”De röda blommorna är fina”. Eleven klarar också ”Två fin barn” och ändrar till ”Två 

fina barn” viket förstärker att PT-nivå 3 processas på väg mot att automatiseras. Eleven 

klarar med stöd av input att hantera svårare strukturer än vid fri produktion.  Eleven har 

gått en relativt kort tid i kurs B (sex månader) och klarar mera än övriga i gruppen. Elev 

B2 visar inga övriga kunskaper om morfologiska strukturer i grammatikprovet men har 

exempel på att klara inversion vilket motsvaras av PT-nivå 4 inom syntax. Detta tyder på 

en kontstaterad eftersläpning i morfologi i nuläget. 

En jämförelse mellan produktion av interimspråk och grammatikbedömning visar 

att det är individuellt hur elever kan omvandla explicit grammatisk kunskap till egen 

produktion. PT-nivå uttrycker vad eleven kan processa om man jämför med detaljer i det 

utförda grammatikprovet ger det följande: I D-gruppen har fem elever presterat bättre på 

grammatikprovet (det vill säga aktivt skrivit strukturer som inte förekom i den fria 

produktionen) medan sju stycken har skrivit likvärdigt. I C-grupp har en elev skrivit bättre 

på grammatikprovet medan fem elever har skrivit sämre. Sjutton elever i C-gruppen 

skriver likvärdigt både på grammatikprov och i fri skrivning. I B-gruppen skriver två 

elever bättre på grammatikprovet medan en skriver sämre. Nio av B-eleverna skriver 
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likvärdigt.  Elever på Studieväg 2 har en kort utbildningsbakgrund från hemlandet. Enligt 

Cummins (2017)  interdependeshypotes påverkar det elevernas förmåga att skriva på sitt 

andraspråk (s. 128ff). Det kan antas att det även påverkar hur elever kan förvalta 

undervisning för produktion av eget interimspråk i skriftlig form. Majoriteten (70 

procent) har samma förmåga oavsett form på testen.  En intressant iakttagelse är att de 

som har kommit längst i sin utbildning (D-grupp) har 41 procent presterat bättre på 

grammatiktesten. Det går att tolka som att undervisningen ger effekt på explicit kunskap 

som i sin tur inte går att fullt ut förvalta i fri produktion. Detta stöttar Krashens (1982) 

resonemang om learning och aquisition för elever som går i Kurs D.  

7 Diskussion  
PT-nivåer för fri produktion inom SFI-utbildningen spår 2 har fastställts kursvis. Dessa 

har jämförts med deltagarnas grammatikbedömningar. 

7.1 Metoddiskussion  

Processbarhetsteorin är avsedd för produktion av interimspråk men enligt Boul & Housen 

(2015) och Spinner (2013) finns inget som hindrar att testa den på annat material för att 

detta kan öka vår förståelse av hur interimspråket hänger ihop. Detta fungerade i stort sett 

väl. Dock var det svårare för elever på B-nivån att delta i grammatikprovet eftersom deras 

språknivå är lägre. Det kan vara lämpligt att genomföra en pilotstudie för att anpassa 

materialet ytterligare om samma studie skulle göras om. Det kan finnas inbyggda 

strukturer i materialet som påverkar och det blir svårt att avgöra vid endast ett 

genomförande. Det går inte heller att utläsa i vilken mån input från grammatikprovet 

(reception) påverkar elevernas insats och vad som baseras endast på explicit kunskap. Inte 

heller är det möjligt att avgöra om eleverna i fri produktion endast baserar sitt skrivande 

på explicit kunskap (som Krashen (1982) hävdar). Hur väsentligt materialet är i en studie 

om andraspråk blir tydligt. Möjligen hade muntliga tester underlättat att särskilja implicit 

respektive explicit kunskap hos deltagarna. Muntligt material (som ska transkriberas) 

hade varit för arbetskrävande för en kandidatuppsats med detta antal deltagare. Att 

materialet var skriftligt underlättade att genomföra studien för hela spår 2. 

Valet av att göra datainsamlingen vid ett tillfälle fungerade väl, arabiskt språkstöd 

underlättade att förklara uppgifter och vad som åsyftades.  De två skriftliga uppgifterna 

fungerade bra i att elicitera fram önskade strukturer. Validiteten hade höjts om studien 

hade varit longitudinell (mera material hade samlats in över en längre tid). Det är viktigt 

att fastställa ett nu-läge på grupperna. Elever på SFI går en individuell utbildning och 
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byter grupp relativt ofta. Det hade varit önskvärt att samtliga arabisktalande ingått. 

Antalet deltagare är väsentligt vid beräkning av statistik. Det gick endast att få statistiskt 

belagt underlag för hela spår 2.  

Det hade varit möjligt att räkna procentuellt antal rätt av en förekomst även i den 

fria produktionen men med tanke på deltagarantalet bedömdes det som lämpligt att gå på 

Pienemanns en förekomstkriterie för att fastställa PT-nivå. Möjligen hade en jämförelse 

med grammatikprovet underlättats om ett fastställande av automatiseringsgraden hade 

prioriterats. I studien av Glahn et al. grupperades eleverna efter antal rätt förekomster av 

strukturer. Den metoden gick att applicera på grammatikprovet med möjlighet att  

beskriva utvecklingen i grupperna även på grammatikprovet. Vilken procentsats som ska 

andvändas för att kalla en nivå automatiserad kan diskukteras. Här baserades 

resonemanget kring det på Håkansson & Flyman, Mattsson (2007). 

7.2 Resultatdiskussion 

Spinner (2013, 2011) samt Buyl & Housen (2015) har föreslagit att processbarhetsteorin 

appliceras på olika typer av material för att öka förståelsen för hur interimspråk hänger 

ihop. Grammatikprovet visar att processbarhetsteorins inlärningsgångar stöds för grupp 

C och D. I grupp B finns en avvikelse (gällande PT nivå 5) som troligen beror på att 

inlärare som kommit längre har börjat placera satsadverbialet rätt i huvudsats och bisatsen 

blir svår att hantera. För nybörjarna är det bisatsens ordföljd som är enklast då det är en 

omarkerad struktur. Det är precis i linje med Hyltenstams (1978) resonemang. Tabellen 

som återges i bilaga B kan tolkas mot processbarhetsteorin gällande (PT-nivå 2, 4 och 5). 

Resultatet ger delvis stöd åt Spinner (2011, 2013) för deltagare med minst språkkunskap. 

Det är möjligt att resonera att vid olika stadier av språkinlärningen varierar det hur 

applicerbar processbarhetsteorin är på en annan typ av material. 

PT-nivåerna visar en progression genom SFI. Resultatet ger empiriskt stöd till 

processbarhetsteorin (Pienemann 1998) (Pienamnn & Håkansson 1999). 

Undervisningstiden har har påvisats ha en liten effekt för hela spår 2. Detta stödjer 

Håkanssons (1987) resonemang om Teacher Talk. Undervisningen förser eleverna med 

begriplig input. Undervisningstid på SFI spelar dock ingen stor roll för utvecklingen. Den 

grammatiska utvecklingsnivån verkar främst bero på andra individuella faktorer. 

Möjligen hade ett större antal deltagare visat ett annat resultat. Vistestid i Sverige 

beräknas inte ha något samband med elevernas grammatikutveckling. Deltagarna har 

samma utvecklingsgång som beskrivs av Salameh et. al. (1996) med frasmorfologi före 
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inversion. Resultatet antyder också att predikativ kongruens följer syntaktisk PT 

utveckling på nivå 4. Dock behövs en longitudinell studie för att slutsats ska kunna dras 

i vilken ordning enskilda elever utvecklar strukturerna.      

En jämförelse mellan PT-nivåer och grammatikprovet visar stor samstämmighet 

gällande elevernas explicita kunskaper. Majoriteten av eleverna presterade likvärdigt på 

grammatikprovet. De som studerade på D-kursen var de som presterade förhållandevis 

bättre på grammatikprovet (bättre än i fri produktion) än de som studerade på lägre kurser.  

Krashen (1982) hävdar att språkregler som lärts in i skolan inte kan förvaltas samt att 

eleverna vid skrift har tillgång till explicit grammatikkunskap. Studien pekar mot att så 

inte är fallet fullt ut.  Man kan argumentera att explicit kunskap är ett utvecklingsstadie 

som föregår implicit språkkunskap. Studien antyder att individuella faktorer påverkar hur 

elever förvaltar undervisning. Det antyds även att vid olika stadier av interimspråkets 

uppbyggnad skiljer sig förhållandet mellan implicit kunskap och explicit kunskap hos 

individer.  

7.3 Vidare forskning 

Med tanke på de förutsättningar som gäller för studieväg 2 (kort tidigare 

utbildningsbakgrund, begränsade övriga språkkunskaper) skulle det vara intressant att 

genomföra en jämförelse med övriga studievägar på SFI. Skulle en längre 

utbildningsbakgrund kunna påverka i vilken grad elever kan omsätta explicit 

grammatikkunskap till strukturer som används i fri produktion? Det skulle också vara 

intressant att genomföra studien över tid. Detta är, som nämnts, en förutsättning för att se 

ordningsföljden i uppkomst av strukturer i interimspråk hos individer.   

Processbarhetsteorin förutsäger en likartad utveckling oavsett övriga 

omständigheter. Studien skulle också kunna jämföras med andra modersmålstalares 

utveckling för att testa om resultatet påverkas av elevers språkbakgrund. Förståelsen av 

interimspråkets uppbyggnad behöver ökas gällande hur reception och produktion, 

respektive explicit och implicit kunskap påverkar andraspråkinlärare.  

7.4 Slutsatser 

Språkinlärning tar tid. D-elever har inte uppnått PT-nivå 5 när de avslutar SFI. Eleverna 

uppvisar progression genom SFI. I en jämförelse mellan grammatikbedömningsuppgifter 

och skriftlig fri produktion presterar 70 procent av eleverna likartade resultat. 

Bakgrundsfaktorerna, vistelsetid i Sverige och studietid på SFI var inte så väsentliga. 

Undervisningstiden visade sig ha en viss effekt på elevens grammatikutveckling men 
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främst förefaller språkutvecklingen bero på andra faktorer. Morfologiska strukturer 

uppvisade genomgående en eftersläpning i SFI-grupperna.  

Processbarhetsteorin är ett bra hjälpmedel för att diskutera elevproducerat material 

med elever och kollegor. Den förutsäger elevernas nästa utvecklingssteg. Om lärare 

kombinerar med ett grammatikprov, som visar elevernas explicita grammatikkunskap, 

kan de få mer kunskap vad eleven behärskar. Genom att använde PT får läraren ett 

professionellt språk som den kan diskutera elevens insats på. Med andra ord får läraren 

ett språk som är lämpligt för formativ bedömning med elever. För hårt pressade elever på 

SFI kan det vara trygghetsskapande att bedömningen är likvärdig och korrekt.  
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Bilagor 

Bilaga A  PT-nivåer i fri produktion med exempel 

Tabell 5: PT-nivåer i D-gruppen:  

Elever: Uppnådd 
PT-nivå- 
morfologi  

Produktivt exempel från fri skrivning Uppnådd PT-
nivå- syntax 

Produktivt exempel från fri 
skrivning 

D1 2  ”Jag ser en kille”… 
”blommor, fönster och gardener….” ”På 
mattan” 

4 ”Bredvit sängen finns ett 
bord…”. 

D2 3 ”sen ordnar jag mitt stora rumm” 4  ”och där växte jag upp i 
stadens Dubai”.  

D3 4 ”De var glada”.  4 ”På morgonen vakande 
han”.  

D4 3 ”mycket pengar” 4 ”I Sverige promenerar 
man för frihet”…. 

D5 3 ”…….. i ett vackert hus.”  4 ”På bordet finns frukt.” 

D6 2 ”Det rummet finns en pöjke”. 4 ”Bervid säng finns det liten 
bordet”…. 

D7 4 ”…de är jattegoda” 4 ”När jag var barn, bodde 
jag i Syrian.” 

D8 4 ”Det var jätteroligt.” 4 ”Sedan gick vi…..” 

D9 4 ”Jag och mina siskon var jätteroliga med 
varandra”… 

4 ”Nu berättar vi på 
telefonen”….. 

D10 4 ”många saker var roliga.” 
 

4 ”I sovrumet finns ett bord”.  

D11 2 .”.och farmor hon levde med oss” 4 ”på den bilden finns ett 
fönstret” 

D12 4 ” Det var roligt” 4 ”bredvid sänge finns ett 
bord.” 

 

Tabell 6: PT-nivåer i C- gruppen:  

Elever:  Uppnådd 
PT-nivå- 
morfologi  

Produktivt exempel 
från fri skrivning 

Uppnådd PT-
nivå- syntax 

Produktivt exempel från fri skrivning 

C1 3 …”blåa gardiner”.  4 ”Brevid sängen finns ett bord.” 

C2 3 ”ett litet bord” 4 ”På bårdet ligger frukt”. 

C3 3 ”svart och roligt hur 
(hår)” 

3 ”Föra sedan 20 år jag bodde i Syrien”….. 

C4 4 ”Det var roligt”.  4 ”I sovromet finns litet bord”…. 

 C5 2 ”Vädret är fin.” 4 ”På bordet finns frisk frukten” 

C6 3 ”lekte olika leker”.  4 ”På mataen ligger en svart katt.” 

C7 2 ”Jag bor..” 
”Jag och min fru fick” 

3 ”Efter jobbet vi gick till dags”……. 

C8 3 ”fina dager” ”roliga 
år” 

4 ”På nätten ligger pöjken på sängen.” 

C9 2 ”det finns en katt”… 3 ”När jag var 8 år gammal, min mamma gav 
mig pengar”…… 

C10 4 ”det var mycket fint”. 4  ”I Serigen var mycket fint.” 

C11 3 ”en liten säng” 4 ”I rummet finns inte mättar på gölvet:” 

C12 4 ”vi bliv mycket glada”.  3 ”När jag slutade skolan jag bliv….” 

C13 2 ”Mats läser boken och 
ser på månen”. 

3 ”I lagenheten vi hade blommor”….. 



 

 

 

II 

C14 3 ”min äldre bror”.  4 ”Varje helgen träffar vi släcktarna” 

C15 3 ”Jag ser en fin katt…..” 4 ”Nu är det kväll”…. 

C16 3 ”Jag hade mitt eget 
företag.” 

2 ”Jag bodde med min familj”….. 

C17 2 ”Han vill lisä i boken”. 2 ”Jag kommer i Sverige 4 år och bor i 
Rumskulla mycke fin”.  

C18 3 ”en favorit vän” 4 ”När jag var barn brukade jag….” 

C19 4 ”Bananerna är gola”. 4 ”när jag ser dig kommer jag ta ut dig”.  

C20 2 ”Min mama heter 
Ola”…” ”blåmor”.  

3 ”I Syrien life  var mycke brå”….. 

C21 2 ”Jag bodde i Syrien” 
”blokar blommor”… 

3 ”På kvällen han bligger i säng……..” 

C22 2 ”Tiden är nätten”… 4 ”I badrummet finns sången”….. 

C23 2 ”det var mycket bra”  4 ”Varja dag på kvällen tar Ahmad en 
boken”…… 

 
Tabell 7: PT-nivåer i B-gruppen:   
Elever: Uppnådd 

PT-nivå- 
morfologi  

Produktivt exempel 
från fri skrivning 

Uppnådd PT-
nivå- syntax 

Produktivt exempel från fri skrivning 

B1 2 ”Jag ser i sovrummet 
finns katt liger på 
matta.” 

2 ”Han äter en panana”. 

B2 2 ”Jag ser sovrummet”. 3 ”När du är ett  barn jag gick till trädgård” 

B3 2 ”Jag sen en han i 
sängen”… 

3 ”I Sverige svenskarna äter köttbullar och 
potatis…..” 

B4 2 ”Jag ser från 
fönstar månen och 
stjarnon och 
blommor i 
fönstar.” 

4 ”På bordet finns frockt…” 

B5 2 ”Jag kan prata 
svensk”…. 

2 ”Jag aleskar bil”… 

B6 2 ”Hon läger sig i sängen 
och läser en bok”. 

2 ”Hon läger sig i sängen och läser en bok”. 

B7 2 ”Han etter banan”. 2 ”Han studer bok och sover”. 

B8 2 ”Hon leker med 
katten”. 

2 ”Det var fin dagar”… 

B9 3 ”första gången”… 4 ”På kvällen finns månen och stjärnor”. 

B10 3 …”fina blommor”. 4 ”på fonstret fines fina blommor”.  

B11 2 ”Han är lagar på sängen 
och läser bok”. 

2 ”Min pappa dad årt 1999”.  

B12 2 ”Jag bodde i Syrien för 5 
år sedan”.  

2 ”Han har katt”. 

Bilaga B Resultat grammatikprovet 

Tabell 8: Resultat för grupp D: 

Elev:  Tempusböjningar, 
bestämd och 
obestämd form av 
substantiv 
motsvarande PT 2 

Attributiv 
kongruens 
motsvarande  
PT3 -morfologi 
 

Omvänd 
ordföljd 
predikativ 
kongruens 
motsvarande 
PT4 

Satsadverbialets 
placering i bisats 
motsvarande PT 5  

D1 96 % 75 % 58 % 25 % 

D2 96 % 75 % 83 % 0 % 

D3 92 % 50 % 66 % 25 % 



 

 

 

III 

D4 94 % 25 % 66 % 25 % 

D5 96 % 25 % 75 % 0 % 

D6 94 % 50 % 50 % 50 % 

D7 96 % 50 % 67 % 25 % 

D8 96 % 100 % 83 % 50 % 

D9 94 % 25 % 75 % 75 % 

D10 96 % 75 % 83 % 50 % 

D11 92 % 75 % 50 % 50 % 

D12 92 % 75 % 67 % 25 % 

 
D
1 

PT-
nivå 
2 
 
50/5
2 
 
96 % 

Eleven klarar inte att ändra till bestämd 
form i meningen Kung bor i Stockholm. 
Eleven klarar inte att skapa 
infinitivkonstruktionen: Klassen tycker 
inte om att ha … 
 

PT-nivå 3 
 
3/4 
 
75 % 
 

Först äter hon 
ett röd äpple 
bedöms vara 
rätt. 

PT-
nivå 
4 
 
7/12 
 
58 % 
 

3 meningar där eleven 
inte klarar inversion 
samt 2 exempel där 
det blivit fel på 
adjektivet i predikativ 
ställning.  

PT-nivå 
5 
 
1/4 
 
25 % 

Inget korrekt eget 
producerat 
exempel.  

D
2 

PT-
nivå 
2 
 
50/5
2 
 
96  % 

Eleven ändrar inte felaktiga spelde till 
spelade (dvs grupp 1 verb böjs som ett 
grupp 2). Eleven ändrar korrekta Jag 
tycker inte om att du ringer till Jag 
tycker inte om att du ringa.  

PT-nivå 3 
 
3/4 
 
75 % 

Eleven ändrar 
korrekta 
Han köpte ett 
vitt bord till 
Han köpte ett 
vit bord.  

PT-
nivå 
4 
 
10/1
2 
 
83 % 

Båda felen är på 
adjektiv i predikativ 
ställning.  

PT-nivå 
5 
 
0/4 
 
0 % 

 

D
3 

PT-
nivå 
2 
 
48/5
2 
 
92 % 
 
 

Eleven klarar inte att ändra till bestämd 
form i meningen Kung bor i Stockholm. 
Klassen tycker inte om att hade …. 
bedöms vara rätt. Eleven ändrar inte 
felaktiga spelde till spelade (dvs grupp 1 
verb böjs som ett grupp 2). Eleven ser 
inte heller att Kalle har träffar är fel. 
 
 

PT-nivå 3 
 
2/4 
 
50 % 
 

Båda felen 
berör adjektiv i 
attributiv 
ställning.  

PT-
nivå 
4 
 
8/12 
 
66 % 
 
 
 

2 fel berör adjektivet i 
predikativ ställning 
och 2 fel berör syntax.  

PT-nivå 
5 
 
1/4 
 
25 % 

Inget korrekt eget 
producerat 
exempel. 

D
4 

PT-
nivå 
2 
 
49/5
2 
 
94 % 

Eleven klarar inte att ändra till 
bestämd form i meningen Kung 
bor i Stockholm. Klassen tycker inte 
om att hade …. bedöms vara rätt. I 
mening 7 klarar eleven inversionen 
men glömmer att ändra verbet till 
preteritum. 

PT-nivå 3 
 
1/4 
 
25 % 

Samtliga 
fel berör 
adjektiv i 
attributiv 
ställning.  

PT-
nivå 
4 
 
8
/
1
2 
 
6
6 
% 

Felen berör både 
inversion och 
adjektiv i 
predikativ 
ställning.  

PT-nivå 
5 
 
1/
4 
 
25 
% 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat en 
mening som rätt 
som innehåller 
den syntaktiska 
strukturen. 

D
5 

PT-
nivå 
2 
 
50/5
2 
 
96% 

I mening 7 klarar eleven inversionen 
men glömmer att ändra verbet till 
preteritum. Eleven ändrar inte felaktiga 
spelde till spelade (dvs grupp 1 verb 
böjs som ett grupp 2). 

PT-nivå 3  
 
1/4 
 
25 %  
 
 

3 fel på adjektiv 
i attributiv 
ställning.  

PT-
nivå 
4 
 
9/12 
 
75 % 
 

2 fel på adjektiv i 
predikativ ställning 
samt ett 1 syntaktiskt 
fel där eleven gör om 
en korrekt mening 
med omvänd ordföljd 
till en felaktig struktur. 

PT-nivå 
5 
 
0/4 
 
0 % 

Samtliga 
förekomster 
behandlas 
felaktigt.  

D
6 

PT-
nivå 
2 
 
49/5
2 
 
94 % 

Eleven har skrivit hete  i stället för 
heter. 
Eleven ändrar inte felaktiga spelde till 
spelade (dvs grupp 1 verb böjs som ett 
grupp 2). Eleven klarar inte att ändra till 
bestämd form i meningen Kung bor i 
Stockholm. Klassen tycker inte om att 
hade …. bedöms vara rätt. 
 

PT-nivå 3 
 
2/4 
 
50 % 

De röd 
blommorna 
samt Först äter 
hon ett röd 
äpple bedöms 
vara rätt. 

PT-
nivå 
4 
 
6/12 
 
50 % 
 
 

PT-nivå 4 
6/12 
Eleven gör om 
korrekta meningar 
med omvänd ordföljd 
till rak ordföljd och 
visar osäkerhet i 
syntaktiska strukturer. 
Eleven gör även fel på 
morfologi på denna 
nivå.  

PT-nivå 
5 
 
2/4 
 
50 % 

Inget korrekt eget 
producerat 
exempel, endast 
accepterat 
meningar som 
rätt som 
innehåller den 
syntaktiska 
strukturen. 



 

 

 

IV 

D
7 

PT-
nivå 
2 
 
50/5
2 
 
96 % 
 

Eleven klarar inte att ändra till bestämd 
form i meningen Kung bor i Stockholm.. 
I mening 14 ändrar eleven går till gick 
utan orsak.  

PT-nivå 3  
 
3/4 
 
50 %  
 

Först äter hon 
ett röd äpple 
har bedömts 
vara rätt. 
Försvåras av det 
är en mening 
med inversion. 

PT-
nivå 
4 
 
8/12 
 
67 % 

2 fel berör inversion 
och 2 fel berör 
adjektiv i predikativ 
ställning.  

PT-nivå 
5  
 
1/4 
 
25 % 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat en 
mening som rätt 
som innehåller 
den syntaktiska 
strukturen. 

D
8 

PT-
nivå 
2 
 
50/5
2 
 
96 %  

Eleven klarar inte att ändra till bestämd 
form i meningen Kung bor i Stockholm.. 
Eleven klarar inte att skapa 
infinitivkonstruktionen: Klassen tycker 
inte om att ha … 
 

PT-nivå 3  
 
4/4 
 
100 %  

 PT-
nivå 
4 
 
10/1
2 
 
83 % 
 
 
 

Båda felen berör 
adjektiv i predikativ 
ställning. 

PT-nivå 
5  
 
2/4 
 
50 % 

Flyttar ”inte” till 
fel plats i Han 
säger att han inte 
ska åka till S utan 
G. Samma fel görs 
i mening 19. 
Eleven har 
producerat två 
meningar med 
satsadverbialet på 
rätt plats i 
bisatsen.   

D
9 

PT-
nivå 
2 
 
49/5
2 
 
94 % 

Eleven klarar inte att ändra till bestämd 
form i meningen Kung bor i Stockholm. I 
mening 7 klarar eleven inversionen men 
glömmer att ändra verbet till 
preteritum. Eleven ändrar inte till Två 
lampor. 

PT-nivå 3  
 
1/4 
 
25 % 

3 fel på adjektiv 
i attributiv 
ställning. Har 
passivt 
accepterat Han 
köpte ett vitt 
bord. 

PT-
nivå 
4 
 
9/12 
 
75 % 

3 fel på adjektiv i 
predikativ ställning.  

PT-nivå 
5  
 
3/4 
 
75 % 

Flyttar 
satsadverbialet 
från bisatsen till 
huvudsatsen för 
att undvika att 
använda den i 
bisatsen. (I 
mening 18).  

D
10 

PT-
nivå 
2 
 
50/5
2 
 
96 % 
 

Eleven ändrar inte felaktiga spelde till 
spelade (dvs grupp 1 verb böjs som ett 
grupp 2). Eleven klarar inte att ändra till 
bestämd form i meningen Kung bor i 
Stockholm.. 

PT-nivå 3 
3/4 
 
75 % 

Först äter hon 
ett röd äpple 
har bedömts 
vara rätt. 
Försvåras av det 
är en mening 
med inversion.  

PT-
nivå 
4 
 
10/1
2 
 
83 % 

Både felen berör 
morfologisk struktur.  
Hon vill ha ett bord 
som är vit samt Huset 
var stor och nu är jag 
glad bedöms som rätt.  

PT-nivå 
5 
2/4 
 
50 % 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat 
meningar som 
rätt som 
innehåller den 
syntaktiska 
strukturen. 

D
11 

PT-
nivå 
2  
 
48/5
2 
 
92 % 

Eleven klarar inte 
infinitivkonstruktioner: Imorgon ska jag 
spelar 
Klassen tycker inte om att hade …. 
Eleven ser inte heller att Kalle har 
träffar är fel.  

PT-nivå 3 
 
3/4 
 
75 % 

Först äter hon 
ett röd äpple 
har bedömts 
vara rätt. 
Försvåras av det 
är en mening 
med inversion.  

PT-
nivå 
4 
 
6/12 
 
50 %  
 
 

Felen eleven gör berör 
både syntax och 
morfologi. 
 

PT-nivå 
5 
 
2/4 
 
50 % 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat 
meningar som 
rätt som 
innehåller den 
syntaktiska 
strukturen. 

D
12 

PT-
nivå 
2 
 
48/5
2 
 
92 % 

Klassen tycker inte om att hade …. 
bedöms vara rätt. Eleven klarar inte att 
ändra till bestämd form i meningen 
Kung bor i Stockholm.. 
I mening 2 ändrar eleven var till är. 
Eleven ändrar inte felaktiga spelde till 
spelade (dvs grupp 1 verb böjs som ett 
grupp 2). 

PT-nivå 3 
 
3/4 
 
75 % 
 

Först äter hon 
ett röd äpple 
har bedömts 
vara rätt. 

PT-
nivå 
4 
 
8/12 
 
67 % 

3 fel berör adjektiv i 
predikativ ställning 1 
fel berör syntax: 
Imorgon jag ska spela 
skriver eleven i en 
rättelse.  

PT-nivå 
5 
 
1/4 
 
25 % 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat en 
mening som rätt 
som innehåller 
den syntaktiska 
strukturen. 

 

 

Tabell 9: Resultat för grupp C:  
Elev:  Tempusböjningar, 

bestämd och 
obestämd form av 
substantiv 
motsvarande PT 2 

Attributiv 
kongruens 
motsvarande 
PT3 -
morfologi 
 

Omvänd 
ordföljd 
predikativ 
kongruens 
motsvarande 
PT4 

Satsadverbialets 
placering i bisats 
motsvarande PT 5 

C1 71 % 75 % 67 % 0 % 

C2 88 % 75 % 50 % 0 % 

C3 94 % 25 % 67 %  0 % 

C4 92 % 75 % 33 % 0 % 

C5 85 % 75 %  42 % 0 % 



 

 

 

V 

C6 94 % 50 %  67 % 0 % 

C7 81 %  25 % 58 %  0 % 

C8 92 % 75 % 75 %  0 % 

C9 88 % 25 % 67 % 25 % 

C10 92 % 25 % 75 % 0 % 

C11 87 % 25 % 58 % 0 % 

C12 77 % 25 % 58 % 0 % 

C13 92 % 25 % 33 % 0 % 

C14 92 % 75 % 75 % 50 % 

C15 92 %  25 % 83 % 0 % 

C16 65 % 25 % 17 % 25 % 

C17 75 % 0 % 42 % 0 % 

C18 94 % 50 % 75 % 25 % 

C19 81 % 25 % 25 % 25 % 

C20 63 % 25 % 58 % 25 % 

C21 90 % 25 % 58 %  0 % 

C22 87 % 25 %  75 %  0 % 

C23 87 % 25 % 67 % 0 % 

 
 

 

C1 PT-nivå 
2 
37/52 
 
71 % 

Eleven klarar inversionen i meningen 
sju men glömmer att ändra till 
preteritum. Eleven ändrar inte 
felaktiga spelde till spelade (dvs grupp 
1 verb böjs som ett grupp 2.  

PT-
nivå 3 
3/ 4 
 
75 % 

Först äter hon 
ett röd äpple 
bedöms vara 
rätt. 

PT-
nivå 
4 
8 / 
12 
 
67 % 

Klarar syntax men gör 
fel på adjektiv i 
predikativ ställning 

PT-nivå 
5 
 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 

C2 PT-nivå 
2 
46/52 
 
88 % 

Kung bor i Stockholm anser eleven 
vara rätt. 

PT-
nivå 3 
3/ 4 
 
75 % 

Först äter hon 
ett röd äpple 
bedöms vara 
rätt. 

PT-
nivå 
4 
6/12 
 
50 % 

Gör fel både på 
syntaktiska och 
morfologiska 
strukturer.  

PT-nivå 
5 
0/4 
 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 

C3 PT-nivå 
2 
49/52 
 
94 % 

Kung bor i Stockholm anser eleven 
vara rätt. Eleven klarar inversionen i 
meningen sju men glömmer att ändra 
till preteritum. Eleven ändrar inte 
felaktiga spelde till spelade (dvs grupp 
1 verb böjs som ett grupp 2. 

PT-
nivå 3 
1/4 
 
25 % 

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel. 

PT-
nivå 
4 
8/12 
 
67 % 

Gör fel både på 
syntaktiska och 
morfologiska 
strukturer. 

PT-nivå 
5 
0/4 
 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 

C4 PT-nivå 
2 
48/ 52 
 
92% 

Kung bor i Stockholm anser 
eleven vara rätt. Ändrar vid flera 
tillfällen omvänd ordföljd till 
korrekt rak.  

PT-
nivå 3 
3/ 4 
 
7
5 
% 

Klarar inte 
De röd 
blommorn
a är fin 
utan 
ändrar till 
De är fina 
röda 
blommorn
a. 

PT-
nivå 
4 
4
/
1
2 
 
3
3 
% 

Gör fel både på 
syntaktiska och 
morfologiska 
strukturer 

PT-nivå 
5 
0 
/4 
 
0 
% 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 

C5 PT-nivå 
2 
44/52 
 
85% 

Kung bor i Stockholm anser eleven 
vara rätt. Ändrar vid flera tillfällen 
omvänd ordföljd till korrekt rak. 

PT-
nivå 3 
3/ 4 
 
75 % 

Först äter hon 
ett röd äpple 
bedöms vara 
rätt. 

PT-
nivå 
4 
5/12 
 
42 %  

Gör fel på både 
omvänd ordföljd och 
morfologi med 
adjektiv i predikativ 
ställning.  

PT-nivå 
5 
0/4 
 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 

C6 PT-nivå 
2 
49/ 52 
 
94 % 

Kung bor i Stockholm anser eleven 
vara rätt. Ändrar vid flera tillfällen 
omvänd ordföljd till korrekt rak. 

PT-
nivå 3 
2/4 
 
50 % 

Har aktivt 
korrekt 
exempel ändrar 
till  
Två fina barn.  

PT-
nivå 
4 
8/ 12 
 

Gör fel både på 
syntaktiska och 
morfologiska 
strukturer. 

PT-nivå 
5 
0/4 
 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 



 

 

 

VI 

67 % 

C7 PT-nivå 
2 
42/52 
 
81 % 

Kung bor i Stockholm?anser eleven 
vara rätt. Även osäkerheter  i 
grundläggande rak ordföljd i 
huvudsats.  

PT-
nivå 3 
1/4 
 
25 % 

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel.  

PT-
nivå 
4 
7/12 
 
58 %  

Gör fel på både 
omvänd ordföljd och 
morfologi med 
adjektiv i predikativ 
ställning.  

PT-nivå 
5 
0/4 
 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 

C8 PT-nivå 
2 
48/52 
 
92 % 

Kung bor i Stockholm anser eleven 
vara rätt. Eleven klarar inte att skapa 
infinitivkonstruktionen: Klassen tycker 
inte om att ha … Eleven ser r att Kalle 
har träffar är fel. 
Men ändrar felaktigt till Kalle har 
träffade.  

PT-
nivå 3 
3/4 
 
75 % 

De röd 
blommorna är 
fin ändras 
felaktigt till  
De är röd fin 
blommorna.  

PT-
nivå 
4 
9/12 
 
75 % 

Klarar syntax men gör 
fel på adjektiv i 
predikativ ställning.  

PT-nivå 
5 
0/4 
 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 

C9 PT-nivå 
2 
46/52 
 
88 % 

Kung bor i Stockholm anser eleven 
vara rätt. Kalle har träffar  bedöms 
som rätt. Eleven klarar inversionen i 
meningen sju men glömmer att ändra 
till preteritum. Eleven ändrar inte 
felaktiga spelde till spelade (dvs grupp 
1 verb böjs som ett grupp 2. I mening 
7 läggs ett extra var in som inte passar 
alls. Rörig i ordföljdsstrukturer.. 

PT-
nivå 3 
 1/4 
 
25 % 

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel. 

PT-
nivå 
4 
8/12 
 
67 % 

Gör fel på både 
omvänd ordföljd och 
morfologi med 
adjektiv i predikativ 
ställning. 

PT-nivå 
5 
1/4 
 
25 % 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat en 
mening som rätt 
som innehåller 
den syntaktiska 
strukturen 

C 10 PT-nivå 
2 
48/5 
 
92 % 

Kung bor i Stockholm anser eleven 
vara rätt. Kalle har träffar  bedöms 
som rätt. Eleven klarar inversionen i 
meningen sju men glömmer att ändra 
till preteritum. Eleven ändrar inte 
felaktiga spelde till spelade (dvs grupp 
1 verb böjs som ett grupp 2. 

PT-
nivå 3 
1/4 
 
25 % 

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel. 

PT-
nivå 
4 
9/12 
 
75 % 

Eleven kan omvänd 
ordföljd. Felen är 
morfologiska.. 

PT-nivå 
5 
0/4 
 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 

C 11 PT-nivå 
2 
45/ 52 
 
87 %  

Kung bor i Stockholm anser eleven 
vara rätt. Ändrar vid flera tillfällen 
omvänd ordföljd till korrekt rak.  

PT-
nivå 3 
1 /4  
 
25 %  

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel. 

PT-
nivå 
4 
7 /12 
 
58 % 

Gör fel på både 
omvänd ordföljd och 
morfologi med 
adjektiv i predikativ 
ställning. 

PT-nivå 
5 
0/4 
 
0 %  

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 

C 12 PT-nivå 
2 
40/52 
 
77 % 

Kung bor i Stockholm anser eleven 
vara rätt. Ändrar vid flera tillfällen 
omvänd ordföljd till korrekt rak. 

PT-
nivå 3 
1/4 
 
25 % 

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel. 

PT-
nivå 
4 
7 /12 
 
58 % 

Gör fel på både 
omvänd ordföljd och 
morfologi med 
adjektiv i predikativ 
ställning. 

PT-nivå 
5 
0/4 
 
PT-nivå 
5 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt 

C 13 PT-nivå 
2 
48/52 
 
92 % 

Kung bor i Stockholm anser eleven 
vara rätt. Kalle har träffar bedöms 
vara rätt. I mening sju misslyckas 
eleven med inversion men böjer 
verbet korrekt i preteritum. Klassen 
tycker inte om att hade prov skriver 
eleven.  

PT-
nivå 3 
1/4 
 
 
25 % 

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel. 

PT-
nivå 
4 
4/ 12 
 
33 % 

Inget aktivt exempel 
på omvänd ordföljd 
har accepterat det 
som rätt i Först äter 
hon. Gör fel på 
adjektiv i predikativ 
ställning. 

PT-nivå 
5 
0/4 
 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt 

C 14 PT-nivå 
2 
48/52 
 
92 % 

Kung bor i Stockholm anser eleven 
vara rätt. Kalle har träffar bedöms 
vara rätt. Eleven ändrar inte felaktiga 
spelde till spelade (dvs grupp 1 verb 
böjs som ett grupp 2.  

PT-
nivå 3 
3/4 
 
75 % 

Först äter hon 
ett röd äpple 
bedöms vara 
rätt. 

PT-
nivå 
4 
9/12 
 
75 % 

Eleven kan omvänd 
ordföljd. Felen är 
morfologiska. 

PT-nivå 
5 
2/4 
50 % 

Har inte 
producerat något 
exempel bara 
accepterat två 
meningar med 
förekomsten. .  

C 15 PT-nivå 
2 
48/52 
 
92 % 

Kung bor i Stockholm anser eleven 
vara rätt. Kalle har träffar  bedöms 
som rätt. Eleven klarar inversionen i 
meningen sju men glömmer att ändra 
till preteritum. Eleven ändrar inte 
felaktiga spelde till spelade (dvs grupp 
1 verb böjs som ett grupp 2. 

PT-
nivå 3 
1/4 
 
25 %  

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel. 

PT-
nivå 
4 
10  
/12 
 
83 % 

Klarar syntax men gör 
fel på adjektiv i 
predikativ ställning. 

PT-nivå 
5 
0/4 
 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt 

C 16 PT-nivå 
2 
34/52 
 
65 % 

Lämnar mycket blankt vilket sänker 
resultatet.  
Tolkas som okunskap.  

1/ 4 
PT-
nivå 3 
 
25 % 

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel. 

PT-
nivå 
4 
2/ 12 
 
17 % 

Lämnar mycket blankt 
vilket sänker 
resultatet.  
Tolkas som okunskap. 

PT-nivå 
5 
1/4 
 
25 % 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat en 
mening som rätt 
som innehåller 
den syntaktiska 
strukturen 



 

 

 

VII 

C 17 PT-nivå 
2 
39 /52 
 
75 % 

Lämnar mycket blankt vilket sänker 
resultatet.  
Tolkas som okunskap. 

PT-
nivå 3 
0/4 
 
0 % 

Inga 
förekomster 
behandlas 
korrekt. 
Efterställer 
adjektiv som i 
arabiskan.  

PT-
nivå 
4 
5/ 12 
 
42 % 

Föredrar rak ordföljd 
ändrar korrekt 
omvänd. Även fel med 
adjektiv i predikativ 
ställning.  

PT-nivå 
5 
0/4 
 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 

C 18 PT-nivå 
2 
49/52 
 
94 % 

Ändrar inte till bestämd form i Bor 
kung i Stockholm? Kalle har träffar 
bedöms vara rätt. Klassen tycker inte 
om att har prov skriver eleven. 

PT-
nivå 3 
2/4 
 
50 % 

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt desstutom 
har eleven 
ändrat till två 
fina barn.  

PT-
nivå 
4 
9/12 
 
75 %  

Eleven kan omvänd 
ordföljd. Felen är 
morfologiska.. 

PT-nivå 
5 
1/4 
 
25 % 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat en 
mening som rätt 
som innehåller 
den syntaktiska 
strukturen 

C 19 PT-nivå 
2 
42/ 52 

 
81 % 

Anser alla felaktiga meningar på sida 1 
som rätt.  
Klarar inte att ändra till två lampor. 
Rörig ordföljd. 

PT-
nivå 3 
1/4 
 
25 % 

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel. 

PT-
nivå 
4 
3/12 
 
25 % 

Gör fel på både 
omvänd ordföljd och 
morfologi med 
adjektiv i predikativ 
ställning. 

PT-nivå 
5 
1/4 
 
25 % 

Accepterar ..som 
hon inte tycker 
om som rätt. 

C 20 PT-nivå 
2 
33/52 
 
63 % 

Lämnar mycket blankt vilket sänker 
resultatet.  
Tolkas som okunskap. 

PT-
nivå 3 
1/4 
 
25 % 

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel. 

PT-
nivå 
4 
7/12 
 
58 % 

Gör fel på både 
omvänd ordföljd och 
morfologi med 
adjektiv i predikativ 
ställning. 

PT-nivå 
5 
1/4 
 
25 % 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat en 
mening som rätt 
som innehåller 
den syntaktiska 
strukturen 

C 21 PT-nivå 
2 
47/52 
 
90 % 

Ändrar inte till bestämd form i Kung 
bor i Stockholm. Kalle har träffar 
bedöms vara rätt. Eleven klarar 
inversionen i meningen sju men 
glömmer att ändra till preteritum. 

PT-
nivå 3 
1/4 
 
25 % 

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel.  

PT-
nivå 
4 
7/ 12 
 
58 % 

Gör fel på både 
omvänd ordföljd och 
morfologi med 
adjektiv i predikativ 
ställning. 

PT-nivå 
5 
0/4 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt 

C 22 PT-nivå 
2 
45/52 
87 % 

Eleven ändrar inte till bestämd form i 
Kung bor i Stockholm.  Kalle har 
träffar 
bedöms vara rätt. Eleven klarar 
inversionen i meningen sju men 
glömmer att ändra till preteritum.  
 
 

PT-
nivå 3 
1/4 
 
25 % 

Eleven har 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. F.ö. fel.  

PT-
nivå 
4 
9/12 
 
75 %  

Eleven kan omvänd 
ordföljd. Felen är 
morfologiska.. 

PT-nivå 
5 
0/4 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt 

C 23 PT-nivå 
2 
45/52 
87% 

Eleven ändrar inte till bestämd form i 
Kung bor i Stockholm. Eleven gör fel 
på Två lampa ändras inte till två 
lampor, klarar inte att ändra till 
infinitiv i mening 10 m.m 
 

PT-
nivå 3 
1/4  
 
25% 

Eleven ändrar 
till De är fina 
röd blommorna 
i mening 2. 
Accepterar Två 
fin barn som 
rätt. Men även 
accepterat ett 
vitt bord som 
rätt. 

PT-
nivå 
4 
8/12 
 
67% 

Eleven kan omvänd 
ordföljd. Felen är 
morfologiska..  

PT-nivå 
5 
0/4 
 
0 % 

Behandlar alla 
fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 

 

 

Tabell 10: Resultat för grupp B: 

 
Elev:  Tempusböjningar, 

bestämd och 
obestämd form av 
substantiv 
motsvarande PT 2 

Attributiv 
kongruens 
motsvarande 
PT3 -
morfologi 
 

Omvänd 
ordföljd 
predikativ 
kongruens 
motsvarande 
PT4 

Satsadverbialets 
placering i bisats 
motsvarande PT 5 

B1 81 % 25 % 17 % 25 % 

B2 75 % 25 % 17 % 25 % 

B3 87 % 50 % 42 % 50 % 

B4 75 % 25 % 33 % 25 % 

B5 81 % 0 % 25 % 50 % 

B6 91 % 75 % 67 % 0 % 

B7 88 % 25 % 33 % 50 % 



 

 

 

VIII 

B8 87 % 25 % 33 % 25 % 

B9 82 % 0 % 58 % 25 % 

B10 53 % 50 % 42 % 50 % 

B11 71 % 0 % 42 % 0 % 

B12 86 % 25 % 25 % 0 % 

 

B1 PT-nivå 
2 
 
42/52 
 
81 % 
 
 

Eleven ändrar inte till bestämd form i  
Kung bor i Stockholm? 
Eleven klarar inversionen i meningen 
sju men glömmer att ändra till 
preteritum. m.m 

PT-
nivå 3 
 
1/4 
 
25 % 

Inget aktivt 
producerat 
exempel på 
kongruens med 
adjektiv som 
attribut. 

PT-
nivå 
4 
PT-
nivå 
4 
 
2/12 
 
17 % 

Ändrar inversion till 
rak ordföljd gör även 
fel på predikativ 
kongruens 

PT-nivå 
5 
PT-nivå 
5 
 
1/4 
 
25 % 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat en 
mening som rätt 
som innehåller den 
syntaktiska 
strukturen 

B2 PT-nivå 
2 
 
39/52 
 
75 % 

Eleven ändrar inte till bestämd form i  
Kung bor i Stockholm. 
Eleven klarar inversionen i meningen 
sju men glömmer att ändra till 
preteritum. m.m 

PT-
nivå 3 
 
1/4 
 
25 % 

Inget aktivt 
producerat 
exempel på 
kongruens 
adjektiv som 
attribut.  

PT-
nivå 
4 
 
2/12 
 
17 % 

Ändrar inversion till 
rak ordföljd gör även 
fel på predikativ 
kongruens 

PT-nivå 
5 
 
1/4 
 
25 % 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat en 
mening som rätt 
som innehåller den 
syntaktiska 
strukturen 

B3 PT-nivå 
2 
 
45/52 
 
87 % 

Eleven ändrar inte till bestämd form i  
Kung bor i Stockholm. 
Eleven klarar inversionen i meningen 
sju men glömmer att ändra till 
preteritum. m.m  

PT-
nivå 3 
 
2/4 
 
50 % 
 
 

Gör fel på 
attributiv 
kongruens.  

PT-
nivå 
4 
 
5/12 
 
42 % 
 
 
 

Ändrar inversion till 
rak ordföljd gör även 
fel på predikativ 
kongruens.  

PT-nivå 
5 
 
2/4 
 
50 % 

Inget korrekt eget 
producerat 
exempel, endast 
accepterat 
meningar som rätt 
som innehåller den 
syntaktiska 
strukturen. 

B4 PT-nivå 
2 
 
39/ 52 
 
75 % 

Eleven ändrar inte till bestämd form i  
Kung bor i Stockholm Eleven klarar 
inversionen i meningen sju men 
glömmer att ändra till preteritum. 
m.m 
 
 

PT-
nivå 3 
 
1
/
4 
 
2
5 
% 

Inget aktivt 
producerat 
exempel 
på 
kongruens 
adjektiv 
som 
attribut. 

PT-
nivå 
4 
 
4
/
1
2 
 
3
3
,
3 
% 
 

Ändrar aktivt 
korrekta 
meningar med 
inversion till rak 
ordföljd. Inga 
exempel på 
predikativ 
kongruens.  

PT-nivå 
5 
 
1/
4 
 
25 
% 
 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat en 
mening som rätt 
som innehåller den 
syntaktiska 
strukturen 

B5 PT-nivå 
2 
 
42/52 
 
81 % 
 
 
 

Eleven ändrar inte till bestämd form i  
Kung bor i Stockholm Undviker att 
svara på vissa meningar.  

PT-
nivå 3  
 
0/4 
 
0 % 

Inget korrekt 
exempel på 
attributiv 
kongruens.  

PT-
nivå 
4 
3/12 
 
25%  
 

Gör syntaktiska och 
morfologiska fel.  

PT-nivå 
5 
 
2/4 
 
50 % 
 
 

Inget 
korrekt 
eget 
produc
erat 
exempe
l, 
endast 
accepte
rat 
mening
ar som 
rätt 
som 
innehåll
er den 
syntakti
ska 
struktur
en. 



 

 

 

IX 

B6 PT-nivå 
2 
 
47/52 
 
91 %  
 

Övergeneralisering på spelade och 
läsade. Klassen tycker inte om att 
hade …. bedöms vara rätt.  

PT-
nivå 3  
 
3/4 
 
75 % 

Eleven klarar 
inte att rätta  
Först äter hon 
ett röd äpple…. 

PT-
nivå 
4 
 
8/12 
 
67 % 

Gör syntaktiska och 
morfologiska fel. 

PT-nivå 
5 
 
0/4 
 
0 % 

Behandlar alla fyra 
förekomsterna 
felaktigt. 

B7 PT-nivå 
2 
 
46/52 
 
88 %  
 
 
 

Eleven ändrar inte till bestämd form i  
Kung bor i Stockholm. 
Eleven ändrar inte verbet till 
preteritum i mening 7. Eleven ändrar 
inte felaktiga spelde till spelade (dvs 
grupp 1 verb böjs som ett grupp 2. 

PT-
nivå 3  
 
1/4 
 
25 % 

Eleven rättar 
inte korrekta 
Han köper ett 
vitt bord men 
har inga egna 
aktiva exempel.  

PT-
nivå 
4 
 
4/12 
 
33%  

Gör syntaktiska och 
morfologiska fel. 

PT-nivå 
5  
 
2/4 
 
50 % 
 

Inget korrekt eget 
producerat 
exempel, endast 
accepterat 
meningar som rätt 
som innehåller den 
syntaktiska 
strukturen. 

B8 PT-nivå 
2 
 
45/52 
 
87 %  
  

Eleven ändrar inte till bestämd form i  
Kung bor i Stockholm. 

PT-
nivå 3  
 
 1/4 
 
25 % 

Gör fel på 
attributiv 
kongruens. 
Ändrar dock 
inte på det 
korrekta Han 
köpte ett vitt 
bord, 

PT-
nivå 
4 
 
4/12 
 
33 % 
 
 
 

Gör både morfologiska 
och syntaktiska fel.  

PT-nivå 
5  
 
1/4 
 
25% 
 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat en 
mening som rätt 
som innehåller den 
syntaktiska 
strukturen 

B9 PT-nivå 
2 
 
43/52 
 
82 % 

Eleven ändrar inte till bestämd form i  
Kung bor i Stockholm . Eleven ändrar 
inte verbet till preteritum i mening 7. 
Eleven ändrar inte felaktiga spelde till 
spelade (dvs grupp 1 verb böjs som ett 
grupp 2.  

PT-
nivå 3  
 
0/4 
 
0 % 

Inga korrekta 
förekomster på 
attributiv 
kongruens.  

PT-
nivå 
4 
 
7/12 
 
58 %  
 

Elev gör syntaktiska fel 
med inversion samt fel 
med predikativ 
kongruens.  

PT-nivå 
5  
 
1/4 
 
25 % 

Inget korrekt eget 
exempel, endast 
accepterat en 
mening som rätt 
som innehåller den 
syntaktiska 
strukturen. 

B10 PT-nivå 
2 
 
28/52 
 
53%  

Eleven lämnar flera meningar blanka 
och får ingen poäng där.  
 
 
 

PT-
nivå 3 
 
2/4 
 
50 %  

Lämnar blankt i 
meningar.  
Klarar att ändra 
till  de röda 
blommorna. 

PT-
nivå 
4 
 
5/12 
 
42 %  

Elev gör syntaktiska fel 
med inversion samt fel 
med predikativ 
kongruens 
Några exempel har 
lämnats blanka.  

PT-nivå 
5 
 
2/4 
 
50 % 
 

Eleven har aktiv 
placerat 
satsadverbialet rätt i 
Kalle har träffat en 
tjej som aldrig 
kommer hit. F-ö 
lämnat blankt. 

B11 PT-nivå 
2  
 
37/52 
 
71 % 

Eleven ändrar inte till bestämd form i  
Kung bor i Stockholm.Klassen tycker 
inte om att hade …. bedöms vara rätt.  
m.m 

PT-
nivå 3 
 
 0/4 
 
0 % 

Gör fel i 
samtliga fal där 
attributiv 
kongruens 
förekommer,  

PT-
nivå 
4 
 
5/12 
 
42 % 

Eleven gör både 
morfologiska och 
syntaktiska fel på 
nivån.  

PT-nivå 
5 
 
0/4 
 
0% 

Behandlar alla fyra 
förekomsterna 
felaktigt.  

B12 PT-nivå 
2 
 
45/52 
 
86 % 

Eleven ändrar inte till bestämd form i 
Kung bor i Stockholm Eleven gör fel på 
Två lampa ändras inte till två lampor. 
Eleven ändrar inte felaktiga spelde till 
spelade (dvs grupp 1 verb böjs som ett 
grupp 2). 

PT-
nivå 3 
 
1/4 
 
25 % 

Saknar eget 
produktivt 
exempel. 
Ändrar inte 
korrekta Han 
köpte ett vitt 
bord.  

PT-
nivå 
4 
 
4/12 
 
25 % 

Genomgående fel på 
inversion. Ändrar 
korrekta meningar till 
rak ordföljd.  

PT-nivå 
5 
 
0/4 
 
0% 

Behandlar alla fyra 
förekomsterna 
felaktigt.  

 


