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Sammanfattning 
Processbarhetsteorin har sin utgångspunkt i de kognitiva processerna som förutsäger den 

hierarkiska ordningen i vilken en inlärare i ett L2 tillägnar sig den grammatiska kunskapen på 

sin väg mot målspråket. Teorin utgör därför en tillförlitlig bedömningsmetod för lärare i 

svenska som andraspråk när det kommer till att granska sina elevers muntliga och skriftliga 

språkutveckling.  

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av processbarhetsteorin (Pienemann 1998) analysera 

texter skrivna av elever med svenska som andraspråk. Informationen skaffades genom 

litteraturstudier och intervjuer. Avsikten med intervjuerna var att erhålla bakgrundsinformation 

om elevernas erfarenheter som andraspråksinlärare; detta för att belysa elevernas 

språkutveckling från olika synvinklar.   

Resultatet i uppsatsen ligger i linje med vad processbarhetsteorin förutsäger, nämligen att 

eleverna bearbetar sina grammatiska kunskaper i en strikt sekventiell ordning och att den femte 

nivån vilken inkluderar negerade bisatser är den svåraste nivån att bemästra.  

Nyckelord: processbarhetsteorin, elevtexter, svenska som andraspråk (SVA), språklig 

undersökning, PT – nivåer, naturvetenskapliga programmet (NA) 
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1. Inledning 
Ett av lärarens uppdrag är att utvärdera elevernas kunskaper och bedöma deras insatser. Betygen 

ska därför vara likvärdiga, rättssäkra och vila på vetenskaplig grund (Skolverket 2018: 6). Det 

är ett mål som kan uppnås genom kollegialt samarbete (Skolverket 2018: 15). Det är också 

viktigt att pedagogen skaffar sig nyanserade och detaljerade data om elevers kunskaper för ett 

formativt syfte. Då kan läraren använda informationen för att förändra och förbättra 

undervisningen eller återkoppla till eleverna (Skolverket 2018: 19).  

Debatten kring betygen och olika metoder för rättssäker betygssättning är därför alltid aktuellt 

i skolvärlden. Det är i ljuset av den diskussionen som processbarhetsteorin (PT) utgör ett 

område värt att forska om. För lärare är det viktigt att veta vad eleverna kan men också lika 

viktigt att uppmärksamma deras kunskapsbrister för att kunna åtgärda dem. PT förklarar 

konkret den grammatiska utvecklingen och de olika stadier som en inlärare bearbetar på sin väg 

till målspråket där PT har fokuset inställt på elevens utvecklingspotential. Teorin utgör därför 

ett pålitligt pedagogiskt verktyg för att bedöma elevers språkutveckling.  

Studien bygger på mina SVA - elevers texter vilka analyserades med hjälp av PT. Eleverna vill 

veta var i språkutvecklingen de befinner sig och vad de kan göra för en fortsatt utveckling. 

Ungdomarnas personliga önskan ligger i linje med skolans uppdrag och intentioner att 

individualisera elevers skolgång och att uppmuntra till aktiva elevinsatser (Skolverket 2019).   

Att undersöka nämnda nivåer är för mig en pedagogisk angelägenhet. Mig veterligen har ingen 

annan på min gymnasieskola gjort en sådan grammatisk analys. Frågorna som behandlas i 

uppsatsen är intressanta då mina deltagares bidrag kan fungera som inspirationskälla för de 

andra SVA-lärarna på min arbetsplats i deras arbete med eleverna med svenska som andraspråk.  

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att genom textanalyser baserade på processbarhetsteorin presentera de 

rådande PT-nivåerna bland SVA-eleverna i en NA klass i år två under vårterminen 2019. 

Arbetet kommer att besvara följande frågor: 

• På vilken PT – nivå ligger eleverna?  

• Vad kan eleverna dvs. vilka grammatiska kunskaper behärskar de?  

• Hur bidrar elevernas personliga erfarenheter och språkmedvetenhet till uppsatsens 

undersökning?   
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3. Teoretisk bakgrund 

3a. Tidigare forskning 
Av vikt för min uppsats är att PT har applicerats i andra sammanhang på inlärning av svenska 

språket av renommerade forskare (Pienemann & Håkansson 1999, Glahn et al 2000, Salameh 

2003, Håkansson 2004, Philipsson 2004, Håkansson 2014) där ett exempel på en sådan studie 

var ett samarbete mellan flera nordiska språkforskare (Glahn et al 2001) i syfte att undersöka 

huruvida vissa morfologiska och syntaktiska strukturer lärdes in i en bestämd ordning i svenska, 

danska och norska. De undersökta strukturerna var adjektiv i attributiv och predikativ ställning 

samt negerade bisatser, något som enligt PT borde följa en hierarkisk ordning. Resultatet 

överensstämde med vad PT förutsade om den sekventiella inlärningen för morfologiska och 

syntaktiska strukturer hos alla de undersökta språken (Glahn et al 2001).  

3b. Att kunna ett språk – definitioner 
Ett sätt att ta reda på vad en inlärare kan är att utgå från Selinkers (1972) analysmodell, 

interimspråksteorin. Nämnda teori ser inlärarspråket som en dynamisk utveckling där inläraren 

är en aktiv konstruktör av målspråket. Inläraren skapar sina egna, omedvetna, provisoriska 

regelsystem och hypoteser om målspråket. Att regelsystemet är provisoriskt innebär att 

inläraren omstrukturerar reglerna genom iakttagelser och erfarenheter vilka resulterar i nya 

hypoteser som ersätter de gamla. Målet med interimspråkets olika faser är att dessa utbytbara 

regler som har avvikit från det nya språket slutligen blir identiska med målspråkets 

(Abrahamsson & Bergman 2014: 20).  

En inlärares interimspråk utgör ett unikt språkligt system där inläraren bygger upp en mental 

grammatik av målspråket. Denna grammatik är under ständig justering och bildar därför ett 

interimspråkskontinuum ju mer kunskap om målspråket som inläraren ackumulerar (Ellis 1997: 

33). En metod som inläraren utnyttjar för att utveckla sin mentala grammatik är att använda sig 

av olika språkliga strategier. Exempel på sådana strategier är förenklingar, 

övergeneraliseringar, undvikande av svårigheter och transfer från talarens L1 (Ellis 1997: 34).  

3c. Processbarhetsteorin 
Processbarhetsteorin är en kognitiv förklaringsmodell som beskriver det universella 

tillvägagångssättet och utgör ett förslag till den grammatiska ordningsföljden som gäller vid 

tillägnandet av ett nytt språk. PT kan med hjälp av denna rangordning förutse hur inläraren 

processar språkliga strukturer när dessa tillämpas på målspråkets morfologiska och syntaktiska 

konstruktioner (Pienemann & Håkansson 1999: 383).  
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PT är ursprungligen en hypotes för talat språk dvs. tal som yttras i ögonblicket av L2 - talare 

(Pienemann 1998: 331). Teorin bygger på att språkliga strukturer som är möjliga att producera 

kommer att framträda hos inläraren om de nödvändiga mekanismerna för att bearbeta en aktuell 

struktur är tillgängliga hos inläraren. Det betyder att PT fokuserar på vad inlärare kan och 

förmår göra med sin kunskap (Pienemann 1998: 162 - 163).  

Utgångspunkten för kapaciteten hos inläraren mäts i form av när han/hon systematiskt 

frambringar ett eget produktivt språkligt exempel istället för att endast använda inlärda helfraser 

(Pienemann 1998: 119). Det betyder att det räcker med ett exempel på egenproduktion för att 

PT ska räkna den som en språklig resurs (Pienemann 1998: 133). Med hjälp av PT är det möjligt 

att förutsäga förloppet om vilka grammatiska strukturer som kan bearbetas på de olika stadierna 

i språkutvecklingen (Pienemann 1998: 1).  

Att lära sig ett andraspråk innebär det gradvisa tillägnandet av grammatiska strukturer vilket 

kan uttryckas som att inläraren stegvis tillägnar sig de nödvändiga färdigheterna för att bearbeta 

det nya språket. PT söker därmed förklara och bestämma hur inlärarens utvecklingsmönster går 

från lägsta nivån i det nya språkets grammatik till den högsta nivån med hjälp av språkligt 

inflöde och olika processmekanismer (Pienemann & Håkansson 1999: 385).   

Ordningsföljden i den grammatiska utvecklingen följer bestämda stadier där dessa faser baserar 

sig på varandra för att automatiseras gradvis. Det betyder att färdigheten för att producera en 

given struktur utgör en förutsättning för att kunna åstadkomma en konstruktion som kräver mer 

komplexa processningsfärdigheter. Med andra ord måste en inlärare uppnå det lägre stadiet 

innan en högre nivå kan uppnås. (Pienemann & Håkansson 1999: 389). Ett exempel på det 

nämnda är att teorin verkar enligt riktlinjerna att ett ord måste först införlivas i inlärarens 

lexikon för att kunna bearbetas och tillägnas en grammatisk kategori. Efter att ordet 

automatiserats kan inläraren gå till nästa steg. En fras följer samma utveckling som det enskilda 

ordet och det är först när inläraren har låtit frasen få sin grammatiska kategori som frasen kan 

ingå i inlärarens aktiva språk (Pienemann 1998: 7).  

Att inläraren yttrar ett första exempel på en mer avancerad struktur ska dock inte tolkas som att 

han/hon behärskar alla reglerna på den nya nivån utan bör snarare ses som ett steg i utvecklingen 

där han/hon har tagit till sig de nödvändiga procedurerna för denna struktur (Pienemann 1998: 

250). Det betyder att när inläraren tillägnar sig sammanhanget i vilken strukturen ska användas, 

kommer han/hon att använda sig av den nya kunskapen tills även den grammatiska regeln som 

styr den aktuella konstruktionen införlivas i inlärarens kunskapsbank (Pienemann 1998: 146).  
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PT är inte språkspecifik utan kan tillämpas på alla språk (Pienemann 1998: 9). Att eleven förstår 

och använder en viss grammatisk konstruktion betyder inte att kunskapen går helt av sig själv. 

Men i det avseende uppehåller sig PT inte kring huruvida elevens kunskap är automatiserad 

utan fokuserar på vad eleven presterar i en given situation och att han/hon har skapat premisser 

för att kunna fortsätta till nästa nivå. Ytterligare en fördel med PT är att den möjliggör en 

bedömning huruvida grammatiken utvecklas även om eleven ännu inte helt behärskar de lägre 

nivåerna (Salameh 2012: 61).  

Processbarhetsteorin inordnar de grammatiska procedurerna i en sekvens som utgår från talat 

språk. Ett ord måste först ingå i inlärarens vokabulär innan det kan tilldelas en grammatisk 

kategori. Det är en förutsättning för att en kategoriprocedur ska kunna aktiveras. En 

frasprocedur startar efter att frasen har kategoriserats grammatiskt. När frasen har en 

grammatisk funktion kan den bli en del i ett yttrande. Tabell 1 visar ordningen av procedurernas 

inlärningssekvens.   

Tabell 1: Beroendeförhållandet mellan bearbetningsprocedurerna (Pienemann 1998: 8) 

Utvecklingsordning 

Procedur 1 2 3 4 5 

Bisatsprocedur                                       -                  -                  -                 -                  + 

Satsprocedur                                          -                  -                  -                 +                 + 

Frasprocedur                                          -                  -                 +                 +                 + 

Kategoriprocedur                                   -                  +                +                 +                 + 

Tillgång till ord                                     +                  +                +                 +                 + 

 

Att processbarhetsteorin kan appliceras på alla språk betyder inte att produktionen av 

kongruerande morfem uppträder på samma nivå i alla språk då samma typ av morfem kan kräva 

olika former av informationsutbyte och kan därför hamna på olika nivåer. Pienemann menar 

dock att det är komplexitetsnivån i bearbetningen som avgör på vilken nivå en grammatisk 

konstruktion lärs in för olika språk (Pienemann & Håkansson 1999: 391).  
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Tabell 2: Utvecklingsnivåer för svenska språket enligt PT (Pienemann 1998: 182) (Håkansson 2013: 

154) 

 Nivå Morfologi Syntax 

5 textnivå: grammatisk 

information mellan satser; 

skillnad huvudsats/bisats  

 negation efter verb i 

huvudsats och före verbet i 

bisats  

4 satsnivå: grammatisk 

information mellan fraser inom 

satsen 

predikativ kongruens inom 

frasen 

rak och omvänd ordföljd  

3 frasnivå: grammatisk 

information mellan ord inom 

fraser 

attributiv kongruens inom 

frasen 

framförställt adverbial/objekt 

och rak ordföljd  

2 ordnivå: lexikal morfologi ordböjning: numerus, 

bestämdhet, verbtempus, 

genus  

kanonisk ordföljd SVO 

(agent före handling/subjekt 

före verb)  

1 Ord oböjda former enstaka konstituenter 

 

De två första nivåerna i PT kännetecknas av att orden bearbetas som fristående enheter medan 

de tre högre nivåerna innehåller grammatiska relationer som först sker mellan ord, sedan mellan 

fraser i en sats och därefter mellan satser i en mening. Detta visas enligt PT som att inläraren 

först bearbetar isolerade ord till form och innehåll för att därefter kategorisera dem i ordklasser. 

Orden får olika böjningar som tempus för verb och numerus för substantiv. De högre nivåerna 

utgår från att grammatisk information överförs mellan överensstämmande enheter, exempelvis 

numeruskongruens: en blå fågel – många blåa fåglar. Denna kongruens sker först mellan ord i 

en fras, sedan mellan fraser i en sats och slutligen mellan satser i en mening (Håkansson 2013: 

152).  

Nivå 1 enligt PT är universell och gäller för alla språk. Det är nybörjarstadiet då inläraren klarar 

av att identifiera ord men bara i deras invarianta former: tre person. Ingen grammatik som 

pluraländelser eller verbböjningar uppträder (Håkansson 2013: 153).  

På nivå 2 förekommer de första grammatiska böjningarna till exempel i form av pluraländelser 

häst – hästar och verbändelser ringa – ringde (Håkansson 2013: 153 – 154).   

Nivå 3 medför att inläraren lär sig att processa större enheter och börjar utbyta grammatisk 

information mellan orden inom frasen som att substantiv och adjektiv kongrueras enligt 

numerus dvs. attributiv kongruens: En vit katt – Flera vita katter. På denna nivå använder 
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talaren endast rak ordföljd även vid spetsställning vilket kräver omvänd ordföljd. Inläraren 

klarar ännu inte av att processa hela satser utan håller sitt grammatiska informationsutbyte inom 

frasen: Nu jag talar (Håkansson 2013: 154 – 155).  

På nivå 4 börjar inläraren bearbeta grammatisk information i form av predikativ kongruens dvs. 

utbyta information över frasgränsen: Flickorna är busiga. Inläraren uppfattar också verbets 

obligatoriska placering på andra plats enligt V2 – regeln för svensk ordföljd. Det betyder att 

inläraren använder rak ordföljd när subjektet är först i satsen: Pojken skriver fint och omvänd 

ordföljd när något annat led kommer först: Till sommaren åker vi utomlands (Håkansson 2013: 

155).   

Nivå 5 introducerar skillnader mellan huvud- och bisatser. Denna nivå kretsar enbart kring 

ordföljden i huvud- respektive bisats. I svenska språket skiftar negationens placering beroende 

på om satsen är en huvud- eller en bisats. Adverbet inte kommer efter det finita verbet i en 

huvudsats medan inte placeras före det finita verbet i en bisats.   

4. Metod och material  
I detta avsnitt presenteras vilka metoder som användes i undersökningen, materialet, generell 

information om informanterna med emfas på olika bakgrundsvariabler, hur urvalet gick till samt 

studiens reliabilitet och validitet med utgångspunkt i forskningsetiska principerna.  

4a. Val av undersökningsmetoder 
Min strategi för att gå tillväga med uppsatsens innehåll var att utgå från PT med sin färdiga 

teoretiska inramning där undersökningen byggde på urval i syfte att samla in data. Min avsikt 

var att bedriva kvalitativ forskning i mindre skala med ett begränsat antal elever där jag valde 

en bestämd kontext till uppsatsen och utgick därför från ett holistiskt perspektiv. Förfarandet 

består av en metodkombination bestående av kvantitativa underlag och deskriptiva 

kommentarer. Dessa metoder byggdes på med analyser av elevtexter, intervjuer med 

ungdomarna och litteraturstudier.  

4b. Avgränsning 
Innehållet i uppsatsen omfattar en mindre grammatisk undersökning med utgångspunkten i PT 

där materialet utgörs av sju SVA-elevers skriftliga förmåga. Det är inte alla PT-nivåerna som 

inkluderas i undersökningen. En konsekvens av det begränsade antalet deltagare och 

undersökningens mindre format är min medvetenhet om att resultatet inte kan representera alla 

ungdomarna som läser SVA - 2 vårterminen 2019.  
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4c. Undersökningens deltagare 
Deltagarna går alla i samma klass och fördelar sig på fem pojkar och två flickor. Två av dem 

har levt länge i Sverige, två har precis passerat gränsen för definitionen av nyanländ elev medan 

de resterande tre fortfarande definieras som nyanlända p g a den korta vistelsetiden i landet. 

Här används begreppet enligt Skolverkets definition där principen säger att den elev som har 

bott utomlands för att därefter börja i den svenska skolan efter höstterminens start det år han/hon 

fyller sju år ska räknas som nyanländ. Skolverket påpekar vidare att efter fyra år i svensk skola 

räknas inte eleven som nyanländ längre (Skolverket 2019).  

Tabell 3: Presentation av deltagarna utifrån olika bakgrundsvariabler rangordnade efter vistelsetid i 

Sverige som läget var i februari 2019.   

Elev Kön  Ålder  Ursprungsland  L1  Tid i Sverige 

S pojke 17 Indien  engelska  3 år 4 månader 

Y pojke  18 Syrien   arabiska  3 år 5 månader 

E pojke  19 Syrien   arabiska   3 år 6 månader 

M pojke  19 Afghanistan  dari  4 år 2 månader  

P flicka  19 Iran persiska 4 år 3 månader 

H flicka  17 Somalia   somaliska  6 år 

I pojke 17 Grekland  grekiska  10 år  

 

Utgångspunkten för urvalet av deltagarna bygger på bekvämlighetsurvalet (Denscombe 2018: 

71). I mitt fall var det SVA- eleverna i min mentorsklass. Ungdomarna visade prov på initiativ 

när de efterfrågade att veta hur de kunde utveckla sitt svenska språk. Deras handlande utgör ett 

bevis på att när det pågår forskning i skolvärlden resulterar det i aktiva elever vilket går i linje 

med gymnasieskolans läroplan (GY11) och dess intentioner om grundläggande värden. Avsnitt 

2.3 Elevernas ansvar och inflytande samt avsnitt 2.5 Bedömning och betyg tar upp det som en 

demokratisk rättighet att ungdomarna ska uppmuntras att ta personligt ansvar för sina studier 

samt kunna påverka sitt lärande och studieresultat (Skolverket 2019).  

4d. Insamlingsmetod 
I studien har jag valt att analysera elevtexter med PT som bedömningsmetod. Modellen är från 

början ämnad för muntliga språkbedömningar men att uppsatsen endast koncentrerar sig på 

skrivna texter styrs av den begränsade tiden som finns för uppsatsskrivningen.  

Texterna som analyseras i detta arbete är skrivna av SVA – elever. Det som undersöks i 

elevtexterna är nominalfrasen (NP), kongruensböjning: predikativ och attributiv, V2 – ordföljd 

i huvudsatser med topikalisering och placeringen av negationen inte i bisats. Jag bedömde det 

som irrelevant att analysera de två första språkutvecklingsnivåerna eftersom eleverna borde ha 

passerat dessa stadier i sin inlärning.  
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Det morfologiska processandet på nivå tre avser nominalfrasens kongruens. Utgångspunkten är 

NP med minst två ord där ena ordet är ett adjektiv och där adjektivet tydligt böjs efter sitt 

huvudord enligt bestämdhet, antal och genus. Det morfologiska processandet på nivå fyra 

undersöker elevens förmåga att överföra grammatisk information över frasgränsen med fokus 

på den predikativa överensstämmelsen enligt subjektets kön och antal. Gällande syntaxen på 

nivåerna tre och fyra väljer jag att hoppa över tredje PT – nivån och gå direkt till fjärde. Båda 

nivåerna har den gemensamma grunden att de berör topikalisering med skillnaden att nivå tre 

har endast topikalisering medan nivå fyra har topikalisering med omvänd ordföljd. Den femte 

nivån avser att granska syntaxen och hur väl eleverna handskas med negationen i bisatser.  

När det gäller svenska språket förutsäger PT att bearbetningssekvensen bör ske enligt följande: 

attributiv kongruens gällande numerus och genus inom nominalfrasen borde tillägnas på nivå 

tre och predikativ kongruens på nivå fyra. Dessa språkliga färdigheter bör ha uppnåtts samt 

processats innan sista steget på nivå fem dvs. ordföljden i bisatser med avseende på negationens 

placering (Glahn et al 2001: 395).  

För en mer allsidig bild av deltagarna gjorde jag individuella intervjuer där samtalen kretsade 

kring insikter och erfarenheter av att lära sig svenska som L2. Den kvalitativa intervjun är en 

datainsamlingsmetod som resulterar i material att analysera med möjligheten för forskaren att 

förstå en situation och hitta mönster (Trost 2005: 14). Den kvalitativa intervjun syftar till att 

förstå hur deltagaren tänker, känner, vilka erfarenheter den har och hur den intervjuades 

föreställningsvärld ser ut (Trost 2005: 23). Intervjusituationen standardiserades då 

utformningen och innehållet var densamma för alla ungdomarna. En term som ligger nära 

standarden är strukturen vilken är avhängig frågetypen. Mina frågor var öppna till sin karaktär 

och därmed ostrukturerade. Sådana frågor har till följd att deltagaren själv har stor frihet att 

utforma sina svar (Trost 2005: 19 – 20).   

Den höga graden av standardisering i kombination med en låg grad av strukturering ger 

resultatet att intervjuerna utformades enligt semistrukturerade riktlinjer, en samtalsform som 

erbjuder förberedda frågor men där intervjun är flexibel till sättet (Denscombe 2018: 269). 

Intervjun kännetecknades av flexibilitet eftersom när frågan väl ställts, fick eleven tala fritt och 

utveckla sina idéer i den riktning han/hon önskade. En annan strategi jag följde vid 

utformningen av intervjun var att frågorna var få till antalet och av generell karaktär för att 

spänna över förhållandevis stora frågeområden (Trost 2005: 50). 
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Ljudupptagningar utgör en smidig datainsamlingsmetod och därför spelade jag in eleverna. 

Samtalet flyter utan onödiga avbrott och som intervjuare kan jag koncentrera mig på eleven 

utan att behöva bryta kontakten för egna anteckningar. Nackdelen är att många människor blir 

nervösa vid inspelningar och samtalar inte avslappnat men jag anser dock att fördelarna 

överväger nackdelarna. (Denscombe 2018: 267).  

4e. Genomförande 
Uppsatsens innehåll bygger på deltagarnas utredande uppsatser. Dessa skrevs i form av ett 

nationellt prov den 1 februari 2019. Jag frågade eleverna om jag kunde använda deras texter i 

min undersökning och alla sju svarade jakande.  

Samtalen spelades in efter ett uppgjort schema. Eftersom det är skolungdomar utnyttjade jag 

deras lediga schemapositioner för att genomföra intervjuerna. Jag använde min mobil för att 

spela in deras berättelser efter att först ha frågat om deras tillstånd.   

Deltagarna är mina mentorselever med vilka jag har en god relation till. De hade gett sitt 

medgivande till att medverka i uppsatsen och därför stötte jag inte på några problem med att 

vare sig samla in uppsatserna eller genomföra intervjuerna.  

4f. Bearbetning av material och analysmetod 
Resultatet av undersökningen redovisas genom två sätt. Intervjuerna återges i form av 

personliga redogörelser där elevens åsikter utgör innehållet. Texterna med intervjuberättelserna 

är inte en transkription av elevernas ord utan det texterna återger är elevernas erfarenheter av 

att vara inlärare av svenska som andraspråk. Resultatet av de analyserade uppsatserna illustreras 

kvantitativt i tabellform där de språkliga strukturerna som eleverna producerade redovisas i 

procent. Tabellernas innehåll förtydligas med hjälp av kvalitativa kommentarer.  

4g. Forskningsetiska principer 
Arbetet med eleverna genomfördes med hänsyn till de etiska principerna beslutade av 

Vetenskapsrådet (2017). Det övergripande kravet som vägledde min undersökning är det så 

kallade individskyddskravet, dvs. skydda deltagarna från skada och kränkning (Vetenskapsrådet 

2017: 13). Det finns regler som konkretiserar individskyddskravet och reglerna som styrde mitt 

arbete var: information, samtycke (Vetenskapsrådet 2017: 13) anonymisering, konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet 2017: 40) och publicering (Vetenskapsrådet 2017: 52).  

Jag presenterade uppsatsens idé för de berörda eleverna, förklarade syftet, arbetsgången och 

bad om deras samarbete via en skriftlig överenskommelse (bilaga 1). Jag försäkrade dem om 

deras anonymitet, att inga obehöriga får tillgång till deras personliga uppgifter och att 
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uppsatsens resultat kommer att publiceras i form av en uppsats avsedd att användas för vidare 

forskning. Eleverna förklarade sig nöjda och ställde upp. 

En viktig detalj i sammanhanget är min roll som lärare. Ungdomarna vet att jag är beroende av 

deras insats för uppsatsen men beroendefaktorn gäller omvänt också. Jag är medveten om att 

de inte bara är mina elever i svenska utan också mina mentorselever. Det är något ungdomarna 

själva inser och jag är övertygad om att det utgör en detalj som vägde tungt i deras beslut att 

delta i undersökningen. De ställde upp frivilligt men i hur hög grad de gjorde det kan jag inte 

med hundraprocentig säkerhet veta.   

4h.Reliabilitet och validitet 
Undersökningar till en uppsats måste garantera ett pålitligt resultat enligt begreppen validitet 

och reliabilitet. Validitet betyder precision. Begreppet uppträder i uppsatsen genom att jag 

mäter och undersöker det jag påstår att jag gör och att resultatet av undersökningen kan 

generaliseras (Denscombe 2018: 386 – 387).  

För ett pålitligt utfall har jag utgått från en väletablerad teori inom språkforskningen. 

Reliabiliteten i min studie lutar sig på testverktyget och det faktum att teorin har prövats flera 

gånger med tillförlitliga resultat. Antalet uppsatser är sju till antalet med ett ordomfång mellan 

400 till 700 ord. Jag anser att materialet är tillräckligt för min uppsats då färre och mer 

omfångsrika texter lämpar sig bra för en kvalitativ analys där data undersöks i fördjupad form.   

En annan detalj som jag räknade med skulle verka till min fördel var intervjuareffekten där min 

identitet kan påverka elevernas grad av ärlighet under samtalet i positiv riktning (Denscombe 

2018: 277).  Baksidan av att intervjua de egna eleverna är att dessa kanske inte svarar helt 

sanningsenligt då de inte vill påverka sitt förhållande till mig i egenskap av deras svensklärare 

samt mentor i negativ riktning.  

Reliabiliteten i informanternas svar ökar om intervjun präglas av faktorer som tillit och goda 

relationer mellan parterna (Denscombe 2018: 282). Mitt förhållande till eleverna utmärks av 

nämnda faktorer. Tonen under intervjuerna var avslappnad där jag fick intrycket att eleverna 

upplevde sig fria att tala öppet om ämnena som behandlades.  

5. De personliga intervjuerna 
Samtalen genomfördes individuellt där eleverna fick sex frågor att besvara. Som ett stöd för 

minnet spelade jag in samtalen med min mobil. Elevernas svar återges som en 

sammanhängande text där deltagarnas åsikter och erfarenheter av att vara inlärare av svenska 
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som andraspråk utgör berättelsens innehåll. De återgivna texterna är inte transkriptioner och 

därför är innehållet inte exakt till 100% återgivet.   

1. Hur gick det för dig att lära dig svenska? Vad var svårt? Vad var lätt? 

2. Finns det några likheter mellan ditt modersmål och svenska? Här kan du tänka på: 

ordföljden, alfabetet, vokalerna, ordklasser, artiklar, ljud (till ex: sj, stj), uttal. 

3. Vilken är den största skillnaden mellan ditt modersmål och svenska språket? 

4. Var ditt eget modersmål till hjälp när du skulle lära dig svenska?   

5. Vilka svenska språkliga områden känner du att du saknar idag? Eller: Vad är svårt med 

SVA 2 idag? 

6. Vilka erfarenheter har du av att lära dig svenska som andraspråk?  

Samtalet ägde rum tisdag den 5 mars 2019. Längd: 13.30 minuter.  

Elev E gick i den syriska, icke-religiösa skolformen, i nio år innan ankomsten till Sverige vid 

en ålder av 15 år. Han placerades i en förberedelseklass tillsammans med 8 – 9 andra elever. 

Han tyckte att det svenska uttalet var allra svårast följt av ordvalet dvs. att använda orden på 

rätt sätt. Det förklarar eleven med att alla invandrare tänker på sitt L1 för att sedan översätta till 

svenska och ibland blir det fel. Det lätta med svenska språket var grammatiken tack vare goda 

grammatikkunskaper från hemlandet. Elevens arabiska och svenska liknar inte alls varandra 

men det finns en likhet och det är att svenska stavas mer eller mindre ljudenligt liksom elevens 

modersmål. Eleven menar att i 90% av fallen följer arabiska stavningen uttalet på själva ordet 

så det går att lyssna sig till stavningen. V2 – regeln är svårt att tillämpa då arabiska sätter verbet 

på fundamentens plats. En annan svårighet med V2 – regeln är att det för eleven låter ett sådant 

påstående som en fråga och för att åtgärda det vill E gärna börja meningen med annat vilket 

resulterar i en felaktig mening på svenska. SVA ämnet är krångligt när det kommer till 

litteraturen, närmare bestämt läsa böcker. Att skriva rapporter är svårt för det är en okänd genre 

hemifrån. Källhänvisning fick E lära sig först i svenska skolan och orsakar också svårigheter. 

Arabiskan har inte varit till hjälp för att lära sig svenska för språken är för olika. Vad gäller den 

svenska grammatiken saknar E ingenting utan det är annat som brister där ett exempel är att 

använda rätt ord i rätt läge. Eleven är medveten om att han saknar ”det svenska folkets sätt att 

uttrycka sig” och det bekymrar honom eftersom ett korrekt språk är nyckeln till framgång i ett 

samhälle. Eleven var inte van att kommunicera på främmande språk i undervisningen förrän 

ankomsten till Sverige. I hemlandet studeras det främmande språk som engelska och franska 

men bara teoretiskt, dvs. glosor och grammatik. Lärarna talar inte på det språket de undervisar 

utan bara på arabiska. Det förändrades vid ankomsten till Sverige. Första dagen i 
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förberedelseklassen var en chock för E eftersom läraren talade svenska från dag ett. Det var 

andra elever som talade elevens L1 och de översatte. Efter tre månader i förberedelseklassen 

flyttades eleven till SVA och en ordinarie klass. Det var år nio och han fick följa den vanliga 

undervisningen. E gjorde inga nationella prov. Han gick i nian två gånger där första året var för 

ämnena och svenska språket. Andra året blev det betyg i alla ämnen och alla NP gjordes. Sedan 

började E gymnasiet på NA – programmet.   

 

Samtalet ägde rum torsdag den 7 mars 2019. Längd: 9.30 minuter.  

Elev S gick i nio år i den indiska skolan innan ankomsten till Sverige vid en ålder av 15 år. 

Elevens L1 är engelska vilket gjorde att övergången till svenska var relativt enkel. Många 

likheter i ordförrådet underlättar eftersom när skillnaderna i uttalet har tagits bort återstår endast 

likheterna, till exempel ord - word. Ordföljden däremot är svårt eftersom engelska har rak 

medan svenska har dels rak dels omvänd ordföljd. Adverbet inte och dess placering är ett 

problem. I dagsläget upplever eleven inga grammatiska svårigheter eftersom datorernas 

stavningsprogram är en stor hjälp. Uttalet är inte heller ett bekymmer. Vissa likheter mellan 

engelska ord och svenska kan orsaka förvirring då orden inte alltid har samma betydelse. S gick 

någon månad i förberedelseklassen sedan placerades eleven i årskurs åtta där han fick SVA. 

Där talade alla jättefort vilket var en initial svårighet. Halva åttan använde S sig av 

översättningsprogram men i nian ökade de svenska kunskaperna. S försökte läsa böcker på 

svenska men upptäckte att trots att han förstod orden fick han inget grepp om innehållet vilket 

gjorde bokläsningen svårt. S gjorde alla nationella proven på svenska förutom provet i SO som 

gjordes på engelska. Eleven förstod inte SO-boken så bra, därav lösningen på engelska. S tycker 

att han är bra på svenska men har ännu svårt för ordböjningar. Efter avslutad grundskola började 

S på gymnasiets NA – program.   

 

Samtalet ägde rum fredag den 8 mars 2019. Längd: 16.50 minuter.  

Elev H gick fem år i skolan i Somalia innan ankomsten till Sverige i en ålder av 11 år. Tiden i 

förberedelseklassen var rolig. Bland det första eleverna fick lära sig var klockan. Läraren 

förklarade att tid är viktigt i Sverige och att eleverna måste vara punktliga. Den största 

skillnaden mellan somaliska och svenska är ordföljden. Vokalerna är olika liksom uttalet av 

konsonanterna p och v. Ljuden drar åt b respektive f. De svenska ordklasserna var lätta att lära 

sig. Modersmålsläraren fungerade som en kontakt mellan elevens L1 och svenska till exempel 

vid läxläsningen och översättningen av svenska texter. Det somaliska språket använder sig av 

latinska bokstäver och skrivriktningen är densamma som i svenska vilket H upplevde som en 
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lättnad. Det gick 12 elever i förberedelseklassen där H gick runt tre månader. En förändring vid 

övergången från förberedelseklassen till en ordinarie klassplacering var att läraren i 

förberedelseklassen talade väldigt långsamt och försiktigt vilket den andra svenskläraren inte 

gjorde. Eleven förstod inte undervisningen vilket hon förklarade berodde på den hastigheten 

som den nya läraren talade i och det tog många veckor innan H vande sig vid den snabba takten. 

I den ordinarie klassen hade H bild, hemkunskap, idrott, slöjd, musik samt SVA. Eleven började 

i årskurs sex. En stor orättvisa som H upplevde i grundskolan var att lärarna inte betygsatte efter 

ämneskunskaper utan efter tiden i Sverige. H upplevde att betygen var lägre och inte 

motsvarade hennes faktiska kunskaper i de olika ämnena. Det eleven saknar i dagsläget är att 

hennes texter i svenska saknar den formella stilen då H skriver som hon talar. Eleven är 

medveten om att det blir sämre texter. H är medveten om att L1 påverkar uttalet av v-ljudet som 

gärna dras mot f och det är något som hon kämpar med. Efter avslutad år nio i grundskolan 

började eleven på gymnasiets NA – program.   

 

Samtalet ägde rum fredag den 8 mars 2019. Längd: 12.45 minuter.  

Elev P gick åtta år i skolan i Iran innan ankomsten till Sverige i en ålder av 15 år. Hennes 

upplevelse av den svenska grammatiken är att det är ett svårt, till ex verbens placering i en 

mening. P fick slå upp många ord för att lära sig att använda orden i en givande kontext som 

meningar. De personliga pronomen han och hon motsvaras av ett ord på elevens L1 liksom 

artiklarna en/ett. Skillnaden mellan språken är, förutom de redan nämnda, att verbet placeras 

sist i meningen. L1 hjälpte inte till vid inlärningen av svenska men eleven kunde lite engelska 

och det var där som hon fann viss hjälp för att lära sig svenska. P insåg likheterna mellan 

svenska och engelska. L1 har däremot hjälpt till vid inlärningen av moderna språk då elevens 

L1 och spanska har liknande grammatik, till exempel personböjda verb. Grammatiken är 

fortfarande svårt och behöver tränas mer för att få ordning på den svenska ordföljden. Nya ord 

orsakar svårigheter tills eleven lärt sig att använda dem i ett sammanhang, till exempel i 

meningar men att översätta alla nya ord är ett tidskrävande arbete. Den första skoldagen i 

Sverige var i en förberedelseklass med fyra, fem elever. En annan elev hjälpte till att översätta 

vad den svenska läraren sa. Efter tre månaders tystnad uppmanade läraren P att börja tala 

svenska vilket var en orsak till stress hos eleven. P var osäker på grammatiken och ville inte 

göra fel eftersom det upplevdes som pinsamt. P gick sex månader i förberedelseklassen sedan 

vidare till IM – programmet. Där lärde sig P mer svenska samt läste in övriga grundskoleämnen 

motsvarande årskurs åtta och nio. P fick betyg i alla grundskolans ämnen och började därefter 

på gymnasiets NA – program.   
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Samtalet ägde rum måndag den 11 mars 2019. Längd 13.10 minuter. 

Elev M gick fem år i skolan i Afghanistan och fem år i Iran innan ankomsten till Sverige i en 

ålder av 15 år. Det blev en förberedelseklass med ungefär fem elever. Att lära sig svenska var 

svårt, speciellt ordföljden vilket visade sig i det obegripliga att bilda svenska meningar.  

Artiklarna en och ett orsakade också problem, speciellt substantiv i bestämd form liksom V2-

regeln då elevens modersmål dari placerar verbet sist. Svenska språket har dessutom fler ljud 

än elevens L1. En likhet mellan svenska och dari är substantivets bestämda form. Den största 

olikheten mellan dari och svenska är ordföljden. Eleven funderar först på sitt L1 för att därefter 

översätta till svenska innan han skriver sina inlämningsuppgifter. Ordet polis är likadan i 

svenska som elevens L1. Men det finns inte många ord som är lika. I dagsläget tycker eleven 

att hans grammatik måste förbättras vad gäller meningsbyggnaden, bisatserna och artiklarna. 

Efter två, tre månader förflyttades han från förberedelseklassen till årskurs åtta. Då hade han 

SO, matematik och NO. I nian följde han hela årskursen inklusive alla nationella prov. Han 

kunde inte tillräckligt bra svenska för de nationella proven så modersmålsläraren satt med för 

att översätta instruktionerna och hjälpa till med diverse förklaringar. Efter grundskolan började 

han på gymnasiets NA – program.   

 

Samtalet ägde rum måndag den 11 mars 2019. Längd: 16.30 minuter.  

Eleven Y gick nio år i den syriska, icke-religiösa skolan innan ankomsten till Sverige då han 

var 15 år. Han fokuserade på att först lära sig svenska ord och la ned mycket tid på att skaffa 

sig ett ansenligt ordförråd. Han brydde sig inte om att få grammatiken rätt. Eftersom han kunde 

engelska från hemlandet upplevde han den svenska grammatiken som lätt och något han kunde 

vänta med att lära sig. I förberedelseklassen gick det sex elever vilket han upplevde som en 

lättnad då läraren hade mycket tid åt varje elev. Arabiska har artikeln motsvarande en men det 

faktum att svenska även har artikeln ett orsakar inga problem. Han memorerar det svenska ordet 

tillsammans med artikeln. En svårighet som eleven upplevde på svenska var ordet man där 

engelskan återigen var till hjälp. Ju mer svenska han lärde sig desto större skillnader upptäckte 

han mellan engelska och svenska så efter några månader fick han släppa engelskan och börja 

tänka direkt på svenska. Men initialt fungerade det engelska språket som en brygga över till 

svenska. Efter tre månader i förberedelseklassen flyttades han över till årskurs nio där det blev 

idrott, bild, engelska, musik och matematik. Det han saknar idag i svenska språket är att få 

ordning på bisatserna men även partikelverben orsakar svårigheter. Det finns jättemånga 

partikelverb och han lyckas inte memorera dem. Han anser att grammatiken kom för snabbt i 

det svenska språkets undervisning och att lärarna borde fokusera främst på att lära ut ord. Rätt 
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och fel spelar ingen roll i början, det viktiga är att samla på sig ett stort ordförråd. Varför 

fokusera på grammatik redan från andra veckan när eleverna inte förstår någonting av det nya 

språket? I Syrien lär de sig moderna språk (till ex franska) bara genom grammatik så de är 

dåliga på att tala språk. Hörförståelse är ett okänt fenomen i den syriska moderna 

språkundervisningen. Y gick ett halvår i nian men klarade inte av att läsa in hela årskursen på 

sex månader. Han blev för gammal för grundskolan så han fick gå på 

språkintroduktionsprogrammet i ett år. Helt onödigt tycker han för han kunde tala svenska och 

lärde sig inget nytt. Han fick A i alla ämnen. Sedan började eleven på gymnasiets NA – 

program.     

 

Samtalet ägde rum onsdag den 13 mars 2019. Längd: 12.50 minuter.  

Elev I kom till Sverige när han var åtta år gammal efter att ha gått två år i skolan i Grekland. I 

Sverige blev han placerad i årskurs två. Han gick in i en ordinarie klass redan från början där 

han fick lite hjälp av en SVA-lärare. I övrigt följde han klassens vanliga undervisning. När 

eleven gick i årskurs sju placerades han på SVA vilket han tyckte var konstigt. Dessutom skedde 

placeringen mot hans vilja och han var länge arg över situationen. Väl i SVA-gruppen upptäckte 

eleven att han kunde bättre svenska än de andra eleverna trots att de var födda i Sverige. Eleven 

har aldrig fått klarhet varför svenskläraren i grundskolan placerade honom på SVA. Nu på 

gymnasiet vill eleven fortsätta gå på SVA då vissa högre betygskriterier är lättare att uppnå via 

SVA än SVE. Eleven inser att med tanke på dyslexin så tjänar han att följa SVA-kursen trots 

att han är medveten om att han egentligen lika gärna kunde byta svenskkurs p g a hans goda 

och stabila kunskaper i svenska. Efter avslutad grundskola började eleven på gymnasiets NA – 

program.   

6 Analys och resultat 
De utredande uppsatserna som eleverna skrev berörde temat sociala medier och hur den digitala 

verkligheten påverkar individens umgängessätt. Omfånget på texterna skulle vara mellan 400 

till 700 ord. Uppsatsens fråga var: Kan det vara så att sociala medier faktiskt gör oss mindre 

sociala?  

Min grammatiska undersökning startar på nivå tre i PT eftersom jag räknar med att eleverna 

har både processat och automatiserat de två första morfologiska nivåerna. Elevernas resultat 

kommer att presenteras i tabellform i kombination med förtydligande exempel bestående av 

olika språkliga konstruktioner hämtade ur elevtexterna.  
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Tabell 4: Elevernas uppsatser i antal ord.  

______________________________________________________________________ 

Elev Antal ord i uppsatsen Elev Antal ord i uppsatsen  

______________________________________________________________________ 

S 681  P 688 

Y 701  H 427 

E 537  I 614 

M 539 

 

6a. Den morfologiska utvecklingen enligt PT - nivåerna 
Språkutvecklingen på nivå tre visar att eleverna som grupp har uppnått 84% korrekta 

formuleringar. Det betyder att eleverna klarar av att kongruera i attributiv ställning. De 

språkliga exempel som utgör grunden till resultatet bestod av nominalfraser med minst två ord. 

Fraserna inkluderade ett substantiv + ett adjektiv eller ett substantiv + ett pronomen. Jag 

granskade förekomsten av kongruens i enlighet med genus (en ökad ensamhet, ett effektivt 

vapen), numerus (våra digitala vänner, sociala medier med sina fördelar och nackdelar) och 

bestämdhet (den virtuella verkligheten, ett hälsosamt sätt)  

Språkforskare anser att en inlärare har automatiserat en språklig struktur när andelen korrekta 

formuleringar befinner sig mellan 80 – 90%. Anledningen till att nivån aldrig sätts till 100% 

beror på att infödda talare sällan lyckas processa fullkomligt korrekt (Flyman Mattsson & 

Håkansson 2010: 70). Tabell 5 redovisar de enskilda elevernas resultat samt medelvärdet för 

gruppen som helhet.   

Tabell 5: Sammanställning av det morfologiska resultatet på nivå 3 för den enskilde eleven samt gruppen 

som helhet.  

Elev Totala antalet 

nominalfraser 

(NP) 

Antalet korrekta 

NP 

Antalet felaktiga 

NP 

Andelen 

korrekta NP i % 

S 62 54 8 87% 

Y 77 71 6 92% 

E 66 61 5 92% 

M 70 47 23 67% 

P 57 42 15 73% 

H 43 35 8 83% 

I 42 42 0 100% 

Totalt 417 352 65 84% 
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Tabellen visar att som grupp ligger SVA – eleverna över minimigränsen för vad som anses vara 

en automatiserad språkutvecklingsnivå.  På det individuella planet dock är det två elever som 

sticker ut med låga resultat, eleverna P och M. Eleverna E och Y ligger på över 90% och elev I 

har en hundraprocentig träffsäkerhet på sina språkliga konstruktioner. Exempel på attributiv 

kongruensböjning är: rätt användning av sociala medier, den arabiska våren, en försämrad 

vänskap. Exempel på felaktig kongruens är: något aktivitet, vår kunskaper, roliga intressant 

ämne, stor sätt.  

Den fjärde morfologiska nivån enligt PT kräver att inläraren ska kunna överföra grammatisk 

information inom satsen och mellan fraser dvs. behärska den predikativa kongruensen. 

Resultatet av min granskning av elevtexterna visas i tabell 6.  

Tabell 6: Sammanställning av det morfologiska resultatet på nivå 4 för den enskilde eleven samt gruppen 

som helhet. 

Elev Totala antalet 

fraser med 

predikativ 

kongruens 

Antalet korrekta 

fraser 

Antalet 

felaktiga fraser 

Andelen 

korrekta fraser 

i % 

S 11 9 2 81% 

Y 26 23 3 88% 

E 14 13 1 92% 

M 8 3 5 37% 

P 7 5 2 71% 

H 5 4 1 80% 

I 14 14 0 100% 

Totalt 85 71 14 83% 

 

Som grupp betraktat ligger SVA – eleverna på 83% medan de skiljer sig åt individuellt. Eleven 

I har hundraprocentig träffsäkerhet medan eleven E hamnar på över nittio procent tätt följd av 

elev Y. Eleverna P och M ligger under gruppens medelvärde där M hamnar långt under de 

övriga. Exempel på en fras med predikativ kongruens är: sociala medier är billiga och 

lättanvända mirakel, vänskapsrelationerna är jätteviktiga. Exempel på felaktiga konstruktioner 

är: folket blir mindre sociala, vänner är stor problem.    
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6b. Den syntaktiska utvecklingen enligt PT – nivåerna 
På tredje nivån enligt PT bör vissa mönster i ordföljden börja framträda till exempel att 

andraspråkstalaren börjar variera fundamentet i en fras med hjälp av spetsställning. I tredje PT 

– nivån uppträder också de första konstruktioner i frågeform. Nivå fyra kännetecknas av 

inverterad ordföljd men där verbets obligatoriska placering på andra plats i enlighet med V2 – 

regeln behålls. Negationen inte liksom andra satsadverbial placeras efter det finita verbet. 

Utifrån processbarhetsteorin bör eleverna på nivå fyra kunna processa inversion i ordföljden i 

satser med framförställt adverb (tid- rum- sätt eller orsaksadverbial) eller ett annat led i 

fundamentet samt ha det finita verbet på andra plats i satsen. Tabell 7 visar resultatet av 

elevernas topikaliserade huvudsatser.   

Tabell 7: Sammanställning av det syntaktiska resultatet på nivå 4 för den enskilde eleven samt gruppen 

som helhet.   

Elev Totala antalet 

huvudsatser 

(HS) med 

topikalisering 

Antalet 

topikaliserade 

HS med 

omvänt 

ordföljd 

Antalet 

korrekta HS 

med omvänt 

ordföljd 

Andelen 

korrekta HS i 

% 

S 10 10 10 100% 

Y 4 4 4 100% 

E 6 6 5 83% 

M 3 3 1 33% 

P 6 4 3 50% 

H 3 3 3 100% 

I 1 1 1 100% 

Totalt 33 31 27 81% 

 

Av tabell 7 framgår det att eleverna som grupp uppnår en procentsats över åttio när det kommer 

till att variera fundamentet vilket betyder att de har automatiserat den språkliga strukturen med 

inversion och spetsställning i huvudsatser. På individnivå är eleverna ganska jämna. Eleverna 

P och M är undantagna då deras resultat ligger lågt jämfört med gruppen och där speciellt M 

ligger mycket lågt.  
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Exempel på huvudsatser vars fundament upptas av ett annat led än subjekt är: avslutningsvis 

vill jag säga, förr i tiden var man helt redo, antingen är det en svärd*. Exempel på inkorrekta 

fall är: fortfarande vissa sitter hemma, därför vi tvinga, i sociala medier du kan dela allt.  

*) ”en svärd” är fel enligt genus då det heter ”ett svärd” men elevens ord 

presenteras som ett exempel på inversion och där är exemplet korrekt.  

PT-nivå fem säger att en inlärare bör kunna reglerna för negationsplaceringen i en bisats och 

med den utgångspunkten visa att han/hon besitter de grammatiska kunskaperna för att skilja en 

bisats och en huvudsats åt. På denna nivå fokuserar jag på negerade bisatser med inversion samt 

bisatser med omvänd ordföljd som innehåller satsadverbial. Resultatet visas i tabell 8.   

Tabell 8: Sammanställning av det syntaktiska resultatet på nivå 5 för den enskilde eleven samt gruppen 

som helhet 

Elev Bisatser med 

negation:  

NEG + FV 

Bisatser med 

satsadverbial 

Totala antalet 

korrekta bisatser 

d v s negerade + 

satsadverbial 

Totala antalet 

felaktiga 

bisatser 

oavsett typ 

Andelen 

korrekta 

bisatser i % 

S 6 9 11 4 73% 

Y 4 2 5 1 83% 

E 1 3 3 1 75% 

M 4 0 0 4 0% 

P 6 3 2 7 22% 

H 4 4 6 2 75% 

I 7 4 11 0 100% 

Totalt 32 25 38 19 66% 

 

Tabell 8 visar att den syntaktiska processen att behärska negationsplaceringen samt övriga 

satsadverbial i en bisats ligger under 80% för gruppen som helhet. Endast två elever: Y och I 

ligger över åttio procent där den sistnämnda eleven uppnår 100%. Två elever ligger strax under 

åttio procents gränsen medan eleverna P och M ligger mycket under de övriga eleverna.  

Elevexempel med satsadverbialen extramarkerade är:  att alltid öppna en app, men det kommer 

alltid att finnas personer. Negerade bisatser i elevtexterna är: att sociala medier inte är ett hot 

mot riktig vänskap, eftersom människor inte vill missa något, som inte delas med till exempel 
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sin mamma eller partner. Felaktiga språkliga exempel är: som vi pratar inte om, om man kan 

inte lära känna andra, att sociala medier kan också påverkar på vår beteende. 

Tabell 9 är en sammanfattning av elevernas resultat på gruppnivå medan tabellerna 10 till 16 

presenterar deltagarnas individuella prestation. De sista två tabellerna, 17 och 18, visar elevens 

individuella placering enligt PT – nivåerna inom morfologi och syntax. Det är dessa resultat 

som kommer att vara utgångspunkten för analysen i diskussionsavsnittet. 

Tabell 9: Sammanfattning av deltagarnas gemensamma resultat enligt PT nivåerna 3 till 5 

Elevernas gemensamma morfosyntaktiska resultat – nivåerna 3 till 5 

Morfologi nivå 3 

84% 

Morfologi nivå 4 

83% 

Syntax nivå 4 
81% 

Syntax nivå 5 
66% 

 

Tabell 10: Det sammanlagda resultatet för elev S 

Elev S 

Morfologi 
Nivå 3: 87% 

Nivå 4: 81% 

Syntax 
Nivå 4: 100% 

Nivå 5: 73% 
 

Tabell 11: Det sammanlagda resultatet för elev Y 

Elev Y 

Morfologi 
Nivå 3: 92% 

Nivå 4: 88% 

Syntax 
Nivå 4: 100% 

Nivå 5: 83% 
 

Tabell 12: Det sammanlagda resultatet för elev E 

Elev E 

Morfologi 
Nivå 3: 92% 

Nivå 4: 92% 

Syntax 
Nivå 4: 83% 

Nivå 5: 75% 
 

Tabell 13: Det sammanlagda resultatet för elev M 

Elev M 

Morfologi 
Nivå 3: 67% 

Nivå 4: 37% 

Syntax 
Nivå 4: 33% 

Nivå 5: 0% 
 

Tabell 14: Det sammanlagda resultatet för elev P 

Elev P 

Morfologi 
Nivå 3: 73% 

Nivå 4: 71% 

Syntax 
Nivå 4: 50% 

Nivå 5: 22% 
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Tabell 15: Det sammanlagda resultatet för elev H 

Elev H 

Morfologi 
Nivå 3: 83% 

Nivå 4: 80% 

Syntax 
Nivå 4: 100% 

Nivå 5: 75% 
 

Tabell 16: Det sammanlagda resultatet för elev I 

Elev I 

Morfologi 
Nivå 3: 100% 

Nivå 4: 100% 

Syntax 
Nivå 4: 100% 

Nivå 5: 100% 
 

Tabell 17: Presentation av deltagarnas individuella placering enligt PT inom morfologi 

                 Elevernas PT – nivåplacering inom morfologi 

PT - nivå Elev S Elev Y Elev E Elev M Elev P Elev H Elev I 

4 

 
X X X   X X 

3 

 

   X X   

 

Tabell 18: Presentation av deltagarnas individuella placering enligt PT inom syntax 

                 Elevernas PT – nivåplacering inom syntax 

PT - nivå Elev S Elev Y Elev E Elev M Elev P Elev H Elev I 

5 

 
 X     X 

4 

 
X  X  X X  

3 

 
   X    

 

7. Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att med hjälp av processbarhetsteorin genomföra en grammatisk 

analys av elevtexter i svenska som andraspråk för att bestämma deras PT – nivåer samt utröna 

vilka språkliga kunskaper eleverna besitter. För att kunna presentera en fylligare bild av 

deltagarna genomförde jag intervjuer med fokus på deras erfarenheter som SVA – inlärare.   

7.1 Metoddiskussion 
Uppsatsens innehåll kom till med hjälp av metodkombination i form av processbarhetsanalys 

samt intervjuer med deltagarna och där resultatet av PT – analysen redovisades genom 

kvantitativa underlag förtydligade med kvalitativa tolkningar.  
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Resultatet presenteras med siffror som analysenhet och i tabellform, en redovisningsform som 

förknippas med kvantitativa undersökningar. De kvalitativa kommentarerna i anslutning till 

tabellerna återspeglar mitt val av en fördjupad undersökning med ett begränsat antal deltagare. 

Metodkombinationen bestod av en blandning av objektiva analyser av elevernas grammatiska 

förmåga vilken inkluderade kvalitativa data i form av ett holistiskt perspektiv där elevens 

språkliga resultat ska förstås som en del i en kontext. 

Att spela in ett samtal kan för många personer innebära ett stressmoment. Men som stöd för 

minnet utgör en inspelning en bra metod vilket underlättade för mig när jag skulle återge 

elevernas erfarenheter som inlärare av svenska som andraspråk.  

Fördelen med att använda metodkombination i en uppsats är att resultatet som presenteras blir 

fylligare eftersom de insamlade och undersökta data kompletterar varandra. I mitt fall visades 

detta genom att elevernas intervjuer gav överensstämmande information. Ett annat exempel är 

att den grammatiska analysen som enbart kretsar kring siffror kunde presenteras och sättas i en 

kontext genom kvalitativa tolkningar. Metodkombination är en form att vidareutveckla data; i 

mitt fall visades detta genom att den grammatiska kvantitativa analysen tydliggjordes genom 

kvalitativa, deskriptiva kommentarer.   

Att genomföra textanalyserna samt inspelningarna stötte inte på några svårigheter. En detalj 

som kan utgöra en svårighet dock är det faktum att det skriftliga materialet som låg till grund 

för uppsatsen åstadkoms i form av ett nationellt prov. Det är inte en arbetsform som eleverna 

valde själva och ämnesvalet var inte frivilligt.  Det är inte säkert att skrivuppgiften:  Sociala 

mediers påverkan på människors umgängessätt, lockar fram elevens hela språkliga potential. 

En provsituation utgör ett stressmoment för de flesta elever och detta i kombination med SVA-

elevernas medvetande om deras språkliga brister kan resultera i uppsatser som inte till fullo 

visar deras språkliga bredd. Dessutom samlade jag inte in flera texter då elevernas uppsatser 

var på mellan 400 till 700 ord, något jag ansåg tillräckligt för min undersökning.   

Ett alternativt tillvägagångssätt är att eleverna hade fått välja ett eget ämne att skriva om och 

genomföra uppsatsen som en arbetsuppgift på lektionstid. Givetvis hade jag inte hjälpt dem 

utan uppmuntrat eleverna att försöka klara uppgiften på egen hand.    

7.2 Resultatdiskussion 
Utfallet på elevernas morfologiska och syntaktiska prestationer ligger i linje med vad 

processbarhetsteorin förutspår, nämligen att en lägre nivå måste vara bearbetad och 
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automatiserad för att ytterligare språkutveckling ska kunna ske vilket betyder kunna klättra ett 

steg till (Pienemann 1998).   

Jag vill uppmärksamma läsaren att de presenterade siffrorna utgör en försiktig fingervisning på 

hur pass automatiserade dessa konstruktioner är. Datainsamlingen av elevtexter skedde under 

endast ett tillfälle. Jag hade heller ingen uppföljning av elevernas fortsatta språkliga utveckling 

där jag analyserade andra arbeten för att jämföra med PT.  

Det framgår tydligt av resultatet att eleverna, på gruppnivå betraktat, följer språkutvecklingen 

som Flyman Mattsson & Håkansson (2010) anser är ett förväntat resultat med hänsyn taget till 

elevernas exponering för svenska språket. Flyman Mattsson & Håkansson menar att inläraren 

har automatiserade kunskaper på en viss PT - nivå när den språkliga träffsäkerheten befinner 

sig mellan 80 och 90%. Elevernas gemensamma morfosyntaktiska resultat ligger på över 80%.   

Det genomsnittliga morfologiska resultat på över 80% visar att gruppens kunskaper går av sig 

själva och därigenom har inlärda strukturer på både PT - nivå tre och fyra. Den syntaktiska 

färdigheten följer också den förväntade utvecklingen. Den fjärde nivån har högre procentsiffra 

än nivå fem. Gruppen uppnår 81% på nivå fyra och har därmed processat och automatiserat alla 

nivåerna förutom den femte där gruppens sammanlagda resultat hamnade under den av Flyman 

Mattsson & Håkansson (2010) bestämda nedre gräns. 66% träffsäkerhet visar att gruppen inte 

har automatiserade kunskaper på den högsta nivån. Utfallet för gruppen visar att den syntaktiska 

nivån ligger på fyra. Därmed är deltagarnas gemensamma placering på nivå fyra inom både 

morfologi som syntax.  

Elevernas utveckling följer också den inbördes ordning som Glahn et al (2001) förutsäger för 

inlärare av svenska språket. Ungdomarnas språkliga exempel visar att de behärskar både 

attributiv som predikativ kongruens. Med något varierande resultat processar alla eleverna 

dessa språkliga färdigheter på nivå tre respektive fyra.   

På individnivå är situationen inte lika enhetlig. Jag vägleds av Flyman Mattsson & Håkansson 

(2010) när jag bedömer elevernas individuella nivåplacering. Jag resonerar att har eleven inte 

uppvisat 80% träffsäkerhet så har han/hon inte automatiserade kunskaper för att hamna på den 

högre nivån. Icke – automatiserade kunskaper betyder däremot inte ”inga kunskaper”. PT med 

sin utgångspunkt utifrån ett resursperspektiv menar att så länge en inlärare uppvisar insikter (låt 

vara under 80%) så är det frågan om processtadiet. Det betyder att eleven är i en fas då han/hon 

håller på att bearbeta och omforma de mer komplicerade grammatiska kunskaperna innan dessa 

blir automatiska och permanent införlivade i elevens språkliga strukturer.  
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Jag kommenterar två elever som av olika orsaker faller utanför mallen för PT – nivåerna. Det 

är eleverna I och M. I var sju år gammal när han kom till Sverige och tillägnade sig svenska 

genom lek på rasterna. Han fick aldrig undervisning i SVA. När I gick i årskurs sju placerades 

han i SVA – gruppen. Nu på gymnasiet är han medveten om att hans språkliga förmåga är bra 

och att han egentligen inte är en SVA – elev. Han anser dock att vissa kunskapskrav är lättare 

att få högre betyg i och stannar gärna kvar på kursen. I presterade 100% på högsta nivån i både 

morfologi och syntax. Jag tycker inte att utfallet är överraskande för I talar svenska som vilken 

annan ungdom av svensk härkomst.   

M kommer från Afghanistan och har bott i Sverige mer än fyra år så han klassas inte som 

nyanländ. Automatiserade språkliga kunskaper ligger på 80% på en given PT – nivå. M har 

67% på morfologiska nivå tre vilket betyder att sammanhanget inte är fullbordat utan att han 

fortfarande processar sina kunskaper. Den syntaktiska nivån är låg med tanke på 

vistelselängden i Sverige och ålder. Han presterar 33% på nivå fyra vilket gör att jag placerar 

M på steg tre (vilket inte ingår i uppsatsen).  

Processbarhetsteorin (Pienemann 1998) utgår från en positiv syn på kunskap därför nämner jag 

helt kort vad eleverna generellt inte kan: det grammatiska innehållet på den syntaktiska nivån 

fem. Nu inställer sig frågan om vilka grammatiska kunskaper som deltagarna gav prov på? Jag 

besvarar frågan med en elev som får agera som exempel för gruppen som helhet.  

Eleven Y befinner sig på den högsta morfosyntaktiska nivån. Det betyder att han behärskar alla 

svenska strukturer som behövs för att processa språket med goda resultat. Han bemästrar 

frasnivå dvs. kongruens i attributiv stålning, rak ordföljd och framförställda adverbial i 

fundamentet. Steg fyra, satsnivå, innebär kongruens i predikativ ställning och inversion i 

ordföljden. Textnivån, dvs, det femte och syntaktiskt mest komplicerade steget, handlar om 

negation i bisatser. Y uppnår gränsen för automatisering vad gäller negerade bisatser men det 

betyder inte att han inte gör fel. Det resultatet däremot visar är att han har uppfattat procedurerna 

som är nödvändiga för att åstadkomma de aktuella strukturerna.   

Elevernas personliga erfarenheter som andraspråksinlärare innebär ett intressant bidrag till 

uppsatsens innehåll. Deras aktiva roll som deltagare får stöd i skolans dokument i form av 

läroplanen Gy11, där möjligheten för eleven att påverka sin utbildning ses som en demokratisk 

rättighet (Skolverket 2019). Den gemensamma nämnaren för fem av deltagarna är att de talar 

L1 som ligger långt från svenska språket. Eleverna S och I utgör ett undantag. Den förste på 

grund av sitt engelska modersmål och den andre på grund av den låga åldern då han kom till 
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Sverige. De övriga ungdomarna upplevde liknande svårigheter under inlärningen av svenska 

som L2, där specifikt ordföljden och uttalet nämndes. Elev E betonade att just V2 – regeln 

orsakar bekymmer, ett faktum som språkforskare påtalar utgör en svårighet vid inlärningen av 

svenska som andraspråk.  

Med undantag från S och I var alla eleverna samstämmiga i att deras L1 inte hade varit till hjälp 

för att lära sig svenska språket. Eleverna P och Y nämnde att svårigheten med svenska minskade 

väsentligt på grund av kunskaper i engelska vilket gjorde det möjligt att se likheterna mellan 

båda språken. S vars modersmål är engelska upplevde svenska språkets inlärning ganska 

smärtfritt.   

Det SVA – eleverna upplever att de behöver mer träning i är svensk grammatik och specifikt 

öva på bisatser, artiklar och partikelverb. Deras insikt om behovet av mer träning av bisatser 

sammanfaller med vad PT anser vara svenska språkets svåraste syntaktiska nivå: bisatser. 

Eleverna E och S nämnde en andra sinsemellan liknande svårighet, nämligen oförmågan att 

göra rätt ordval och ord som orsakar förvirring med följden att eleven blir osäker på betydelsen. 

Detta förklarar PT som att inläraren ännu inte har automatiserade kunskaper utan är i 

bearbetningsfasen för att efter avslutat tankearbete införliva de nya insikterna i den språkliga 

repertoaren.  

Avslutningsvis nämner jag eleven Y vars anmärkning om hur den svenska inlärningen gick till 

är han ensam om att kommentera. Y nämner en detalj som går helt i linje med PT och det är att 

det enligt honom borde grammatikinlärningen i ett nytt språk vänta en tid så att eleverna hinner 

ackumulera ett ordförråd och börjar kommunicera på det nya språket. Den allra första 

kommunikationen kräver ingen grammatik. Det Y anspelar på är den första nivån i PT, ord i 

dess invarianta former. Det var en intressant anmärkning i ljuset av PT:s utvecklingsfaser.  

Slutsatsen som kan dras av min genomförda studie är att det finns ett samband mellan 

deltagarnas/elevernas språkutvecklingsnivå och processbarhetsteorins förutsägelser. Det 

viktiga med undersökningen är att jag kan tillmötesgå elevernas önskemål om att få veta var i 

språkutvecklingen de befinner sig i förhållande till målspråket. Att lära sig ett nytt språk innebär 

en betydlig mental ansträngning och hindren till målspråket kan ofta tyckas svåröverkomliga. 

PT fungerar som ett verktyg som gör dessa hinder något mindre svåra och visualiserar 

kunskapen både för lärare och elever.  
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7a. Vidare forskning 
PT hjälper pedagogen att överblicka elevernas språkutveckling där analysmodellen även 

åskådliggör inlärarens kunskapsbrister. Läraren som tar hjälp av modellen har därför 

möjligheten att organisera elevstödjande insatser på den nivån där eleven behöver det.  

Det finns mycket forskning i Sverige utifrån PT:s olika språkliga aspekter. Därför är det svårt 

att föreslå något fördjupningsområde. En fundering som jag fick dock under studiens gång och 

som skulle ha varit intressant för mig att undersöka är mina elevers språkliga förmåga och 

jämföra den med deras skriftliga eftersom PT ursprungligen fokuserade på talat språk. Jag 

gjorde inga transkriptioner av de inspelade elevintervjuerna då den begränsade tiden jag 

förfogade över till uppsatsskrivningen omöjliggjorde ett sådant omfattande arbete.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Dokument för samtycke 

 

 

          30 januari 2019 

Hej 

Nu har jag börjat med den sista delen i SVA – lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö, 

att skriva C – uppsatsen. Innehållet utgår från ämnet svenska som andraspråk. En C – uppsats 

baserar sig på en undersökning, i det här fallet handlar det om en grammatisk analys av 

elevtexter och en intervju om elevens språkliga erfarenheter. Det betyder att jag behöver din 

hjälp för att bli godkänd i kursen. 

Det finns etiska regler för att uppsatsen ska gå rätt till och de som bestämmer om det heter 

Forskningsetiska rådet. Det är bestämt att jag måste upplysa dig om att:  

• deltagandet från din sida är frivilligt 

• jag frågar om lov att få använda din uppsats 

• samarbetet elev – lärare är ömsesidigt och bygger på elevens medgivande 

• du som elev kan avbryta samarbetet 

• du är anonym i uppsatsen 

• du kan få del av resultatet i sådana områden som berör just dig om intresse finns 

Om du har fyllt 18 år kan du själv ge ditt medgivande men för minderåriga krävs det att 

föräldrarna / vårdnadshavarna ger sitt tillstånd. Min handledare, Gisela Håkansson (professor i 

språkvetenskap på Linnéuniversitetet) önskar att alla deltagande elever, oavsett ålder, 

skriftligt ger sitt medgivande till att delta i undersökningen. 

 

Tack så mycket för all din hjälp. Jag uppskattar det verkligen.  

 

__________________________________ 

Victoria Lizama 

 

Jag, ______________________________ vill delta i min lärare Victoria Lizamas  

undersökning. Jag intygar att jag har blivit informerad om reglerna som gäller för en 

högskoleuppsats och att mitt deltagande är frivilligt.  

 

__________________________________ 

elevens underskrift 

 

__________________________________ ________________________________ 

förälderns underskrift   ort och datum 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFvIXXsoDiAhVnk4sKHYWFA1kQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmedarbetare.lnu.se%2Fmedarbetare%2Fstod-och-service%2Fkommunikation-och-marknadsforing%2Fdesignmanual%2F&psig=AOvVaw0z6bMVHsS-ePVE57XvTiKl&ust=1557008458802301


II 
 

Bilaga 2. Intervjufrågorna. 

 
1. Hur gick det för dig att lära dig svenska? Vad var svårt? Vad var lätt? 

2. Finns det några likheter mellan ditt modersmål och svenska? Här kan du tänka på: 

ordföljden, alfabetet, vokalerna, ordklasser, artiklar, ljud (till ex: sj, stj), uttal. 

3. Vilken är den största skillnaden mellan ditt modersmål och svenska språket? 

4. Var ditt eget modersmål till hjälp när du skulle lära dig svenska?   

5. Vilka svenska språkliga områden känner du att du saknar idag? Eller: Vad är svårt 

med SVA 2 idag? 

6. Vilka erfarenheter har du av att lära dig svenska som andraspråk? 

 

 

 


