
2SS10E
Handledare: Gisela Håkansson 15 hp
Examinator: Gunilla Byrman

G2 G3 Avancerad nivå

Jim Degrenius

Processningskapacitet och 
grammatisk förståelse

2011-05-13

G3
Svenska som andraspråk

 



2 

 

Sammandrag 

 

 

Utifrån en undersökning av femton andraspråksinlärare av svenska, diskuterar denna uppsats 
relationen mellan grammatisk nivå (processningskapacitet) i språkproduktion, bedömd efter 
processbarhetsteorins hierarki över morfologiska och syntaktiska strukturer, och grammatisk 
förståelse, förstått som metalingvistisk kompetens. Syftet är att undersöka om inlärares 
grammatiska processningskapacitet i produktionen ligger på samma nivå som förståelsen, 
eller om förståelsen kan ligga på ett tidigare eller senare stadium. 

Undersökningen består av tre delar: bedömning av grammatisk nivå i fri skriftlig produk-
tion, grammatikalitetsbedömningstest och enskilda intervjuer med informanterna. Resultatet 
visar att produktion och förståelse ofta är på samma hierarkiska nivå, men resultatet är inte 
entydigt. Det finns även indikationer på att förståelse kan föregå produktion och enstaka ex-
empel på att produktion kan föregå förståelse. Intervjuerna visar också att inlärarna i hög grad 
gör explicita hänvisningar till regler när de förklarar grammatiska strukturer, men även att det 
finns regler som inlärarna själva konstruerar.  
 

Nyckelord: processbarhetsteorin, processning, processningskapacitet, produktion, språkpro-
duktion, grammatisk förståelse, metalingvistisk kompetens 
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1 Inledning 

 

 

 

En andraspråksinlärares interimspråk är strukturerat efter sitt eget grammatiska system, mer 

eller mindre korrekt i förhållande till målspråksnormen. Interimspråket befinner sig i konstant 

utveckling och inläraren ställer, medvetet eller omedvetet, hypoteser om hur andraspråket är 

strukturerat, och testar dessa i sin egen språkproduktion. Men den ordning i vilken en inlärare 

tillägnar sig morfologiska och syntaktiska strukturer är inte godtycklig. En lång rad undersök-

ningar, morfemstudierna, som gjordes på 1970-talet, visade att andraspråksinlärare av engels-

ka tillägnar sig strukturer i en given ordning. Två föregångare på området var Dulay och Burt, 

som även visade att den naturliga inlärningsordningen är densamma för inlärare med olika 

modersmål (Dulay & Burt 1974). 
I andraspråksinlärning av svenska, har en lång rad empiriska studier sedan slutet av 1970-

talet kunnat påvisa naturliga inlärningsordningar för till exempel inversion efter topikalise-

ring, negationsplacering och frågeordföljd (Hyltenstam 1978), pluralbildning (Wigforss 

1979), nominalfraser (Axelsson 1994), adjektivkongruens (Glahn m.fl. 2001) och frågekon-

struktioner (Philipsson 2007). Sedan flera år tillbaka erbjuder också processbarhetsteorin ett 

stabilt teoretiskt ramverk för att sätta in de påvisade inlärningsordningarna i en enhetlig tolk-

ningsram. Pienemann och Håkansson (1999) visar i en studie att inlärningsordningarna i and-

raspråksinlärning av svenska är helt förenliga med vad processbarhetsteorin predicerar. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Utifrån processbarhetsteorin är det tämligen enkelt att bedöma vilken nivå en andraspråksinlä-

rares språkproduktion befinner sig på, förutsatt att denne har getts tillfälle att producera de 

förväntade grammatiska strukturerna. Men intresset för förståelsen har inom det processbar-

hetsteoretiska fältet hittills varit ganska litet, och syftet med denna uppsats är att undersöka 

hur en inlärares grammatiska processningskapacitet i språkproduktion förhåller sig till förstå-

elsen. Vad föregår vad – produktion eller förståelse? 

Med processbarhetsteorin som bas undersöker jag förhållandet mellan processningskapacitet i 

språkproduktion och förståelse hos femton vuxna andraspråksinlärare av svenska. Undersök-
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ningen består av tre delar – bedömning av nivå i produktion (processningskapacitet), gramma-

tikalitetsbedömningstest och enskilda intervjuer. Nivåbedömningen är gjord efter den pro-

cessbarhetsteoriska modell som beskrivs i Flyman Mattsson & Håkansson (2010), och gram-

matikalitetsbedömningstestet och intervjuerna hämtar sitt grundläggande metodiska upplägg 

från STRIMS, Strategier för inlärning av moderna språk (Malmberg 2000). Undersökning av 

förståelse kräver en kvalitativ metod som ger en inblick i hur inlärare resonerar om, och för-

klarar, grammatiska strukturer, och STRIMS var ett av de första större projekten i Sverige 

som intresserade sig för detta.  

Enligt Pienemann (2003:686) är den bakomliggande logiken i processbarhetsteorin att en 

inlärare enbart kan producera och förstå de strukturer i andraspråket som denne kan processa. 

Detta ställer frågan om vilket slags förståelse som egentligen avses. Denna undersökning ut-

går från antagandet att grammatisk förståelse måste innefatta något slags metalingvistisk 

kompetens – en förmåga att identifiera, förklara och resonera om grammatiska strukturer. 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av undersökningens processbarhetsteoretiska bas och 

av relevanta delar av projektet STRIMS. Därefter följer en redogörelse för undersökningsme-

tod och datainsamling. Resultatet av undersökningen presenteras både i tabellform och kvali-

tativt genom en analys och diskussion av varje enskild informant. Slutligen diskuterar jag 

resultatet av undersökningen på ett mer övergripande plan.  
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2 Bakgrund 

 

 

Det följande avsnittet ger en översikt över huvuddragen i processbarhetsteorin, utarbetad av 

Pienemann (1998) och vidareutvecklad i svensk version av Håkansson (se t.ex. Pienemann & 

Håkansson 1999; Glahn m.fl. 2001; Håkansson & Norrby 2007), samt av de för undersök-

ningen relevanta delarna av projektet STRIMS (Malmberg 2000). 

 

2.1 Processbarhetsteorin 

Processbarhetsteorin är en kognitiv teori om hur strukturer i språket gradvis bearbetas, eller 

processas. Eftersom arbetsminnet är begränsat, kan bara ett visst antal strukturer processas 

samtidigt. I arbetsminnet ställs hypoteser om språket; dessa kommer sedan att antingen falsi-

fieras och glömmas bort eller verifieras och flytta in i långtidsminnet och automatiseras. I 

samband med detta omstruktureras språket. Från långtidsminnet hämtas den information som 

behövs till ett yttrande. Att graden av automatisering ökar, frigör i sin tur resurser i arbets-

minnet, vilket gör inläraren redo att processa nästa struktur. Den lexikala och den morfosyn-

taktiska utvecklingen löper parallellt, och språket blir gradvis allt mer varierat. Språkutveck-

ling enligt processbarhetsteorin kan på så sätt ses som en trestegsmodell av processning, au-

tomatisering och variation (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:19; 25–28).  

Den psykolingvistiska basen för processbarhetsteorin återfinns i Levelts talproduktionsap-

parat (1989), enligt vilket produktionen av mänskligt tal ses som ett antal mekanismer, där en 

kommunikativ intention omvandlas till ett preverbalt meddelande av en begreppskomponent, 

som får grammatisk form genom att formulatorn hämtar information från språkets lexikon 

och skickar meddelandet vidare till artikulatorn. Modellen innehåller också komponenter för 

avlyssning och självövervakning (liknande Krashens monitor). Levelts talproduktionsapparat 

utgår från att språkproduktionen är en helt automatiserad process.  

Kärnan i processbarhetsteorin är en universell och implikationell hierarki av processnings-

procedurer (se till exempel Pienemann 1998:6–9 eller Pienemann & Håkansson 1999:386–

392), som en inlärare gradvis tillägnar sig. Att hierarkin är universell innebär att den gör an-

språk på att vara giltig för alla språk. Vilka grammatiska strukturer på ytplanet som korre-
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sponderar till procedurerna skiftar naturligtvis beroende på målspråk. Detta gör att undersök-

ningar av teorins giltighet för olika språk blir betydelsefull (Pienemann 2005). Att hierarkin är 

implikationell innebär att ingen procedur kan hoppas över: alla nivåer måste tillägnas av inlä-

raren – var och en av dem är en förutsättning för nästa och inläraren har bara kapacitet att 

processa ett stadium i taget. Dessa procedurer implementeras i målspråkets grammatik genom 

en strukturanalys enligt Lexico-Functional Grammar (LFG). På så sätt kan man se hur de oli-

ka procedurerna ”opererar” i språkliga yttranden (Pienemann 1998:93ff).  

Den implikationella hierarkin har fem nivåer, som alla kan tillskrivas ett antal morfologis-

ka och syntaktiska strukturer i målspråket. Nedan följer en tabell och en beskrivning av de 

fem stadierna och deras morfologiska och syntaktiska motsvarigheter i svenskan (såväl tabel-

len som den efterföljande beskrivningen av stadierna är baserade på Flyman Mattsson & Hå-

kansson 2010:16 och Pienemann & Håkansson 1999:397–398). 

 

Tabell 1. Utvecklingsstadierna i processbarhetsteorin 

Processningsprocedur Morfologi Syntax 

5. Grammatisk information 

mellan satser, åtskillnad hu-

vudsats / bisats 

 Icke-inversion i indirekt frå-

ga, negation före verb i bisats 

Jag undrar om han kommer. 

Han går ut om det inte blir 

dåligt väder. 

4. Grammatisk information 

mellan fraser, inom satser 

Predikativ kongruens 

Huset är stort 

Husen är stora 

Inversion efter topikalisering, 

verbet på andra plats 

Nu tittar jag 

3. Grammatisk information 

inom fraser, frasmorfologi  

Attributiv kongruens 

ett stort hus 

många stora hus 

Topikaliserat adverbial + 

subjekt före verb 

Nu jag tittar 

2. Lexikal morfologi Plural, bestämdhet, presens, 

preteritum, etc.  

bil, -en, -ar, tittar, tittade 

Kanonisk ordföljd, (subjekt 

före verb) 

jag tittar 

1. Tillgång till lemma, ”ord” Invarianta, oböjda, former Enstaka konstituenter 

 

(Efter Flyman Mattson & Håkansson 2010:16) 
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På den första nivån, tillgång till lemma, har inläraren tillgång till enheter i sitt lexikon (ord), 

men dessa är oanalyserade. Denna nivå visar sig sällan i produktion, eftersom de flesta inlära-

re väntar med att kommunicera tills den andra nivån har börjat processas. 

På den andra nivån, kategoriproceduren, börjar inläraren bearbeta lexikal morfologi, som 

till exempel pluralbildning, bestämdhet och enkla tempus. Ordföljden är kanonisk (SVO) och 

negationen placerad före huvudverbet men börjar målspråksenligt dyka upp efter hjälpverb i 

huvudsatser. I bisats kan pseudokorrekt placering förekomma, vilket innebär att inläraren har 

den korrekta ordföljden subjekt-negation-verb efter bisatsinledare. Detta beror dock på att 

korrekt ordföljd i huvudsats ännu inte behärskas.  

På den tredje nivån, frasproceduren, börjar inläraren hantera information inom frasgrän-

sen. Detta visar sig i genom attributiv adjektivkongruens, oftast i numerus före genus (inte 

nödvändigtvis korrekt) inom nominalfrasen och i sammansatta tempus. Konstruktioner med 

infinitivformer, som ska-futurum och modala hjälpverb, kommer oftast före konstruktioner 

med supinumformer. Ordföljden är fortfarande rak, och inversion efter topikalisering behärs-

kas inte. Negationen är nu målspråksenligt placerad efter det finita verbet i huvudsatser. 

På den fjärde nivån, satsproceduren, kan information hanteras över frasgränsen men inom 

satsen. Detta visar sig i predikativ adjektivkongruens. Ordföljd inom satsen processas, och 

inläraren börjar behärska inversion, som görs även i bisats, vilket inte är målspråksenligt. Ne-

gationens placering är helt målspråkenlig i huvudsats, men fortfarande felaktig i bisats. 

På den femte och sista nivån hanteras information mellan satser, och inläraren kan därmed 

differentiera mellan huvudsats och bisats. Detta har ingen morfologisk motsvarighet i svens-

kan, men syntaktiskt visar det sig i korrekt negationsplacering i bisats och korrekt ordföljd i 

indirekt fråga. Eftersom bisats endast skiljer sig från huvudsats genom att den inte kan ha in-

version, så är det just dessa strukturer som vållar svårighet. 

 

2.2 Nivåbedömning och förekomstkriteriet 

En bedömning av vilket stadium i hierarkin en inlärare befinner sig på kan ske genom någon 

form av elicitering. I detta sammanhang är kriteriet ”första förekomst” (emergence criterion 

eller one-occurrence criterion) centralt. När en inlärare börjar producera en viss struktur visar 

detta att denna har börjat bearbetas av arbetsminnet (för en diskussion av detta se Pienemann 

1998:144–153).  
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Förekomstkriteriet anses uppfyllt när en inlärare har yttrat ett produktivt exempel på en 

struktur: den yttrade strukturen får inte vara en inlärd helfras. Särskilt på lägre stadier i ut-

vecklingen bör man vara vaksam på helfraser. Förekomsten av helfraser gör också att kriteriet 

”första förekomst” måste förstås principiellt, och inte alltid är lätt att använda i praktiken 

(Glahn m.fl. 2001). Det kan behövas ett par-tre exempel i olika kontexter för att förvissa sig 

om att den producerade strukturen inte är inlärd som en enhet.  

De strukturer som inläraren processar kommer sedan att produceras med varierande kor-

rekthet. Fel i strukturer som man egentligen klarar av att processa förekommer ända upp till 

det högsta utvecklingsstadiet.  

Att mäta grad av automatisering eller språklig variation är mer tidskrävande, och kräver 

större mängd data, än att bestämma en inlärares nivå enligt förekomstkriteriet (Flyman Matts-

son & Håkansson 2010:70–75). För detta behöver man få uppgifter om hur stor andel av de 

producerade strukturerna som är korrekta, och om hur stort ordförrådet är, samt jämföra dessa 

uppgifter med motsvarande värden för L1-svenska. 

Ett processbarhetsteoretiskt perspektiv sätter inlärarens produktion i ett tydligt utveck-

lingsperspektiv, där behärskning är lika viktigt som fel. I många fall kan morfologiska eller 

syntaktiska fel till och med vara av större värde för att konstatera en pågående utveckling 

(Flyman Mattsson & Håkansson 2010:11). Ett yttrande som till exempel ”många husar” i stäl-

let för ”många hus”, visar att en inlärare har börjat processa lexikal morfologi, och dessutom 

är sannolikheten låg för att det ska vara en inlärd helfras.  

En processbarhetsteoretisk analys ger inte en heltäckande bild av en persons språkförmåga, 

utan av grammatisk processningskapacitet. En bedömning som ska ge en bild av en inlärares 

totala språkproduktion måste ta hänsyn till andra faktorer som uttal, stavning, pragmatiska 

och kommunikativa färdigheter samt kompensatoriska kommunikationsstrategier (Flyman 

Mattsson & Håkansson 2010:20).  

 

2.3 Strategier vid inlärning av moderna språk – STRIMS 

Vilka tankar rör sig i elevernas huvuden när de arbetar med språk? Detta var den centrala frå-

gan i projektet STRIMS, Strategier för inlärning av moderna språk (Malmberg 2000), som 

genomfördes i slutet av 80-talet och början av 90-talet vid Uppsala universitet. Syftet var att 

undersöka hur svenska elever tänker, och vilka strategier de använder, när de arbetar med 

olika uppgifter i främmande språk. Undersökningsområdena var flera: elevers tankar om sin 
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egen inlärning, grammatisk medvetenhet, ordförståelse, ordinlärning, ordanvändning, hörför-

ståelse, samtal, läsförståelse, skrivning och interaktion. Projektet markerar i Sverige det skifte 

inom pedagogisk forskning som tog sin början under 1970-talet, där fokus ändrades från tea-

ching till learning, från att söka efter den bästa metoden att lära ut språk till att fokusera på 

individens sätt att lära in (Malmberg 2000:6). 

En dominerande undersökningsmetod var introspektion och retrospektion (Malmberg 

2000:9–10). Genom att låta eleverna ”tänka högt” i anslutning till grammatikalitetsbedöm-

ningstest, skriftlig produktion eller läsning, ville man komma åt de tankeprocesser som pågick 

hos eleverna medan de funderade över olika språkliga problem.  

STRIMS-projektets grammatiska del innehöll tre undersökningsområden (Malmberg 

2000:41): (1) bedömning av språklig korrekthet, (2) förklaringar och förståelse av grammatis-

ka regler, och (3) identifiering av okända ord. För att undersöka korrekthet och grammatiska 

regler, lät man eleverna göra ett grammatikalitetsbedömningstest i vilket de skulle ta ställning 

till om meningar var korrekta eller inte, och i förekommande fall försöka identifiera och rätta 

felen och förklara hur de tänkte.  

Genom att studera eleverna över tid kunde man se en utveckling av den grammatiska med-

vetenheten från årskurs sex, till senare årskursers större medvetenhet om språkliga strukturer 

(Malmberg 2000:49). En av de vanligaste strategierna som eleverna använde när de skulle 

förklara om en mening var rätt eller fel, var att något lät rätt eller fel, eller såg rätt eller fel ut. 

Detta refererande till ljudbild eller ortografi förekom högt upp på gymnasiestadiet, samtidigt 

som eleverna med stigande ålder och mognad i högre grad använde sig av grammatiska regler 

i sina förklaringar (Malmberg 2000:71–76). 

Det är vedertaget att göra en åtskillnad mellan implicit L2-kunskap, som är resultatet av 

det som Stephen Krashen kallade tillägnande (acquisition) – en naturlig inlärning i kommuni-

kativa situationer – och inlärning (learning) som leder till explicit L2-kunskap och som är 

resultatet av en formell undervisning (Abrahamsson 2009:118–119). Den implicita L2-

kunskapen kan man inte verbalisera eller förklara, och man tillämpar den utan att tänka på de 

grammatiska strukturerna. Den explicita L2-kunskapen kan vi förklara, analysera och syste-

matisera. Att eleverna ofta hänvisade till hur något lät eller såg ut, i stället för till det gramma-

tiska regelverket, visade den implicita kunskapens betydelse.  

I STRIMS kunde man även se att eleverna frekvent övergeneraliserade kända regler, rabb-

lade paradigm (inte alltid korrekt inövade), använde innehållet i en sats som förklaring till en 

grammatisk konstruktion och konstruerade egna grammatiska metaspråk för att reda ut gram-

matiska förhållanden (Malmberg 2000:71–76). 
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3 Metod och datainsamling 

 

 

Denna studie består av en undersökning av femton informanter som genomförts i tre delar: (1) 

bedömning av processningskapacitet i fri skriftlig produktion, (2) ett grammatikalitetsbedöm-

ningstest med korrekta och inkorrekta meningar innehållande grammatiska strukturer på nivå 

tre, fyra och fem enligt processbarhetsteorin och (3) enskilda intervjuer med informanterna. 

En pilotundersökning föregick projektet i syfte att testa själva metoderna. Erfarenheterna och 

konsekvenserna av denna redovisas inte särskilt, utan löpande i framställningen. 

 

3.1 Metod 

Bedömningen av informanternas processningskapacitet i fri skriftlig produktion följer Flyman 

Mattsson & Håkansson (2010). Nivåbedömningen av det insamlade materialet i denna under-

sökning har utgått från att ett par produktiva exempel på de önskade strukturerna behövs från 

varje informant, såtillvida informanten inte korrekt har korrigerat strukturen i grammatikali-

tetsbedömningstestet. I dessa fall har en förekomst räckt. Vid kongruens behöver man dessut-

om ta hänsyn till att enbart korrekta eller felaktiga neutrum- eller pluralkongruenser går att 

använda i bedömningen, eftersom bruk av ett adjektivs grundform inte säger något om infor-

mantens processningskapacitet. Ett stort hus eller många stora hus är produktiva exempel, 

medan en stor bil inte är det. 

Grammatikalitetsbedömningstestet består av 24 meningar som var och en innehåller en 

struktur på nivå tre, fyra eller fem (se bilaga 1). Pilotundersökningen innehöll ett större antal 

meningar, men detta gjorde att informanternas koncentration inte kunde upprätthållas, varför 

antalet meningar minskades. Meningarna är konstruerade utifrån tanken att språket ska vara 

vardagligt och med begripligt innehåll. Hälften av dem är ogrammatiska, och informanternas 

uppgift var att identifiera och i förekommande fall korrigera dessa. Informanterna gavs ingen 

information om vad som skulle kunna vara fel, eller hur stor andel av meningarna som var 

felaktiga. I grunden ser uppgiften alltså ut som i STRIMS men med en extra skriftlig kompo-

nent, genom att informanterna ska skriva två texter. Philipsson (2007) genomförde ett liknan-

de test.  
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Fördelningen av strukturer framgår av nedanstående tabell. 

 

Tabell 2. Fördelning av strukturer i grammatikalitetsbedömningstestet 

3 4 5 

attributiv kongruens 

2 felaktiga meningar 

2 korrekta meningar 

predikativ kongruens 

2 felaktiga meningar 

2 korrekta meningar 

icke-inversion i indir. fråga 

2 felaktiga meningar 

2 korrekta meningar 

sammansatta tempus 

2 felaktiga meningar 

2 korrekta meningar 

inversion subjekt-verb 

2 felaktiga meningar 

2 korrekta meningar 

neg. före finit verb i bisats 

2 felaktiga meningar 

2 korrekta meningar 

 

Som tabellen visar är meningarna jämt fördelade över nivå tre, fyra och fem. I processbar-

hetshierarkin representeras den tredje nivån syntaktiskt av topikalisering av adverbial men 

utan subjekt-verb-inversion. Eftersom detta är en struktur som är fel i sig valdes sammansatta 

tempus som en andra indikator på den tredje nivån. Valet av detta kan dock diskuteras efter-

som en felaktig produktion av till exempel ska hälsar i stället för ska hälsa, alltså en presens-

form i stället för infinitiv, ur ett processbarhetsperspektiv torde vara lika avancerat.  

Grammatikalitetsbedömningstestet följdes upp av enskilda intervjuer med informanterna 

där informanterna fick möjlighet att titta på sina korrigeringar och förklara hur de tänkte. I 

STRIMS användes en modell där meningarna på grammatikalitetsbedömningstestet presente-

rades för deltagarna direkt i samband med intervjun. Under pilotundersökningen gjordes dock 

bedömningen att detta var en stressfaktor.  

 

3.2 Urval 

Informanterna utgörs av femton andraspråksinlärare av svenska, vilka samtliga studerar på 

Sfi, Svenska för invandrare. Nio av informanterna studerar på kurs D, vilket är den högsta Sfi-

kursen och tillika slutkurs på studieväg 3. Sex av informanterna studerar på kurs C, samtliga 

på studieväg 2.  
Den ursprungliga tanken var att informanterna skulle vara tio till antalet, och att samtliga 

skulle studera på kurs D, eftersom pilotundersökningen hade visat en önskad spridning i en D-

grupp. Dock visade det sig att den genomsnittliga nivån i gruppen var för hög: åtta av tio in-
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formanter bedömdes processa på nivå fyra, men undersökningen krävde en större spridning. 

En av informanterna ville i ett sent skede avstå från att låta sig spelas in, vilket respekterades 

(jmf Vetenskapsrådet 1999). Därför genomfördes undersökningen med ytterligare sex frivilli-

ga från en C-grupp. Nivåspridningen blev därigenom mer differentierad.  

Denna undersökning tar inte hänsyn till grammatisk processningskapacitet relativt faktorer 

som modersmål, vistelsetid i Sverige eller studietid. Därför har sådan bakgrundsinformation 

om informanterna inte samlats in. Dessa faktorer är inte utan betydelse, men att genomföra en 

processbarhetsteoretisk studie som tar hänsyn till detta är av en helt annan omfattning. 

 

3.3 Genomförande 

Informanternas nivå enligt processbarhetshierarkin har bestämts genom skrivande av två tex-

ter, som därefter bedömts enligt Flyman Mattsson & Håkansson (2010:68–75). Förekomster i 

informanternas texter av de grammatiska strukturer som hör till respektive nivå har förts in i 

tabell 3.  

Den första uppgiften som förelades informanterna var att beskriva hur deras vardagsrum 

såg ut, med så många detaljer som möjligt. Den andra var en fri berättelse, där man kunde 

välja mellan fyra uppgifter – att berätta om en semesterresa, vad man gjorde förra veckan, om 

förra sommaren eller om ens resa till Sverige. Dessa båda uppgifter genererade de förväntade 

grammatiska strukturerna: beskrivningen av vardagsrummet genererade främst attributiv och 

predikativ adjektivkongruens, medan den fria berättelsen genererade topikalisering av adver-

bial och tempuskonstruktioner. I pilotundersökningen provades två andra uppgifter ut: en be-

rättelse utifrån en bildserie och en beskrivning av en bild på ett vardagsrum. De friare uppgif-

terna visade sig generera ett bättre material och texterna blev av mindre mekanisk karaktär.  

Meningarna i grammatikalitetsbedömningstestet lästes upp med naturlig talhastighet och 

prosodi i 45-sekundersintervall i en sal som var så pass stor att informanterna inte skulle ha 

möjlighet att se varandras svar.  

De enskilda intervjuerna spelades in med syftet att lättare kunna minnas hur informanterna 

resonerade. I några fall valde informanterna att ändra sina tidigare korrigeringar. De enskilda 

intervjuerna gav en bild av hur informanterna resonerade om grammatiska strukturer och i 

vilken utsträckning de gjorde explicita hänvisningar till grammatiska regler. Någon bedöm-

ning av språkproduktionen i själva intervjun har inte gjorts. 
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3.4 Metodkritik 

Lämpligheten av nivåbedömning grundad på enbart skriftlig produktion kan diskuteras. Pro-

cessbarhetsteorin är konstruerad för att appliceras på spontan, muntlig produktion, men teorin 

har i flera sammanhang använts med skriftligt material som grund. Håkansson och Norrby 

(2007:93) finner att skriftlig produktion följer samma utveckling som muntlig, och att den 

planeringstid som finns till förfogande i skrivandet inte påverkar processningskapaciteten.  

En brist i undersökningen är att den femte nivån är svår att elicitera i fri produktion. I en 

studie som med processbarhetsteorin som bas undersökte ett antal andraspråksinlärares för-

måga att imitera och korrigera grammatiska strukturer nivåbedömdes tre infödda kontrollper-

soner i fri skriftlig produktion (Alfredsson m.fl., 2009). Endast en av de infödda kontrollper-

sonerna använde en struktur på den femte nivån, och då vid ett enstaka tillfälle (Alfredsson 

m.fl., 2009:27). Negationsplacering i bisats och icke-inversion i indirekta frågor kräver en 

mer utarbetad form av elicitering som till exempel i Glahn m.fl. (2001:396). Detta gör att be-

dömningen av sex informanter som producerar strukturer på nivå fyra i produktionen, men 

som i grammatikalitetsbedömningstestet korrekt korrigerar strukturer på nivå fem, är osäker. I 

dessa fall blir det i denna undersökning tyvärr mycket svårt att säga om förståelsen av bisats-

ordföljd föregår produktionen.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Undersökningen följer Vetenskapsrådets föreskrifter för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet 1999). Informanterna deltar i undersökningen frivilligt, och har 

gett ett skriftligt samtycke till att låta sig spelas in. Deras verkliga namn är ersatta med fiktiva. 
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4 Resultat 

 

 

 

Utfallet av undersökningen redovisas först i tabellform med kommentarer, och därefter följer 

en redogörelse för varje enskild informant. En utförligare och mer övergripande diskussion 

följer efter redovisningen av de enskilda informanterna.  

Ett kryss i tabellen över utfallet av den skriftliga produktionen (tabell 3) betyder att det 

finns förekomster i informanternas texter av de förväntade grammatiska strukturerna enligt 

processbarhetshierarkin. Två produktiva exempel på varje struktur har krävts för att minska 

risken för att strukturen är en del av en inlärd helfras. Detta betyder dock inte att risken för 

förekomster av helfraser i informanternas texter är eliminerad. I de fall där det endast finns en 

förekomst, men behärskning av strukturen kan verifieras av grammatikalitetsbedömningen har 

en förekomst räckt. Enstaka förekomster av subjekt efter topikaliserat adverbial har inte heller 

markerats inom parentes om informanten processar inversion efter topikalisering, eftersom 

detta bara är ett exempel på att strukturen inte är helt automatiserad. 

Ett kryss i tabellerna avser att informanten har minst två produktiva exempel på en struk-

tur, eller korrekt har korrigerat en av felmeningarna. Ett streck betyder att strukturen saknas, 

eller att informanten inte har gjort en korrekt korrigering av meningen. Ett frågetecken inne-

bär att bedömningen är osäker. 
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Tabell 3. Utfall, nivåbedömning av skriftlig produktion enligt processbarhetsteorin  

Namn: 2.  

lexikal mor-

fologi / ka-

nonisk ord-

följd 

3. 

attributiv 

kongruens / 

topikaliserat 

adverbial + 

subjekt före 

finit verb 

4.  

predikativ 

kongruens / 

inversion 

efter topika-

lisering 

5.  

icke-

inversion i 

indirekt frå-

ga / negation 

före finit 

verb i bisats 

 

Nivå, 

skriftlig 

produktion 

Hussein x/x x/- x/x -/- 4 

Rafika x/x x/x x/x -/- 4? 

Ahmed x/x x/x x/x -/- 4? 

Isra x/x x/x (x)/x -/- 4? 

Nihad x/x x/x -/x -/- 4 

Piyamon x/x x/x -/x -/- 4? 

Abdullah x/x (x)/x -/x -/- 4? 

Emily x/x -/x x/- -/- 4 

Simona x/x -/x -/x -/- 4? 

Sara x/x -/- -/x -/- 4 

Noor x/x x/x -/- -/- 3 

Mahmoud x/x -/x -/- -/- 3 

Wael x/x (x)/- (x)/- -/- 2 

Ali x/x -/- -/- -/- 2 

Salwan x/x -/- -/- -/- 2 

 

Utfallet visar att tre av informanterna ligger på nivå två, två på nivå tre och tio på nivå fyra. 

De sex informanter på den fjärde nivån som är markerade med frågetecken i tabellen har 

samtliga klarat av att göra korrekta korrigeringar av någon av meningarna på nivå fem på 

grammatikalitetsbedömningstestet, men har inga exempel på strukturer på nivå fem i sin pro-

duktion. Svårigheten att elicitera den femte nivån i fri produktion gör dock att bedömningarna 

här är högst osäkra.  

Utfallet följer i stort processbarhetsteorins förutsägelser. Till exempel implicerar använd-

ning av predikativ kongruens användning av attributiv kongruens hos alla utom en informant 
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(Emily), och alla informanter utom en (Sara) på nivå fyra har även exempel på strukturer på 

nivå tre i sin produktion. Undantagen måste dessutom tolkas med försiktighet: att en gramma-

tisk struktur saknas i en text behöver inte betyda att den saknas i språkproduktionen som hel-

het.  

Tabellen visar även att de informanter på nivå fyra som behärskar inversion efter topikali-

sering inte har automatiserat strukturen. Hussein är den ende av informanterna på nivå fyra 

som producerar inversion utan att samtidigt ha exempel på felaktig ordföljd efter topikaliserat 

adverbial.  

Tabell 4. Utfall, grammatikalitetsbedömningstest, jämförelse med nivå i produktion 

Namn: 3. 

attributiv  

kongruens / 

sammansatta 

tempus 

4.  

predikativ 

kongruens / 

inversion efter 

topikalisering 

5.  

icke-

inversion i 

indirekt 

fråga / nega-

tion före 

finit verb i 

bisats 

 

Högsta nivå, gramma-

tikalitetsbedömning / 

jämförelse med nivå i 

produktion 

Rafika x x x x x x x x x x x x 5 4? 

Abdullah - - x x - - x x x x x x 5 4? 

Isra x x x x - - x x x - x x 5 4? 

Ahmed x x x x - x x - - - x x 5 4? 

Piyamon x x x x x x x - - x - - 5 4? 

Simona - - - x - x - - - - x - 5 4? 

Nihad x x x x x x - - - - - - 4 4 

Noor x x x x - x - - - - - - 4 3 

Emily - x x x - x - - - - - - 4 4 

Hussein x x - -  x - - - - - - - 4 4 

Sara - - - - - - x - - - - - 4 4 

Wael - - x x - - - - - - - - 3 2 

Salwan - - - - - - - - - - - - 2 2 

Mahmoud - - - - - - - - - - - - 2 3 

Ali - - - x - - - - - - - - 3 2 
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Utfallet av grammatikalitetsbedömningstestet visar att produktion och förståelse sammanfaller 

i fem fall. I tre fall finns indikationer på att förståelse kan föregå produktion i hierarkin (Noor, 

Wael och Ali) och i ett fall på att produktion kan föregå förståelse (Mahmoud). Sex av infor-

manterna som ligger på nivå fyra i produktionen gör korrekta korrigeringar av meningar på 

nivå fem, men att konstatera att förståelse i dessa fall föregår produktion är vanskligt (jämför 

tidigare resonemang om svårigheten att elicitera nivå fem i fri produktion). Även utfallet av 

grammatikalitetsbedömningstestet följer processbarhetshierarkin på så sätt att samtliga infor-

manter utom en (Sara) som har korrigerat någon av meningarna på en nivå, även har korrige-

rat någon av meningarna på närmast lägre nivå. Samtliga informanter som har gjort korrekta 

korrigeringar av predikativ kongruens har också gjort korrekta korrigeringar av attributiv 

kongruens. 

 

4.1 Enskilda informanter 

I detta avsnitt diskuterar jag de enskilda informanternas kompetens och deras nivåplacering 

enligt processbarhetsteorin. 

 

4.1.1 Rafika, Abdullah, Isra, Ahmed och Piyamon 

De fem informanterna Rafika, Abdullah, Isra, Ahmed och Piyamon behandlas tillsammans 

eftersom samtliga har gjort korrekta korrigeringar av strukturer på nivå fem i grammatikali-

tetsbedömningstestet, men inte har några exempel i produktionen på denna nivå. Även Simo-

na har gjort korrigeringar på nivå fem och producerar på nivå fyra, men behandlas för sig ef-

tersom hennes svar och förklaringar kräver särskild analys. 

Rafika är den informant som har den säkraste grammatiska behärskningen. På grammatika-

litetsbedömningstestet korrigerar hon samtliga felmeningar korrekt och ger i intervjun rakt 

igenom korrekta hänvisningar till grammatiska regler när hon förklarar sina ändringar. 

Abdullahs produktion ligger på nivå fyra, eftersom han behärskar inversion efter topikali-

sering. Dock producerar han på nivå tre endast ett enda exempel på attributiv kongruens och 

på nivå fyra inte någon predikativ. Inte heller på grammatikalitetsbedömningstestet identifie-

rar han meningarna med felaktig attributiv eller predikativ kongruens. Samtidigt gör han kor-



21 

 

rekta korrigeringar av samtliga meningar på nivå fem, och visar i intervjun att han har full 

grammatisk medvetenhet om dessa strukturer. 

Isra producerar på nivå fyra, eftersom hon behärskar inversion. På nivå tre behärskar hon 

attributiv kongruens väl, men det finns bara ett enda exempel på predikativ kongruens, som 

dessutom är osäkert. På grammatikalitetsbedömningstestet korrigerar hon alla felmeningar 

korrekt utom predikativkongruenserna och en icke-inversion i bisats. Hon ger korrekta hän-

visningar till grammatiska regler i de flesta fall.  

Ahmed producerar på nivå fyra. På grammatikalitetsbedömningen gör han korrekta korri-

geringar på alla nivåer. Han visar att han förstår placering av negation i bisats men den felak-

tiga inversionen identifierar han däremot inte. Bilden av hans osäkerhet på detta område be-

fästs av att han ändrar Jag förstår inte vad ordet betyder till Jag förstår inte vad betyder or-

det. Dock hänvisar han nästan alltid till grammatiska regler i sina motiveringar och dessa är 

oftast korrekta. 

Piyamon behärskar inversion efter topikalisering och bedöms ligga på nivå fyra. Tyvärr är 

materialet från henne inte särskilt stort. På grammatikalitetsbedömningstestet korrigerar hon 

meningar korrekt på samtliga nivåer. En kommentar som hon har är att hon tycker att både 

Imorgon jag ska köra till Göteborg och Imorgon ska jag köra till Göteborg är korrekta varian-

ter.  

Eventuellt föregår dessa informanters förståelse av strukturerna på nivå fem deras produk-

tion, men bedömningen är osäker eftersom nivå fem sällan visar sig i fri produktion. 

 

4.1.2 Simona 

Simonas produktion bedöms som nivå fyra. Det finns exempel på inversion efter topikaliserat 

tidsadverbial, men strukturen är inte automatiserad och hon identifierar inte meningarna med 

felaktig ordföljd efter topikalisering. Hon producerar ingen attributiv eller predikativ kongru-

ens. Hon ger många ändringsförslag, tolv stycken, men bara någon enstaka – bland dem dock 

en icke-inversion i bisats – träffar rätt. Hon har gott om grammatiska begrepp i sin vokabulär 

men använder ofta begrepp som är hämtade från andra delar av grammatiken än de som är 

relevanta i de aktuella fallen när non ska förklara sina ändringar. Det är uppenbart att hon är 

en inlärare som snarare förvirras än hjälps av explicit grammatikundervisning. 

I många billig kläder vill hon ändra billig till billigast. Hennes förklaring till detta är att det 

är ”många” men valet av form blir fel. I Han sade att han gillade inte fotboll ändrar hon sade 
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till sa och gillade till gilla med den generella motiveringen att det är ”fel grammatik”. Troli-

gen är det styrt av ljudbilden, men det kan också bero på att ordet inte leder henne att tro att 

infinitivformen gilla passar bättre. Hon har nämligen två andra sådana ändringsförslag i testet. 

I Hon tror att han inte älskar henne längre vill hon ändra älskar till älska eftersom hon menar 

att denna form måste hänga ihop med inte, och i Jag blir ledsen om jag inte får svenskt kör-

kort ändrar hon får till få samt kastar om ordföljden så att det blir Jag blir ledsen om inte få 

jag svenskt körkort. Detta kan vara styrt av att konstruktioner med hjälpverb följt av negation 

och infinit verb dyker upp tidigt i utvecklingen, till exempel jag kan inte komma.  

Simona visar en viss medvetenhet när hon resonerar om ordföljden i Jag blir ledsen om jag 

inte får svenskt körkort när hon säger att ”det är bisats och här det finns lite problem” samti-

digt som hon ofta låter sig förvirras av begreppen: ”ledsen… det är bisats… man måste hu-

vudsats och… grammatik”. I Båda lärarna är mycket trevlig korrigerar hon korrekt till trevli-

ga men visar i sin förklaring åter att begreppen förvirrar. Hon säger att det är adjektiv (och 

söker osäkert efter bekräftelse hos undersökningsledaren) och att ”det finns komparativ och 

superlativ” och ”den måste man komparera”.  

Simona korrigerar korrekt till Jag vet att han inte kommer på festen efter en lång utvikning 

om presens och preteritum. Hon träffar alltså rätt trots de grammatiska begreppen, inte tack 

vare dem. Fredrik har städar… ändrar hon till Fredrik har städat eftersom ”det är lite kons-

tigt med -r”. Imorgon jag ska köra till Göteborg ändrar hon till Imorgon ska köra jag till Gö-

teborg och förklarar att det beror på att man verkligen ska förstå vad som ska hända.   

En annan strategi som Simona använder är att översätta högt för sig själv till modersmålet 

och jämföra med svenska. Hon gör det flera gånger under intervjun och man förstår också att 

hon rabblar grammatiska begrepp på modersmålet. 

Produktionen av efter topikalisering verkar föregå förståelsen av denna struktur. Hon kor-

rigerar strukturer korrekt på både nivå fyra och fem, även om förklaringarna är felaktiga. To-

talt sett föregår hennes förståelse eventuellt hennes produktion i hierarkin men bedömningen 

är osäker. 

 

4.1.3 Nihad 

Nihads produktion är på nivå fyra. Han har flera exempel på inversion efter topikalisering. 

Därför är det intressant att han på grammatikalitetsbedömningstestet inte identifierar mening-

arna med felaktig ordföljd efter adverbial. Samtliga felmeningar på nivå tre korrigerar han 
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korrekt, liksom felmeningarna med predikativ kongruens (nivå fyra). Meningarna på nivå fem 

klarar han inte.  

Nihads produktion och förståelse är på samma nivå i hierarkin. Hans produktion av inver-

sion efter topikalisering verkar föregå hans förståelse av denna struktur. 

 

4.1.4 Noor 

Noors produktion är på nivå tre. Många av hennes meningar är konstruerade med ett tidsad-

verbial i fundamentet direkt följt av subjekt, och hon behärskar attributiv adjektivkongruens. 

På grammatikalitetsbedömningstestet korrigerar hon alla meningar på nivå tre korrekt samt en 

mening med predikativ kongruens på nivå fyra och ger korrekta grammatiska förklaringar till 

både attributiv och predikativ kongruens. I Han sade att han gillade inte fotboll och Jag vet 

att han kommer inte på festen ändrar hon gillade och kommer till gilla och komma eftersom 

hon läser att som ett infinitivmärke. 

Noor har inte producerat någon predikativ kongruens. Eventuellt skulle hennes förståelse 

därför kunna föregå hennes produktion.  

 

4.1.5 Emily 

Emily producerar på nivå fyra. Hon har gott om meningar med topikaliserat adverbial följt av 

subjekt. På nivå fyra finns ett enstaka exempel på predikativ kongruens, men hon visar på 

grammatikalitetsbedömningstestet att hon förstår predikativ kongruens i en av de båda felme-

ningarna och ger även en korrekt grammatisk förklaring. Detta visar att hennes produktion 

och förståelse är på samma nivå. Hon korrigerar tre av fyra meningar på nivå tre korrekt med 

grammatiska hänvisningar. Hon funderar länge över meningen Om jag klarar D-kursen, jag 

ska börja på Komvux och vill först placera ska direkt efter bisatsen men ändrar sig sedan och 

tycker trots allt att meningen är rätt. 

I På H&M finns många billiga kläder ändrar hon billig till billigare. I Jag vet inte när går 

nästa tåg till Malmö uppfattar hon bisatsens framtidsbetydelse och menar därför att går ska 

ersättas med infinitivformen gå, som hon anser markerar futurum. I De var mycket trötta efter 

lektionen läser hon lektionen som lexikon och ändrar trötta till trött eftersom hon uppfattar att 

detta måste kongruera med ordet lexikon.  

 



24 

 

4.1.6 Hussein 

Husseins produktion ligger på nivå fyra, vilket sammanfaller med nivån på hans grammatika-

litetsbedömningstest. Han topikaliserar adverbial och placerar verbet direkt efter. Han har 

exempel på inversion även efter bisats: När man sover kan man inte sover bra. Han gör kor-

rekta korrigeringar på nivå tre och fyra, tre röda bilar och lärarna är mycket trevliga, och 

motiverar detta korrekt med att det är ”flera”, men han anser inte att subjekt efter topikalise-

ring är fel, Imorgon jag ska köra till Göteborg. På nivå fem gör han två korrigeringar men 

dessa har inget med ordföljden att göra. Jag vet inte när går nästa tåg till Malmö ändras till 

Jag vet inte när går nästa tåget till Malmö. Han vill här ändra till bestämd form med motiver-

ingen att man här talar om ”själva tåget”. Han sade att han gillade inte fotboll ändras till Han 

sade att han gilla inte fotboll, antingen är styrt av ljudbilden eller av förekomsten av att. 

 

4.1.7 Sara 

I de fria texterna producerar Sara inte någon struktur på nivå tre men däremot på nivå fyra: 

hon verkar behärska inversion efter topikalisering efter korta tidsadverbial. Det enda som hon 

har lyckats korrigera korrekt på grammatikalitetsbedömningstestet är meningen Imorgon jag 

ska köra till Göteborg, där hon markerar att ska måste placeras direkt efter Imorgon. Hon gör 

bara fem andra felmarkeringar, och kommer med egna ändringsförslag i tre av dessa fall. Hon 

tycker att står är dålig presens och ändrar till stårar. Salwan har bott i Sverige vill hon ändra 

till var bott i Sverige. En ändring är helt innehållsstyrd: I meningen Om jag klarar D-kursen, 

jag ska börja på Komvux, ändrar hon D-kursen till C-kursen. Hon studerar ju på C-kursen och 

inte på D-kursen. Här kan man för övrigt notera att hon inte markerar inversion, vilket natur-

ligtvis är svårare att behärska när fundamentet är en hel bisats och inte ett kort tidsadverbial. 

Det är anmärkningsvärt att Sara endast lyckas korrigera en inversion och att detta samman-

faller med vad hon visar i sin produktion. Vad beror detta på? Ett antagande är att det handlar 

om undervisningens effekter. Inom Sfi är det vanligt med anpassade texter som innehåller 

topikaliserade tidsadverbial, där personer redogör för vad de gör, gjorde eller planerar att 

göra. Ordföljdsövningar där verbet ska placeras efter ett adverbial är också vanliga. Av någon 

anledning skulle Sara särskilt kunna ha kommit att uppmärksamma just detta grammatiska 

fenomen. 
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4.1.8 Wael 

Waels produktion ligger på nivå två. I texterna finns ett exempel på placering av subjekt efter 

topikaliserat adverbial, I köket Det finns ett bord och sex stolar, men bedömningen av denna 

är högst osäker eftersom valet av stor bokstav i Det kan betyda att hon uppfattar denna som en 

egen sats. Det finns även ett enstaka exempel på eventuell attributiv kongruens med felaktigt 

genus, det finns fint mata på golvet, men fint kan också vara oanalyserat. I grammatikalitets-

bedömningstestet gör hon bara tre korrigeringar, varav två gäller sammansatta tempus. Hen-

nes förståelse föregår alltså eventuellt hennes produktion. Erik har städar hela lägenheten 

ändrar hon till Erik har städate hela lägenheten med motiveringen att städar är ”nu”. Fredrik 

ska hälsar på sina föräldrar ändras till Fredrik ska hälsa på sina föräldrar. Hon säger här att 

efter verb som vill, ska, måste och så vidare kan man inte ha verb som slutar på -r. I Jag blir 

ledsen om jag inte får svenskt körkort ändrar hon ordföljden till om jag får inte svenskt kör-

kort och säger att inte måste komma efter verbet, vilket skulle kunna vara ett exempel på nivå 

tre, men det är samtidigt fullt möjligt att hon uppfattar får som ett hjälpverb. 

 

4.1.9 Salwan 

Salwan bedöms producera på nivå två. Han behärskar rak ordföljd och har visserligen en hel 

rad meningar som Lagenhet finns try sovrumt och en vadugsrumt, Vadagsrumt finns Lcdteve 

42 tom, sbegel, gardena, sava, fatolja…, Sovrum min barn finns try singen mata, data, garde-

na men detta mekaniska rabblande är knappast exempel på inversion efter topikalisering ef-

tersom det formella subjektet saknas. De flesta ord verkar grammatiskt oanalyserade.  

På grammatikalitetsbedömningstestet gör han inga korrekta korrigeringar, vilket är helt i 

linje med att hans produktion bedöms ligga på nivå två. Han ger tio korrigeringsförslag; en 

del är grammatiskt motiverade men inte relevanta i de aktuella fallen. Jag vet att han kommer 

inte på festen ändras till Jag vet att han inte komma på festen. I intervjun motiverar han detta 

med en parallell till satsen jag kan inte komma – möjligen uppfattar han vet som ett hjälpverb. 

De var mycket trötta efter lektionen uppfattar han trötta som ett verb och ändrar till tröttde, 

och motiverar detta med att satsen är i preteritum och pekar på var som markör för detta. I 

Blommorna i fönstret är så vackra uppfattar han vackra som ett verb och ändrar till vacker 

eftersom han uppfattar att detta passar bättre ihop med är. I billig kläder ändrar han till biliger 

kläder och menar att det är ”många” men väljer ändå komparativformen av adjektivet. 
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4.1.10 Mahmoud 

Mahmoud bedöms ligga på nivå tre. Det finns exempel på spetsställning av adverbial, i lör-

dags jag och mina kompisar åkte Malmö och Efter jag är hemma, men han verkar inte be-

härska attributiv adjektivkongruens. På testet lyckas han inte identifiera eller korrigera något 

av felen. De korrigeringar som han gör är oftast styrda av meningarnas innehåll eller vad han 

tycker sig ha hört. I På H&M finns många billig kläder ändrar han billig till billiger, vilket i 

intervjun inte visar sig vara en felaktig pluralform av adjektivet, utan just komparativformen 

av billig. Han motiverar detta med att det inte är dyrt på H&M. I svenskt körkort ändrar han 

svenskt till svenska, eftersom han inte känner igen svenskt, medan han däremot har sett svens-

ka. I Blommorna i fönstret är så vackra feltolkar han vackra som vakna och ändrar till öppen 

(singularformen) eftersom ett fönster ju knappast kan vara vaket men däremot öppet. Han gör 

ett par hänvisningar till grammatiska regler. I Han sade att han gillade inte fotboll ändrar han 

sade till sa med motiveringen att det är ”dåtid”, men detta är uppenbarligen styrt av vad han 

har hört. Mohammed har bott i Sverige… vill han ändra till Mohammed bodde… även detta 

med motiveringen att det är ”dåtid”. 

Mahmouds produktion föregår troligen hans förståelse, men tyvärr finns det inte exempel 

på attributiv kongruens i produktionen som hade kunnat stärka bedömningen. 

 

4.1.11 Ali 

Alis produktion bedöms ligga på nivå två. Nästan alla hans meningar har rak ordföljd och 

börjar med subjektet jag: Jag handlade mat från Maxi…, Jag hjälpe min fru…, Jag studerade 

på Sfi…, Jag tittade match fotboll på t.v…. Han producerar inga strukturer på nivå tre eller 

fyra, vare sig adjektivkongruens eller topikalisering. Visserligen har han en mening som skul-

le kunna tolkas som inversion efter topikalisering, i köket finns skelskåp, en fres, matbord och 

sex stoler, men denna typ av placering av verbet finns efter ett rumsadverbial kan svårligen 

räknas som ett exempel på nivå fyra: dels kräver en verklig behärskning av ordföljden på den-

na nivå en användning av det formella subjektet det (i köket finns det…) och dels är det ett 

enstaka exempel i en enda kontext.  

Ali gör många korrigeringar på grammatikalitetsbedömningstestet, elva stycken, men bara 

en är korrekt: Fredrik ska hälsar på sina föräldrar ändrar han till Fredrik ska hälsa på sina 

föräldrar. Hans förståelse föregår alltså eventuellt hans produktion. Han har dock många egna 



27 

 

förslag på ändringar, varav en del förefaller baserade på ljudbilden: nästa tycker han bör vara 

nästan och IKEA ska vara EKA.  

En del ändringar är grammatiskt motiverade. I Jag vet att han kommer inte på festen ändrar 

han kommer till komma, eftersom han menar att formen komma måste följa efter att, som ju 

finns i meningen, dock inte som infinitivmärke utan som subjunktion. I meningen Jag blir 

ledsen om jag inte får svenskt körkort ändrar han placeringen av negationen, Jag blir ledsen 

om jag får inte svenskt körkort, eftersom han menar sig ha lärt att inte måste komma efter 

verbet. Detta fel visar att han är på rätt väg. Konsekvent negationsplacering efter huvudverb 

dyker upp på nivå tre men inte heller detta exempel kan visa att han är på denna nivå, efter-

som det är möjligt att han skulle kunna uppfatta får som ett hjälpverb och negationsplacering 

efter hjälpverb dyker upp redan på nivå två. Han ändrar många billig kläder till många billi-

ger kläder, men motiverar detta med att det är ”nu”. Han ger här en motivering från en helt 

annan del av grammatiken. 
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5 Diskussion 

 

 

 

Denna undersökning visar att produktion och förståelse ofta är på samma nivå i processbar-

hetshierarkin, men resultatet är inte entydigt. De informanter som korrekt har korrigerat fel-

meningar på nivå fem har varit svåra att jämföra, eftersom den femte nivån är svår att elicitera 

i fri produktion, men samtliga dessa informanter har åtminstone producerat någon struktur på 

nivå fyra. Hade några av dessa informanter enbart haft exempel på strukturer upp till och med 

nivå tre, skulle detta inte ha varit i linje med teorins förväntningar. 

Diskussionen om produktion föregår förståelse, eller förståelse föregår produktion, kan fö-

ras utifrån två utgångspunkter. Den första gäller om produktion eller förståelse kommer först i 

hierarkin. Här kan man göra någorlunda säkra bedömningar eftersom det finns fler än en 

struktur att grunda bedömningen på. Den andra gäller om produktion eller förståelse av en 

enskild struktur kommer först. Här är bedömningarna osäkrare, framför allt om man ska för-

söka visa att förståelse föregår produktion. Detta kräver att informanten verkligen har getts 

tillfälle att producera strukturen ifråga, vilket gör att ett relativt stort material behövs. 

Det finns ett enstaka exempel (Mahmoud) på att produktion på en nivå i processbarhetshie-

rarkin skulle kunna föregå förståelse. Mahmoud verkar också vara den informant som är mest 

styrd av vad han tycker sig ha hört eller sett. Kanske representerar han en mer informell inlä-

rartyp som också är vanligare utanför en skolas väggar. Intuitivt är det möjligen, åtminstone 

för en lingvistiskt skolad person, lättare att föreställa sig att förståelse föregår produktion: 

först bearbetas och analyseras en struktur – vilket skulle kunna visa sig i ett grammatikalitets-

bedömningstest – och sedan börjar inläraren att producera den. Men om man föreställer sig 

individer vars inlärning av andraspråket i hög grad baseras på informell inlärning med högre 

grad av imitation och kommunikation, så kanske det inte är så svårt att föreställa sig att pro-

duktion i en del fall skulle kunna föregå förståelse. Dessa individer har lärt sig genom att 

lyssna, imitera och samtala, och visar i sin språkproduktion att de processar strukturerna, men 

av detta följer ju inte automatiskt att man också är medveten om vad man gör, och ännu mind-

re att man kan ge explicita förklaringar.  

För ett par informanter (Nihad och Simona) verkar produktion av en enskild struktur (inver-

sion efter topikalisering) föregå förståelse. Nihads produktion och förståelse är på samma nivå 

i hierarkin när alla strukturer tas i beaktande, medan bedömningen av Simona här är osäker. 



29 

 

Det finns även exempel på att förståelse skulle kunna föregå produktion i hierarkin (Noor, 

Wael och Ali). Bedömningarna är dock något osäkra. Tyvärr måste det nog betraktas som 

vanskligare att fastslå att förståelse verkligen föregår produktion i en undersökning av denna 

typ, där bedömningen av språknivå enbart grundar sig på fria texter – en större mängd materi-

al med produktion i olika kontexter som eliciterats med olika metoder skulle ha behövts för att 

verkligen förvissa sig om att informanterna getts tillfälle och haft behov av att producera de 

efterlysta strukturerna.  

 

5.1 Grammatisk förståelse 

Ett generellt mönster är att informanterna i hög grad hänvisar explicit till grammatiska regler 

när de förklarar och motiverar sina ändringsförslag. Ju högre nivå informanternas språk har 

enligt processbarhetshierarkin, desto starkare är denna tendens. De informanter som i gram-

matikalitetsbedömningstestet gör korrekta korrigeringar av meningarna på nivå fem, motive-

rar sina ändringar uteslutande med hänvisning till grammatiska regler och förklaringarna är 

till större delen korrekta. Informanten Rafika, som har den säkraste explicita grammatiska 

behärskningen, förklarar till exempel mycket tydligt att inte måste komma före verb i bisats 

och att subjektet ska placeras före negation och verb i en indirekt fråga. Även Ahmed, Abdul-

lah och Isra ger liknande förklaringar. Även om informanterna inte alltid använder den gram-

matiska terminologin – de känner till exempel till begreppen bisats och subjekt, men inte indi-

rekt fråga och negation – lyckas de förklara sina korrigeringar. 

På nivå tre och fyra ger många informanter relevanta formuleringar av regler. Vid inver-

sion efter topikalisering, är det vanligt att informanterna uttrycker att ”verb måste komma 

direkt efter tid”, vilket möjligen kan visa att förståelsen av inversion efter topikalisering av 

annat än tidsadverbial inte är lika stor. Ingen informant använder för övrigt begreppet adver-

bial.  

För kongruenser motiverar flera informanter sina ändringar med att det är ”flera” eller 

”många” (till exempel Noor, Piyamon, Emily och Hussein). Ett mindre antal använder be-

greppet plural. Begreppet hjälpverb ingår i de flesta informanters begreppsapparat, även på 

lägre nivå (till exempel Wael och Ali). De felaktiga presensformerna i Erik har städar hela 

lägenheten och Fredrik ska hälsar på sina föräldrar i helgen har de flesta informanterna kor-

rigerat men det är mycket vanligt att begreppet presens ersätts med ordet nu. 
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I stor utsträckning ger även informanter på lägre nivå hänvisningar till grammatiska regler 

men bland dem finns något fler motiveringar som bygger på vad de har hört eller sett eller på 

ordens och meningarnas betydelse. En del av dessa ändringar är helt logiska med tanke på 

svenskans uttal, till exempel att sade borde ändras till sa (Mahmoud). 

I denna undersökning finns exempel på regler som informanterna själva har konstruerat, 

oftast genom att regler som redan finns i interimspråket har applicerats på nya strukturer. Hos 

flera informanter verkar förekomsten av ordet att utlösa en vilja att använda infinitivformen 

av verb, även när att är subjunktion och inte infinitivmärke. Informanten Noor har flera ex-

empel på detta. I Han sade att han gillade inte fotboll, Hon tror att han inte älskar henne 

längre och Jag vet att han inte kommer på festen vill hon ändra till gilla, älska och komma 

vilket verkar bero på förekomsten av att i dessa tre meningar. En alternativ tolkning är att det 

är styrt av ljudbilden – det normala svenska uttalet är att ändelsen -de faller bort i första kon-

jugationens verb i preteritum – men det faktum att hon även vill ändra kommer till komma 

stärker antagandet att det är styrt av att. Det finns även exempel på att informanter tror att 

infinitivformen ensam markerar futurum, till exempel hos Emily, som vill ändra från går till 

gå i Jag vet inte när går nästa tåg till Malmö eller på att negationen inte styr användaren att 

välja infinitiv. Detta visar Salwan när han vill ändra får till få i Jag blir ledsen om jag inte får 

svenskt körkort. Emily är också ett exempel på en av de informanter som uppfattar något slags 

jämförelse i meningen På H&M finns många billiga kläder och vill ändra till billigare. Hon är 

dock den enda som formulerar detta genom att använda ordet ”jämföra”. De andra informan-

terna formulerar här andra regler: Simona och Salwan förklarar att det är ”många”, men väljer 

ändå komparativ- eller superlativformen, Ali anför att det måste stå billigare eftersom det är 

”nu” och Mahmoud menar att det bara låter rätt.  

Ett annat regelformuleringsfel som förekommer är att man inte korrekt lyckas identifiera 

ett ords ordklasstillhörighet och föreslår ändringar utifrån detta – ett exempel från detta mate-

rial är en informant som uppfattar trötta som ett verb och ändrar till tröttde.  

I STRIMS material var det generella mönstret att eleverna med stigande ålder och mognad 

i allt högre grad använde sig av grammatiska regler i sina förklaringar (Malmberg 2000:74). 

Eftersom denna undersökning gäller vuxna vore det vanskligt att ta hänsyn till en mognads- 

eller åldersfaktor i diskussionen, men att den grammatiska medvetenheten ökar med högre 

nivå stämmer väl överens med resultaten från STRIMS och är kanske inte heller särskilt upp-

seendeväckande. En annan likhet med elevundersökningarna i STRIMS är att informanterna 

övergeneraliserar regler eller även motiverar korrigeringar av grammatiska strukturer med 
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regler som är hämtade från helt andra delar av grammatiken än de som är relevanta i de aktu-

ella fallen (Malmberg 2000:73).  

STRIMS-projektet underströk den implicita kunskapens stora betydelse. I STRIMS finns 

flera exempel på elever vars L2-kunskap ofta leder dem rätt, men de informanter på lägre nivå 

i denna undersökning som förlitar sig på hur meningen låter eller ser ut, träffar inte rätt sär-

skilt ofta. Det generella mönstret i denna undersökning är en hög grad av explicit användning 

av grammatiska regler. Detta kan givetvis ha att göra med urvalet av informanter, men även 

med ålder. Gymnasieungdomarna i STRIMS visade en högre grad av grammatisk medveten-

het än de yngre. Möjligen är det också så att betydelsen av grammatiska regler för inlärningen 

ökar med stigande ålder.  

Även om det i denna undersökning liksom i STRIMS finns exempel på egenkonstruerade 

begreppsapparater för att förklara grammatiska strukturer så är informanternas metaspråk i de 

flesta fall faktiskt ganska väl utvecklade och de flesta har en korrekt användning av begrepp 

som till exempel bisats, subjekt, verb på andra plats eller infinitiv. Framför allt på högre nivå 

är det uppenbart att informanterna i de flesta fall klarar av att systematisera språket med hjälp 

av ett grammatiskt regelsystem och att de därvid använder sig av vedertagna begrepp. I många 

fall där informanterna har glömt något begrepp, förklarar de ofta med andra fungerande stra-

tegier som till exempel uppräkning av ska, måste, vill… i stället för att använda termen hjälp-

verb. Inom Sfi-undervisningen är det mycket vanligt att undervisande lärare förklarar gram-

matiska strukturer med hjälp av uppräkningar och ett antal konkreta exempel, från vilka inlä-

rarna förväntas kunna dra generella slutsatser om språkets strukturer. Många lärare väljer att 

använda vissa begrepp, som till exempel subjekt och bisats, medan begrepp som eventuellt 

kräver högre grad av abstraktion utelämnas, som till exempel negation eller indirekt fråga. 

Informanternas intervjusvar kan vara en spegling av detta. 

För flera av informanterna på högre nivå verkar det också vara så att både deras gramma-

tiska processningskapacitet och deras kunskaper om det grammatiska begreppssystemet är 

bättre utvecklade än deras ordförråd, kunskaper i ortografi och interpunktion och förmåga att 

bygga upp en text.  

Det finns även exempel på en informant där grammatikundervisningen snarare verkar ha 

förvirrat inläraren och lett till större osäkerhet om regelverket än vad som visas i språkproduk-

tionen. I Simonas fall verkar det vara den grammatiska begreppsapparaten snarare än struktu-

rerna i sig, som vållar bekymmer. Ett ängsligt förhållningssätt till grammatik märks uttalat hos 

henne men även hos en del andra informanter. Under intervjuerna var det vanligt att infor-

manterna lite ängsligt sökte efter bekräftelse hos undersökningsledaren, log urskuldande eller 
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även bad om ursäkt för många av de grammatiska fel som de i förekommande fall gjorde. Det 

är påtagligt hur viktiga informanterna anser de grammatiska reglerna vara och vilken stark 

känsla de har för vad som ska vara rätt eller fel. I många fall är nog den grammatiska kunska-

pen och kompetensen övervärderad i inlärarnas självbild jämfört med andra delar av språk-

kunskapen. 

 

5.2 Grammatikalitetsbedömning som metod 

Philipsson (2007) fick på de grammatikalitetsbedömningstest som genomfördes resultat som 

delvis sade emot de data som eliciterades genom andra metoder. Till exempel stöder Philips-

sons data från grammatikalitetsbedömningstestet inte processbarhetsteorins antagande att sys-

tematisk användning av enkla verbformer (presens och preteritum) behärskas på ett tidigare 

stadium än sammansatta verbformer (Philipsson 2007:185). 

Även i denna undersökning kan det vara relevant att vara kritisk till denna undersöknings-

metod. I denna studie följer utfallet för skriftlig produktion med något undantag (Sara) pro-

cessbarhetshierarkin på så sätt att de informanter som har producerat någon struktur på nivå 

fyra också har producerat någon struktur på nivå tre, och de informanter som har producerat 

någon struktur på nivå tre som högsta nivå också har exempel på nivå två. Vad gäller gram-

matikalitetsbedömningstestet är dessa undersökningsdata i linje med processbarhetshierarkin 

genom att de informanter som på rätt sätt har korrigerat en struktur på till exempel nivå fyra, 

även har korrigerat någon av strukturerna på nivå tre. Men man hade kunnat förvänta sig en 

mer koherent bild. Abdullah korrigerar till exempel samtliga meningar på nivå fem korrekt 

men identifierar vare sig felaktig attributiv och predikativ kongruens (nivå tre och fyra). Där-

emot korrigerar han meningarna med felaktig ordföljd (nivå fyra). Inte heller Simona korrige-

rar någon av meningarna med felaktig kongruens, men en av meningarna på nivå fem. Sara 

korrigerar enbart en felaktig placering av subjekt efter topikaliserat adverbial, vilket ligger på 

nivå fyra. 

Enligt Philipsson (2007:186) involverar grammatikalitetsbedömning andra kognitiva pro-

cesser än språkproduktion och kräver en högre grad av metalingvistisk medvetenhet. En L2-

inlärare har inte samma språkliga intuition som en L1-inlärare. Dessutom kan en L2-inlärare, 

på ett helt annat sätt än en modersmålstalare, mycket väl behärska och förklara en grammatisk 

struktur samtidigt som han eller hon är högst osäker på om det finns andra alternativ som är 

korrekta. Man kan även tillägga att meningarna i ett grammatikalitetsbedömningstest är lös-
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ryckta meningar tagna ur ett sammanhang. Det är inte säkert att en mening som uppfattas som 

fel när den analyseras som en självständig enhet såväl grafiskt som textuellt också gör det när 

den ingår i en text. Rimligen läses en mening i en text – där fokus ligger på betydelse – inte på 

samma sätt som en tagen ur sitt sammanhang.  

Trots detta kan data som eliciterats genom grammatikalitetsbedömning vara meningsfulla 

att jämföra med språkproduktion ur ett processbarhetsteoretiskt perspektiv: att dessa data inte 

är koherenta är i sig ett intressant resultat som ställer ytterligare frågor om vilka kognitiva 

processer som egentligen är involverade i en inlärares bedömning av grammatiska strukturer. 
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6 Avslutning 

 

 

 

Produktion och förståelse, som metalingvistisk kompetens, är hos inlärarna oftast på samma 

nivå i hierarkin men det finns även enstaka exempel på att produktion skulle kunna föregå 

förståelse samt indikationer på att förståelse kan föregå produktion. Undersökningen visar att 

resultatet inte är entydigt, och de fall som visar att produktion och förståelse inte ligger på 

samma nivå i hierarkin är för få för att några generella slutsatser ska kunna dras. Undersök-

ningen visar även en stark tendens hos de vuxna inlärarna att göra explicita hänvisningar till 

det grammatiska regelsystemet när de förklarar och motiverar sina ändringar, men även att det 

finns inlärare, framför allt på lägre nivå, som är mer styrda av ljudbilden i sina bedömningar. 

Det finns även exempel på egenkonstruerade regler, där överanvändning av verbets infinitiv-

form dominerar. 

Det finns mycket kvar att göra på området – det mesta återstår i själva verket att göra. 

Framtida forskning skulle kunna undersöka produktion och förståelse med ett material som är 

både bredare och djupare: en liknande undersökning på ett större antal informanter med olika 

bakgrund och olika grad av informell respektive formell inlärning hade varit givande att 

genomföra, liksom en undersökning där bedömningen av nivå i språkproduktion grundar sig 

på data som är eliciterade med ett helt batteri av olika metoder.  

Inom det processbarhetsteoretiska fältet återstår det att forska om förståelse. En relevant 

fråga inom fältet är om förståelse och metalingvistisk kompetens låter sig struktureras i sam-

ma hierarki som produktionen.  
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Bilaga 1 
 
 
Är meningarna rätt eller fel?  
 
Rätta meningen om den är fel! 

 
  

EXEMPEL: 
 
 Han har många bok.              RÄTT / FEL 
 
 

1. Alla var jätteglad när Sverige vann med 2-0.     RÄTT / FEL 

2. Förra året reste jag till mitt hemland.        RÄTT / FEL 

3. På H&M finns många billig kläder.         RÄTT / FEL 

4. Jag vet inte när går nästa tåg till Malmö.      RÄTT / FEL 

5. Han sade att han gillade inte fotboll.        RÄTT / FEL  

6. Jag har aldrig varit i Kina.             RÄTT / FEL 

7. Erik har städar hela lägenheten.          RÄTT / FEL 

8. Båda lärarna är mycket trevlig.          RÄTT / FEL 

9. Hon tror att han inte älskar henne längre.      RÄTT / FEL 

10. Jag vet att han kommer inte på festen.      RÄTT / FEL 

11. Imorgon jag ska köra till Göteborg.        RÄTT / FEL 

12. Jag blir ledsen om jag inte får svenskt körkort.   RÄTT / FEL 

13. På parkeringen står tre röd bilar.         RÄTT / FEL 

14. Jag har köpt ett nytt skrivbord på IKEA.     RÄTT / FEL 

15. Om jag klarar D-kursen, jag ska börja på Komvux. RÄTT / FEL 
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16. Jag förstår inte vad ordet betyder.       RÄTT / FEL 

17. Blommorna i fönstret är så vackra!       RÄTT / FEL 

18. De var mycket trötta efter lektionen.      RÄTT / FEL 

19. Mohammed har bott i Sverige tjugo år.     RÄTT / FEL 

20. Många duktiga elever studerar i Åsas grupp.   RÄTT / FEL 

21. Fredrik ska hälsar på sina föräldrar i helgen.   RÄTT / FEL 

22. Jag undrar varför kom du inte på festen.     RÄTT / FEL 

23. I början av nästa vecka blir det bättre väder!   RÄTT / FEL 

24. Karin vill veta hur många som kommer.     RÄTT / FEL 

 


