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Abstract 

 
The aim of this essay is to investigate which of the goals in the syllabus, and with that what 

knowledge of Swedish, four students taking the SFI (Swedish for Immigrants) level 3 

course believed themselves to have attained and to compare their self-assessments with 

their results on the National Test of Swedish for adult immigrants.  

The method used for the investigation is the individual interview. In addition to 

taking the National Test, the participants in the investigation were asked to mark the goals 

they believe themselves to have attained.  

The results show that the informants who best demonstrated awareness of their own 

knowledge are able to talk freely about their knowledge and difficulties, and when they 

mark the goals they believe they have attained, these correspond, on the whole, to how they 

responded in the interviews.  

One of the informants finds it more difficult than the others to assess her knowledge. 

A comparison between her experiences and the National Test results revealed several 

inconsistencies. For example, she claims that she can communicate in Swedish, but still she 

didn’t pass the test. 
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1 Inledning 

För såväl lärare som elever är bedömning av resultat en stor utmaning. Läraren måste hela 

tiden ha kursplanens mål och betygskriterier i åtanke för att kunna jämföra dessa med 

elevernas prestationer. För att få så enhetliga bedömningsgrunder som möjligt över landet 

genomförs nationella prov (SFS 1994). Därutöver behöver läraren hitta verktyg för 

bedömning. För att se till elevernas grammatiska utvecklingsnivåer kan man använda 

processbarhetsteorin (Pienemann 1998) som vägledning om hur långt eleven har kommit i sin 

grammatiska språkutveckling och vad denne behöver arbeta mer med. 

För att förstå lärares bedömningar bör också eleverna enligt Skolverket (2005b:29) vara 

insatta i styrdokumenten så att de vet vad som förväntas av dem när de påbörjar en kurs. 

Enligt Duvhammar, Nordmark och Sandwall (2001:297) är det de elever som förstår vad de 

ska lära sig, och som lär sig hur de ska lära sig, som når bäst resultat. Oscarsson (2006) har 

jämfört elevers självbedömning med deras terminsbetyg, och det visade sig att hälften av 

elevernas prognoser sammanföll med betyget. Det finns fler undersökningar som kommer 

fram till liknande resultat, men som också visar att en del elever över- eller underskattar sina 

förmågor (se exempelvis Söderberg 2010). Detta är tankeväckande, och därför vill jag 

undersöka hur elever inom sfi-utbildningen (svenskundervisning för invandrare) ser på sina 

egna språkkunskaper, och ställa det i relation till lärarnas bedömning av det nationella provet 

samt elevernas språkkunskaper utifrån en språklig analys av processbarhetsnivåer.    

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattningar om egna muntliga och skriftliga 

kunskaper i andraspråket och ställa deras uppfattningar i relation till deras uppnådda resultat 

på det nationella provet och grammatiska nivåer enligt processbarhetsteorin. Mina 

forskningsfrågor är: 

 

 Hur kan informanternas uppfattningar om sina egna muntliga och skriftliga kunskaper 

i andraspråket relateras till nivåer enligt processbarhetsteorin? 

 Hur kan informanternas egna uppfattningar om sina språkkunskaper relateras till 

uppnådda resultat på det nationella provet? 
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 På vad sätt kan informanternas uppfattningar av de egna språkkunskaperna, 

utvecklingsnivån enligt processbarhetsteorin och resultat på det nationella provet 

relateras till varandra?  

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund och teoretisk bas för studien. Därefter kommer en 

material- och metodbeskrivning där empirin för studien presenteras. 

Processbarhetsanalyserna, informanternas svar vid intervjuerna och deras prestationer på det 

nationella provet redovisas sedan i resultatdelen.  

2 Bakgrund och teoretisk bas för studien  

I detta kapitel ges en kort beskrivning av vilka regelverk som styr sfi. Detta följs av en 

beskrivning av de nationella proven inom sfi, samt hur dessa är tänkta att användas. Därefter 

redogör jag för tidigare forskning om elevers syn på det egna lärandet, och kapitlet avslutas 

med den teoretiska och metodiska basen för studien, processbarhetsteorin. 

2.1 Svenskundervisning för invandrare  

För de elever som startade sin utbildning efter den första januari 2009 gäller förordningen om 

kursplan för svenskundervisning för invandrare (SKOLFS 2009a), vilken omfattar samtliga 

informanter i denna studie. Enligt kursplanen för sfi ska utbildningen ge eleverna språklig 

kompetens att kunna kommunicera och delta i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Ämnets mål 

är bland annat att eleven ska utveckla förmågan att läsa och skriva svenska samt att utveckla 

förmågan att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika situationer och sammanhang 

(SKOLFS 2009a:2). Inom sfi finns fyra olika kurser (A–D) som tydliggör progressionen inom 

utbildningen, samt tre olika studievägar (1–3) med hänsyn till elevernas olika bakgrund, 

förutsättningar och mål (SKOLFS 2009a:3).  

Kursplanen för sfi hänvisar till Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, 

undervisning och bedömning (Skolverket 2007) som är utarbetad av Europarådet. 

Referensramen utgör en gemensam grund för vilken språkfärdighet som krävs på olika nivåer 

om bör ingår i olika nivåer inom språkfärdighet (SKOLFS 2009b:2).  
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2.2 Nationella prov inom sfi 

Målen inom sfi är formulerade utifrån fem perspektiv: hörförståelse, läsförståelse, samtal och 

muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet (SKOLFS 2009a:4). Vid 

bedömning av elevernas kunskaper ska läraren se till helheten av dessa aspekter, varför det 

efter kurserna B, C och D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov. De nationella proven 

genomförs för att vara ett stöd i bedömningen och för att göra bedömningsgrunderna så 

enhetliga som möjligt nationellt (SFS 1994). Läraren ska beakta all tillgänglig information om 

elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen vid betygsättning (SKOLFS 2009b:1). 

Det nationella provet inom sfi är ett integrerat prov som prövar olika kunskaper och 

färdigheter samtidigt, och där olika aspekter på språkbehärskning och samhällsorientering 

finns i samma uppgift (Skolverket 2006:14). Man försöker också skapa autentiska uppgifter 

för att provet ska likna situationer och händelser som eleverna kan möta i vardagen 

(Skolverket 2006:14). Eleverna måste också ha informerats om provets betydelse såväl som 

om kursens mål och betygskriterier innan de skriver provet (Skolverket 2005b:29). För att 

elever själva ska kunna bedöma hur de ligger till i förhållande till kursmålen måste de förstå 

vad målen innebär (Skolverket 2006:25). Skolverket (2007) hänvisar numera till matriserna i 

Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning för att ge 

en lättare överblick över målens innebörd. 

2.3 Självbedömning  

Ett sätt att utvecklas är genom att reflektera över det egna lärandet, bland annat genom arbete 

med självbedömning. Jörgel-Löfström (2005:26) menar att de som lyfter upp sina kunskaper 

och erfarenheter i sitt medvetande ibland upptäcker sådant som de inte hade tänkt på att de 

visste. Ett vanligt argument för att låta eleverna arbeta med självbedömning är att de blir mer 

självständiga, målinriktade och effektivare i sina studier (Oscarson 2006:195). Oscarsson 

(1998:151) menar att elevens kapacitet att ta ansvar för det egna lärandet till stor del är 

beroende av i vilken mån eleven kan reflektera över och själv bedöma inlärningsprocessen 

och de resultat som denna leder fram till. De elever som arbetar med självbedömning kan 

också nå en ökad förståelse för hur uppgifter och bedömning hänger ihop (Oscarson 

1998:147). Eftersom eleverna analyserar de egna resultaten får de chans att kritiskt granska 

och reflektera över den egna prestationen, vilket bland annat kan leda till ökad självkännedom 

(Pirinen 1998:167). Även lärare kan ha nytta av elevernas självvärdering genom att de kan 

jämföra elevens uppfattning med sin egen tillsammans med eleven (1998:167). 
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Ett projekt som genomfördes bland gymnasieelever som studerade engelska visade att 

eleverna ofta har en god uppfattning om sina egna kunskaper (Oscarson 2006:192). Man 

jämförde elevernas egen uppfattning med deras resultat på det nationella provet och när det 

gäller samtal och kommunikation på engelska hade eleverna en ganska klar uppfattning om 

nivåerna på sina prestationer, även om ett flertal avvikelser från lärarbedömningarna också 

förekom (Oscarson 2006:199f). Beträffande elevernas skrivande var sambandet mellan 

elevernas självbedömningar och provresultaten något svagare, vilket kan bero på att eleverna 

talar och hör språket oftare än de skriver och läser det, och därmed blir mer medvetna om sin 

muntliga förmåga än den skriftliga (Oscarson 2006:200f). Framförallt har eleverna svårt att 

relatera sina egna prestationsnivåer till rådande form- och funktionskrav eftersom de har 

bristfälliga kunskaper om dessa. 

I en nationell utvärdering av grundskolan 2003 (se Skolverket 2004; Oscarson 2006) 

tillfrågades elever i årskurs 9 om vilka kunskaper i engelska som de ansåg att de hade tillägnat 

sig. Elevernas uppfattningar jämfördes med resultaten på det nationella provet i engelska. Av 

utvärderingen framkom att de som skattade sina kunskaper i ämnena högt var de elever som 

tycker om att läsa och skriva, och som tycker att ämnet är roligt, viktigt och intressant 

(Skolverket 2004:23). När det gäller ämnet engelska visade det sig att hälften av elevernas 

uppskattningar av de egna förmågorna sammanföll med det slutliga terminsbetyget (Oscarson 

2006:201f). Eleverna hade ett gott självförtroende när de bedömde sina egna förmågor, och de 

ansåg sig klara av att kommunicera på engelska i olika situationer (Skolverket 2004:42).  

Jönsson (2012:92f) menar att eleverna, genom att ta del av bedömningsmatriser, kan 

sätta sig in i föreliggande förväntningar och vad bedömningen kommer att fokusera på. Två 

undersökningar där eleverna skattar sina egna färdigheter med hjälp av matriser och 

checklistor i Gemensam europeisk referensram för språk (Skolverket 2007) visar att det inte 

finns någon större skillnad mellan elever som har arbetat med materialet och de som inte har 

arbetat med det när det gäller förmågan till självbedömning (Cox & Jullia 2007; Söderberg 

2010). Den ena studien visar dock att det var flera av eleverna som hade arbetat med 

matriserna som tänkte på sin egen kunskapsutveckling mer än de andra, och de fokuserade 

mer på hur de skulle bli bättre snarare än på vad de behövde bli bättre på (Cox & Jullia 

2007:f). Söderbergs studie visade också att några elever underskattade sin förmåga medan 

andra ansåg att de kunde mer än vad som visade sig på provet (Söderberg 2010:19). En 

liknande tendens visade sig i Svensson & Wibecks undersökning (2008:ff) där ett litet antal 

studenter överskattade sin insats och ett större antal studenter underskattade sin prestation 

(Svensson & Wibeck 2008:108). Detta kan ställas i relation till Skolverkets enkätstudie 
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(2005a:13) om de nationella proven på gymnasiet som visar att över hälften av de tillfrågade 

eleverna ansåg att inte fick visa sina kunskaper på provet, och de menade att de kan mer än 

vad som syns i resultatet. 

Duvhammar, Nordmark och Sandwall (2001) har genomfört en studie inom sin egen 

praktiska verksamhet för att se på vilka sätt sfi-elever själva anser att de lär sig svenska. 

Resultatet visar att det krävs att eleverna har en metakognitiv insikt och att de tar ansvar för 

sin egen inlärning för att det ska gå bra för dem att lära sig språket (2001:302f). Detta innebär 

att eleverna visar medvetenhet om varför de studerar som de gör, och att de har en god 

uppfattning om när och hur de lär sig. Dessa elever har ett realistiskt sätt att se på sin 

språkliga nivå, och det är de elever som har en klar uppfattning om sina inlärningsstrategier 

som också når de bästa resultaten (Duvhammar, Nordmark & Sandwall 2001:297ff). Det är 

svårt för eleverna att bedöma vad de behöver lära sig och bli bättre på om de saknar en 

realistisk bild av sin kunskapsnivå. Eleverna måste också få lära sig vad ord och begrepp som 

används i bedömningssituationen och i samtal om lärande betyder och innebär (Jörgel-

Löfström 2005:124f). 

2.4 Processbarhetsteorin 

Den teori som jag använde som metod i min analys av informanternas texter är 

processbarhetsteorin (även kallat pt). En presentation av denna modell samt en beskrivning av 

vilka moment man beaktar vid en processbarhetsanalys presenteras nedan. Därefter följer en 

beskrivning av resultat från Eklund Heinonens (2009) avhandling om muntlig 

språkbedömning med utgångspunkt i processbarhetsteorin.  

2.4.1 Processbarhetsteorins hierarkier  

Processbarhetsteorin (Pienemann 1998) används för att mäta muntlig språkproduktion och 

visar hur olika grammatiska inlärningsprocesser systematiskt går över i andra. Teorin visar 

hur inlärningsordningen sker etappvis i olika nivåer vid andraspråksinlärning. För att nå 

högsta nivån måste man ha gått igenom underliggande grammatiska processer. 

Processbarhetsteorin innehåller en hierarki av grammatiska strukturer som måste ha 

automatiserats på varje nivå för att betraktas som inlärda.  

Processbarhetsteorin åskådliggör alltså hur grammatik vid andraspråksinlärning växer 

fram enligt en hierarkisk ordning och där varje grammatisk process är beroende av den 

föregående. Det krävs således att varje enskild process på respektive nivå har implementerats 
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för att den nästkommande ska kunna påbörjas (Pienemann 1998:6). Tabell 1 beskriver de 

olika utvecklingsnivåerna inom processbarhetsteorin och ska läsas nerifrån och upp. 

 

Tabell 1. Utvecklingsnivåer enligt processbarhetsteorin
1
. 

Stadium/processningsnivå Morfologi Syntax 

5. grammatisk information 

mellan satser; skillnad 

huvudsats/bisats 

kongruens över satsgräns NEG + FV i bisats; icke-INV vid 

indirekt fråga 

4. grammatisk information 

mellan fraser inom satsen 

kongruens inom satsen 

(predikativ) 

FV + NEG; INV vid framförställt 

ADV och FråX 

3. grammatisk information 

mellan ord inom frasen 

kongruens inom frasen 

(attributiv) 

framförställt ADV och FråX 

2. lexikal morfologi ordböjning (t.ex. tempus, 

numerus, species, genus) 

kanonisk ordföljd (oftast SVO) 

1. ord/lemma oböjda former enstaka konstituenter; NEG + X 

 

Vid en processbarhetsanalys bedömer man hur långt inläraren har kommit i sin 

språkutveckling genom att analysera olika morfologiska och syntaktiska strukturer i språket, 

och därigenom kan man fastställa vilken nivå i processbarhetshierarkin inläraren befinner sig 

på. 

Den första nivån inom processbarhetsteorin innefattar ord (Abrahamsson 2009:125). 

Inläraren lär sig ord utan grammatiska böjningar, och yttranden på denna nivå består ofta av 

enstaka innehållsord. På den andra nivån i hierarkin förekommer flerordsyttranden, och 

inläraren har en kanonisk ordföljd, det vill säga att subjektet kommer först i meningen följt av 

verb och sedan objekt (Abrahamsson 2009:126). Inläraren kan böja ord utifrån vilken ordklass 

de tillhör. På den tredje nivån kan inläraren överföra grammatisk information inom frasen, 

exempelvis att använda attributiv kongruens (Abrahamsson 2009:126). Nivån karaktäriseras 

också av att inläraren topikaliserar adverbial följt av rak ordföljd, t.ex. ”Igår jag läste en bok” 

(Abrahamsson 2009:126).  

 När inläraren kommer till den fjärde nivån kan denne processa grammatisk information 

mellan fraser inom en sats (Abrahamsson 2009:126f). Inläraren kan därmed tillämpa 

predikativ kongruens, t.ex. ”Bordet är fint”. På nivå fyra klarar inläraren också att placera 

negationen korrekt i huvudsats, alltså efter det finita verbet. Denna placering gäller även i 

bisats då inlärarens processningskapacitet inte tillåter uppdelning mellan över- och 

                                                           
1
 Tabell från Abrahamsson 2009:125. Förklaring till förkortningar: NEG = negation, FV = finit verb, icke-INV = 

inte inversion, ADV = adverbial, FråX = frågeord som ej följs av inversion, SVO = subjekt, verb, objekt 
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underordnade satser (Abrahamsson 2009:127). På den femte och sista nivån i 

processbarhetshierarkin kan inläraren processa grammatisk information mellan huvudsats och 

bisats (Abrahamsson 2009:127). Abrahamsson ger exemplet att inläraren på den femte nivån 

kan använda adjektivkongruens mellan nominalfrasen i huvudsatsen och adjektivet i en som-

bisats, t.ex. ”Trädet som är grönt” (Abrahamsson 2009:127). Ett annat exempel på 

morfologisk utvecklingsgång är temporal kongruens mellan verben i huvudsats och bisats, 

t.ex. ”Lisa drack öl när hon var törstig”. Vidare kan också koreferensen mellan nominalfrasen 

i huvudsatsen och pronomenet i bisatsen visa på den femte nivån, t.ex. ”Hästarna drack vatten 

när de var törstiga”. Syntaxen på nivå fem innebär att inläraren processar information mellan 

både fraser och satser, och klarar därmed av att skilja på huvudsats och bisats (Abrahamsson 

2009:127). Det visar sig bland annat genom att inläraren kan tillämpa BIFF-regeln som 

innebär att negationen kommer före det finita verbet i bisats, och att inläraren behärskar 

indirekta frågor. Process utveckling 

2.4.2 Språkbedömning med hjälp av processbarhetsteorin 

Med hjälp av processbarhetsteorin jämför Maria Eklund Heinonen i sin avhandling, 

Processbarhet på prov (2009), deltagare som har blivit godkända på den muntliga delen på 

Tisus
2
 med underkända deltagare. Eklund Heinonen undersöker hur inlärarspråket hos de 

godkända deltagarna på Tisus-testet skiljer sig från de underkändas i ett 

processbarhetsperspektiv samt om processbarhetsteorin kan ge något bidrag till muntlig 

språkbedömning (Eklund Heinonen 2009:15).  

Eklund Heinonens resultat visar att de godkända testdeltagarna i genomsnitt har fler 

belägg för morfologin på nivå 4 än de underkända och att de använder predikativ kongruens 

oftare (2009:98). De godkända testdeltagarna har också fler belägg för pt-nivå 5. Samma 

tendenser syns i syntaxen då samtliga av de godkända testdeltagarna behärskar nivå fyra och 

att 70 % av dem även har belägg för nivå fem (Eklund Heinonen 2009:104ff). 91 % av de 

underkända testdeltagarna hade några exempel på nivå fyra, men endast 30 % av dem hade 

belägg för den femte nivån.  

Eklund Heinonen (2009:120f) kunde visa att nivå fyra tenderar att vara svårast för 

inlärarna. Studien pekar på att om man processar nivå fyra klarar man i regel Tisus. Bland de 

godkända inlärarna i studien fanns det många som inte klarade av den femte nivån, men som 

                                                           
2
  Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska som är avsett för studenter med utländsk gymnasieutbildning 

vilka saknar betyg i svenska men som vill söka akademiska studier i Sverige. 
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med god marginal klarade av den fjärde nivån. Eklund Heinonen (2009:129) kunde påvisa att 

gränsfall mellan den tredje och den fjärde nivån blev godkända. Hos tre av dem kunde man 

urskilja en tendens att deras kommunikativa färdigheter hade bidragit till att de blev godkända 

på Tisus trots att deras grammatiska utvecklingsnivå var sämre (Eklund Heinonen 2009:132). 

3 Material och metod 

Avsnittet inleds med en beskrivning av valet av material och metod. Därefter redovisas 

tillvägagångssättet i urval och genomförande av undersökningen och till sist redogör jag 

för de etiska ställningstaganden som gjorts. 

3.1 Material  

Materialet i studien har samlats in genom intervjuer med elever som läser sfi 3. Deras 

muntliga och skriftliga resultat på det nationella provet har också samlats in, och jag har haft 

ett samtal med de undervisande lärarna i sfi 3 om bedömningen av de nationella proven. 

3.1.1 Informanterna  

Jag har intervjuat fyra elever för denna studie och samtliga läser sfi 3, antingen på C- eller D-

nivå. De studerar på sfi på Vuxenutbildningen på en skola med ungefär 160 elever i södra 

Sverige.  

Jag valde att enbart tillfråga de elever som startade sfi efter den första januari 2009 om 

de ville medverka i studien eftersom jag endast ville ha informanter som har använt 

matriserna som används i studien (se 2.1 Svenskundervisning för invandrare). Eleverna som 

var aktuella för prov tillfrågades om de ville medverka i studien eller inte, och därefter lät jag 

slumpen avgöra urvalet genom lottning så att jag fick fyra elever till min undersökning.  

Informanterna i studien har fått kodnamn som de själva har valt: Filip, Emma, Anna och 

Lilly. Samtliga informanter studerar på kurs D, förutom Filip som studerar på kurs C. Han är 

också den enda som har börjat direkt på C-kursen, övriga informanter har studerat fler kurser 

inom sfi.  
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3.2 Metodval 

I studien har jag använt kvalitativa intervjuer för att informanternas egna upplevelser av sina 

kunskaper skulle komma fram. Den kvalitativa studien är rimlig eftersom intervjun ger 

utrymme för att diskutera informantens tankar, känslor och erfarenheter (Trost 2010:42ff).  

Under intervjuerna har jag valt att använda en låg grad av strukturering (Patel & Davidson 

2003:78). Det innebär att man kan ställa de frågor man har i den ordning som passar och man 

kan följa upp informantens svar.  

Jag har använt öppna frågor eftersom informanten då kan svara med egna ord (Bryman 

2002:158). Tanken med öppna frågor är också att ge utrymme för oväntade reaktioner och 

svar. I frågeschemat för intervju (se Bilaga 1) finns de frågor jag utgick från i intervjun. 

I samband med intervjun fick informanterna fylla i de mål de anser sig uppnå de matriser 

som Skolverket hänvisar till och som innehåller kursplanens mål för sfi samt betygskriterier 

(se bilaga 4 eller SKOLFS 2009c). Därutöver har jag tagit del av resultaten på deras nationella 

prov inom sfi för att det skulle bli möjligt för mig att jämföra informanternas uppfattningar 

om vad de kan jämfört med processbarhetsanalyserna och de kunskaper som visas i provet. 

För att jag skulle få en bättre förståelse för resultaten har informanternas tre lärare i samtal 

beskrivit hur de resonerade vid bedömningen av de nationella proven.  

Slutligen har jag gjort processbarhetsanalyser på varje informants tal i intervjun och 

skriftliga provuppgift. Detta gjordes för att få reda på var informanterna befinner sig inom 

processbarhetshierarkin, och för att se om de kan uppfatta sin egen grammatiska nivå med 

utgångspunkt från vad jag kan utläsa ur min analys av deras språk enligt processbarhetsteorin.  

3.3 Genomförande 

För att informanterna skulle känna sig trygga, ha tid på sig att svara och för att undvika att 

eleverna påverkades av varandras svar gjordes intervjuerna enskilt. De inleddes med frågor 

om ålder, språk och utbildning innan de blev mer koncentrerade till informantens uppfattning 

om det egna lärandet. Enligt Patel och Davidson (2003:73) gör detta upplägg att den 

intervjuade på ett bra sätt kommer in i intervjun och kan prata om neutrala ämnen innan man 

går djupare in i de ämnen man vill beröra. När intervjun var klar återupprepade jag 

informantens svar och informanten fick möjlighet att förtydliga, ändra, lägga till eller ta 

tillbaka något denne sagt. 

Jag spelade in intervjuerna på dator och transkriberade dem enligt skriftspråksnära 

ortografi med tillägg av tvekljud (markerat med ee) och skratt (markerat med *). Jag använde 
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Svenssons transkriptionsprinciper (Svensson 2009:272f) i markering av kort paus, längre 

paus, otydbart tal och pausljud (se bilaga 3). 

I samband med intervjun fick informanterna markera de mål i kursen som de anser att 

de uppfyller i en matris (SKOLFS 2009c). Eftersom de läser två olika kurser har de 

följaktligen olika mål att uppfylla, men både C- och D-kursen utgår från kategorierna 

hörförståelse, läsförståelse, samtal och muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftlig 

produktion (se SKOLFS 2009c:3f för matriserna i sin helhet).  

Efter intervjutillfället genomförde informanterna de nationella proven och jag har tagit 

del av deras skriftliga och muntliga resultat. Resultaten av det nationella provet redovisas i 

avsnitt 4.2 och 4.3. Där redovisas även samtal jag hade med lärarna om vad de grundade 

bedömningarna på.  

Slutligen gjorde jag processbarhetsanalyser på informanternas skrivuppgifter och deras 

tal i samband med min intervju. De återfinns i avsnitt 4.1. 

3.4 Etiska ställningstaganden  

Jag har använt Vetenskapsrådets föreskrifter för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2013). Det innebär att jag bland annat har följt informationskravet och 

tydligt förklarat för informanterna vad undersökningen skulle handla om, samt hur materialet 

skulle behandlas. Deltagarna har också haft rätten att avbryta intervjun om det inte har känts 

rätt. Detta innebär att samtyckeskravet är tillgodosett (Vetenskapsrådet 2013:9).  

4 Resultat  

Avsnittet inleds med mina analyser av informanternas språk utifrån processbarhetsteorin. Jag 

har valt att presentera pt-analysen först för att kunna spegla informanternas uppnådda resultat 

i pt-analysen mot det som de själva uppger att de behärskar vad gäller grammatik. Därefter 

redovisas resultatet tematiskt i följande kategorier: skrivande och talande, intervjuerna, de 

nationella proven och lärarnas kommentarer till hur de resonerade vid bedömningen av 

informanternas nationella prov. 
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4.1 Analys utifrån processbarhetsteorin 

I kommande avsnitt återges de analyser av informanternas spontana tal i intervjun samt 

skriftliga uppsats på det nationella provet som jag har gjort enligt processbarhetsteorins olika 

nivåer, här benämnt pt-nivå, vilka beskrivits i avsnitt 2.4. Jag har markerat det som ska 

observeras i fetstil.  

Processbarhetsteorin brukar användas vid muntlig språkproduktion, men den här studien 

undersöker också elevernas skriftliga produktion. När man skriver har man mer tid till 

eftertanke och skriften kan därmed visa att man i princip behärskar något även om det man i 

tal missar sådant som man intellektuellt sett egentligen behärskar.  

4.1.1 Filip  

Filips text har flera belägg för att han kan böja både substantiv och verb korrekt, vilket visar 

att han automatiserar pt-nivå två då man ska behärska den lexikala morfologin, alltså 

ordböjning. Han vet när han ska använda plural och bestämd form på substantiv, som exempel 

1–3 nedan visar. I exempel 3 rättar Filip sig själv, vilket är typiskt talspråkligt, och därmed 

visar han att han förstår hur ordet ska böjas. 

 

1) Jag är lättlärd, ansvarigsful och jag älskar att träffa nya mäniskor. (skrift) (Filip) 

2) # till exempel sedan sen eller människor säger fösiktig men du måste skriva försiktig (tal) 

3) jag kan förstå tidningen tidningar ganska bra xx (tal) 

4) jag tror jag är bra att prata # ja jag är bättre när jag pratar än ee än när jag skriver (tal) 

5) jag pratar med andra elever som jag träffade på börjande i sfi # (tal) 

6) när vi träffades vi pratade engelska alltid (tal) 

7) Dessutom jag tror att det kan blir viktig för er att ha en medelarbetare så socialt som jag. 

(skrift) 

 

Vidare gör Filip skillnad på tempus genom att böja verben i både presens, (exempel 3-5) och 

preteritum (6). Han visar också att han kan särskilja verbgrupperna eftersom han skriver 

verbändelserna korrekt; träffa, pratar, skriver. I exempel 2 och 3 har han korrekta lösningar 

på två tvåverbskonstruktioner, efter hjälpverb följer verb i infinitiv, och exempel 7 och 12 (se 

nedan) visar att det blir fel ibland.   

Ovanstående exempel visar att Filip automatiserar pt-nivå två morfologiskt, men också 

syntaktiskt eftersom han visar flera prov på kanonisk ordföljd, alltså att subjektet kommer 

först i meningen följt av verb och därefter objekt, vilket syns i exempel 3–5 där han inleder 

satsen med ”jag” följt av verb och objekt.  

För att automatisera processbarhetsteorins tredje nivå krävs kongruensmorfologi inom 

frasen. Filips texter har flera belägg för detta då han har korrekt böjda nominalfraser. I det 
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tydligaste exemplet används possessiva pronomen, och i Filips texter förekommer ”mina 

svenska kunskaper”, ”min utbildning”, ”mina erfarenheter” och ”min första lektion var i 

Düsseldorf flygplatsen”. Vidare innehåller Filips texter ett flertal exempel på predikativ 

kongruens som innebär att orden kongruerar inom satsen, som exempel 8–11 visar. Detta 

innefattas av den fjärde nivån inom processbarhetsteorin. 

 
8) Jag är bra på ”PR”! (skrift) 

9) det är ganska lätt för en portugisisk att lära spanska (tal) 

10) när vi måste läsa grammatik det är jättesvårt (tal) 

 

Sammantaget befinner sig Filip morfologiskt sett på pt-nivå fyra, och jag har inte hittat några 

morfologiska belägg för nivå fem som innebär kongruens över satsgränsen.   

Syntaktiskt automatiserar Filip pt-nivå tre eftersom hans texter har flera topikaliserade 

adverbial som följs av inversion i huvudsats, se 11), 12) och 13).  

  
11) ibland jag vet inte när eller var ska jag skriva verb # till exempel om meningar när jag vill 

använda kanske ibland faktiskt (tal) 

12) ibland jag förstår inte ett eller två ord men ee jag kan förstår meningar (tal) 

13) Efter jag förklarade min utbildning i Webdesign, jag arbetade några år som webdesigner 

samt arbetade jag som servitör på deltid. (skrift) 

 

För att automatisera syntaxen på pt-nivå fyra krävs det att man behärskar omvänd ordföljd 

och att negationen hamnar på rätt plats i huvudsatsen. I bisats tenderar satsadverbialet att 

hamna på samma plats, det vill säga direkt efter det finita verbet. Det gör att ordföljden i 

bisatsen blir fel, eftersom strukturen finit verb + inte blir korrekt. Ser man på Filips texter 

förekommer flera belägg för detta (exempel 14–16).  

 
14) det är inte så lätt för spanska att lära portugisiska ## vi har mer ljud på vårt språk som  

spanska har inte och det står olika när du gör en mening (tal) 

15) du skriver inte som du pratar # också på min modersmål vi har inte som svenskarna när du 

behöver att skriva dubbel l eller dubbel t eller så # jag har samma problem med engelska # jag 

aldrig vet inte med dubbel t eller dubbel # för mig den är svårt (tal) 

16) om det är en man som har en stark dialekt jag kan inte förstår (tal) 

 

Sammanfattningsvis befinner sig Filip på pt-nivå fyra syntaktiskt. Jag kan inte finna några 

belägg för pt-nivå fem i hans texter som skulle kunna visa att inläraren klarar av att skilja på 

huvudsats och bisats. 

4.1.2 Lilly 

Lillys texter innehåller en stor del verb som böjs i infinitiv istället för presens vilket 

förekommer främst i det transkriberade materialet, exempel 17, 35 och 36. Hon har dock 
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några exempel på böjningar av verben i såväl tempus, som exempel 20 och 36 visar, samt 

konjugationer och tvåverbskonstruktioner som man kan se i exempel 17–19.  

 
17) # om jag förstår inte jag frågar en gång till xxx jag tränar mer # kan åka # till exempel jag  

aldrig åker själv till Köpenhamn till Växjö # sen jag åka själv och jag vågar (tal) (Lilly) 

18) jag tycker att bra att träna skriva brev eller hur man gör när har brand i mitt hemland och ring 

112 xxx jag vill träna att skriva jag skriver fel xxx (tal) 

19) jag har skrivit några ord som jag förstår inte ## i samma bok # jag har skrivit tre eller två ord 

och sen kommer ihåg inte (tal) 

 

Vidare böjer Lilly substantiv efter plural och bestämdhet, och det visar att hon har 

automatiserat pt-nivå två (exempel 33, 34 och 37). Lillys texter innehåller även prov på 

attributiv kongruens (pt-nivå tre): ”mina klasskamrater”, ”mitt hemland” och ”min familj” är 

exempel på detta. 

 

33) Jag är en person som trött på att höra mina klasskamrater pratar i telefon i lextion i skolan. 

(skrift) 

34) jag tycker roligt att träffa många människor (tal) 

35) ibland jag sakna mitt hemland och min familj # jag sakna dem (tal) 

36) # jag har skrivit tre eller två ord och sen komme ihåg inte (tal) 

37) Man kan stäng av ljud när man är på allmäna platser. (skrift) 

 

För pt-nivå fyra ska det finnas flera belägg på predikativ kongruens. Lillys texter innehåller 

endast två prov på detta: ”Jag är en person” och ”det är lite svårt”. Dessa få exempel är inte 

tillräckligt för att visa att hon morfologiskt automatiserar pt-nivå fyra. Jag har inte heller 

funnit några morfologiska belägg för pt-nivå fem i hennes texter. 

I Lillys skrivna text förekommer inga satser med belägg för omvänd ordföljd, men i 

intervjun visar hon prov på några enstaka topikaliseringar. Se exemplen nedan.  

 
38) om jag förstår inte jag frågar en gång till (tal) 

39) om fråga ord va betyde de va betyde de xxx ja # ja kan gissa ord (tal) 

 

Inget av exemplen i Lillys texter innehåller korrekt omvänd ordföljd, vilket krävs för att man 

ska ha automatiserat pt-nivå tre. Ser man till hennes användning av negation visar hon utifrån 

pt-nivå fyra några prov på korrekt placering, d.v.s. negation efter finit verb i såväl huvudsats 

som bisats (exempel 40–42).  

 
40) jag vet inte # ee # jag försöker att prata de svenska förstå när jag prata # prata sakta # om jag  

förstår inte jag frågar en gång till xxx jag tränar mer (tal) 

41) Man behöver inte att förbjuda prata i telefon på allmäna platser. (skrift) 

42) Jag håller inte med Denis att man borde förbjuda allt mobilprat i skolan och på allmäna  

platser. (skrift)  
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I texterna finns några satser som saknar subjekt. Satsen är därmed inte fullständig och därför 

blir det svårt att avgöra om Lilly behärskar satsadverbialets placering eller inte vilket exempel 

43 och 44 visar.  

 
43) jag förstår men några ord förstår inte xx får slå i lexikon (tal) 

44) jag vill läsa mer ## jag vill lära mer ord # inte många ord kommer ihåg så det x man måste 

läsa många gånger # jag har skrivit några ord som jag förstår inte ## i samma bok # jag har 

skrivit tre eller två ord och sen kommer ihåg inte (tal) 

 

Lilly behärskar placeringen av negation, men hon klarar inte av omvänd ordföljd på ett 

korrekt sätt. Hon befinner sig mellan pt-nivå tre och fyra, och hon har ännu inte automatiserat 

pt-nivå tre. 

4.1.3 Emma 

Emmas texter visar att hon processar pt-nivå två eftersom hon använder ändelser för plural 

och bestämdhet på substantiv (exempel 45–47). Därtill visar hon att hon klarar av att särskilja 

verbgrupperna, eftersom hon skriver ändelserna korrekt; skriver, läst, prata, pratar. Hon har 

även belägg för tvåverbskonstruktioner som visas i exempel 45, 47 och 48.  

 

45) Jag skriver till er eftersom jag har läst insändaren som Dennis har skickat till er. (skrift) 

(Emma) 

46) men det är lättare att prata med ee människor från andra länder så att jag vet att de pratar 

inte så bra också *skratt* (tal) 

47) mm ja ordföljd och ee när du lyssnar ee när läraren pratar du måste skriva så det är inte lätt 

att veta om du ska skriva o eller # å eller o *skratt* vokalerna (tal) 

48) Jag tycker att människor pratar om sina privata problem överallt och de behöver inte 

använda mobiltelefoner. (skrift) 

 

Vidare behärskar Emma morfologin på pt-nivå fyra eftersom hon har flera belägg både för 

kongruens inom frasen (pt-nivå tre) samt predikativ kongruens i sina texter (pt-nivå fyra). I 

exempel 48–50 kongruerar orden inom nominalfrasen med varandra, och i exempel 51–53 

finns kongruens inom satsen. 

 

49) T.ex. jag måste ha min mobiltelefon när jag sitter i skolan och mitt barn är på dagis. (skrift) 

50) jag är inte så mycket här så jag vet inte men ee jag tycker att det är bra att vara här *skratt* 

inte med mitt barn (tal) 

51) jag vet inte # det var svårt (tal) 

52) Vi är olika och vi tycker olika. (skrift) 

53) Jag har också en tips för Dennis: köp en MP3 spelare om du är trött på att höra människor. 

(skrift) 
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Emma korrigerar sig själv när hon talar och märker att hon säger fel: ”normal normala 

tidningar” och ”många vänner # svensk svenska vänner”. Detta torde visa på att hon är 

medveten om att ord och fraser kongruerar med varandra.  

Emma har en mening som kan tyda på att hon behärskar morfologin på pt-nivå fem. 

Hon skriver en mening där verben i presens och perfekt kongruerar med varandra över 

satsgränsen: ”Jag skriver till er eftersom jag har läst insändaren som Dennis har skickat till 

er.” (Emma). Eftersom både presens och perfekt tillhör nutid är jag dock tveksam till om detta 

tyder på att Emma närmar sig den högsta pt-nivån eller inte.  

Det är svårt att avgöra vilken syntaktisk nivå Emmas texter befinner sig på. På pt-nivå 

två använder inläraren oftast rak ordföljd, medan man på nivå tre topikaliserar följt av fel 

ordföljd. I intervjun talade Emma bara med rak ordföljd, och i hennes skrivna text 

förekommer endast två exempel på omvänd ordföljd i exemplen 54 och 55.  

 
54) När man behöver prata i mobilen kan man gå ut. (skrift) 

55) Om min son mår inte bra eller hade han en olycka på dagis?! De kan ringa mig direkt. 

(skrift) 

 

I exempel 54 placerar Emma en adverbial bisats först i meningen följt av korrekt ordföljd. I 

exempel 55 är interpunktionen fel, men väljer man att se det som en grafisk mening 

framförställer hon en bisats som följs av subjekt, alltså felaktig ordföljd.  

Emmas text innehåller för få belägg för att kunna avgöra på vilken nivå hon befinner sig 

sett till omvänd ordföljd, men samtidigt visar hon andra belägg som pekar på att hon uppnår 

pt-nivå fyra då hon placerar negationen på rätt plats i huvudsats. Se exempel 50 samt 56–58.  

 

56) nej jag måste ee öva mer att prata det är inte lätt därför att ee jag har inte så många vänner # 

svensk svenska vänner # så det är inte lätt att prata (tal) 

57) Jag tycker att människor pratar om sina privata problem överallt och de behöver inte 

använda mobiltelefoner. (skrift) 

58) det går inte så bra därför att jag ee hur kan jag säga det # ee # jag vill inte prata så mycket 

för att jag tycker att jag pratar inte så bra grammatisk (tal) 

 

Emmas texter ger också prov i exempel 58 på pt-nivå fyra då hon placerar negationen direkt 

efter finit verb även i bisats. Sammantaget visar Emmas ordföljd att hon processar vissa delar 

av den tredje och fjärde nivån, men att hon inte riktigt har automatiserat pt-nivå fyra ännu.  

4.1.4 Anna 

Annas texter innehåller substantiv som är böjda efter plural samt bestämdhet (exempel 60, 62, 

63, 64), vilket pekar på att hon processar pt-nivå två. Därtill visar hon ett prov på 

tempusböjning i exempel 65, och hon behärskar konjugationerna (exempel 59, 60, 61, 64, 65). 
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I texterna förekommer också många tvåverbskonstruktioner med hjälpverb följt av infinitiv, 

som exempel 59 och 61–63 visar.  

 
59) kanske jag stannar här och tittar i lexikon därför jag kan inte prata bra (tal) (Anna) 

60) - du behöver inte vänta länge att andra människor svarar dig  (tal) 

61) jag har inte så många problem med grammatik när jag ska skriva  (skrift) 

62) Ibland de måste ringa till sjukhuset eller doktorn ringer till dem. (skrift) 

63) - du kan ringa och boka tid hos läkaren, tändläkare, och så vidare (skrift) 

64) Jag tycker att är det omöjligt att förbjuda mobiltelefoner i skolan, därför att några personer 

har till exempel sjuka barn. (skrift) 

65) - om du behöver hjälp, till exempel hade du en olycka, ringer du till 112  (skrift) 

 

I Annas texter finns såväl attributiv kongruens (exempel 66–68) som predikativ kongruens 

(exempel 69–72), vilket gör att hon morfologiskt befinner sig på pt-nivå fyra. Jag har inte 

hittat några morfologiska belägg för pt-nivå fem i texterna. 

 
66) - du kan ringa eller skriva meddelande till din vän eller lärare om kommer du för sent till 

skolan eller på bio (skrift) 

67) Du kan lyssna musik på mp3-spelare på bussen och tåget om du vill inte lyssna andra  

människor. (skrift) 

68) jag har inte så många problem med grammatik när jag ska skriva  (tal) 

69) Jag tycker att är det omöjligt att förbjuda mobiltelefoner i skolan, därför att några personer 

har till exempel sjuka barn. (skrift) 

70) det är lätt tror jag  (tal) 

71) det är svårt  (tal) 

72) jag är inte blyg för honom  (tal) 

 

Sett till syntaxen har Anna flera exempel på topikaliseringar som följs av felaktig ordföljd (pt-

nivå tre), som i exempel 73–76. En del av texten har Anna skrivit i punktform, t.ex. ”- i 

kyrkan, när talar präst”. Detta gör att man kan analysera ordföljden i meningarna på olika sätt. 

Man kan exempelvis se några av dem som inledande bisatser, och andra som inskjutna satser. 

Jag har valt att bortse från denna del av texten gällande ordföljd eftersom den inte är skriven i 

löpande form. Detta kan givetvis ha påverkat bedömningen av vilken pt-nivå Anna befinner 

sig på, men jag anser att det hade kunnat påverka utgången lika mycket om jag hade valt att 

ändra om i hennes text till korrekta grafiska meningar. 

 

73) en del jag förstår # det är roligt # en del inte ## hörförståelse # (tal) 

74) ibland de pratar för fort # snabbt # men annars bra  (tal) 

75) ibland jag frågar en gång till eller vad sa du  (tal) 

76) nu det är bättre än tidigare  (tal) 

 

För att processa pt-nivå fyra ska man behärska omvänd ordföljd samt placera negationen på 

rätt plats i huvudsats. I Annas texter finns det endast ett exempel på omvänd ordföljd: ”Så 

därför håller jag inte med Dennis!” Det finns för få belägg för att avgöra om hon processar 
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nivå fyra. Hon har dock placerat negationen efter finit verb på flera ställen i texterna, se 

exempel 77–80. 

 
77) jag är inte blyg för honom (tal) 

78) *skratt* jag kan inte laga mat # jag vet inte # jag har inte läst  (tal) 

79) Du kan lyssna musik på mp3-spelare på bussen och tåget om du vill inte lyssna andra 

människor. (skrift) 

80) dåligt # jag tror att jag har inte bra betoning # uttal # jag tränar inte  (tal) 

 

Eftersom Anna placerar negationen direkt efter finit verb i såväl huvudsats som bisats 

(exempel 79 och 80) tyder det på att hon håller på att processa pt-nivå fyra, men att hon 

förmodligen inte har processat klart eftersom hon har för få exempel med omvänd ordföljd. 

4.1.5 Informanternas uppfattningar och pt-nivåer  

I följande stycke redogör jag för vad informanterna själva säger om sina grammatiska 

kunskaper.  

Filip och Emma säger båda i intervjun att de har svårt för ordföljd i huvudsats och 

bisats, och i analysen visar det sig stämma. De befinner sig på processbarhetsteorins fjärde 

nivå och har uppvisat flera belägg för såväl morfologi som syntax på denna nivå, därmed inte 

sagt att de har automatiserat alla grammatiska regler än. Vidare menar Filip att han är osäker 

på tempus och verbformer, men analysen visar att han har många belägg för 

tvåverbskonstruktioner och flertalet av dem var grammatiskt korrekta. 

Anna har också uppnått pt-nivå fyra sett till morfologin, men hon har inte riktigt 

automatiserat syntaxen. Detta speglar hennes syn på de egna kunskaperna eftersom hon har 

rätt i att hon har svårt för ordföljd i huvudsats och bisats.  

Lilly befinner sig mellan pt-nivå tre och fyra sett till syntaxen, men morfologiskt 

automatiserar hon processbarhetsteorins tredje nivå. I hennes texter finns flera verb som böjs i 

infinitiv istället för i presens. I intervjun framkom inget om att hon betraktar presensändelser 

som besvärliga, men eftersom det förekommer främst i det muntliga materialet tror jag att det 

beror på att hon har svårt för att uttala r-ljudet. När hon pratar faller det förmodligen bort, och 

därmed saknas ändelsen i hennes uttal. 

Jag hittade fler belägg för de olika nivåerna i Filips, Lillys och Annas muntliga 

produktion än i den skriftliga produktionen. Hos Anna fann jag däremot fler belägg i den 

skrivna texten. Detta speglar hennes självbedömning då hon medgav att hon är blyg och inte 

tycker om att prata. Lilly är den som befinner sig på lägst nivå sett till processbarhetsteorin, 

men hon hade ändå flest muntliga belägg. Enligt hennes egen utsago kan hon prata och göra 



 22 

sig förstådd, och mängden muntliga belägg torde visa att hon tror på och förlitar sig till sina 

muntliga kunskaper. Anna vågar använda språket trots att hon anser att hon inte kan prata så 

mycket. Hon hade fler belägg i den muntliga produktionen än i den skriftliga. Emma känner 

sig också osäker när hon ska prata svenska, men hon hade också fler belägg i den skriftliga 

produktionen än i den muntliga. Detta speglar hennes farhågor och visar att hon tar det säkra 

före det osäkra. Hon skriver förmodligen mer än hon pratar eftersom hon känner att hon 

behärskar skrift bättre.   

Slutligen var Filip den som hade flest belägg för den fjärde pt-nivån, och det är 

anmärkningsvärt eftersom han skrev prov på en lägre nivå (kurs C) än de andra 

informanterna. Sett till processbarhetsteorin kan man ana att lärarna har missbedömt Filips 

kapacitet och låtit honom studera och göra prov på en för låg nivå, för han kanske hade klarat 

att få ett godkänt betyg även på D-nivån vid provtillfället. Beaktansvärt är också att Filip blev 

godkänd på sin kurs medan Emma, som har färre belägg än Filip för nivå fyra, fick Väl 

Godkänt på kurs D. Man mäter inte enbart de grammatiska kunskaperna på det nationella 

provet, men det är ändå anmärkningsvärt att deras resultat skiljer sig så mycket åt på provet 

medan deras språk ligger så nära varandra sett till pt-analysen. 

4.2 Informanternas skriftliga kunskaper  

Nedan redovisas informanternas uppfattningar om sina skriftliga kunskaper följt av en 

redogörelse över den skriftliga delens resultat på de nationella proven. 

4.2.1 Informanternas uppfattningar om sina skriftliga kunskaper 

De fyra informanterna har själva ett gemensamt problem när de skriver: ordföljd. Emma 

tycker att det går ganska bra att skriva, och Anna tycker att det är lätt. Båda två säger dock att 

de har problem med ordföljd i huvudsats och bisats, och de anser sig behöva öva mer på det. 

Lilly nämner också att hon ofta har problem med ordföljd, varav ordföljd i bisats är det 

svåraste. Filip delar de andras uppfattningar och menar att det är svårt att veta var han ska 

skriva verbet i meningar där han vill använda satsadverbial. Han har aldrig gjort ett nationellt 

prov inom sfi förut och är osäker på hur det kommer att gå. 

 
81) jag vet inte jag verkligen vet inte # mm # jag e lite ee # ee jag e inte inte riktig inte 

rädd riktig men ah jag vet inte va ska händer för att jag vet att min # min ordföljd är 

kanske mitt starkast fel. (Filip) 
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I matrisen, där informanterna fick markera de mål de anser sig uppnå, markerade Filip att han 

uppnår ”skriva korta personliga texter för att förmedla erfarenheter och åsikter och beskriva 

upplevelser”, medan han strök under andra delar av målen i kurs C som innebär att kunna 

skriva ”korta, faktaorienterade texter om bekanta ämnen” och att skriva ”vanligt 

förekommande, mer formella texter” (SKOLFS 2009c:3). Han anser att han bara uppnår dessa 

mål ibland eftersom det är svårt att formulera den typen av text. Filip säger att han inte är bra 

på att skriva svenska eftersom man inte skriver som man pratar och nämner att hans 

modersmål inte har dubbla konsonanter, t.ex. dubbelt l eller dubbelt t, vilket gör svenskan 

svår. Filip känner att han behöver arbeta mer med tempus och verbformer eftersom han är 

osäker på hur de olika formerna ska användas.  

Lilly anser att hon behöver träna på att skriva brev och berättelser. När hon skriver blir 

det fel emellanåt, påstår hon, och hon glömmer stor bokstav och punkt ibland. Hon förklarar 

att hon kan glömma en del ord, men anser att hon själv alltid förstår vad hon har skrivit.  

 

82) jag skriva # mm fel ibland # men bara # stor bokstav i början eller ibland glöm punkt # 

och ee # när xxx ord jag glöm lite xxx ## men när jag skriva jag tycke jag förstå va 

menar jag *skratt*. (Lilly) 

 

Lilly har gjort nationella prov tidigare, precis som Emma och Anna, och hon tror att den 

skriftliga delen på det nationella provet kommer att gå bra. Emma och Anna tror också att de 

blir godkända skriftligt. Skriftlig färdighet, vilket innebär bl.a. att eleven ska kunna 

kommunicera genom att ”skriva sammanhängande texter om händelser och ämnen som är 

bekanta eller av personligt intresse” samt ”skriva enkla argumenterande texter för att förmedla 

information och tankar om konkreta och abstrakta ämnen” (SKOLFS 2009c:3), ansåg både 

Emma, Anna och Lilly att de uppfyller då de markerade samtliga mål i matrisen.  

4.2.2 Informanternas resultat på den skriftliga delen på det nationella 

provet 

Tabell 2 visar resultatet av den skriftliga delen på informanternas nationella prov. Resultatet 

återges via beteckningarna EUM (ej uppnått målen), G (godkänd) och VG (väl godkänd). 

Filip genomförde prov på kurs C medan de andra informanterna gjorde prov på kurs D, men 

uppläggen i proven såg likadana ut och man kunde få samma betyg på de olika delarna.  
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Tabell 2. Informanternas resultat på den skriftliga delen på det nationella slutprovet för sfi kurs C och D 

Provdel Betygsnivåer Filip Emma Anna Lilly 

Skriva EUM/G/VG G VG G G 

 

På skrivuppgiften fick alla informanterna, vilket framgår av tabell 2, betyget Godkänt utom 

Emma som fick Väl godkänt. Enligt lärarna följde informanterna på D-kursen instruktionerna 

som man bör. I Emmas uppsats förekom felstavningar av vokaler samt problem med omvänd 

ordföljd med negation och bisats där negationen hamnade på fel plats, men det störde inte 

förståelsen. Såväl lärarna som jag bedömer att Emma har ett flyt i texten genom att språket 

binds ihop med pronomen, konjunktioner och subjunktioner.  

Anna hade liknande problem med omvänd ordföljd, speciellt i långa meningar med 

bisatser. Hon hade även glömt att skriva ut en del prepositioner och subjunktioner, och det 

ansåg lärarna försvårade läsningen av texten.  

Lillys text var lärarna oense om. En av dem ville underkänna hennes text, medan de 

andra ansåg att hennes text visserligen var svag men ändå godkänd. Lilly hade svårigheter 

med framförallt omvänd ordföljd i både huvudsatser och bisatser. Hon hade också glömt att 

skriva ut några ord, både konjunktioner och verb. De ansåg dock att man förstod vad hon 

menade, vilket ledde till att uppgiften blev godkänd trots lärarna inte var eniga.  

Filip skrev också en godkänd text, med motiveringen att han följde instruktionerna väl, 

att det var lätt att följa hans resonemang, och att han visade att han kan många olika ord. Han 

skrev dock talspråkligt och det förekom många felstavningar, framförallt vid dubbeltecknade 

konsonanter, t.ex. ”flytade”, ”ansvarigsful” och ”mäniskor”. Han använde också presens efter 

hjälpverb istället för infinitiv. Lärarna ansåg att han behöver arbeta mer med meningar som 

innehåller flera verb.  

4.3 Informanternas muntliga kunskaper  

I följande avsnitt redovisas informanternas uppfattningar om sina muntliga kunskaper följt av 

en redogörelse över resultatet på de nationella proven på de muntliga delarna. 

4.3.1 Informanternas uppfattningar om sina muntliga kunskaper 

Filip och Lilly lever båda två med svensk partner, och de upplever att det hjälper dem att lära 

sig svenska. Filip talar mest engelska hemma, men ibland talar de svenska och han säger att 

det går bättre att samtala på svenska nu än det gjorde för två, tre månader sedan eftersom hans 
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grammatik har utvecklats. Filip berättar han att han lyssnade på en sång av Cornelis 

Vreeswijk en gång, vilket han tyckte var väldigt svårt. Däremot tyckte han att det var ganska 

lätt att förstå när han tittade på en film som var anpassad för sfi, och han menar att hans 

prestationer på det nationella provet förmodligen ser olika ut beroende på hur uppgifterna är 

konstruerade. I matrisen markerade Filip de muntliga målen, det vill säga samtal och muntlig 

interaktion samt muntlig produktion, som uppnådda. Det innebär exempelvis att kunna 

medverka och kommunicera i förutsägbara situationer, t.ex. ”utbyta tankar och information 

om bekanta ämnen i korta samtal” och ”beskriva och återberätta upplevelser” (SKOLFS 

2009c:3). 

Filip upplever att han kan ha problem med att förstå vad andra säger vilket gör att han 

då själv får svårt att föra en konversation. Om en person talar med dialekt förstår han 

ingenting, men han bemödar sig att förstå sammanhanget genom att försöka fundera ut vad 

personen menar. Lilly är av samma uppfattning. När människor pratar snabbt eller har dialekt 

tycker hon att det blir svårt att följa med i ett samtal. 

 

83) fråga va betyder de # kan du berätta ee om lätt ord som jag förstå eller # kan till 

exempel kan du krita bil elle # x till exempel jag mena den ja xxx. (Lilly) 

 

Om Lilly inte förstår vad personen hon pratar med säger, frågar hon vad personen menar. Hon 

säger också att hon själv kan vara svår att förstå ibland eftersom hon har svårt för att minnas 

ord och inte alltid hittar de ord hon vill använda. Då kan det bli svårt för henne att föra 

konversationen framåt.  

När Lilly pratar försöker hon tala så att svenskarna ska förstå, och hon säger att hon 

tränar mer på att prata när hon åker till andra städer för då vågar hon mer. Hon är lite nervös 

inför att prata på det nationella provet, men hon tror att det kommer att gå ganska bra. Lilly 

anar att hon kommer att säga ord på fel plats, men hoppas att lärarna kommer att korrigera 

henne och förklara vad hon ska säga för att det ska bli rätt. 

Emma och Anna anser att de inte är bra på att prata. Båda två pratar polska i hemmet, 

och de har inga svenska vänner som de kan prata svenska med. Emma vill vara i skolan 

eftersom hon måste prata och träna svenska, vilket även Anna säger att hon behöver öva på.  

 

84) jag måste öva ## ja tror betoning # ah uttal. (Anna) 

 

Anna tycker inte att hon har en bra betoning och ett bra uttal. Hon säger att hon inte tränar, 

och förklarar att hon är blyg men att hon har en kompis som kan svenska som hon träffar 
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ibland. Han säger till henne att hon pratar bra, men att hon måste prata hela tiden. Hon 

berättar att hon inte är blyg för honom, och att hon vågar prata mer om hon känner personen. 

Anna tycker att det är roligt när hon förstår andra men anser att hon behöver lyssna mer på 

människor för ibland tycker hon att de pratar för fort och då förstår hon inte och 

kommunikationen blir lidande. I samtal med andra försöker hon gissa vad ord betyder eller 

fråga en gång till för att försöka föra konversationen framåt. Ibland slår hon också upp ord 

som hon inte förstår i lexikon. Om den muntliga delen på det nationella provet säger Anna att 

hon kanske kommer att få stanna kvar i skolan eftersom hon inte kan prata bra. 

Emma anser att det inte går så bra att samtala med andra på svenska. Hon är skeptisk till 

att tala på det nationella provet och vet inte hur det kommer att sluta. 

 

85) ee de går inte så bra därför att jag ee # hur kan jag säga de # ee # jag vill inte prata så 

mycket # för att jag tycker att jag pratar inte så bra grammatisk # xxx # så # jag e rädd 

lite. (Emma) 

 

Emma är rädd för att prata och tycker att det är lättare att prata med människor från andra 

länder eftersom hon vet att de inte heller pratar korrekt. Hon anser att hon behöver öva mer på 

att lyssna på andra som talar svenska, t.ex. diktamen. Emma behöver öva vokalerna, särskilt o 

och å, eftersom hon tycker att det är svårt att höra skillnad och skriva rätt.  

Emma och Lilly markerade de muntliga målen som uppnådda i matrisen. På kurs D 

innebär det bland annat att eleven kan medverka i både informella och mer formella 

situationer genom att ”delta i samtal om ämnen av allmänt intresse och i viss mån anpassa sitt 

språk efter situationen” och att eleven kan kommunicera i nämnda situationer genom att 

”beskriva och jämföra åsikter, känslor och intryck” (SKOLFS 2009c:4). Anna fyllde inte i 

samtliga mål som uppnådda, utan strök under de mål som hon sa är svåra för henne: ”beskriva 

problem och jämföra, bedöma, diskutera och argumentera för olika alternativ” samt ”beskriva 

och jämföra åsikter, känslor och intryck” (SKOLFS 2009c:4). 

4.3.2 Informanternas resultat på den muntliga delen på det nationella 

provet 

Den muntliga delen på informanternas nationella prov redovisas i tabell 3. Resultatet återges 

med beteckningarna EUM (ej uppnått målen), G (godkänd) och VG (väl godkänd). 

Informanterna läste olika kurser, men provens upplägg var likadana och man kunde få samma 

betyg på de olika delarna. 
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Tabell 3. Informanternas resultat på den muntliga delen på det nationella slutprovet för sfi kurs C och D 

Provdel Betygsnivåer Filips Emma Anna Lilly 

Tala EUM/G/VG (två uppgifter) G, G VG, VG EUM, EUM EUM, EUM 

 

Som framgår av tabell 3 fick Emma Väl godkänt på den muntliga provdelen, och Filip fick 

Godkänt. Lärarnas bedömningar grundar sig i att de båda är duktiga på att kommunicera med 

andra, och om de inte blir förstådda omformulerar de sig och hittar andra vägar för att nå 

fram. Detta saknades hos de andra informanterna. Vidare har Emma ett bra uttal, 

grammatiken är mestadels korrekt, och när hon talar framkommer det att hon har ett stort 

ordförråd. Filip har enligt lärarna inte kommit riktigt lika långt. Han visar att han kan många 

ord, men han böjer ofta orden fel. Han behöver arbeta mer med användning av hjälpverb 

eftersom han använder presens istället för infinitiv, och han har svårt med omvänd ordföljd. I 

detta sammanhang ska vi komma ihåg att Filip skrev prov på C-nivå, och de andra 

informanterna på D-nivå. De har olika krav på sig för att bli godkända, och eftersom Filip 

befinner sig på en kurs med lägre språklig nivå än de övriga är kravet på den språkliga 

korrektheten således inte lika hög. 

Anna och Lilly uppnådde inte målen för samtal och muntlig interaktion samt muntlig 

produktion (tabell 3 ovan). Detta beror bland annat på att de behöver arbeta mer med uttal. 

Anna har ett stackatoliknande uttal och lärarna menar att hon måste arbeta bort det mer för att 

bli godkänd. Anna är dessutom blyg, och därför pratar hon inte så mycket som lärarna önskar.  

Lilly klarade av att interagera ganska bra enligt lärarna, men hon når inte alla muntliga 

mål eftersom hon ofta glömmer den sista stavelsen i ord. Det gör att det är svårt att höra om 

hon exempelvis använder presens eller preteritum och således behärskar skillnaderna 

däremellan. Lilly har även svårt för att uttala s- och r-ljud. Detta behöver hon öva mer på 

innan lärarna anser att hon når målen för muntlig produktion. 

4.4 Analys av informanternas självbedömning och deras resultat 

på det nationella provet  

Filip blev godkänd på det nationella provet trots att samma grammatiska fel återkom både när 

han skrev och när han talade. Han hade rätt i att ordföljden inte skulle bli korrekt. Det syntes 

också i provet att han har svårigheter med svenskans dubbelkonsonanter, precis som han själv 

påpekade. Provet innebar även att han skulle använda ett formellt språk. Det lyckades Filip 

med till viss del, men precis som han markerade i målen är sådana texter svåra att skriva för 

honom. Den formella tonen i texten brast i och med hans stavning och grammatiska fel som 
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gjorde texten svårläst. Vidare gjorde han, som han också förutsåg, genomgående fel i 

meningar med flera verb. Filip verkar medveten om såväl sina kunskaper som sina 

svårigheter.  

Emma tenderar att ha en tydlig bild av sina kunskaper då hennes självbedömning 

stämde väl överens med lärarnas bedömning. Hon anser att det går bra för henne att skriva 

och hon fick Väl godkänt på skrivuppgiften. Emma hade några fel med ordföljd, vilket hon 

också trodde att hon skulle ha. Hon hade även några felstavningar i sin text, framförallt på 

vokaler, vilket kan bero på att hon har svårt för vokalljuden. Emma menar att det är svårt att 

höra skillnad på vokalerna, och om hon skriver som hon talar kan det vara orsaken till att hon 

skriver fel. Emma visste inte hur den muntliga uppgiften skulle gå, men den blev väl godkänd. 

Osäkerheten som framkom visas inte i hennes markeringar i matrisen. Detta kan bero på att 

hon, trots att hon är osäker på sitt eget talande, är säker på att hon når målen ändå. Hon kände 

möjligen osäkerhet inför situationen att tala trots att hon trodde att hon skulle nå de muntliga 

målen. Samtidigt kanske Emma inte hade kursmålen i åtanke under intervjun, men när hon väl 

läste målen insåg hon möjligen att hon når dem trots de svårigheter hon anser sig ha.  

Två av informanterna i studien blev underkända på den muntliga delen på provet, Anna 

och Lilly. Anna upplever skrivandet som enkelt trots vissa problem med ordföljd, och det 

visade sig stämma med det godkända betyget och lärarnas bedömningar, men gällande hennes 

svårigheter är de enligt egen utsago att lyssna och prata. Att hon känner så beror förmodligen 

på att hon inte har många att öva det svenska språket med, och därmed är hon inte van vid att 

använda svenska språket. Hon medgav också att hon inte riktigt vågar prata, vilket lärarna 

märkte under det nationella provet. Anna verkar ha en realistisk bild av sina egna 

språkkunskaper eftersom hon klarade av det som hon trodde att hon skulle klara och blev 

underkänd på det som hon trodde att hon skulle bli underkänd på.  

Lillys muntliga färdigheter uppnår inte godkänd nivå, vilket går stick i stäv med hennes 

egen uppfattning då hon trodde att det skulle gå bra för henne att prata. Hon tappar ofta den 

sista stavelsen i ord och glömmer ändelser, något som också är påfallande i transkriberingen 

(exempel 35 och 43). Lillys självbedömning och lärarnas bedömningar stämmer inte överens, 

och det verkar som om Lilly framförallt överskattar sina muntliga färdigheter. När det gäller 

hennes skriftliga färdigheter tenderar hon att ha bättre insikt. Att hon har svårt för ordföljd 

syntes i texten och att lärarna var oense om kvaliteten på hennes text bland annat för att hon 

glömde att skriva ut en del ord torde visa att Lillys uppfattning om att hon har svårt för att 

minnas ord stämmer. I intervjun sa Lilly dock att hon behöver öva mer på att skriva brev och 

berättelser, men ändå markerade hon samtliga skriftliga mål som uppnådda i matrisen. Detta 
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blir motstridigt eftersom hon uppenbarligen känner att hennes kunskaper är begränsade. 

Motstridigheterna Lilly uppvisar innebär sannolikt att hon inte riktigt förstår innebörden av 

målen. Det kan dock vara så att hon inte hade kursplanens mål i åtanke under intervjun och 

kan således ha kommit på andra tankar när hon såg målformuleringarna. Lilly saknar möjligen 

begrepp för samtal om lärande och kunskaper, och således kan hennes definitioner av 

kunskaper vara annorlunda än lärarnas.  

5 Diskussion av resultat   

I följande avsnitt diskuterar jag resultaten i förhållande till den teorietiska basen för studien. 

Jag ville undersöka vilka uppfattningar informanterna har om sina språkkunskaper, samt vad 

processbarhetsanalysen och resultatet på det nationella provet visar om informanternas 

grammatiska utveckling. 

5.1 Informanternas uppfattningar i förhållande till uppnådda 

resultat  

Elever kan ha en någorlunda god uppfattning om sina prestationsnivåer men ibland avviker de 

från lärarnas bedömningar (Oscarson 2006:192). I bedömningen av Filips och Annas 

kunskaper verkade de dock stämma överens. Oscarson (2006:200f) menar också att eleverna 

har svårt för att relatera sina prestationer till de form- och funktionskrav som finns, men det 

menar jag inte stämmer i Filips och Annas fall. De kan tydligt klargöra för sina svårigheter 

gällande såväl form som funktion. De vet vad de behöver utveckla och arbeta med, och de 

visar således att de har utvecklat självbedömningen till att tänka på vad de behöver bli bättre 

på och hur de ska göra (Cox & Jullia 2007:22f). Anna och Filip har en metakognitiv insikt 

som innebär att de kan definiera sina styrkor och svagheter (Duvhammar, Nordmark & 

Sandwall 2001:297). De verkar båda förstå vad målen innebär och förstår till synes hur 

undersökning och bedömning hänger ihop (Oscarson 1998:147).  

Emma verkade också säker på att hon skulle nå målen, och kan antyda att arbete med 

matriser leder till att eleven tänker mer på sin kunskapsutveckling (Cox & Jullia 2007:22f), 

och att det har gjort det lättare för henne att veta hur hon ska göra för att nå målen. Emma 

verkar införstådd med de förväntningar som finns och vad hon bör fokusera på i lärarnas 

bedömning (Jönsson 2012:92f). Precis som Söderbergs (2010:19) studie visade finns det ofta 
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några elever som underskattar sina färdigheter (jfr Svensson & Wibeck 2008). Det stämmer 

delvis in på Emma eftersom hon klarar av att prata och kommunicera mer än hon tror.  

Lilly har uppvisat minst självkännedom i sin självbedömning. En anledning kan vara att 

hon inte förstår innebörden i kursmålen trots att det enligt såväl Skolverket (2005b:29) som 

Jörgel-Löfström (2005:124f) är viktigt att eleverna får information om kursens mål, 

konkretiseringar av målen och betygskriterier när de läser en kurs. För att eleverna ska förstå 

vad bedömningen innebär, och varför de blir bedömda på ett visst sätt, krävs det också att de 

är införstådda med olika ord och begrepp som används i samtal om lärande och bedömning. 

Detta kan vara något som Lilly helt eller till viss del saknade. Vidare var lärarna oense om 

Lillys text, vilket visar att det inte bara är elever som kan under- och överskatta sina 

prestationer, utan att också lärare kan ha olika uppfattningar. 

Lilly visar på ett gott självförtroende när hon bedömer sina egna förmågor men hon 

överskattar sina prestationer, något som är ovanligt i både Söderbergs studie (2010) och 

Svensson & Wibecks undersökning (2008). Hennes resultat går också tvärt emot Oscarson 

som menar att eleverna talar och hör språket oftare och att det därmed torde bli lättare att bli 

medveten om sin muntliga förmåga än den skriftliga (Oscarson 2006:200f). I Lillys fall verkar 

Skolverkets uttalande att ”elever som tycker att ämnet är roligt, viktigt och intressant och 

elever som tycker om att läsa och skriva skattar sina kunskaper i ämnena högt” (2004:23) 

stämma.  

5.1.1 Informanternas självbedömning, pt-nivåer och provresultat 

Resultatet av undersökningen antyder att det finns en vattenavdelare på processbarhetsteorins 

fjärde nivå, precis som Eklund Heinonens studie (2009) också visar. Mina analyser visar att 

de som blev godkända på det nationella provet, Filip och Emma, befinner sig på pt-nivå fyra. 

Enligt Eklund Heinonen (2009:121) klarar man för det mesta Tisus-testet om man befinner sig 

på pt-nivå fyra, medan de som inte ännu hade nått upp dit blev underkända.  

I Tisus-testet bedöms innehåll, interaktion, ordförråd, prosodi och kommunikativa 

funktioner i första hand och grammatisk färdighet i andra hand (Eklund Heinonen 2009:64f). I 

det nationella provet för sfi är tillvägagångssättet i min tolkning liknande. I bedömningen 

fokuserar läraren på helheten och att språket ska vara funktionellt, och sedan tittar läraren på 

detaljerna.  

Eklund Heinonen (2009:132) kunde se en tendens till att elevernas kommunikativa 

funktioner bidrog till att de blev godkända på Tisus trots att de inte nådde pt-nivå fyra. Något 

sådant samband går dock inte att finna i min studie. Resultatet på det nationella provet i 
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förhållande till pt-analyserna visar att de som nådde pt-nivå fyra blev godkända, medan de 

som inte nådde pt-nivå fyra fullt ut, Anna och Lilly, blev underkända. Enligt Annas egen 

uppfattning är det svårt att kommunicera muntligt, och det visade sig också i det underkända 

resultatet på det nationella provet. Eftersom Anna är tystlåten kan man misstänka att lärarna 

kan ha lurats att tro att hon kunde mindre eftersom hon inte pratade lika mycket som Emma 

som också gjorde det nationella provet. Ser man dock till pt-analysen befinner de sig på 

samma nivå morfologiskt men inte syntaktiskt, och olikheterna dem emellan i bedömningen 

på skrivuppgiften på det nationella provet kan bero på problem med ordföljden. Emma kan ha 

tagit det säkra före det osäkra, och därmed lurat lärarna att tro att hon kan mer än vad hon 

faktiskt kan. Hon var rädd inför provsituationen och rädd att använda fel ordföljd, och det kan 

ha varit skälet till att hon endast, förutom i en mening, skrev med rak ordföljd. Det är lätt att 

lura ögat att en text är bra när meningarna hela tiden inleds med subjekt följt av korrekt 

ordföljd eftersom sådana texter ofta blir lättare att läsa.  

5.2 Metodkritik 

Denna studie är en fallstudie och bygger på ett begränsat material. Man kan alltså inte dra 

några generella slutsatser av resultatet, och det var heller inte min avsikt. För att undersöka 

elevernas språknivå användes processbarhetsteorin, som bygger på muntlig produktion och 

min analys gjordes på spontant tal. Jag undersökte alltså hur informanternas grammatiska 

förmåga kom till uttryck i intervjuer, men också i deras skriftliga uppgift på det nationella 

provet. Att göra pt-analys på skriven text är inte så utforskat och därför skulle det kunna ge ett 

annat resultat.    

Studien saknar informanternas reflektion, funderingar och iakttagelser efter provet. För 

att få en ännu tydligare bild av informanternas självbedömning skulle en andra intervju efter 

att de hade fått veta sina provresultat vara fruktbart. 

6 Slutsatser 

Studien visar att informanternas uppfattningar om sina egna kunskaper till stor del stämmer 

bra överens med resultatet på det nationella provet, alltså lärarnas bedömningar. De visar en 

medvetenhet över hur deras prestationer ligger till i förhållande till kursmålen. Samtliga 

menade att de når alla mål, men ibland markerade de mål som de har svårt för. Resultatet på 



 32 

det nationella provet och analyserna av deras språk utifrån processbarhetsteorin visade sedan 

samma resultat som de själva förutsåg. Att informanterna har god självinsikt kan ha att göra 

med att de arbetar med matriser där målen är nedbrutna till konkreta beskrivningar över vad 

de ska kunna för att klara kursen. Jag menar att arbetet med matriser kan främja elevernas 

inlärning eftersom de hela tiden kan följa sin egen utveckling och se vad de behöver göra för 

att fortsätta utveckla sitt språk. Antalet deltagare i min undersökning var inte så många, och 

man hade därför kunnat göra en liknande studie som denna med större antal informanter för 

att kunna dra mer generella slutsatser av resultatet. Man kan även forska vidare inom detta 

område genom att jämföra en elevgrupp som arbetar med matriser med en grupp elever som 

inte arbetar på samma sätt. På så vis kan man se om det faktiskt är matriserna som ligger till 

grund för elevernas goda självkännedom, eller om det ligger andra faktorer bakom.  

I studien har det även framkommit att informanternas pt-nivå inte kunde förutsäga 

resultatet på det nationella provet. Av Eklund Heinonens undersökning kan man dra slutsatsen 

att gränsfall mellan nivå tre och fyra blir godkända på Tisus-testet, men något sådant samband 

går inte att finna när det gäller de nationella proven inom kurs C och D på sfi. Detta anser jag 

pekar på att processbarhetsanalys endast ska användas som ett redskap för att bedöma var en 

elev befinner sig och hur denne kan jobba vidare med grammatiken, och således inte som ett 

redskap för betygsbedömning. Det är ändå av vikt att lägga märke till att gränsfallen mellan 

pt-nivå tre och fyra blev godkända på Tisus-testet medan det i den här studien blev tvärtom. 

Sfi-kurserna bör vara enklare att bli godkända på än Tisus, och därför skulle man kunna 

undersöka vidare för att se vad det egentligen är man mäter och kräver på de olika testen och 

var gränserna dem emellan går. 
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Bilaga 1. Frågeschema för intervju 

 

Bakgrund 

Namn: 

Ålder: 

Antal terminer på sfi:  

Jag läser på kurs:  

Vilka språk talar du? 

Hur länge har du läst svenska? 

 

Språkkunskaper  

 Finns det något som du tycker om att göra i skolan? Vad i så fall, och varför? 

 Finns det något som du inte tycker om att göra? Vad i så fall, och varför? 

 Vad tycker du att du är bra på när det gäller att prata, läsa, skriva och lyssna på 

svenska? 

 Vilka texter på svenska tycker du att du klarar av att läsa och förstå? T.ex. brev, 

information från myndighet, tidningar, tidtabeller, recept, lärobokstexter, 

skönlitteratur. 

 Hur klarar du att skriva på svenska? 

 Finns det något som du känner att du behöver öva mer på? Vad i så fall? 

 Tänk på sfi-undervisningen. Hur är det i skolan tycker du? 

 Vad gör du i skolan? 

 Hur går det när du pratar och försöker ha ett samtal med andra på svenska?  

 Hur tror du att det kommer gå för dig på det nationella provet?  
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Bilaga 2. Deltagande i undersökning 
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Bilaga 3. Transkriptionsprinciper 
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Bilaga 4. Matriser 

Kurs C (motsvarande A2/A2+ i Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning) 

 Mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad 

kurs 

Betygskriterier för Godkänt (G) Betygskriterier för Väl Godkänt 

(VG) 

  Eleven Eleven 

Hörförståelse Eleven ska kunna förstå tydligt, enkelt tal i 

förutsägbara situationer i vardags-, samhälls- 

och arbetsliv, t.ex. 
- korta och tydliga budskap och meddelanden 

- berättelser om och beskrivningar av för eleven 

bekanta ämnen och områden samt 
- enkla instruktioner. 

- förstår huvudinnehållet i  

tydligt tal om ett för eleven 

bekant ämne, t.ex. ett tv-
program där bilden stöder 

innehållet, 

- förstår ett kort personligt 
meddelande, t.ex. ett 

meddelande på telefonsvararen, 

samt 

- förstår och kan följa enkla 

instruktioner om hur man tar sig 

från en plats till en annan. 

- förstår innehållet i samtal och 

diskussioner, om ämnet är 

bekant för eleven. 

Läsförståelse Eleven ska kunna förstå och använda enkla, 

vanligt förekommande texter i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv, t.ex. 
- korta berättande och beskrivande texter, 

- för eleven relevant information i 

faktaorienterade texter samt 
- tydliga meddelanden, föreskrifter och 

instruktioner. 

- förstår huvudinnehållet i enkla 

berättande och beskrivande 

texter, t.ex. korta berättelser och 
nyhetsartiklar, 

- hittar efterfrågad information i 

tydliga grafiska bilder, diagram 
och tabeller, 

- förstår innehållet i enkla 

personliga brev och vardagliga 
meddelanden, samt 

- förstår tydliga instruktioner 

och föreskrifter, t.ex. om 
skyddsutrustning. 

- läser olika texter och använder 

olika strategier för att förstå 

huvudinnehållet, t.ex. med hjälp 
av nyckelord och nyckelfraser. 

Samtal och 

muntlig 

interaktion 

Eleven ska kunna medverka i förutsägbara 

situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv 

genom att t.ex. 
- utbyta tankar och information om bekanta 

ämnen i korta samtal samt 

- diskutera vanliga frågor på ett enkelt sätt och i 
viss mån anpassa sitt språk efter situationen. 

- kommunicerar i situationer 

som kräver omedelbart utbyte 

av information, samt 
- ger uttryck för, svarar på och 

diskuterar på ett enkelt sätt olika 

åsikter och förslag och anpassar 
i viss mån sitt språk till 

informella och formella 
situationer, t.ex. genom att välja 

lämplig artighetsfras. 

- använder sitt språk på ett 

aktivt sätt och anpassar det efter 

typ av situation, samt 
- ber vid behov om 

förtydliganden och gör 

omskrivningar, för att förstå och 
göra sig förstådd. 

Muntlig 

produktion 

Eleven ska kunna kommunicera med ett enkelt 

språk i förutsägbara situationer i vardags-, 
samhälls- och arbetsliv, t.ex. 

- beskriva och återberätta upplevelser, 

- uttrycka och motivera åsikter samt 
- ge råd och instruktioner. 

- berättar om och beskriver på 

ett enkelt sätt egna erfarenheter 
och upplevelser från vardagsliv 

eller arbete i Sverige eller i ett 

annat land, 
- uttrycker och motiverar på ett 

enkelt sätt åsikter i kulturella 

och sociala frågor om familj, 
boende och arbete, samt 

- ger enkla råd och 

instruktioner, t.ex. hur man tar 
sig från en plats till en annan. 

- använder ett enkelt men 

varierat språk och strukturerar 
sin framställning. 

Skriftlig 

färdighet 

Eleven ska kunna kommunicera med ett enkelt 

språk i förutsägbara situationer i vardags-, 
samhälls- och arbetsliv, t.ex. 

- skriva korta personliga texter för att förmedla 

erfarenheter och åsikter och beskriva 
upplevelser, känslor och intryck, korta 

faktaorienterade texter om bekanta ämnen samt 

- vanligt förekommande, mer formella texter 

- skriver enkla 

sammanhängande texter om sig 
själv, upplevelser och bekanta 

ämnen samt beskriver känslor, 

intryck och åsikter, 
- skriver enkla formella texter, 

t.ex. en ansökan till en kurs eller 

ett arbete, med hjälp av förlaga, 
samt 

- använder vanliga sambandsord 

för att länka samman fraser och 
meningar, t.ex. och, men och 

eftersom. 

- använder ett enkelt men 

varierat språk och strukturerar 
sin framställning. 
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Kurs D (motsvarande B1/B1+ i Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning) 

 Mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad 

kurs 

Betygskriterier för Godkänt (G) Betygskriterier för Väl Godkänt 

(VG) 

  Eleven Eleven 

Hörförståelse Eleven ska kunna förstå tydligt tal i informella 
och mer formella situationer i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv, t.ex. 

- berättande och beskrivande texter, 
- information om aktuella frågor och ämnen 

samt 

- detaljerade och tydliga instruktioner. 

- förstår huvudinnehållet i  
berättelser och beskrivningar 

som rör bekanta ämnen,  

- förstår huvudinnehållet i 
nyhetssändningar i radio och 

TV och det viktigaste i 

föreläsningar där ämnet är känt, 
samt 

- följer detaljerade tydliga 

instruktioner, t.ex. i en 
telefonsvarare 

- förstår innehållet i berättelser 
och uppfattar även vissa 

nyanser, t.ex. när det gäller 

värderingar, samt 
- förstår huvudinnehållet i olika 

tv- och radioprogram, t.ex. i en 

film eller ett debattprogram. 

Läsförståelse Eleven ska kunna förstå och använda enkla 

texter i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t.ex. 
- berättande, beskrivande och faktaorienterade 

texter och reflektera över innehåll och syfte, 

- olika typer av informativa texter, samt 
- föreskrifter och instruktioner. 

- förstår enkla berättande, 

beskrivande och 
faktaorienterade texter med 

anknytning till egna 

intresseområden,  
- urskiljer argumentationen i en 

resonerande text om ett bekant 

ämne utan att helt förstå 
detaljerna,  

- hittar och förstår relevant 

information i vanliga 
meddelanden, brev, annonser 

och broschyrer, samt 

- förstår och kan följa klart 
formulerade instruktioner, t.ex. 

en enkel bruksanvisning. 

- anpassar medvetet lässätt och 

läshastighet efter olika texter 
och syften, samt 

- hämtar information från olika 

texter, drar slutsatser eller gör 
en sammanfattning. 

Samtal och 

muntlig 
interaktion 

Eleven ska kunna medverka i både informella 

och mer formella situationer i vardags-, 
samhälls- och arbetsliv genom att t.ex. 

- delta i samtal om ämnen av allmänt intresse 

och i viss mån anpassar sitt språk efter 
situationen samt 

- beskriva problem och jämföra, bedöma, 

diskutera och argumentera för olika alternativ. 

- inleder, utvecklar och avslutar 

samtal, 
- går oförberedd in i samtal om 

ämnen av allmänt intresse, samt 

- för fram och frågar om 
personliga åsikter och 

uppfattningar samt jämför, 

bedömer och diskuterar olika 
alternativ. 

- beskriver, diskuterar och 

argumenterar, t.ex. kring något 
problem, samt 

- kan uttrycka tankar om 

abstrakta eller kulturella ämnen, 
som t.ex. musik och filmer. 

Muntlig 

produktion 

Eleven ska kunna kommunicera både i 

informella och mer formella situationer i 
vardags-, samhälls- och arbetsliv genom att t.ex. 

- redogöra för aktuella händelser och ämnen, 

- beskriva och jämföra åsikter, känslor och 
intryck, 

- ge råd och instruktioner samt 

- anpassa sitt språk efter situationen. 

- redogör för huvudinnehållet i 

aktuella händelser, som återges i 
olika media, 

- beskriver och jämför åsikter, 

t.ex. om något aktuellt ämne, 
- tar reda på och vidarebefordrar 

okomplicerad sakinformation, 

t.ex. om hur man loggar in i och 
använder skolans e-postsystem, 

samt 

- uttrycker sig relativt 
sammanhängande, och anpassar 

sitt språk efter lyssnarens 

behov.  

- förmedlar och beskriver tankar 

om både konkreta och mer 
abstrakta ämnen, 

- förklarar för- och nackdelar 

med olika ställningstaganden, 
samt 

- planerar och strukturerar sin 

framställning. 

Skriftlig 

färdighet 

Eleven ska kunna kommunicera både i 

informella och mer formella situationer i 

vardags-, samhälls- och arbetsliv genom att t.ex. 
- skriva sammanhängande texter om händelser 

och ämnen som är bekanta eller av personligt 

intresse, 
- skriva enkla argumenterande texter för att 

förmedla information och tankar om konkreta 

och abstrakta ämnen samt 
- föra anteckningar om ett bekant ämne. 

- beskriver upplevelser, känslor 

och reaktioner i en 

sammanhängande text, 
- skriver korta redogörande 

texter och argumenterande 

texter och förklarar skäl för en 
viss åsikt eller ett visst 

agerande, samt 

- för och sammanställer 
anteckningar som underlag för 

en kort rapport eller artikel. 

- förmedlar information och 

beskriver tankar om både 

konkreta och mer abstrakta 
ämnen, samt 

- har en tydlig struktur och 

varierar sitt språk, beroende på 
syfte och mottagare. 

 


