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Sammandrag 

Den här studien undersöker processbarhetsprogressionen i ett läromedel i svenska för nybör-

jare. Analysen tar sin utgångspunkt i den processbarhetshierarki som utarbetats av Pienemann 

& Håkansson (1999:404). Studien belyser i vilken utsträckning läromedlet följer processbar-

hetsprogression, hur stort utrymme de fem PT-nivåerna får i läromedlet och hur dessa nivåer 

tränas i läromedlets övningsuppgifter.                                                                  

Undersökningen visar att grammatiska strukturer från de flesta PT-nivåerna förekommer 

redan i läromedlets tidigaste texter. Boken följer processbarhetsprogression på en morfo-

logisk nivå, men inte på en syntaktisk. De lägsta nivåerna (1 och 2) är de vanligaste nivåerna 

och den högsta nivån (5) är den minst förekommande. De grammatiska strukturerna tränas 

genom både styrda och fria övningar där förutsättningar finns för ett inflöde strax över in-

lärarens nivå (Krashen, 1981:126-127). Läromedlet innehåller också rikliga tillfällen till auto-

matisering av de grammatiska strukturerna. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, processbarhetsteori, morfologisk utveckling, syntaktisk 

utveckling 
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1 Inledning  

Det finns ett stort antal olika teorier om hur språkinlärning går till. Vissa fokuserar på slut- 

resultatet och andra på själva utvecklingsprocessen. En inriktning som lagt stor vikt vid själva 

utvecklingsprocessen är interimspråkhypotesen (Corder 1967:161–169; Gass & Selinker 

2008:14). Enligt denna växer inlärarens språk fram som ett resultat av hypotestestning. Före-

språkare av interimspråkhypotesen menar att det finns medfödda mekanismer i hjärnan som 

aktiveras med hjälp av input. Inlärarnas språk betraktas enligt dem inte som ofullständiga 

versioner av andraspråket utan som separata regelsystem som speglar varje utvecklingsnivå. 

Enligt processbarhetsteorin, som kan ses som en precisering av interim- språkhypotesen, 

växer svenskans morfosyntax fram i fem steg.   

1984 publicerades en artikel med namnet Why don’t learners learn what teachers teach? 

(Allwright 1984:3–18). Denna fråga, som även utgör uppsatsens underrubrik, problematisera-

des senare av Kessler, Liebner och Mansouri (2011:149). Deras artikel Why don't teachers 

teach what learners can learn belyser undervisningens inverkan på elevernas skolfram-

gångar. Enligt the teachability hypothesis (Pienemann 1989:63) kan inlärare bara lära sig det 

de klarar av att processa, och man bör därför anpassa undervisningen till inlärarens egen nivå. 

Pienemann konstaterar att ”the influence of teaching is restricted to the learning of items for 

which the learner is ‘ready’” (ibid). Det är med andra ord ogynnsamt att undervisa på nivåer 

som är för långt inlärarens. Pienemann (1989) syftar på undervisning i allmänhet, men det är 

rimligt att anta att även läromedel fyller en viktig funktion. Jag kommer därför att i denna 

studie undersöka i vilken utsträckning ett läromedel i nybörjarsvenska följer processbarhets-

progression.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Som tidigare nämnts är syftet med den här studien att analysera processbarhetsprogressionen 

i ett läromedel som riktar sig mot nybörjare i svenska. Jag har valt att undersöka Rehnqvists 

Svenska för utländska studenter (2010) eftersom jag själv har använt läromedlet på 

nybörjarkurser i svenska och är bekant med innehållet och progressionen. En del studenter 

har haft problem med läromedlets texter, vilket har påverkat studenternas resultat. Denna 

studie kommer att undersöka hur Rehnqvist (2010) förhåller sig till studenternas inlärning av 

grammatiska och lexikala strukturer i det svenska språket. Följande frågor är vägledande för 

studien: 

 I vilken utsträckning följer läromedlets texter processbarhetsprogression? 
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 Hur stort utrymme får varje PT-nivå i läromedlet? 

 Hur tränas PT-nivåerna i läromedlets övningsuppgifter? 

1.2 Disposition  

I detta arbete kommer jag först att ge en kort redogörelse för några svenska strukturer som är 

centrala inom PT. Sedan kommer jag att presentera processbarhetsprogressionen i Rehnqvist 

(2010) enligt processbarhetsteorin. Därefter kommer jag att analysera hur stort utrymme varje 

PT-nivå får i läromedlet och belysa de övningsuppgifter som tränar PT-nivåerna i texterna.  

2 Forskningsbakgrund  
I följande kapitel kommer jag att beskriva ordföljden i svenska i huvudsats och i bisats. Jag 

kommer också att redogöra för processbarhetsteorins bakomliggande principer, förklara vad 

hierarkin innebär och hur den ser ut i det svenska språket.  

2.1 Svensk ordföljd 
Svenskan är av flera anledningar ett typologiskt ovanligt språk, vilket innebär vissa svårig-

heter för andraspråkstalare. För det första har svenskan V2-ordföljd och det finita verbet alltid 

placeras på andra plats i huvudsatser (Källström 2012:136). Om satsen inleds med ett subjekt 

blir ordföljden rak i svenskan.  

(1)  Jag gillar henne (Källström 2012:139). 

Om däremot huvudsatsen inleds med en annan satsdel än subjektet blir ordföljden omvänd. 

Satsdelar som kan spetsställas är adverbial, direkt objekt och predikatsfyllnad. Oavsett vilken 

satsdel som spetsställs i svenskan blir resultatet inversion (Ljung & Ohlander 1988:215). I 

följande exempel spetsställs det direkta objektet henne. 

(2) Henne gillar jag (Källström 2012:139). 

En andra svårighet för andraspråkstalare är att det är olika regler för huvudsatser och bisatser. 

Till skillnad från huvudsatser kräver bisatser alltid rak ordföljd. När huvudsatsen i exempel 

(2) placeras i en bisats blir därför ordföljden automatiskt rak i bisatsen, se exempel (3). 

(3) Hon vet inte att jag gillar henne (Källström 2012:139).  

En tredje svårighet i svenskans ordföljdsschema gäller satsadverbialets placering: efter det 

finita verbet i huvudsats och före det finita verbet i bisats. Negationer är svåra även i huvud-

satser eftersom postverbal placering är en markerad struktur. Negationer tenderar att placeras 
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före finit verb i huvudsats, som i exempelvis engelska (Dahl 1979:114). Jämför huvudsatsen 

med bisatsen i följande exempel (4), som i båda fallen innehåller en negation.  

(4) Hon vet inte att jag inte gillar henne.  

I exempel (4) placeras inte efter det finita verbet vet i huvudsatsen och före verbet gillar i 

bisatsen. 

2.2 Nominalfraskongruens  
I det svenska språket är nominalfraskongruensen mycket omfattande och styrs av substan-

tivets numerus, genus och bestämdhet (Källström 2012:62–63). Det finns två former av den 

obestämda artikeln, som bara används i singularis: en för n-ord och ett för t-ord. Svenskan 

har också bestämd artikel som böjs i numerus och i genus och har tre former: den, det eller 

de. Den används när nominalfrasens huvudord är ett n-ord i singularis (den vackra linden). 

Det inleder frasen när huvudordet är ett t-ord i singularis (det vackra trädet) och de 

förekommer vid plurala huvudord oavsett genus (de vackra lindarna/de vackra träden).  

Kongruens förekommer även med adjektiv, som böjs i numerus, genus och bestämdhet 

(ibid). Svenskan har två olika adjektivändelser: -t och -a. Ändelsen -t används vid neutrala 

substantiv i singularis (ett vackert träd). Det är också möjligt att använda -t-ändelsen även om 

substantivet är ett n-ord eller står i plural vid oavgränsad referens. Lindar är vackert är gram-

matiskt korrekt när man inte syftar på någon specifik lind. Ändelsen -a används vid plurala 

substantiv, oavsett huvudordets genus (vackra träd, vackra lindar). Samma ändelse före-

kommer också när ett adjektiv ingår i en bestämning (den vackra linden). När nominalfrasens 

huvudord är ett n-ord i singularis används däremot adjektivets grundform (en vacker lind). 

Som framgår av denna redogörelse är kongruensböjningen i svenskan mycket komplicerad 

och kan innebära en svårighet för inlärare att tillägna sig. I vilken ordning ordföljd och kon-

gruens tillägnas kommer att presenteras i nästföljande kapitel. 

2.3 Processbarhetsteorin   
Språklig progression kan definieras grammatiskt med hjälp av processbarhetsteorin (PT), som 

är en universell teori om inlärningsbarhet. Den beskriver och försöker förklara inlärarspråkets 

utveckling från nybörjarnivå till avancerad nivå. Enligt PT sker all språkinlärning i en 

hierarkisk ordning genom ett antal grammatiska utvecklingsnivåer som är desamma oavsett 

inlärararens förstaspråk (Pienemann & Håkansson 1999:404).  

PT bygger den grammatiska beskrivningen på Lexical Functional Grammar, LFG 

(Bresnan 2001). I korthet beskriver PT-teorin hur grammatisk information kan överföras 



8 

 

inom fraser, och mellan fraser och satser, beroende på hur långt inläraren har nått i in-

lärningsprocessen. Syntaxen byggs upp av mindre delar genom vilka grammatisk information 

kan överföras. När lexikala drag förenas i grammatiska strukturer som befinner sig nära var-

andra ställs det lägre krav på inläraren än om strukturerna befinner sig på avstånd. Detta beror 

enligt dem på att det kräver mindre kapacitet att överföra grammatisk information inom en 

fras (ett rött äpple) än över frasgränserna (äpplet är rött).  

PT-teoretiker har också hämtat inspiration från Levelt (1989:14), som menar att gram-

matiska strukturer är automatiserade i förstaspråkstalares talproduktion. Hos infödda vuxna 

talare är de grammatiska procedurerna ”relatively autonomous specialists” och de kan utan 

större problem processa flera olika procedurer på en och samma gång. L2-inläraren kan där-

emot bara producera de konstruktioner som han eller hon lärt sig att processa. Efter process-

ningen börjar inläraren automatisera de grammatiska strukturerna och i takt med detta ökar 

den språkliga korrektheten. 

2.3.1 Processbarhetshierarkin  

Som tidigare nämnts utvecklas de grammatiska kompetenserna i en bestämd ordning hos L2-

talare (Pienemann 1998:6–7). Denna ordning, som kallas för processbarhetshierarki, in-begri-

per både morfologi och syntax och ger en detaljerad beskrivning av den språkliga pro-

gressionen. Processbarhetshierarkin skulle kunna liknas vid en stege där man klättrar sig 

uppåt och inte får hoppa över något utvecklingssteg för att komma vidare till nästa nivå. Inne-

hållet på de olika nivåerna varierar beroende på vilket språk det gäller. För att identifiera 

vilken nivå andraspråkstalaren befinner sig på används det s.k. uppträdandekriteriet (emer-

gence criterion), som innebär att det räcker med ett produktivt exempel där man tydligt kan se 

att det inte rör sig om en memorerad helfras (Håkansson 2013:162–163). Hur hierarkin ser ut 

för svenskan kommer att behandlas i kapitel 2.3.2. 

2.3.2 Processbarhetshierarkin i svenskan  

Den inlärningsordning som gäller för det svenska språket har utarbetats av Pienemann & 

Håkansson (1999:404) och Håkansson (2013:164), se tabell 1. 
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Tabell 1: Processbarhetshierarkin för svenska (fritt efter Pienemann & Håkansson 1999:404 samt 

Håkansson 2013:164) 

Nivå      Morfologi              Syntax 

5 Processbart: meningar 
Överföring av gram. info.                                               

mellan satser                                                                                                             

        

                                                   

              Skillnad huvudsats/bisats 

              Inte inversion i bisatser 

              Preverbal negation i      

              bisats 

 

4 Processbart: satser 

Överföring av gram. info.  

mellan fraser  

 

3 Processbart: fraser 

Överföring av gram. info.  

inom fraser, frasmorfologi 

 

 

2 Processbart: ordklasser 

lexikal morfologi 

      Predikativ       

     kongruens: 

     äpplena är röda 

 

     Attributiv kongruens: 

     röda äpplen 

 

 

 

     Plural, bestämd form,        

     presens, preteritum,   

     lexikal morfologi 

     äpplen, * två äppel 

                Inversion: 

                Sedan sprang jag hem 

 

 

               Spetsställning av adverb med               

               rak ordföljd: 

              * sedan jag sprang hem  

               (ADV + SV) 

 

              Kanonisk, rak ordföljd (SV) 

 

 

1 Processbart: ord ”lemma” 

 

 

 

     invarianta former       

 

 

                Enstaka konstituenter, 

               helfraser 

               buss åka, jag vet inte 

Gram. info. = grammatisk information 

Nivå 1, som är den lägsta nivån i processbarhetshierarkin, innebär att man bara kan använda 

invarianta former (buss åka) och helfraser (jag vet inte). Denna första nivå kan vara svår att 

upptäcka eftersom inläraren på det här stadiet ofta genomgår en tyst period (Flyman Mattsson 

& Håkansson 2010:68). Det är vanligt att man inte börjar kommunicera förrän man nått nivå 

2, då man kan processa plural (äpplen), bestämd form (äpplena) och obestämd form av sub-

stantiv (äpple). Genus saknar utvecklingsordning och tillhör ingen PT-nivå, men är ändå 

betydelsefullt att lära sig för att behärska kongruensen. På nivå 2 läggs ändelser till orden och 

man börjar också använda olika verbformer, som exempelvis presens (leker) och preteritum 

(lekte). Ordföljden är kanonisk, d. v. s. ordningen mellan subjekt och verb är alltid den-

samma.
1
 Kanonisk ordföljd tillhör de lägre nivåerna eftersom den inte kräver något utbyte av 

gram-matisk information utan snarare bygger på semantiska roller som Agent – Handling – 

Patient (Pienemann & Håkansson 1999:404–405). Det finns studier som tyder på att inlär-

                                                 

1
 Kanonisk betyder att det är samma ordföljd hela tiden – i svenska råkar detta vara SVO, men i andra språk kan 

det vara något annat. 
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ningsordningar påverkas av hur vanligt förekommande de grammatiska strukturerna är i 

svenskan. Rahkonen & Håkansson menar att PT-nivå 2 skulle kunna vara lättare att lära sig 

eftersom inlärarna får fler tillfällen till träning av lexikal morfologi än exempelvis bisatsord-

följd (Rahkonen & Håkansson 2008:154–155). 

På nivå 3 kan inläraren överföra grammatisk information inom fraser. En slags överföring 

av information sker mellan adjektiv och substantiv när de ingår i en fras. Detta kallas för 

attributiv kongruens (ex. röda äpplen). Forskning antyder att numeruskongruens lärs in före 

genuskongruens. I Axelssons (1994:138–140) undersökning lärde sig L2-talarna först adjek- 

tivets grundform, därefter den plurala -a-formen och sist den neutrala -t-formen. Hierarkin 

kan även tecknas 0 > -a > -t.  

Till nivå 3 räknas även förekomsten av hjälpverb i kombination med huvudverb (jag har 

spelat). På nivå 3 placerar inläraren också en annan satsdel än subjektet i fundamentet, men 

med rak ordföljd: *sedan jag sprang hem. På det här stadiet producerar alltså inläraren gram-

matiskt inkorrekta meningar, men enligt processbarhetsteorin tyder variation i fundamentet 

på utveckling.  

På nivå 4 har man lärt sig att processa predikativ kongruens, som innebär att grammatisk 

information överförs mellan fraser: äpplena är röda. Först på nivå 4 behärskar man också 

spetsställning med omvänd ordföljd (röda är äpplena).  

Nivå 5, som är den högsta nivån, innebär att grammatisk information kan överföras mellan 

satser. När man har nått till det här stadiet kan man skilja på ordföljden i huvudsats och bi-

sats. Negationen inte placeras efter finit verb i huvudsats (5) och före finit verb i bisats (6). 

(5) Hunden skäller inte. 

(6) Jag har en hund, som inte skäller idag. 

Det är kanske lätt att tro att alla inlärare utvecklas i samma takt och att utveckling och be-

härskning går hand i hand, vilket man naturligtvis inte kan förutspå. Språket behöver inte 

heller bli mer korrekt bara för att man har förflyttat sig ett pinnhål på processbarhetshierarkin. 

Pienemann (1998:137) menar tvärtom att ”it is quite likely and well attested in empirical 

studies that accuracy rates develop with highly variable gradients in relation to grammatical 

items and individual learners”. Det är med andra ord naturligt att inlärare gör fel när de håller 

på att tillägna sig en ny grammatisk struktur. 

En annan viktig utgångspunkt för processbarhetsteoretiker är att de inte betraktar interim-

språket som ett ofullständigt system av målspråket utan som ett separat system som säger oss 
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något om hur utvecklingen fortskrider. För att undervisningen ska bli meningsfull bör läraren 

i enlighet med the teachability hypothesis ta särskild hänsyn till inlärarens processningskapa-

citet på de olika utvecklingsstadierna (Pienemann 1989:63).  

2.4 Inflöde  

För att ett lärande ska komma till stånd krävs det att målspråksinflödet hamnar på rätt nivå, 

vilket enligt Krashen (1981:126–127) innebär strax över inlärarens nivå. Detta förhållande 

beskrivs genom Krashens inputhypotes i + 1, där i står för den aktuella interimspråksnivån 

och 1 för den potentiella språkutvecklingen. När inflödet ligger strax över inlärarens nivå, i + 

1, finns det en stor inlärningspotential. Om inflödet är mer avancerat eller under inlärarens 

nivå kommer ingen språkutveckling att ske. Krashens inputhypotes har kritiserats p. g. a. 

bristen på empiriska bevis, men i processbarhetssammanhang är hypotesen användbar 

eftersom nästa utvecklingsstadium går att grammatiskt definiera. Krashen får också stöd i 

Pienemanns (1989:72) teachability hypothesis, enligt vilken det är kontraproduktivt att under-

visa på för hög nivå i förhållande till inläraren. Pienemann menar att inlärare inte kan minnas 

grammatiska strukturer som befinner sig på en för hög nivå för att tillämpa dem vid ett senare 

tillfälle. Detta kan t. o. m. ha en negativ påverkan på inlärningen: ”storing up treasures in  

heaven can actually produce disturbances in the acquisition process” (Pienemann 1989:72). 

I analogi med ”caretaker talk”, som handlar om hur föräldrar anpassar sig till barns språk-

liga nivå, har man kallat lärarens språk ”teacher talk”. I sin avhandling med samma namn 

undersökte Håkansson på vilket sätt lärare anpassar sitt språk till andraspråkstalare i svenska. 

Studien visar att de lärare som lyckades bäst med att förmedla innehållet i en historia var de 

som på något sätt anpassade texten till en medelelev. Fem av sex lärare använde rak ordföljd 

(PT-nivå 2) oftare i samtal med inlärare än med infödda talare (Håkansson 1987).  

2.5 Tidigare läromedelsstudier 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för två läromedelsstudier med fokus på process-

barhetsprogression: Flyman Mattsson (2013) och Lenzing (2008). I båda undersökningarna 

har läromedlens lärandemål varit föremål för en studie i processbarhet. I Flyman Mattsson 

(2013) undersöks tre olika sfi-läromedel (Framåt, Mål och Samspråk). Genom att studera 

studiehandledningarna konstaterar Flyman Mattsson att det finns en process-barhetspro-

gression i två av de tre läromedlen. Flyman Mattsson tolkar detta som ett tecken på att det 

saknas en gemensam teoretisk grund för sfi-undervisningen och drar slutsatsen att ”valet av 

läromedel kan bli en avgörande faktor för hur undervisningen kommer att te sig” (2013:159). 
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Det är emellertid viktigt att påpeka att undervisningens utformning givetvis beror på hur 

läraren väljer att arbeta med läromedlet. 

 Lenzing (2008:221–239) har genomfört en liknande studie av processbarhets-pro-

gression i två läromedel som riktar sig till engelska andraspråkstalare (Ginger och Playway). 

Lenzing har analyserat lärandemålen genom att studera böckernas innehållsför-teckningar. 

Analysen visar att de två läromedlen inte följer processbarhetsprogression. Lenzing befarar 

att inlärare som konfronteras med grammatiska strukturer som de inte lärt sig att processa inte 

kommer att kunna använda dem i obligatoriska kontexter. Enligt Lenzing och Pienemann 

föreligger det också en risk för att språkutvecklingen avstannar, vilket skulle kunna resultera i 

”a stabilized interlanguage” (Lenzing 2008:238; Pienemann 1989:72). Att använda en helfras 

innebär inte någon större utmaning från ett processbarhetsperspektiv. Svårigheten består i att 

lära sig använda orden i nya kontexter på ett grammatiskt korrekt sätt. Det är det som kräver 

störst kognitivt utrymme. 

3.1 Material  
För den här studiens syfte föll valet av läromedel på Rehnqvists Svenska för utländska stud-

enter (2010). Boken riktar sig mot utländska studenter som snabbt vill lära sig att kom-

municera i högskolemiljö och delta i vardagliga sammanhang. Boken är vanlig på kurser i 

nybörjarsvenska och jag har själv använt den i min undervisning. Den innehåller texter från 

varierande ämnesområden och belyser både studentlivet och det svenska samhället. Genom 

texterna får vi lära känna huvudpersonerna Lina och Steve, vad de brukar göra, var de bor, 

vart de reser och hur de firar svenska högtider som exempelvis Valborg. Lina och Steve lär 

känna varandra och blir ett par.  

Varje kapitel innehåller en huvudtext med gloslista på engelska och till varje kapitel följer 

även grammatikavsnitt, övningar i läsförståelse, hörförståelse, uttal och diskussioner. De 

grammatiska förklaringarna är både på engelska och på svenska. 14 av läromedlets totalt 16 

kapitel har studerats kvantitativt och kvalitativt (sid. 14–122, 142–214, 232–248). Två 

repetitionskapitel, 8 och 14, har uteslutits från analysen eftersom bedömningen gjordes att de 

inte skulle tillföra någon ny kunskap som är relevant för studien (se metodkritik, 3.2). 

3.2 Metod och metodkritik 
För att uppskatta i vilken utsträckning läromedlet följer processbarhetsprogression har ana-

lysen utgått från processbarhetshierarkin som presenteras i tabell 1. Det är viktigt att påpeka 
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att modellen ursprungligen är tänkt att användas för att identifiera inlärarnas PT-nivå, men i 

den här studien har modellen använts för att bedöma processbarhetsprogressionen i ett läro-

medel.  

Progressionen kan studeras utifrån tre perspektiv: genom studiehandledningar, läromedels- 

texter och övningsuppgifter. I Flyman Mattsson (2013) och Lenzing (2008) har lärandemålen 

varit föremål för en studie (se 2.5). I föreliggande undersökning kommer processbarhets-pro-

gressionen att begränsas till läromedelstexter (inflöde), övningsuppgifter (förväntat ut-flöde) 

och grammatikavsnitt (lärandemål). Studiehandledningen har av utrymmesskäl inte inklude-

rats i studien.  

Den morfologiska och syntaktiska processbarhetsprogressionen har studerats var för sig i 

varje kapitel. Jag har räknat det totala antalet förekomster av de grammatiska strukturerna 

som tillhör PT-nivåerna 2, 3, 4 och 5. När det gäller attributiv kongruens (PT-nivå 3) och pre-

dikativ kongruens (PT-nivå 4) är det viktigt att påpeka att jag har valt att begränsa min studie 

till -t-ord och ord i plural, som ger adjektivändelserna -t och -a. Anledningen till detta är att 

överföring av grammatisk information inom fraser eller mellan fraser bara synliggörs när 

huvudordet är neutralt eller i plural. Om även n-orden i singularis skulle ha inkluderats hade 

kanske resultatet sett helt annorlunda ut. 

För att bedöma i vilken utsträckning läromedlet följer processbarhetsprogression krävs 

kvantitativa data som en grund för beskrivningen. Fördelen med kvantitativ analys är att man 

får exakta resultat som kan illustreras genom tabeller och figurer. Det krävs emellertid reflek-

tion över hur det statistiska materialet ska presenteras på ett så enkelt och illustrativt sätt som 

möjligt med hänsyn till syfte och forskningsfrågor (Denscombe 2009:351). I detta arbete 

kommer därför kvantitativ information att presenteras i antingen figurform (när propor-tion-

erna mellan de fem PT-nivåerna är i fokus) eller tabellform (när läromedlets process-

barhetsprogression är i fokus). Procentsatser och absoluta tal kommer att anges när det är av 

betydelse för analysens slutsatser. Eftersom en kvantitativ analys utan kvalitativa inslag ger 

en ofullständig bild av processbarhetsprogressionen har kvantitativ metod kombinerats med 

kvalitativ metod. Detta sker när övningsuppgifterna studeras. 
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4 Resultat 
I den första resultatredovisningen (4.1) presenteras den kvantitativa studien av processbar-

hetsprogressionen i Rehnqvists läromedelstexter (2010). I de efterföljande kapitlen (4.2–4.5) 

redogörs för hur de olika PT-nivåerna tränas i läromedlet och relationen mellan texter, 

övningar och grammatikavsnitt. 

4.1 Läromedlets processbarhetsprogression  

Resultaten av den första delstudien presenteras i tabellform. Kryssen i tabellen markerar före-

komst av grammatiska strukturer på syntaktisk nivå i läromedelstexterna och cirklarna står 

för förekomst av grammatiska strukturer på morfologisk nivå. I studien har jag utgått från det 

s.k. uppträdandekriteriet (emergence criterion), som innebär att det räcker med ett morfo-

logiskt eller syntaktiskt exempel på en viss nivå för en markering, se tabell 2. 

Tabell 2. Uppnådda PT-nivåer i läromedlet 

Kapitel PT 1 PT 2 PT 3 PT 4 PT 5 

1 XO XO  X  

2 XO XO O X  

3 XO XO  XO  

4 XO XO O X  

5 XO XO O X  

6 XO XO O O  

7 XO XO O XO  

9 XO XO O X  

10 XO XO O XO  

11 XO XO O X  

12 XO XO O XO  

13 

15 

16 

X = syntaktisk nivå 

O = morfologisk nivå 

XO 

XO 

XO 

XO 

XO 

XO 

O 

O 

O 

X 

XO 

XO 

 

 

X 

Som framgår av tabell 2 kan man först inte se någon progression i läromedelstexterna, efter-

som strukturer från de flesta syntaktiska nivåerna finns representerade redan i de tidigaste 
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texterna.
2
 Inte heller morfologiskt kan man se en utveckling i enlighet med PT. Nivå 2 finns 

med i samtliga kapitel och nivå 3 finns representerad i kapitlen 2 och 4–16. Eftersom PT-nivå 

2 finns representerad i texterna så är nivå 1, enstaka konstituenter och helfraser (”lemma”) 

det också per automatik. Inlärarna tycks alltså möta texter som innehåller de flesta PT-nivå-

erna redan i början av sin inlärning. Att döma av tabell 2 tycks det inte tas någon hänsyn till 

studenternas förmåga att processa grammatiska strukturer.  

Tabell 2 säger emellertid ingenting om i vilken utsträckning inläraren möter var och en av 

dessa PT-nivåer i läromedelstexterna. Låt oss därför studera figur 1, som visar de totala före-

komsterna av samtliga 5 PT-nivåer i Rehnqvist (2010). 

 

 

Figur 1. Totalt antal förekomster av samtliga PT-nivåer i läromedlet  

PT-nivå 2 förekommer flest antal gånger i Rehnqvists läromedelstexter (774 observationer). 

Att PT-nivå 2 utgör en så stor del av de totala förekomsterna är naturligt med tanke på att 

man inte kan konstruera fullständiga meningar utan finita verb (se även Rahkonen & Håk-

ansson 2008: 154–155). Näst vanligast är PT-nivå 3 (114 observationer) och därefter kom-

mer PT-nivå 4 (79 observationer). PT-nivå 5 är så sällsynt att den knappt blir synlig i dia-

grammet (3 observationer). Hur den morfologiska och syntaktiska processbarhetsprogressio-

nen ser ut för PT-nivå 2 kommer att diskuteras i kapitel 4.2. 

                                                 

2
 Den tredje syntaktiska nivån, som innebär spetsställning med rak ordföljd, förekommer normalt sett inte i 

läroböcker eftersom den är ogrammatisk (se kapitel 4.3.1). 
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4.2 PT-nivå 2 
På PT-nivå 2 får orden ändelser i plural, bestämd form, presens och preteritum och ordföljden 

är kanonisk, d. v. s. ingen grammatisk överföring sker mellan två enheter (Pienemann & 

Håkansson 1999:404; Håkansson 2013:164). Det här kapitlet inleds med en presentation av 

totalt antal förekomster av grammatiska strukturer på PT-nivå 2 i varje läromedelstext, se 

figur 2. 

 

Figur 2. Totalt antal syntaktiska och morfologiska förekomster av PT-nivå 2 i läromedlet 

Som framgår av figur 2 är lexikal morfologi, d. v. s. plural, bestämd form, presens och 

preteritum, mycket vanligare än rak ordföljd i samtliga kapitel. Det finns ingenting som tyder 

på en progression i läromedelstexterna. Exempelvis uppvisar kapitlen 4 och 5 stora likheter 

med kapitlen 15 och 16: i dessa fyra texter ligger andelen morfologiska förekomster på ca 

70–80 %. Hur PT-nivå 2 tränas syntaktiskt och morfologiskt i övningsuppgifterna och 

relationen mellan text, grammatikavsnitt och övningsuppgifter presenteras i nästföljande 

kapitel. Nedan följer ett exempel som innehåller presensformer och plurala former: 

 (7) Han känner många studenter. 

Han köper många öl. 

Han ringer till många kompisar. 

Han tittar på många videofilmer (Rehnqvist 2010:26). 

4.2.1 Syntax 

Som tidigare nämnts är svenskan ett V2-språk, vilket innebär att finit verb alltid kommer på 

andra plats i huvudsatser. Däremot har bisatser alltid SVO-ordföljd (Källström 2012:136–

139). I läromedlet är ordföljden rak i 79 % av satserna (236/299) i läromedelstexterna. Trots 
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det är det först i läromedlets fjärde kapitel som svensk ordföljd i huvudsatser behandlas i 

grammatikavsnittet. Här får man lära sig att ordföljden är SPORT i svenskan, där S står för 

subjekt, P för predikat, O för objekt, R för rumsadverbial och T för tidsadverbial (Rehnqvist 

2010:68). Det är anmärkningsvärt att det i hela läromedlet bara finns en enda styrd övning där 

inläraren uppmanas att konstruera meningar med ordföljden SPORT, och den är i kapitel 4. I 

exempel 8, som illustrerar denna övning, ska orden sorteras i rätt ordning.  

(8) i en lägenhet  Lina  bor  i Lund  nu (Rehnqvist 2010:69). 

Lösningen som ges till övning (8) är Lina bor i en lägenhet i Lund nu.  

I kapitlen 9 och 12 finns det två övningar där rak ordföljd (SPORT) är fullt möjlig. Den 

ena uppgiften innebär att man ska skriva en text och berätta vad man tänker göra nästa år 

(Rehnqvist 2010:152). Den andra uppgiften lyder ”Skriv med bokstäver några viktiga datum i 

ditt liv. Förklara varför de är viktiga. Du behöver inte tala sanning – fantisera gärna!” (Rehn-

qvist 2010:198).
3
 Detta är en övning där inläraren ska använda de nya grammatiska struk-

turerna i kontexter där de krävs utan stödstrukturer liknande de i exempel 9. Här stimuleras 

andraspråksutvecklingen eftersom man inte kan lösa uppgifter som dessa med hjälp av 

helfraser. Med undantag av denna övning tycks alla andra ordföljdsövningar i läromedlet 

inriktade på spetsställning med omvänd ordföljd (PT-nivå 4), vilket behandlas under rubriken 

4.4.2. Nedan följer några exempel på spetsställning med omvänd ordföljd. Det spetsställda 

elementet är kursiverat. 

(9) Men först ska hon försöka jobba som reseledare ett par år (Rehnqvist 2010:142). 

(10) När discot stänger går de hem genom den gamla kyrkogården som ligger mitt i Lund (Rehnqvist 

2010:241). 

4.2.2 Morfologi 

På ett morfologiskt plan följer läromedlet processbarhetsprogression i texter, övningar och 

grammatikavsnitt. I kapitlen 1, 2, 3 och 4 är presens, preteritum och imperativ de enda tem-

pusformer som inläraren möter i texterna. I grammatikavsnitten tränas presens, preteritum 

och imperativ av de fyra verbgrupperna i tur och ordning: i kapitel 1 tränas verbgrupp 1, i 

kapitel 2 verbgrupp 2, i kapitel 3 verbgrupp 3 och i kapitel 4 verbgrupp 4. Presens och pre-

teritum är också de första verbformerna som en nybörjare lär sig att processa (Pienemann & 

Håkansson 1999:404; Håkansson 2013:164).  

                                                 

3
 Om man placerar tidsadverbialet i slutet av meningen blir ordföljden rak (PT-2) och om man väljer att 

spetsställa adverbialet blir ordföljden omvänd (PT-4). 
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Det är emellertid viktigt att poängtera att PT inte handlar om vilken konjugation eller 

deklination olika verb och substantiv tillhör. Det som är centralt för PT-teoretiker är det 

grammatiska regelverket, d. v. s. att man lägger till ett suffix för tempus och plural. Vilken 

konjugation och deklination olika verb och substantiv tillhör utgör bara del av den lexikala 

in-formationen som man måste lära sig för varje ord (Pienemann & Håkansson 1999). 

     Verbformerna tränas genom både styrda och fria uppgifter i läromedlet. I de styrda öv-

ningarna ska rätt form av verben fyllas i. Som hjälp ges imperativformen, se följande exem-

pel från kapitel 1 (Rehnqvist 2010:17). 

(11) studera! 

Förra veckan ____________________ jag inte men i dag ________________ hela dagen. 

De rätta svaren till övning 11 är Förra veckan studerade jag inte men idag studera/studerade 

jag hela dagen. Detta är en övning som kräver begränsad processningsförmåga eftersom 

imperativformen ges som en ledtråd för att hitta rätt verbformer. Enligt processbarhetsteore-

tiker krävs det mindre kapacitet att överföra grammatisk information inom en fras eftersom 

svårigheten på nivå 2 består i att lägga till ett suffix till verbstammen. 

I en något friare verbövning i kapitel 1 ska man däremot berätta vad man gjorde igår och 

vad man gör idag (Rehnqvist 2010:18). I denna övning får man alltså själv välja bland de 

verb man behärskar, vilket ställer högre krav på processningsförmågan. Inläraren får här 

arbeta på sin nivå, vilket ökar chanserna till i +1 (Krashen 1981:126–127).  

I kapitel 4 ges inläraren tillfälle att automatisera verben äta, dricka, göra, vara och se i 

preteritum (Rehnqvist 2010:67), som tillhör grupp 4. Nedan följer ett exempel på detta. 

(12) Intervjua en kamrat. Skriv ner svaren. 

Fråga:       Svara t.ex.: 

Vad åt du igår?    Jag åt smörgås, spagetti, köttbullar, biff… 

Vad drack du igår? 

Vad gjorde du igår? 

Var var du igår? 

Vad såg du på tv i går? 

Övningen i exempel (12) är till viss del styrd eftersom verbformen (preteritum) redan är an-

given. Inläraren får emellertid själv bestämma vilket verb, objekt eller adverbial som ska 

avsluta meningen. Övningen blir på så sätt individualiserad. 

Substantivens former gås också igenom på samma systematiska sätt som verben. Redan i 

grammatikavsnittet till kapitel 3 bekantas läsaren med bestämd form av substantiv i singularis 
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(Rehnqvist 2010:49–50). I övningarna i anslutning till genomgången ska man först göra be-

stämd form av substantiven (en klänning – klänningen) och därefter ändra från bestämd form 

till obestämd form (söndagen – en söndag). I läromedelstexten till kapitel 3 förekommer dock 

inget exempel på singulara substantiv i bestämd form (Rehnqvist 2010:44). Det gör det däre-

mot i kapitel 2: håret, livet, veckan och klockan (Rehnqvist 2010:26). Ur denna synvinkel är 

således inte grammatik och text synkroniserade. 

I kapitlen 5–7 ägnas stort utrymme åt substantivets böjning. Precis som tidigare är genom-

gångarna mycket systematiska. Kapitel 5 behandlar grupperna 1 och 2, dit majoriteten av de 

svenska substantiven hör. Substantiven tränas i bestämd och obestämd form i singular och i 

plural, både i texten och i grammatikavsnittet. I texten beskrivs Steves och Linas rum. Första 

gången föremålen nämns står de i obestämd form. Steve har exempelvis en säng, en tröja, en 

skjorta, en matta, en handduk och en kudde. Andra gången objekten nämns i texten står de i 

bestämd form, vilket skapar textbindning (se exempel 13).  

(13) Sängen är inte bäddad. 

Tröjan och skjortan ligger på mattan. 

Handduken ligger på kudden (Rehnqvist 2010:78). 

Precis som med verben är vissa övningsuppgifter styrda i början. De styrda övningarna går ut 

på att man ska ange bestämd och obestämd form i singular och i plural, se exempel 14 

(Rehnqvist 2010:81). 

(14) Fyll i de former som saknas. 

en klänning  ____________ ____________ ____________   

I exempel (14) anges substantivets genus eftersom den obestämda artikeln är utsatt i sub-

stantivets första form. Rätt svar till uppgiften är klänningen, klänningar och klänningarna.  

I en skrivuppgift består uppgiften av att med hjälp av prepositioner och riktningar beskriva 

sitt rum: vilka möbler som står i rummet, var de står och hur de ser ut (Rehnqvist 2010:86). I 

kapitel 6 tränas grupp 3 på samma sätt som grupperna 1 och 2. I kapitel 7 behandlas plural av 

grupperna 4 och 5 i grammatikavsnittet. 

I läroboken ges det också tillfällen till repetition där de nya grammatiska strukturerna 

automatiseras. ”Vad är viktigt när man arbetar?” är temat för en diskussionsövning (2010:96). 

Deltagarna ska i den här övningen diskutera och gradera betydelsen av lön, chefer, karriär-

möjligheter, arbetstider, arbetskamrater, miljö och avstånd till hemmet. I övningar som dessa 

ges tillfälle att automatisera samtliga strukturer som man hittills lärt sig. En annan uppgift i 
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kapitel 4 består i att titta i sin egen kyl och frys och beskriva maten (Rehnqvist 2010:73). Inte 

heller här kan man avgöra på vilket sätt PT-nivå 2 tränas. 

Mot slutet av läromedlet, från kapitel 11, noterar jag flera skrivövningar där man får möj-

lighet att träna all den grammatik som man har lärt sig. Bland annat ska man med hjälp av 

åtta bilder skriva en berättelse om en semester (2010:181) och dokumentera några viktiga 

händelser i sitt liv (2010:198). Även i denna övning ges träning i automatisering av konstruk-

tioner som inläraren (förhoppningsvis) har lärt sig att processa. I övningar som dessa finns 

det en stor inlärningspotential eftersom inflödet har förutsättningar att hamna på nivå i + 1. 

Enligt Krashen har detta en gynnsam effekt på andraspråksutvecklingen (1981:126–127). 

4.3 PT-nivå 3 

Som tidigare nämnts överförs grammatisk information inom en och samma fras på PT-nivå 3 

(Pienemann & Håkansson 1999:404; Håkansson 2013:164). Till nivå 3 räknas därför nomi-

nalfraskongruens som attributiv kongruens och verbfraskongruens som hjälpverb + huvud-

verb. Precis som i föregående kapitel inleder jag med en presentation av totalt antal före-

komster av grammatiska strukturer på PT-nivå 3 i varje läromedelstext, men bara på 

morfologisk nivå, se figur 3.
4
 

 

Figur 3. Totalt antal morfologiska förekomster av PT-nivå 3 i läromedlet 

                                                 

4
 Till PT-nivå 3 räknas även den ogrammatiska konstruktionen med spetsställning följt av rak ordföljd. I 

läromedelstexterna förekommer inga exempel på detta, men däremot i en övningsuppgift i kapitel 11, se kapitel 

4.4.1. 
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Jämfört med PT-nivå 2 är PT-nivå 3 ovanlig (774 versus 114 observationer totalt). Som fram-

går av figur 3 blir PT-nivå 3 något vanligare från och med kapitel 6 (15 observationer). Detta 

skulle kunna tyda på viss processbarhetsprogression i läromedelstexterna. Flest förekomster 

har kapitlen 15 och 16, 18 respektive 20 observationer. Hur PT-nivå 3 tränas på morfologisk 

nivå i läromedlets övningsuppgifter och relationen mellan text, övningsuppgifter och gram-

matikavsnitt behandlas i kapitel 4.3.1.                                                                                                                                     

4.3.1. Morfologi 

Man kan ganska snabbt konstatera att grammatiska strukturer på PT-nivå 3 är ovanliga i de 

tidigaste texterna. Trots det finns det redan i början av läromedlet, i kapitlen 1–3 och 5–11, en 

dialog som heter ”Ute på stan”. Här får inläraren träna sig på att exempelvis köpa kläder och 

beställa fika. I alla dialogerna förekommer verbfraskongruens med överföring av information 

på frasnivå, vilket innebär PT-nivå 3. I följande exempel hämtat från kapitel 1 förekommer de 

modala hjälpverben kan och vill + huvudverb i infinitiv.  

(15) – Kan jag få en kopp kaffe? 

– Javisst. Vill du ha mjölk till? 

– Nej tack, bara svart kaffe (Rehnqvist 2010:20). 

De första övningarna på PT-nivå 3 innehåller rikliga tillfällen till helfrasinlärning av gram-

matiska strukturer som är vanligt förekommande i vardagslivet (Kan jag få…? och Vill du 

ha…?). Som tidigare nämnts sker helfrasinlärning PT-nivå 1. Med utgångspunkt från detta 

mönster ska inlärarna parvis träna sig på att beställa kaffe, te, juice, vin och öl av varandra. I 

övningar som i exempel (15) ställs det därför låga krav på processningsförmågan. 

Som framgår av figur 3 uppvisar kapitlen 4 och 5 låga frekvenser av PT-nivå 3 (ett res-

pektive två fall). I texten till kapitel 6 finns det däremot elva fall av de modala hjälpverben 

kan och måste + huvudverb i infinitiv i texten (Rehnqvist 2010:92), men detta är inget som 

belyses i det tillhörande grammatikavsnittet. Detta får läsaren vänta på tills kapitel 7. I en av 

övningsuppgifterna tillhörande kapitel 7 ska en kamrat intervjuas. Nedan följer frågorna.  

(16 a) Fråga vad han/hon brukar göra varje dag. 

b) Fråga vad han/hon vill göra imorgon. 

c) Fråga vad han/hon ska göra imorgon. 

d) Fråga om han/hon kan spela fotboll eller ishockey. 

e) Fråga vad han/hon bör göra nästa vecka (Rehnqvist 2010:115). 
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Här befästs de nyligen förvärvade kunskaperna genom upprepning av de konstruktioner som 

ska processas (brukar/vill/ska/kan och bör + huvudverb). Det sker en innötning av de olika 

hjälpverben i kombination med huvudverb, men de lärs först in som enheter.   

I grammatikavsnittet tillhörande kapitel 9, som innehåller 13 förekomster av PT-nivå 3, 

ligger fokus på futurumbildning, som i svenskan sker med hjälp av hjälpverben ska, tänker 

och kommer att. Först följer en genomgång av hur futurum bildas (2010:143). I samma av-

snitt finns en styrd övningsuppgift där man ska fylla i antingen ett passande verb i presens, 

eller använda ska, tänker eller kommer att för att beskriva en futural handling (2010:144). 

Detta ställer låga krav på processningskapaciteten. I kapitel 9 hittar man även en skrivövning 

som går ut på att diskutera för- och nackdelarna med att leva ensam (2010:145). Uppgiftens 

karaktär inbjuder till användning av ett modalt hjälpverb (exempelvis man kan… man 

behöver inte… man måste inte…). Övningen är mindre styrd än tidigare, vilket ställer högre 

krav på processningsförmåga. I kapitel 9 är således övningar och grammatikgenomgångar 

synkroniserade. 

 Modala hjälpverb förekommer även i texten till kapitel 10, som innehåller elva förekom-

ster av grammatiska strukturer på PT-nivå 3. Frasmorfologi aktualiseras bl.a. genom en 

diskussionsövning om alkohol och droger. Frågorna till diskussionsövningen innehåller 

verben kan, måste och få + huvudverb. Nedan följer ett exempel. 

(17) Är det bra att man bara kan handla alkohol på Systembolaget? 

Är det bra att man måste vara 20 år för att handla alkohol? 

Är det bra att man inte får röka på restauranger? (Rehnqvist 2010:162) 

Dessa frågor går att besvara med antingen ett ja eller ett nej, men om intresse och engage-

mang finns bland deltagarna så kan kanske en diskussion uppstå som uppmuntrar till auto-

matisering av PT-nivå 3. 

Efter de modala hjälpverben behandlas de sammansatta tempusformerna i kapitel 12. Här 

får studenterna bekanta sig med perfekt och pluskvamperfekt för samtliga fyra verbgrupper 

(Rehnqvist 2010:186–188). I samma kapitel följer en genomgång av svenskans två tempus-

system: nu-systemet, där perfekt, presens och futurum ingår, och då-systemet, dit pluskvam-

perfekt, preteritum och futurum i dåtid räknas (Rehnqvist 2010:188–192). Med tanke på den 

omfattande grammatikgenomgången är det förvånande att läromedelstexten till kapitel 12 inte 

innehåller ett enda exempel på perfekt och futurum i dåtid, men elva exempel på pluskvam-

perfekt. Eftersom dessa tempusformer är nya för inläraren förekommer bara styrda övningar 

med sammansatta tempus. Till sin hjälp har inläraren imperativformen, se exempel 18. 
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(18) räkna! 

Kan du ________ till hundra? Jag ________ i går. 

Peter har ________ i dag (Rehnqvist 2010:193). 

Rätt svar till exempel 18 blir räkna, räknade och räknat. Kapitlet avslutas med en övning där 

man ska ändra en längre text från nu-systemet, perfekt, presens och futurum, till då-systemet, 

pluskvamperfekt, preteritum och futurum i dåtid (Rehnqvist 2010:198).  

Till PT-nivå 3 räknas även attributiv kongruens eftersom information överförs mellan 

substantiv och adjektiv inom samma fras. Redan i texten till kapitel 2 förekommer tre fall av 

attributiv kongruens i inflödet, men strukturen processas inte i övningar tillhörande detta 

kapitel. I kapitel 3 finns det en övning där man ska beskriva klädfärger, men de substantiv 

som används i övningen är alla neutrala. Därför förekommer bara grundformen av adjektivet, 

som i ”det finns röd, blå och orange [färg]” (Rehnqvist 2010:53). Eftersom det i denna 

övning bara förekommer neutrala substantiv i singularis (färg och tröja) så får inläraren inte 

heller här möjlighet att processa grammatiska strukturer på PT-nivå 3 i övningsuppgifter. I 

grammatikavsnittet till samma kapitel förklaras adjektivets tre former på svenska: basformen 

vid n-ord, t-formen vid t-ord och a-formen vid plurala former. I anslutning till detta följer en 

fri övning i att skriva en dialog som handlar om att köpa kläder (Rehnqvist 2010:54).  

 Först i kapitel 11 följer en fördjupad genomgång av adjektivets former vid en-ord, ett-

ord eller plural i kapitlets grammatikavsnitt (Rehnqvist 2010:171). Det är intressant att notera 

att samtliga attributiva former i kapitel 11 står i plural. Se följande exempel som innehåller 

fyra kongruensböjda adjektiv i plural: stora, mörka, gamla och röda. 

(19) De cyklade runt i Växjös omgivningar och såg på de många stora sjöarna, de mörka skogarna och de 

gamla, röda, små stugorna (Rehnqvist 2010:168). 

Att först introducera inläraren i numeruskongruens är helt i linje med PT-teorin eftersom det 

finns forskning som tyder på att numeruskongruens lärs in före genuskongruens (Axelsson 

1994:140–141). Adjektivens kongruensböjning övas genom att inläraren fyller i rätt form av 

adjektiven med hjälp av grundformen, se exempel 20.  

(20) bekväm 

Lägenheterna är _______________ . Han satt i en ________________ stol. 

Det är _______________ att åka taxi (Rehnqvist 2010:180). 
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De korrekta formerna i exempel 20 är bekväma, bekväm och bekvämt. I denna övning ställs 

det låga krav på processningsförmågan. Det är anmärkningsvärt att attributiv kongruens inte 

tränas på några andra sätt än genom denna styrda övning i kapitel 11.  

Jag noterar att även för PT-nivå 3 blir övningarna mindre styrda mot slutet av läromedlet. 

Kapitel 13 innehåller tre övningar där det finns utrymme att komma på många olika lösningar 

med hjälp av den grammatik man behärskar. I en av dessa står det att du har köpt hem ingre-

dienser till en festmåltid: 3 kycklingar, 3 flaskor vin, 6 öl, bröd, ost och frukt. Precis innan 

gästerna kommer har någon stulit mat och dryck. Kvar finns bara 1 kyckling, 3 öl, 1 bröd och 

frukt. Frågan lyder: ”Vad gör du?” (2010:208). Detta är en övning som ställer stora krav på 

processningsförmåga och automatisering eftersom man ska producera ett svar utan lingvis-

tiska ledtrådar. 

Kapitel 15 har den näst högsta andelen förekomster av grammatiska strukturer på PT-nivå 

3 i texten (18 observationer). Grammatikavsnittet innehåller en genomgång av reflexiva 

pronomen som också kongruensböjs i svenska (sin, sitt och sina). Attributiv kongruens övas 

genom en lucktextövning där rätt form av possessivt eller reflexivt pronomen ska fyllas i 

(Rehnqvist 2010:236–238). I texten till kapitel 16 finns det totalt 20 exempel på grammatiska 

strukturer tillhörande PT-nivå 3, vilket är det högsta antalet i hela läromedlet. I övningarna 

som tillhör kapitel 16 tränas man dock inte alls på denna nivå.  

4.4 PT-nivå 4 
På PT-nivå 4 kan inläraren överföra grammatisk information mellan fraser. På den fjärde ni-

vån processas alltså predikativ kongruens och spetsställning med omvänd ordföljd (Piene-

mann & Håkansson 1999:404; Håkansson 2013:164). I likhet med tidigare kapitel inleder jag 

med en presentation av totalt antal förekomster av strukturer på PT-nivå 4, se figur 4. 
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Figur 4. Totalt antal morfologiska och syntaktiska förekomster av PT-nivå 4 i läromedlet 

Som framgår av figur 4 innehåller läromedlet relativt få förekomster av strukturer på PT-nivå 

4, 79 totalt. Det är fler förekomster på syntaktisk nivå (66 observationer) än på morfologisk 

nivå (tretton observationer). På vilket sätt strukturer på PT-nivå 4 automatiseras och rela-

tionen mellan text, grammatik och övningar kommer att presenteras i följande kapitel.  

4.4.1 Syntax 

Läromedelstexterna innehåller spetsställning med inversion redan från kapitel 1. Spetsställ-

ning förekommer i 21 % (63/299) av samtliga läromedelstexter. I läromedlets tre första kap-

itel finns det totalt åtta förekomster av inversion och i samtliga fall spetsställs ett adverbial. 

Nedan följer ett exempel från varje kapitel. 

(21) Förra veckan var Lina sjuk (Rehnqvist 2010:14). 

(22) Förra veckan var Steves farmor i Lund (Rehnqvist 2010:26). 

(23) När han var liten mådde han nästan alltid bra (Rehnqvist 2010:44). 

I ovan exempel upptas fundamentpositionen av förra veckan (21, 22) och bisatsen När han 

var liten (23).  

Ordföljd med spetsställning presenteras i grammatikavsnittet till kapitel 4, som innehåller 

nio fall av inversion, och i omedelbar anslutning till genomgången av rak ordföljd (SPORT). 

Som tidigare nämnts behandlas alltså både nivåerna 2 och 4 i kapitel 4 (Rehnqvist 2010:68–

70), vilket stör läromedlets processbarhetsprogression.  

Spetsställning tränas först genom styrda övningar där läsaren ändrar ordföljden i gramma-

tiskt korrekta meningar genom att låta det eller de ord som är kursiverade inleda meningen 
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I exempel 24 blir således rätt svar ”I en korvkiosk köpte han grillad korv klockan tre”. 

(24) Han köpte grillad korv i en korvkiosk klockan tre (Rehnqvist 2010:71). 

Även i läromedelstexten till kapitel 5 är spetsställning med inversion ovanlig. Den förekom-

mer i en övning där man tillsammans med en kamrat läser upp en rumsbeskrivning och ritar 

rummet tillsammans, se följande exempel. 

(25) I rummet finns en säng. Den står till höger. Till vänster står ett skrivbord. Rakt fram finns en fåtölj. 

Mellan sängen och fåtöljen står ett bord. Under bordet sitter en katt. Över skrivbordet hänger en lampa. På 

bordet står två glas. I sängen ligger en kudde och en filt. På skrivbordet ligger en penna. Bredvid skrivbordet 

står en papperskorg. I papperskorgen ligger ett brev. I fåtöljen sitter en flicka. Flickan gråter (Rehnqvist 

2010:82). 

Övningen som illustreras genom exempel 25 stimulerar till tanke genom att den inkluderar 

flera olika sinnen: lyssna, tala, läsa och rita. Totalt förekommer det tolv fall av spetsställning 

med inversion i detta inflöde. 

I kapitel 6 aktualiseras ordföljden i påståendesatser och i spetsställning (Rehnqvist 

2010:100). I anslutning till detta följer en övning där inläraren ska ändra ordföljden på tre 

olika sätt. Följande exempel innehåller ett direkt objekt (engelska och italienska), ett rums-

adverbial (i Växjö) och ett tidsadverbial (denna termin), som alla tre kan spetsställas (Ljung 

& Ohlander 1988:215). 

(26a) Lina och Karl läser engelska och italienska i Växjö denna termin (Rehnqvist 2010:100).  

I exempel (26) ställs det något större krav på processningsförmågan eftersom ingen satsdel är 

kursiverad. Inläraren får själv lista ut hur man ska gå tillväga. Den satsdel som placeras först 

är den man vill betona: objektet (26b), rumsadverbialet (26c) eller tidsadverbialet (26d). 

(26b) Engelska och italienska läser Lina och Karl i Växjö denna termin. 

(26c) I Växjö läser Lina och Karl engelska och italienska denna termin. 

(26d) Denna termin läser Lina och Karl engelska och italienska i Växjö. 

I kapitel 9 tränas också PT-nivå 4 indirekt genom en övning där man ska fylla i ett pass-ande 

verb (ska, tänker eller kommer att). Tre av dessa åtta meningar inleds med ett tids-adverbial, 

vilket alltså innebär omvänd ordföljd (se exempel 27). 

(27) I morgon _____________ de gå på bio (Rehnqvist 2010:144).  
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Sett ur ett processbarhetsperspektiv innebär dock placeringen av verbet ska i exemplet ovan 

ingen större ansträngning eftersom verbets position redan är angiven, d. v. s. direkt efter det 

spetsställda adverbialet.  

 I kapitel 11 ställs det emellertid större krav på processningsförmågan eftersom det här 

förekommer en övning som ger träning i att upptäcka och rätta grammatiska och ortografiska 

fel i en text som Steve har skrivit till Lina, se exempel 28. 

(28) Hej Lina! 

Jag ar nu i Stockholm och besöka Vasamuseet. 

Det ar mycket stor och intresserad. 

Igar jag var pa Skansen. Jag sag en alg. Den var stort. 

I morgon jag ska gå med buss till Uppsala. 

Sen jag ska gå till Lund. Vi ses da jag hoppar! (Rehnqvist 2010:173). 

I exempel 28 förekommer bland annat tre exempel på spetsställning med rak ordföljd, vilket 

innebär PT-nivå 3: *Igar jag var pa Skansen, *Imorgon jag ska gå och *Sen jag ska gå.  

Denna ordföljdsordning är vanlig bland inlärare som håller på att lära sig spetsställning, men 

det är intressant att finna den i en övning eftersom spetsställning med rak ordföljd är något 

som man normalt sett aldrig ser i tryckta texter (Pienemann & Håkansson 1999:404; 

Håkansson 2013:164). Den här typen av övningar i att upptäcka fel är tänkt att kunna bidra 

till ökad medvetenhet om de grammatiska strukturerna: för att upptäcka ordföljdsfelen krävs 

det att inläraren själv har processat konstruktionen. 

 Texterna till kapitlen 12–15 innehåller totalt 17 spetsställningar med inversion, men i de 

tillhörande grammatikavsnitten finns det inga övningsuppgifter som knyter an till detta. Det 

finns det däremot i kapitel 16. En av övningsuppgifterna går ut på att komplettera sju ofull-

ständiga meningar. I fem av de sju meningarna förekommer en spetsställd bisats, vilket krä-

ver omvänd ordföljd. Nedan följer ett av dessa exempel. 

(29) När jag äter _______________________ (Rehnqvist 2010:246). 

I exempel (29) har man stor frihet att avsluta meningen precis som man vill, så länge den 

spetsställda bisatsen följs av ett finit verb. Detta är en kontext där inversion är obligatorisk. 

4.4.2 Morfologi 

I hela läromedlet förekommer det bara 13 fall av predikativ kongruens, vilket är en förvånan-

de låg frekvens. Jag noterar även att inget grammatikavsnitt belyser predikativ kongruens och 

kopulaverbets funktion, vilket också är anmärkningsvärt. Träning i att upptäcka predikativa 

kongruensfel ges trots det i samma övning där ordföljdsfel förekommer, se exempel 28. 
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(28) Hej Lina! 

Jag ar nu i Stockholm och besöka Vasamuseet. 

Det ar mycket stor och intresserad. 

Igar jag var pa Skansen. Jag sag en alg. Den var stort. 

I morgon jag ska gå med buss till Uppsala. 

Sen jag ska gå till Lund. Vi ses da jag hoppar! (Rehnqvist 2010:173). 

I detta korta brev finns det två kongruensfel: *Det ar mycket stor och intresserad istället för 

det är mycket stort och intressant och *Den var stort istället för den var stor. Kongruens 

behärskar inläraren på PT-nivå 4 i svenskan. Precis som tidigare nämnts krävs det en upp-

nådd PT-nivå för att kunna upptäcka felen i övning 28. 

Den andra övningen i predikativ kongruens finns i anslutning till en diskussion om för- 

och nackdelar med flygplan, bil, cykel och tåg. Eftersom både flygplan och tåg är t-ord blir 

resultatet predikativ kongruens med dessa ord (2010:174).
5
 

(30)    fördel +       nackdel - 

flygplan  Det är snabbt och bekvämt.  Det är inte miljövänligt. 

bil 

cykel 

tåg 

Både bil och cykel är n-ord och då används grundformen. För att kunna utföra den här öv-

ningen krävs det att man vet vilket genus ordet tillhör för att kunna använda det i en obliga-

torisk kontext. Den lexikala informationen om orden ges emellertid inte i övningen.  

4.5 PT-nivå 5 

Den ovanligaste PT-nivån är nivå 5. Grammatiska strukturer tillhörande denna nivå förekom-

mer endast vid tre tillfällen i läromedelstexterna. För att visa att man befinner sig på PT-nivå 

5 ska negationen placeras efter finit verb i huvudsats och före finit verb i bisats (Pienemann 

& Håkansson 1999:404; Håkansson 2013:164). Det första exemplet på bisatsordföljd 

förekommer redan i texten till kapitel 11, se exempel 31 som innehåller bisatsinledaren där. 

 (31) En dag tog han båten till Vasamuseet, där han inte hade varit tidigare (Rehnqvist 2010:168). 

                                                 

5
 I svenskan kan man även säga ”cyklar är miljövänligt” trots att cykel är ett n-ord. Detta är möjligt när man 

syftar på cyklar i allmänhet (oavgränsad referens). 
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Bisatser och bisatsordföljd förekommer inte som lärandemål förrän i kapitel 16, vilket är helt 

i enlighet med processbarhetsprogression. Det är också i texten till kapitel 16 som man finner 

de återstående två exemplen på PT-nivå 5. Dessa exempel innehåller bisatsinledarna för att 

(32) och trots att (33). 

(32) Kanske är de [uteserveringarna] öppna för att man inte får röka inomhus, kanske för att svenskar älskar 

att vara utomhus även när det är kallt (Rehnqvist 2010:240). 

(33) Steve bestämmer sig sent på kvällen att gå på en nationsfest trots att han egentligen inte har tid  

(Rehnqvist 2010:240). 

Jag noterar att grammatiska strukturer på PT-nivå 5 är ovanliga även i övningsuppgifterna. I 

hela boken finns det bara två övningar där man tränas på denna nivå. I den ena övningen ska 

ett satsadverbial sättas in i ett antal bisatser (Rehnqvist 2010:247). I den andra övningen ska 

negation placeras på rätt ställe i bisatsen och dessutom ska bisatsen spetsställas, vilket alltså 

innebär både bisatsordföljd och omvänd ordföljd: Hon lämnade mig eftersom hon tycker om 

lata män blir alltså Eftersom hon inte tycker om lata män lämnade hon mig (2010:248). För 

att kunna lösa denna uppgift krävs det att PT-nivå 4 är färdigprocessad. Detta ställer stora 

krav på inläraren, som bara kan processa en nivå i taget (Pienemann 1989:63). 

5 Diskussion av resultat 
Den kvantitativa analysen av Rehnqvist (2010) visar att läromedelstexterna i varierande grad 

innehåller strukturer från samtliga PT-nivåer redan från bokens början (se tabell 2). PT-nivå 2 

är absolut vanligast i texterna, därefter följer nivåerna 3, 4 och 5. Störst uppmärksamhet till-

delas PT-nivå 2 även när man tittar på lärandemålen i grammatikavsnitten, medan predikativ 

kongruens inte finns omnämnt. PT-nivå 5, som är den högsta nivån, uppmärksammas och 

tränas bara i grammatikavsnittet till kapitel 16. Detta skulle kunna spegla det faktum att de 

högre PT-nivåerna är mycket ovanliga i tal och skrift i svenskan, vilket innebär färre tillfällen 

att bekanta sig med dessa konstruktioner (Rahkonen & Håkansson 2008: 154–155). Kanske 

är detta en bidragande faktor till att predikativ kongruens och bisatsordföljd befinner sig 

högre upp i PT-hierarkin. 

Andelen rak ordföljd ligger på ca 79 % i läromedelstexterna, vilket är mycket högre i läro-

medlet än de 60 % som sägs utgöra kvoten för infödda svenskar (Hultman & Westman 

1977:213). När det gäller den omvända ordföljden är förhållandet det motsatta. I 21 % av 

fallen används omvänd ordföljd, vilket är mycket lägre i läromedlet än i texter skrivna av in-

födda svenskar, där andelen sägs ligga på omkring 40 % (Hultman & Westman 1977:213). I 
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läromedlet tycks det alltså ha skett en språklig anpassning av texterna med hänsyn till in-

lärarnas processningsförmåga. Även lärare, i likhet med mitt läromedel, tenderar att undvika 

inversion när de riktar sig till inlärare, särskilt till nybörjare (Håkansson 1987). 

Den kvalitativa analysen visar att inlärare som följer läromedlet i kronologisk ordning i 

viss mån ges tillfälle att processa grammatiska strukturer i enlighet med PT-modellen. På ett 

morfologiskt plan följer läromedlet processbarhetsprogression för PT-nivå 2: läromedlet 

börjar med enkla verbformer (presens, preteritum och imperativ). Därefter presenteras sub-

stantivens olika former. Nominalfraskongruens och verbfraskongruens (PT-nivå 3) förekom-

mer i läromedelstexterna framförallt från och med kapitel 6. Dessutom introduceras 

numeruskongruens före genuskongruens, vilket är i den ordning som kongruensen behärskas 

enligt PT-teoretiker (Axelsson 1994:138–140).  

Presentation och träning av syntax är emellertid mer problematisk. Båda TP-nivåerna 2 

och 4 finns representerade från läromedlets början och båda strukturerna utgör lärandemål i 

grammatikavsnittet till kapitel 4. Utifrån ett processbarhetsperspektiv borde kanske gram-

matikgenomgången för spetsställning istället ha flyttats fram några kapitel. Sammantaget ter 

sig alltså en gemensam teoretisk grund för läromedlets upplägg problematisk. En undervis-

ning som inte tar hänsyn till processbarhetsprogression kan göra det svårt för inlärarna att 

producera ett idiomatiskt korrekt språk. Språkutvecklingen kan under ogynnsamma förutsätt-

ningar avstanna och interimspråket fossiliseras, vilket uppmärksammas av Lenzing 

(2008:237–238).  

För att undvika en fossilisering av inlärarspråket krävs det enligt the teachability 

hypothesis en språklig anpassning av läromedlet och övningar där PT-nivåerna tränas i den 

ordning som de kan processas (Pienemann 1989:63). Detta sker i hög utsträckning i läromed-

let eftersom grammatiska strukturer från de fem PT-nivåerna först tränas genom relativt 

styrda uppgifter med lingvistiskta ledtrådar. Kraven på processningsförmåga blir successivt 

högre i boken. Det skulle ha varit intressant att även studera läromedlets två repetitionskapitel 

för att bättre förstå processbarhetsprogressionen eftersom de ger tillfällen till automatisering 

av de grammatiska strukturerna. Om kapitlen 8 och 14 också hade inkluderats i studien skulle 

kanske bilden av läromedlets processbarhetsprogression ha blivit ännu tydligare.  

Genom läromedlets frekventa repetitionsavsnitt får vissa inlärare tillfälle att automatisera 

de grammatiska strukturer som man precis har lärt sig att processa, medan andra kanske 

erbjuds ett nytt tillfälle att lära sig en konstruktion som de tidigare inte varit redo att ta till sig. 

Bemästrandet av grammatiska strukturer är en individuell process som tar olika lång tid för 
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inlärare. Med anledning av ovan nämnda förhållande ställer jag mig frågande till om det är 

möjligt eller ens eftersträvansvärt att omsätta en teoretisk modell i praktiken.  

6 Slutsatser 
Denna studie har undersökt processbarhetsprogressionen i Rehnqvist (2010). Följande forsk-

ningsfrågor har styrt undersökningen: 

 I vilken utsträckning följer läromedlets texter processbarhetsprogression? 

 Hur stort utrymme får varje PT-nivå i läromedlet? 

 Hur tränas PT-nivåerna i läromedlets övningsuppgifter? 

Resultatet visar att läromedlet erbjuder ett varierat inflöde där flertalet PT-nivåer finns repre-

senterade redan från början. Den kvalitativa analysen visar att läromedlet innehåller en mor-

fologisk processbarhetsprogression. Detta kommer exempelvis till uttryck genom att inläraren 

tränas på enkla tempus (PT-nivå 2) före sammansatta (PT-nivå 3). Den syntaktiska pro-

gressionen är inte lika uppenbar eftersom både rak och omvänd ordföljd förekommer i början 

av boken och de två ordföljdsmönstren behandlas som lärandemål och tränas samtidigt i 

kapitel 4.  

 Rahkonen & Håkansson (2008: 154–155) menar att inflödet skulle kunna ha viss betydelse 

för de grammatiska strukturernas processbarhet. I likhet med dem fann jag att grammatiska 

strukturer från PT-nivå 2 är vanligast i läromedlet och strukturer från nivå 5 är mist förekom-

mande. Kanske ligger det i sakens natur att de strukturer som erbjuder flest tillfällen till pro-

cessning och automatisering också är de strukturer som först lärs in. 

De grammatiska strukturerna automatiseras genom övningsuppgifter som är både styrda 

och fria. Bland annat förekommer berättande övningar, dialoger, ifyllnadsövningar och texter 

som innehåller grammatiska fel. Det finns med andra ord en stor variation i läromedlets tex-

ter, vilket skulle kunna passa en bred publik som har olika förkunskaper, förmågor och intres-

sen. På så sätt skulle man kunna undvika en alltför snäv anpassning till ”en hypotetisk medel-

elev” där inflödet blir på för låg nivå för vissa, och på en för hög nivå för andra (Håkansson 

1987). 

Flyman Mattsson (2013) och Lenzing (2008) har tidigare studerat processbarhetspro-

gressionen i innehållsförteckningar, grammatikavsnitt och studiehandledningar. Det som är 

nytt i min studie är att även läromedlets övningsuppgifter har analyserats utifrån ett process-

barhetsperspektiv. Inför framtida forskning skulle det vara intressant att exempelvis kom-
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plettera Flyman Mattssons (2013) studie med en analys av hur PT-nivåerna tränas i sfi-läro-

medel. Det kan ju faktiskt tänkas att processbarhetsprogressionen respekteras i övnings-

uppgifter trots att den inte synliggörs i studiehandledningarnas lärandemål. Kanske måste 

man titta på lärandemål, input och output för att närma sig svaret på frågan why learners 

don’t learn what teachers teach (Allwright 1984:3–18). 
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