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Sammandrag 
 
Det här arbetet handlar om elevgrupper på tre olika nivåer och hur de nyttjar bisatser i sina texter. 
Två av grupperna har svenska som sitt andraspråk; en av dem går på grundläggande vuxenutbild-
ning och den andra på den gymnasiala motsvarigheten. Den tredje gruppen utgörs av elever med 
svenska som förstaspråk, och dessa studerar på gymnasial vuxenutbildning. 
 
För att fastställa andraspråkselevernas möjligheter att utveckla en komplex syntax, undersöks först 
deras PT-nivå utifrån Processbarhetsteorin och därefter syntaktiskt samordning och underordning av 
bisatser. Därefter anläggs olika perspektiv på bisatsanvändning, såsom nivåer av underordning, bi-
satsfrekvens och topikalisering av bisatser. Likheter och skillnader mellan de tre grupperna visas 
och mynnar ut i slutsatsen att studienivå är viktigare faktor för L2-tillägnande än förstaspråk. Resul-
taten visar att de två gymnasiegrupperna har avsevärt fler gemensamma drag i sin bisatsanvändning 
än vad de två andraspråksgrupperna har. Detta tyder på andraspråkselevernas bisatsbruk utvecklas 
mycket under den grundläggande vuxenutbildningen.  
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1  Inledning 
Svenska och svenska som andraspråk är i Sverige två helt separata ämnen0 med egna ämnesplaner 
och delvis olika betygskrav. Andraspråkseleverna i grundskolan och gymnasieskolan förväntas ha 
andra behov av språkträning än L1-eleverna och antas producera skrift som på många sätt avviker 
från desammas.  
 
I den här uppsatsen undersöks området bisatser i skrift, och resultaten antas ge ett perspektiv på 
nivån av komplexitet i elevernas texter. Två L2-grupper, en på grundläggande vuxenutbildning och 
en på gymnasial, och en L1-grupp på gymnasial nivå undersöks utifrån hur, var och när de använder 
bisatser. L2-elevernas processbarhetsnivå tas som utgångspunkt, eftersom det går att se om de kan 
processa skillnaden mellan huvud- och bisatser. Andraspråkseleverna på grundläggande nivå har 
studerat svenska i 1–2 år, medan de på gymnasial nivå gjort det i omkring 2–4. Frågorna är hur bi-
satsanvändningen utvecklas under den här tiden, och hur den står sig i jämförelse med infödda 
gymnasieelevers.  
 
1.1  Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka skriftlig komplexitet hos vuxna svenska som 
andraspråkselever och elever med svenska som förstaspråk. Andraspråkseleverna utgörs av två 
grupper, en som studerar på grundläggande vuxenutbildning (”L2a”) och en på gymnasial vuxen-
utbildning (”L2b”). Förstaspråkseleverna (grupp ”L1”) studerar samtliga på gymnasial vuxenutbild-
ning. De tre grupperna jämförs sinsemellan för att synliggöra skillnader och likheter såväl mellan 
andraspråkseleverna som mellan andraspråks- och förstaspråkseleverna.  
 
Komplexitet innebär här underordnade satser. För att ringa in andraspråkselevernas möjlighet till bi-
satsanvändning analyseras deras syntaktiska nivå enligt Processbarhetsteorin (PT). Därefter följer 
en systematisering av samtliga elevers bisatsanvändning ur olika perspektiv. Frågeställningarna 
lyder som följer:  
 
Hur utvecklas bisatsanvändningen hos L2-eleverna mellan början av grundläggande nivå och 
början av gymnasial nivå? 
 
Vilka likheter och skillnader finns mellan L2- och L1-elevernas bisatsanvändning i frekvens, typer 
och variation, nivåer av underordning, placering och avvikande konstruktioner? 
 
Vilka två elevgrupper liknar varandra mest i sin bisatsanvändning – de två andraspråksgrupperna 
eller de två gymnasiegrupperna? 
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2  Forskningsbakgrund 
Det bakgrundsavsnitt som nu följer består av två större delar, en om Processbarhetsteorin – 2.1 – 
och en om komplexitet och bisatser – 2.2.  
 
2.1  Processbarhetsteorin 
Processbarhetsteorin (PT) utvecklades under 1980-talet av Manfred Pienemann, som tog sin ut-
gångspunkt i Selinkers interimspråkshypotes från tidigt 1970-tal. Pienemann systematiserade vad 
som föreföll vara inlärningsgången i tyska som andraspråk för morfologi och syntax (Håkansson & 
Flyman Mattsson 2010: 15–16). Pienemann tyckte sig se att inlärarna successivt kunde processa 
större och större ordkombinationer; först gällde det enstaka ord, därpå böjning av dessa och sam-
mansättning av dem till fraser, och slutligen kunde inlärarna processa information på textnivå, alltså 
mellan olika satstyper. Denna systematiska utveckling av interimspråket fick namnet Processbar-
hetshierarkin – ”the core component of Processability Theory” (Pienemann 2011b: 27).  
 
Under följande decennier har PT applicerats på ett flertal olika språk, och därtill hörande hierarkier 
har utarbetats. Vanligtvis innehåller hierarkin för varje enskilt språk fem eller sex nivåer. Dessa im-
plicerar varandra på så vis att nivå 2 inte kan processas utan att nivå 1 kan det, och nivå 3 förutsätter 
förmåga att processa nivå 2 och så vidare (Pienemann 2011b: 35; Pienemann 2011c: 53). Tillägnan-
det av morfologiska och syntaktiska strukturer kan illustreras som följer:  
 

Nivå 5 förutsätter nivå 4 som förutsätter nivå 3 som förutsätter nivå 2 som förutsätter nivå 1. 
 
Viktigt att påpeka är att processbarhet är uppnådd i och med vissa korrekta förekomster (Håkansson 
& Flyman Mattsson 2010: 67; Kessler & Pienemann 2011: 94); ”... a structure has emerged when it 
appears in a learner’s output in productive uses” (Spinner 2013: 711, min kursiv). Förmåga att i alla 
kontexter producera korrekta ordformer eller korrekt syntax är något som oftast tar avsevärt mycket 
längre tid att uppnå (Benevento & Storch 2011: 107); ”accuracy is not a valid measure of develop-
ment” (Liebner & Pienemann 2011: 70). Det har också visat sig att elever ofta behärskar en viss 
struktur i tester där de tvingas använda densamma, men vid textskrivande producerar de ändå 
många inkorrekta strukturer (Håkansson & Norrby 2007a). Kraven på korrekthet måste kanske där-
för vara lägre i texter än i testförfaranden som uteslutande fokuserar en viss konstruktion. För att 
problematisera och nyansera processbarhet kan man analysera en enskild inlärare utifrån olika krav-
nivåer, t.ex. minst en korrekt förekomst, eller 50 % korrekta förekomster och jämföra resultaten 
Glahn et al. 2001: 398). Eftersom ”first systematic use” är så svårt att definiera kan detta ge en mer 
heltäckande bild av ”the dimension of gradual acquisition” (ibid.).  
 
Av vikt i den här uppsatsen är de två översta PT-nivåerna, vilka karakteriseras av följande. På nivå 4 
kan inläraren processa satsinternt och alltså mellan fraser. Det innebär att predikativ kongruens av 
adjektiv förekommer, och i språk där ordföljden har betydelse för tolkningen av satsen varieras den-
na, åtminstone till viss del. Nivå 5 (och eventuellt 6) innebär processbarhet av information mellan 
satser, så att huvudsatser och bisatser konstrueras olika om målspråket kräver detta.  
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2.1.1  Processbarhetshierarkin i svenska  
Inom svenska som andraspråk finns en processbarhetshierarki som även gäller svenska som främ-
mande språk; den innehåller fem nivåer och ser ut som följer (fritt efter Flyman Mattsson & 
Håkansson 2010: 68–69).  
 
Tabell 1. Processbarhetshierarkin i svenska 
PT-nivå: Processbar morfologi: Processbar syntax: 
1 – (enskilda ord som bara återfinns i en form oavsett 

sammanhang). 
– 

2 (ordnivå) Pluralböjning av substantiv; presens- och 
preteritumböjning av verb. 

Subjekt och verb kombineras. 
Negation efter hjälpverb men före huvudverb. 

3 (frasnivå) Attributiv kongruens i nominalfras. 
Sammansatta tempus, till exempel perfekt. 

Rak ordföljd oavsett fundament. 
Negation efter huvudverb.  

4 (satsnivå) Predikativ kongruens. Inversion efter andra satsdelar än subjekt i 
fundamentet. Tillämpas också i bisats.  
Negation efter alla huvudverb, också i bisats.  

5 (textnivå) – Rak ordföljd i indirekta frågor.  
Korrekt placering av satsadverbial/negation i bisats.  

 
Eventuellt finns det en hierarki också inom den femte nivån. Många inlärare tycks nämligen förmå 
processa ordföljden i indirekta frågor före det att de placerar satsadverbial korrekt i bisatser 
(Håkansson & Rahkonen 2008: 148).  
 
I svenska är ordföljden helt avgörande för tolkningen av en mening och avgör om en sats är en fråga 
eller ett påstående, och i de flesta fall rör det sig om huvud- eller bisatser. Det finns ordföljdsmäs-
sigt tre typer av satser i svenskan, vilka alla har olika funktioner (Ekerot 2011: 73). Ett av de två 
ordföljdsmönster som är aktuella här är påståendeformen i huvudsatsens, med det finita verbet på 
andra plats, efter ett fundament som kan innehålla så gott som vilken annan satsdel som helst. Det 
andra mönstret är bisatsens, där bisatsinledare, subjekt och eventuellt satsadverbial föregår det finita 
verbet. Båda dessa varianter innehåller markerade drag, alltså fenomen som är ovanliga i andra 
språk. Huvudsatsen gör det eftersom den inte sällan innehåller omvänd ordföljd (inversion) – det 
finita verbet före subjektet – om andra satsdelar än subjektet placerats i fundamentet (Ekerot 2011: 
65). Bisatsen gör det eftersom den alltid innehåller rak ordföljd och har satsadverbialet preverbalt, 
det vill säga före det finita verbet (ibid.). I huvudsatser, däremot, återfinns satsadverbialet efter det 
finita verbet, postverbalt.  
 
I många andra språk är det ovanligt med postverbalt satsadverbial, och i svenskan krävs dessutom 
att satsadverbialet flyttas i bisatser. Det här innebär att inlärare som inte ännu uppnått PT-nivå 3, 
alltså negation efter huvudverb, kan producera pseudokorrekta bisatser där satsadverbialet återfinns 
före huvudverbet (Håkansson & Flyman Mattsson 2010: 56). Det innebär dock bara att de placerar 
samtliga satsadverbial preverbalt, oavsett satstyp. Först på nivå 5 kan som nämnts information 
mellan satser processas; korrekt placering av satsadverbial i bisats kräver således kunskap om var 
det platsar i huvudsatsen. 
 
Svenskan skiljer också på direkta frågor – som inleds av frågeord som var, när och varför eller ett 
finit verb, och har omvänd ordföljd – och indirekta frågor, som inleds av frågeord och därefter har 
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rak ordföljd. Det här är ännu ett markerat drag.  
  
Dessa strukturer, inversion i huvudsats, satsadverbial i bisats och ordföljden i indirekta frågor, för-
mår inläraren alltså processa först på PT-nivå 4 respektive 5. Dessförinnan används rak ordföljd 
systematiskt oavsett satstyp och oavsett satsdel i fundamentet. Just ordföljden i indirekta frågor eller 
bisatser med satsadverbial – båda tillhöriga PT-nivå 5 – orsakar felkonstruktioner under lång tid hos 
de flesta L2-talare (Dahl 2003: 109; Håkansson & Norrby 2007b). Ytterligare en försvårande om-
ständighet är att det – åtminstone i talspråk – tar längre tid att processa negerade meningar rent 
psykologiskt (Givón 1979: 108, 130–131). Det kan jämföras med det faktum att bisatser med nega-
tion, vanligen satsadverbial i svenskt skriftspråk utgör en försvinnande liten del av satstyperna 
(Håkansson & Rahkonen 2008: 153).  
 
2.1.2  Individuella variationer 
Ingen inlärare är den andra lik. Likväl har forskning visat att förmågan att processa grammatiska 
och syntaktiska fenomen följer samma systematik hos så gott som alla inlärare – ”interlanguage 
variation is structurally limited” (Pienemann 2011a: 13). Det som emellertid varierar är i vilken takt 
man avancerar från en nivå till nästa och hur lång tid det tar att automatisera en viss struktur, det vill 
säga att produktionen i stort sett är målspråksenlig.  
 
Inlärartexter utan till exempel komplexa nominalfraser eller fall av inversion går inte att ta som be-
vis för att skribenten inte uppnått en viss PT-nivå (Kessler & Pienemann 2011: 94). Anledningen till 
frånvaron av vissa strukturer kan lika gärna bero på personliga preferenser eller på att inläraren inte 
vill riskera att någonting i texten blir felaktigt. Vissa genrer kräver inte heller alla konstruktioner 
(Liebner & Pienemann 2011: 71). Så kallade obligatoriska kontexter, alltså konstruktioner där 
exempelvis en viss ordföljd krävs, kan däremot användas för att påvisa uppnådd PT-nivå 
(Håkansson & Flyman Mattsson 2010: 70). Tabell 2 exemplifierar ovanstående. 
 
Tabell 2. Exempel på när processbarhet kan påvisas och inte  
Inlärarformulering: Slutsats: 
Katten sitter på trappan. (– komplex nominalfras) Slutsats om nivå 3 går inte att dra (kan vara 

uppnådd). 
Den lilla bruna katten sitter på trappan. (+ komplex nominalfras och attributiv 
kongruens) 

PT-nivå 3 uppnådd. 

Lisetta är i skolan eftersom hon mår bra. (– preverbal negation/satsadverbial i 
bisats) 

Slutsats om nivå 5 går inte att dra (kan vara 
uppnådd). 

Lisetta är inte i skolan eftersom hon inte mår bra. (+ postverbal negation i 
huvudsats och preverbal negation i bisats) 

PT-nivå 5 uppnådd.  

  
2.2  Komplexitet och underordnade satser 
Det finns mycket forskning om komplexitet i L1-elevers texter, men inte lika mycket gällande L2-
elever (Håkansson & Norrby 2007b). Traditionellt har långa meningar med underordnade satser, 
utbyggda nominalfraser och långa ord setts som kännetecken för komplext skriftspråk. Dock re-
duceras antalet bisatser hos mer avancerade skribenter till förmån för satsförkortningar och nomi-
naliseringar. Ofta varierar dessutom mängden bisatser ganska mycket mellan individuella L1-elever 
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(se Kiland 2003: 22).  
 
Komplex syntax kan också beskrivas som ”kombinationer av enkla satser till sammansatta satser 
genom samordning eller underordning (eller en kombination)” (Viberg 1990: 338). Önskvärd ut-
veckling mot ett mer formellt skriftspråk hos elever kan illustreras så här (fritt efter Hultman & 
Westman 1992: 176): 
 
Många huvudsatser, få bisatser > Lika delar huvud- och bisatser; verbal stil > Många huvudsatser med komplexa 
satsled, dvs. att bisatserna i hög grad ersätts av nominaliseringar, particip etc. 
  
En delvis annan uppfattning är att underordning utgör en del av ett mer utvecklat språk, ett 
”syntactic mode” (Givón 1979: 222–223). Detta utvecklas över tid med startpunkt i ett ”pragmatic 
mode” och ”its initial departure point” (ibid. 233). Sistnämnda präglas av det som barn- och pidgin-
språk samt mycket informellt talspråk delar, som långsam talhastighet, löst sammansatta huvudsat-
ser, kärnverb och frånvaro av böjningsmorfologi (ibid. 223). ”Syntactic mode”, däremot, känne-
tecknas av ”tight subordination”, snabb talhastighet, semantiskt komplexa verb etc. (ibid. 223). I 
världens alla språk förekommer båda dessa modes, men ”[a]t the syntactic level, languages tend to 
diverge enormously. At the pragmatic level, they tend to be amazingly similar” (ibid. 232).  
 
Komplex syntax är enligt Givón (1979) ”a construction... [that] departs from the routine speech-
processing strategy established by the norm, that is, the neutral pattern” (74). Alla underordnade 
konstruktioner hör hit (ibid. 75, 77); de präglas ofta av mer rigida ordföljdskrav än neutrala kon-
struktioner (83) och likaså av fler morfem och tätare syntaktisk uppbyggnad (89, 230–231). Nämn-
da strukturer har alltså sitt ursprung i ett ”pragmatic mode”, där kommunikationen sker öga mot 
öga, oplanerat, under tidspress och med fokus på här och nu (ibid. 229–230). Det går långsamt och 
trevande, medan ”syntactic mode” kräver att många komplicerade strukturer automatiserats (ibid. 
233). Vuxna som lär sig ett andraspråk rör sig ofta inom den pragmatiska domänen (ibid. 227). 
Dock gäller det för i princip alla människor att vi ständigt rör oss fram och tillbaka mellan mer eller 
mindre pragmatiskt eller syntaktisk kommunikationssätt beroende på situation och syfte (ibid. 232).  
 
I tillägnandet av svenska som andraspråk är bisatser ”i den tidiga inlärningen... ett relevant mått på 
utveckling” (Håkansson & Flyman Mattsson 2010: 66; se också Viberg 1990: 340, 343). Bara det 
faktum att bisatser används är ett tecken på komplexitet – däremot innebär det inte med automatik 
att inläraren förmår processa skillnaden mellan huvud- och bisatser (Håkansson & Norrby 2007a). 
Det här kan bero på att bisatsordföljden i svenska är identisk med den i huvudsatser med kanonisk 
ordföljd, alltså SVO. Därför är det ”more adequate to speak of neutral word order common to main 
and subordinate clauses” (Håkansson & Rahkonen 2008: 153). Det är först i indirekta frågor och vid 
användning av satsadverbial som inläraren avslöjar om hen behärskar PT-nivå 5.  
 
2.2.1  Bisatstyper  
Bisatser kan se ut på många olika sätt och ha olika funktioner i huvudsatsen. Det stora flertalet åter-
finns i grupperna relativa bisatser, adverbiella bisatser, att-bisatser och indirekta frågebisatser. I 
Svenska Akademiens grammatik (1999: 462) definieras bisats så här:  
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[…] den inleds med en subjunktion eller en satsbas och dess kärna är en af-sats, 
dvs. subjektet och mittfältsadverbialen föregår det finita verbet och hjälpverbet har 
eller hade kan utelämnas. 
 

Relativa bisatser kan dels utgöra attribut till exempelvis huvudordet i en nominalfras, och inleds då 
med som, vilken/vilket/vilka, där etc., dels utgöra attribut till en hel sats, då inledda med vilket. 
Relativa bisatser är de som först uppkommer hos barn med svenska som modersmål (Håkansson & 
Flyman Mattsson 2010: 59–60; Viberg 1990: 354), medan de inträder senare än flertalet andra 
bisatstyper hos vuxna andraspråkstalare (Viberg 1990: 343–344, 353).  
 
De adverbiella bisatserna utgör en stor och varierad grupp som anger tider, orsaker, platser och sätt i 
huvudsatsen. Med andra ord rör det sig om bland annat temporala, kausala och konditionala bisat-
ser, och bisatsinledare som medan, eftersom, om och fastän. Adverbiella bisatser är de som först 
börjar användas av vuxna L2-elever (Viberg 1990: 343–344; Håkansson & Flyman Mattsson 2010: 
59), och de kausala subjunktionerna eftersom och därför att är förvisso mycket frekventa även i L1-
gymnasisters texter (Hultman & Westman 1992: 175). Hos L2-elever på tidiga stadier är det när, om 
och därför att som ”dominerar... helt” (Viberg 1990: 346). Om tycks dock uppträda något senare än 
de övriga två.  
 
Att därför att är så vanligt hos L2-elever i talspråk är värt att notera eftersom det är ovanligt i L1-
talares talspråk; sistnämnda använder hellre för att (Viberg 1990: 346). Vidare är så att, som inleder 
konsekutiva bisatser, underrepresenterad i L2-elevers talspråk; det är ”en frekvent inledare i sven-
skan som tenderar att läras in påfallande sent” (ibid. 347). 
 
Att-bisatser fungerar som del av eller komplett subjekt eller objekt. Detta att utgjorde på 1970-talet 
i gymnasielevstexter 50 % av subjunktionerna (Hultman & Westman 1992: 174). Att-bisatser börjar 
användas av L2-elever efter de adverbiella bisatserna, men före de relativa (Viberg 1990: 338; 
Håkansson & Flyman Mattsson 2010: 59).   
 
Indirekta frågebisatser, slutligen, inleds av ord som om, hur och när. Dessa börjar nyttjas av andra-
språkstalare ungefär samtidigt som att-bisatserna (Håkansson & Flyman Mattsson 2010: 59). Inom 
PT återfinns de på nivå 5, eftersom förmågan att processa mellan satser krävs för att ordföljden ska 
bli korrekt – i direkta frågor används ju inversion, medan de indirekta frågebisatserna kräver rak 
ordföljd.  
 
2.2.2  Undantag från bisatsreglerna i svenska  
Generellt ska en sats innehålla ett finit verb för att kvalificera som just sats. Bisatser ska dessutom 
innehålla en bisatsinledare, och ett absolut signum för dem är att satsadverbial, och i skrift inte 
sällan andra adverbiella uttryck, alltid placeras före det finita verbet. Men i vissa fall går det att 
tänja på regelverket.  
 
Man kan för det första stryka som under vissa omständigheter. Detta fungerar i restriktiva relativ-
satser som inleds av ett som som inte är subjekt i bisatsen (SAG 1999: 489). För det andra kan att 
som subjunktion ”i många fall utelämnas” (SAG 1999: 536), om än kanske mest i informellt 
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talspråk eller skönlitteratur (Ekerot 2011: 230). I att-satser – i synnerhet i de som innebär en åsikt 
som talaren eller skribenten vill ge emfas åt – är det vidare möjligt med huvudsatsordföljd, even-
tuell inversion och postverbal placering av satsadverbialet (SAG 1999: 537–539). Fenomenet kallas 
”hävdade bisatser”, och bruket verkar sprida sig också till indirekta frågor, som då får samma ord-
följd som direkta frågor (Ekerot 2011: 85). Generellt är det också så i många språk att huvudsats-
karakteristika dyker upp i ickehuvudsatser som innehåller ny, oväntad och/eller subjektiv informa-
tion (Givón 1979: 53). Ett tredje frekvent regelbrott är strykningen av har eller hade som hjälpverb 
i bisatser. I själva verket rör det sig inte om ett regelbrott, utan snarare hör utskrivning av har eller 
hade idag till undantagen (Ekerot 2011: 229). Regelbrott är inte heller de så kallade frågeformade 
konditionalsatserna – i SAG (1999: 647) kallas de ”oinledda konditionalsatser”. Ordföljden är 
frågeformad, men utgör ett villkor i förhållande till huvudsatsen:  
 
Konstruktion med konditional bisats: Om hon har tid kan hon ringa mig. 
Konstruktion med frågeformad konditionalsats: Har hon tid kan hon ringa mig.  
 
Satsen måste emellertid stå initialt i meningen för att konstruktionen ska vara möjlig: *Hon kan 
ringa mig har hon tid fungerar inte (se SAG 1999: 467, 648 för vissa avvikande exempel). Dessa 
alternativa konditionalsatser tillägnar sig L2-talare ofta mycket sent. 
 
2.2.3 Bisatser i fundamentet, vänstertyngd och skriftspråklighet 
Till mer formellt skriftspråk hör viss vänstertyngd, med andra ord placerandet av relativt mycket 
information eller många ord före huvudsatsens finita verb. Där ingår inte sällan en eller flera 
bisatser.  
 
Normalt har svenskan SVO(A)-ordföljd, det vill säga att de mest frekventa huvudsatserna i språket 
börjar med subjektet, men det förekommer stor ordföljdsvariation. Huvudsatser inledda av andra 
satsdelar än subjektet är vanliga i svenskan; ungefär 40 % av L1-talares huvudsatser är sådana 
(Håkansson & Flyman Mattsson 2010: 32), och medför därför inversion. Typiska som fundament – 
förutom subjektet – är olika adverbial (Ekerot 2011: 80), såsom sedan, därför och då. Mer ovanligt 
är det att topikalisera objekt eller predikativer. L2-inlärare tycks successivt tillägna sig förmågan att 
invertera efter topikalisering av till exempel adverbial. Därför används ofta omväxlande rak och 
inverterad ordföljd tills strukturen är helt automatiserad (Håkansson & Flyman Mattsson 2010: 53).  
 
Möjlighet till variation i ordföljden infinner sig när viss automatisering skett, och ju mer avancerat 
språket blir, desto mer variation krävs (Håkansson & Flyman Mattsson 2010: 67). Komplexitet och 
variation gör också att inläraren tvingas välja fokus – den som fokuserar på komplexitet måste kan-
ske i viss utsträckning försaka korrekthet (Benevento & Storch 2011: 108). Förmågan att topikali-
sera olika satsdelar av stilistiska orsaker är alltså något som förutsätter att inlärningen pågått lite 
längre (Håkansson & Flyman Mattsson 2010: 67). Först då uppkommer möjligheten att införa mer 
vänstertyngd i meningskonstruktionerna, alltså exempelvis att topikalisera bisatser. Antagligen är 
det också så att ju mer information eller ju fler ord som finns före huvudsatsens finita verb, desto 
svårare är det att tillämpa inversionskravet (jfr Ekerot 2011: 80). 
 
En text som präglas av komplex syntax innehåller dessutom oftast andra-, tredje- och till och med 
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fjärdegradsbisatser (se Dahl 2003: 100–101 för definition). Det innebär att bisatser underordnas 
andra bisatser i ett mer eller mindre intrikat mönster. Ett exempel är: 
 
Vi åkte hem tidigare  
   fastän Hanna skrek  
      att hon ville stanna 
         eftersom vi inte fått efterrätt än. 
Huvudsats  Förstagradsbisats Andragradsbisats Tredjegradsbisats 
 
Det här exemplet utgörs av en huvudsats, under vilken är ordnade tre bisatser. Den första är kon-
cessiv, den andra en att-bisats, och den tredje en kausal bisats.  
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3 Metod och material  
I det här avsnittet beskriver jag under Metod vilka riktlinjer och avgränsningar som gällt under 
analysarbetet, först för PT-nivåerna och därefter bisatsanvändningen. Under Material redovisas 
vilka elever och elevtexter som ingått, och varför. 
 
3.1  Metod 
Metoden förklaras här i tre delavsnitt. Kriterier för uppnådd PT-nivå beskrivs i det första, och i det 
andra hur jag definierat vad en bisats är. Slutligen argumenterar jag för en delvis oortodox definition 
av frågebisatser.  
 
3.1.1  Undersökning av elevernas PT-nivå 
För att undersöka uppnådd PT-nivå hos L2-eleverna har jag listat obligatoriska kontexter för nivå-
erna 3, 4 och 5. Det framkom nämligen vid en snabb genomläsning av texterna att alla uppnått 
minst PT-nivå 3 i skrift, och nivå 2 var således inte relevant för analysen. Processbarhet av en viss 
nivå har jag ansett uppnådd enligt följande mönster: 
 

Minst 1 korrekt förekomst, eller minst 50 % korrekta av samtliga.  
 
Den som har en eller två förekomster måste således ha minst en korrekt, medan den som har tre 
eller fler måste ha minst hälften korrekta. Genom att ställa det här kravet uppnås en kompromiss 
mellan definitionerna ”emergence”/ ”appearance in productive uses” och ”first systematic use”. En 
användning där hälften av alla förekomster är korrekta garanterar att det finns viss systematik i an-
vändandet av strukturen, och ”minst 1 korrekt förekomst” att också de elever som inte kontinuerligt 
vågar sig på strukturen inkluderas.  
 
Också L1-elevernas PT-nivåer finns med eftersom det är viktigt att inte kräva kontexter av L2-
elever som inte krävs av L1-elever. L1-eleverna finns alltså med för att kontrollera i vilken ut-
sträckning man bör använda i synnerhet indirekta frågor och satsadverbial i bisats. Dock kan man 
generellt utgå från att L1-talare aldrig gör misstag som gäller ordföljden (Norrby & Håkansson 
2007a), så också de som inte har kontext för en viss konstruktion kan med självklarhet antas ha 
uppnått den.  
 
Jag har också undersökt vilka satsadverbial som används i bisatser av såväl L2- som L1-elever för 
att se om det finns några mönster gällande dessa.  
 
3.1.2  Undersökning av elevernas bisatsanvändning 
I studien undersöks också i vilken utsträckning eleverna nyttjar bisatser, vilka bisatser som är mest 
frekventa och var de placeras i eller i anslutning till huvudsatsen. För att en sats i materialet ska an-
ses vara en bisats har jag ställt upp följande kriterier och motiverat dem som angivet; se tabell 3. 
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Tabell 3. Kriterier för identifikation av bisats 
Kriterium för bisats: Motivering: 
a. Det ska finnas en bisatsinledare och ett finit verb i satsen; 
alternativt kan bisatsinledaren underförstås från föregående 
bisats. Undantag är strukna att, som och har eller hade samt 
frågeformade konditionalsatser.  

Också bisatser med struket att eller som, eller struket har eller 
hade måste inkluderas för ett rättvisande resultat. Dessutom 
försvinner eventuella frågeformade konditionalsatser om 
bisatsinledare alltid krävs. 

b. Om kriterium a är uppfyllt kan eventuella satsadverbial vara 
postverbalt placerade. 

Också i L1-elevers svenska förekommer postverbala satsadverbial 
i bisats. Dessutom kan många av de ingående L2-eleverna antas 
placera satsadverbialen postverbalt, och resultatet blir 
missvisande om de bisatserna inte inkluderas.  

c. Om kriterium a är uppfyllt kan verbet komma som satsdel 
nummer 2. 

Också i L1-elevers svenska förekommer V2-ordföljd i bisats. 
Inversion i bisats är dessutom hos L2-elever enligt PT ett 
utvecklingssteg på väg mot korrekt bisatsordföljd. Resultatet blir 
missvisande om dessa bisatser utesluts. 

d. Om kriterium a är uppfyllt kan bisatsen stå som självständig 
grafisk mening, utan överordnad sats (s.k. matrissats).  

Många elever – i synnerhet en del L1-elever i mitt material – 
konstruerar meningar som bara består av bisats(er). Dessa bör 
inkluderas för att resultatet inte ska bli missvisande.  

 
Om man sammanfattar ovanstående är alltså det enda egentliga kravet för bisats bisatsinledare och 
finit verb, om satsen inte ingår i undantagen i a. Att V2-ordföljd, postverbala satsadverbial samt 
vissa strukna element accepteras ligger helt i linje med SAG:s angivelser, som nämnts i bakgrunds-
avsnittet.  
 
För att komma elevernas bisatshantering på spåren har jag systematiserat denna på olika sätt, 
närmare bestämt: 
 
1. Bisatsernas antal och frekvens i varje text.  
2. Variationen av bisatstyper i varje text.  
3. Förekomsten av andra-, tredje- och fjärdegradsbisatser.  
4. Antalet topikaliserade bisatser.  
5. Förekomsten av strukna bisatsinledare att och som, struket har eller hade samt frågeformade 
konditionalsatser.  
 
3.1.3  Något om avgränsningar av bisatstyper och om elevexemplen  
Jag har i min analys gjort en avgränsning av indirekta frågebisatser kontra relativa bisatser. Jag har 
räknat samtliga bisatser som inleds av relativa adverb – som vad och hur – som indirekta frågebisat-
ser oavsett om de föregåtts av verb som fråga, undra osv. (vilket Dahl 2003: 109–110 anger som 
krav). Anledningen är att syftet är att ringa in L2-elevernas PT-nivå, och då är det viktigt att under-
söka samtliga bisatser som inleds av de ord som inleder direkta frågor. Relativsatser är därför i min 
analys alla satser som har korrelat i huvudsatsen; övriga satser inledda med relativa adverb är fråge-
bisatser. Enligt Svenska Akademiens grammatik (1999: 548) fungerar indirekta frågebisatser ofta 
som subjekt eller objekt i den överordnade konstruktionen, och gränsen mellan dem och relativa bi-
satser är inte alltid så tydlig.  
 
Elevexemplen är av autenticitetsskäl återgivna exakt så som eleverna skrivit dem. Det innebär att 
grammatiska konstruktioner, ordval, stavning, särskrivning av ord och avvikande interpunktion som 
inte är i enlighet med standard i svenskt skriftspråk har bibehållits i texterna.  
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3.2  Material 
Föreliggande studie baseras på tre olika elevgruppers texter. Grupp L2a utgörs av texter från sven-
ska som andraspråkselever på grundläggande vuxenutbildning, medan L2b innehåller texter från 
andraspråkselever på gymnasial vuxenutbildning. Texterna i L1 kommer från elever med svenska 
som förstaspråk på gymnasial vuxenutbildning. I tabell 4 finns antal texter från respektive grupp 
och vilken texttyp de representerar samt annan information om texterna. 
 
Tabell 4. Information om elevtexterna 
Elevgrupp: Antal 

texter: 
Texttyp: Skrivsätt: Skrivtid: 

(Skrivna hemma kan 
innebära längre skrivtid) 

Spann antal ord: 

L2a, 
andraspråkselever på 
grundläggande vux. 

18 Presentationsbrev till 
läraren: 18. 
 
 

Handskrivna: 12. 
Datorskrivna: 6. 

Skrivna i skolan: 13. 
Skrivna hemma: 5. 

102 – 506. 
Medel: 237. 
Median: 212. 

L2b, 
andraspråkselever på 
gymnasial vux: 
Kurs Svenska som 
andraspråk 1. 

18 Presentationsbrev till 
läraren: 7. 
Personlig reflektion: 11. 
 
 

Handskrivna: 8. 
Datorskrivna: 10. 

Skrivna i skolan: 11. 
Skrivna hemma: 7. 

133 – 662. 
Medel: 251. 
Median: 226. 

L1, 
förstaspråksselever på 
gymnasial vux: 
Kurs Svenska 1. 

18 Presentationsbrev till 
läraren: 5. 
Insändare: 10. 
Skrivdel från nationella 
provet: 3.  
 

Handskrivna: 8. 
Datorskrivna: 10. 

Skrivna i skolan: 9. 
Skrivna hemma: 9. 

99 – 473.  
Medel: 216. 
Median: 219. 

 
Det finns en del variation mellan grupperna, och anledningen till detta diskuteras mer ingående i 
nästföljande avsnitt. Den faktor som kanske är mest problematisk är texttyp. Dess eventuella på-
verkan på resultatet tas upp i 5.6, som handlar om metodkritik.  
 
3.2.1  Motivering till texturvalet 
Urvalet har gjorts med ett antal kriterier i åtanke, för att om möjligt jämna ut skillnader mellan 
grupperna och för förutsättningar att producera så heltäckande och representativa skriftliga pro-
dukter som möjligt. Faktorer som inte är relevanta i sammanhanget ska nämligen ”vara så lika som 
möjligt” (Lagerholm 2010: 46). 
 
Anledningen till att L2-eleverna huvudsakligen bara bidrar med en texttyp är att presentationsbrevet 
skrivs som första text under första tiden på grundläggande respektive gymnasial vuxenutbildning 
och kan antas ge en bild av deras aktuella interimspråk. Vidare är texttypen relativt informell, och 
att skriva om personliga erfarenheter innebär att alla har något att skriva om och att de känner till 
ämnet väl. 
 
För texturvalet från förstaspråksselever hade jag inte tillgång till fler än fem presentationsbrev. Där-
för har jag inkluderat andra texttyper enligt följande krav. För det första skulle texterna inte vara för 
korta och inte för långa; den nedre gränsen sattes till 100 ord och den övre till 500 ord. Anledningen 
är främst att L2-elevernas texter huvudsakligen också rör sig inom dessa ordgränser men också att 
längre texter ofta ingår i mer formella texttyper som ligger för långt ifrån det relativt informella 
brev som flertalet L2-elever bidrar med.  
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För det andra skulle texterna i huvudsak ingå i mer informella texttyper, såsom insändaren, där per-
sonliga reflektioner och åsikter står i centrum. Så resonerade jag eftersom texttypen brev är infor-
mell, och jämförelsen på så vis blir mer rättvisande. Dock har ett par texter av något mer formell 
karaktär ansetts acceptabla eftersom de bidrar till att öka andelen handskrivet material och texter 
skrivna i skolan. Texter skrivna för hand utgör merparten av L2-eleverna alster, och därför kan 
materialet från L1-elever inte utan undantag utgöras av datorskrivet material.  
 
För att jämna ut skillnader i förutsättningarna har jag alltså i största möjliga mån använt texttyper 
som innebär personligt tyckande och personlig reflektion – just som presentationsbrevet. Vissa text-
er inkluderades för att de är skrivna i skolan, andra för att de är skrivna för hand eller på dator, 
ytterligare andra för att de innehåller ett visst antal ord. Vidare är könsfördelningen ganska jämn 
inom och mellan grupperna och åldersvariationen relativt lik; se tabell 5. 
 
Tabell 5. Könsfördelning och åldersspann inom elevgrupperna 
Elevgrupp: Antal kvinnor / antal män: Åldersspann: 
L2a 9 / 9 20 – 51 år; medelålder: 29 år. 
L2b 12 / 6 24 – 50 år: medelålder: 33 år. 
L1 10 / 8 23 – 42 år; medelålder: 28 år. 
 
Samtliga texter är skrivna utan att eleverna i förväg visste att de kunde komma att användas för 
forskning. Alla texter är dessutom skrivna för lärarens ögon och för att bli bedömda innehållsligt 
och språkligt. Däremot är ingen av texterna bearbetade i efterhand, och ingen hjälp med exempelvis 
ordval eller meningsbyggnad har getts vid skrivandet.  
 
Märk väl att de 18 texter som ingår i grupp L2a är numrerade 1–24. Att vissa nummer saknas, beror 
på att materialet från början utgjordes av 24 texter. När jag analyserat dessa relativt långtgående, 
fick jag av undervisande lärare veta att 6 av eleverna ännu inte fått D-betyg från Sfi och därför 
egentligen inte tillhör samma språkliga nivå som övriga. Texterna togs därför bort ur materialet, 
men numreringen behölls eftersom det minimerade risken för överföring av felaktig information 
mellan nya och gamla tabeller.  
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4  Resultat 
Här redovisas först elevernas PT-nivåer. Därefter kommer i fallande ordning resultaten för bisatsfre-
kvens, variation av bisatstyper, nivåer av underordning, topikaliseringar och avvikande konstruk-
tioner. De flesta resultaten illustreras av tabeller, som dock i vissa fall finns i sin helhet som bilagor. 
Läsare som vill ha utförlig information om dessa data hänvisas dit.  
 
4.1  Aktuella PT-nivåer hos grupperna 
För PT-nivåer redovisas först L1-eleverna, eftersom de är modersmålstalare och därför kan använ-
das som kontrollgrupp för genomsnittligt bruk av kontexter för PT-nivå 4 och 5. De kontexter som 
är aktuella är inversion i huvudsats, rak ordföljd i indirekt fråga och preverbalt satsadverbial i 
bisats.  
 
Tabell 6. Kontexter för PT-nivåer hos L1-eleverna 
Grupp L1. Text: Kontext för PT-nivå 4: 

Inversion i huvudsats. 
Kontext för PT-nivå 5: Rak 
ordföljd i indirekt fråga. 

Kontext för PT-nivå 5: 
Preverbalt satsadverbial i bisats. 

25 Ja ej kontext ej kontext 
26 Ja ej kontext ej kontext 
27 Ja ej kontext Ja 
28 Ja Ja ej kontext 
29 Ja ej kontext ej kontext 
30 Ja ej kontext Ja 
31 Ja ej kontext Ja 
32 Ja Ja Ja 
33 Ja Ja ej kontext 
34 Ja Ja Ja 
35 Ja Ja Ja 
36 Ja Ja Ja 
37 Ja ej kontext Ja 
38 Ja Ja Ja 
39 Ja ej kontext Ja 
40 Ja Ja Ja 
41 Ja Ja Ja 
42 Ja Ja Ja 
= 18 texter/elever. Totalt: 18 har kontext.  

 
Totalt: 10 har kontext. 
8 har ingen kontext. 

Totalt: 13 har kontext. 
5 har ingen kontext.  

 
Bland L1-eleverna finns det 3 elever som varken använder indirekta frågebisatser eller bisatser med 
satsadverbial. Resterande 15 har kontext för någon av dessa PT-nivå 5:s delområden.  
 
Andraspråkseleverna uppvisar skillnader såväl på individuell nivå som gruppnivå; se tabell 7.  
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Tabell 7. Uppnådd PT-nivå grupp L2a och L2b  
Hela grupp L2a. Text: PT-nivå 4: Inversion i 

huvudsats? 
PT-nivå 5: Rak ordföljd i indirekt 
fråga? 

PT-nivå 5: Preverbalt satsadverbial i 
bisats? 

1 Ja ej kontext Nej 
2 Ja Ja Nej 
4 Ja ej kontext ej kontext 
6 Ja ej kontext ej kontext 
9 Ja Ja ej kontext 
10 Ja ej kontext Nej 
11 Ja ej kontext ej kontext 
12 Ja Ja Nej 
13 Ja ej kontext ej kontext 
14 Ja ej kontext ej kontext 
16 Ja ej kontext ej kontext 
17 ej kontext ej kontext Nej 
18 Ja Nej Nej 
19 Ja ej kontext Nej 
20 Ja ej kontext ej kontext 
21 Ja ej kontext Nej 
22 Ja Ja Nej 
24 Ja ej kontext ej kontext 
= 18 texter/elever. Totalt: 17 kontexter. 17 har 

uppnått. 1 osäker. 
Totalt: 5 kontexter. 4 har uppnått; 
1 har inte uppnått. 13 osäkra.  

Totalt: 9 kontexter. 0 har uppnått; 9 
har inte uppnått. 9 osäkra. 

Hela grupp L2b. Text:    

43 Ja Ja Ja 
44 Ja ej kontext ej kontext 
45 Ja ej kontext Nej 
46 Ja ej kontext Nej 
47 Ja ej kontext Nej 
48 Ja Ja ej kontext 
49 Ja ej kontext ej kontext 
50 Ja ej kontext ej kontext 
51 Ja Ja Nej 
52 Ja ej kontext ej kontext 
53 Ja Nej ej kontext 
54 Ja Ja Ja 
55 Ja Ja Nej 
56 Ja Ja Ja 
57 Ja ej kontext ej kontext 
58 Ja Ja Ja 
59 Ja Ja Nej 
60 Ja Ja Ja 
= 18 texter/elever. Totalt: 18 kontexter. 18 har 

uppnått. 0 osäkra. 
Totalt: 10 kontexter. 9 har 
uppnått; 1 har inte uppnått. 8 
osäkra. 

Totalt: 11 kontexter. 5 har uppnått; 6 
har inte uppnått. 7 osäkra .  
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I båda andraspråksgrupperna har så gott som samtliga elever uppnått PT-nivå 4, eftersom de demon-
strerar inversion i huvudsats. Det gäller även efter olika typer av fundament, också satser. Dock har 
grupp L2a generellt så låga bisatsfrekvenser att majoriteten av inversionsfallen handlar om ett eller 
ett par ord i fundamentet, såsom ”på kvällarna”, ”under tiden”, ”i Grekland”, ”därför” och ”här i 
Sverige”. 
 
För den del av nivå 5 som gäller indirekta frågor saknas kontext i många fall: 13 av 18 (72 %) för 
grupp L2a; 8 av 18 (44 %) för L2b; 8 av 18 (44 %) för L1. I båda andraspråksgrupperna finns en 
elev som inte uppnått nivån, medan de som behärskar den är fler i gymnasiegruppen L2b (9 jämfört 
med 4 i L2a).  
 
Ingen av eleverna i L2a förmår bevisligen processa nivå 5 för satsadverbial i bisats, men i L2b finns 
det 5 elever som uppnått nivån. Också här saknas kontext i vissa fall: 9 av 18 (50 %) för L2a; 7 av 
18 (39 %) för L2b; 5 av 18 (28 %) för L1.  
 
I följande L2-elevexempel visas hur ej uppnådd och uppnådd processbarhet för nivå 5 kan se ut.  
 
Elevexempel ej uppnådd PT-nivå 5: 

(1) Jag vill också att ni vissa oss vägen, hur ska vi läsa (L2a: 18).  
(2) Jag kan räkna i mina händer hur mycket dagar kände jag värme (L2b: 53). 
(3) Jag har en syster som heter x som har redan varit i Sverige två gånger (L2a: 21). 
(4) … jag lyssnar mycket på svensk radio, på språkets melodi, eftersom ett språk är inte bara nya ord (L2b: 
45). 

 
Elevexempel uppnådd PT-nivå 5: 

(1) Vi får se hur det blir (L2a: 9).  
(2) … vi var tvungna att direkt ta på oss mycket kläder till skillnad från hur vi hade det i Irak (L2b: 60). 
(3) … men vi visste inte att folk fortfarande bor i sådana hus (L2b: 54). 
(4) Jag skulle vilja berätta att du alltid har varit min förebild i livet (L2b: 43).  

 
4.1.1  Satsadverbial 
Följande tabell, 8, innehåller kortfattad information om de satsadverbial som används i de enskilda 
elevgrupperna. Fullständiga tabeller, där jag redovisar vilka satsadverbial som används, finns i bi-
laga 1. Där har jag inkluderat också förekommande andra adverbial som återfunnits på annan posi-
tion i satsen än sist (”varmt”, ”snabbt”, ”den tredje dagen” samt ”en dag”). Dessa är markerade med 
en asterisk.  
 
Satsadverbialen är indelade efter bisatstyp(er), och förekomsterna är markerade som ”i” eller ”k”. 
”i” står för ”inkorrekt” och innebär placering av adverbialet efter det finita verbet; ”k” står för ”kor-
rekt” och åsyftar placering före finit verb. I vissa bisatser kan dock huvudsatsordföljd också vara 
”korrekt”. Det gäller främst att-satser, varför ”i” och ”k” i dessa kommer att diskuteras längre fram i 
uppsatsen.  
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Tabell 8. Tre grupper, satsadverbial och bisatstyper 
Grupp: Antal unika 

satsadverbial: 
Summa samtliga 
satsadverbial: 

Antal bisatstyper 
som innehåller 
satsadverbial: 

Antal preverbalt 
placerade 
satsadverbial: 

Antal postverbalt 
placerade 
satsadverbial: 

L2a 7 14 3 – 14 
L2b 15 39 7 17 22 
L1 15 43 6 40 3 
 
Tabellerna visar att inte är det överlägset vanligaste satsadverbialet i bisats; 26 av 54 elever använ-
der det minst en gång i sin text, och flest av dessa ingår i L1-gruppen. Vidare använder eleverna i de 
båda gymnasiegrupperna, L2b och L1, både fler och mer varierande satsadverbial: 15 varianter i 
vardera gruppen, jämfört med 7 i grupp L2a. Skillnaden ligger i att L1-eleverna bara placerar ett 
litet fåtal postverbalt, och det uteslutande i att-satser. L2b-eleverna placerar satsadverbialen både 
pre- och postverbalt, medan de i grupp L2a inte placerar några preverbalt.  
 
Ytterligare en dimension där gymnasiegrupperna liknar varandra gäller hur bisatstyp och satsadver-
bial kombineras. L2b-texterna innehåller som grupp sju bisatstyper med satsadverbial och L1-text-
erna sex. I gruppen L2a är satsadverbialen bara fördelade på tre bisatstyper.  
 
4.2  Bisatsfrekvenser för samtliga grupper och texter 
Den tabell, 9, som nu följer visar översiktligt huvud- och bisatsfrekvens för de tre elevgrupperna.  
I bilaga 2 finns mer utförlig information.  
 
Tabell 9. Tre grupper, fördelning huvudsatser och bisatser  
Grupp: Antal satser:  Antal + andel huvudsatser: Antal + andel bisatser: 
L2a Spann: 16 – 83 satser. 

Medel: 36 satser. 
Spann: 71 % – 89 %. 
Medel: 80 %. 

Spann: 11 % – 29 %.  
Medel: 20 %. 

L2b Spann: 13 – 108 satser. 
Medel: 51 satser. 

Spann: 40 % – 96 %.  
Medel: 70 %. 

Spann: 4 % – 60 %.  
Medel: 30 %.  

L1 Spann: 14 – 63 satser. 
Medel: 34 satser. 

Spann: 38 % – 93 %.  
Medel: 60 %. 

Spann: 7 % – 62 %. 
Medel: 40 %. 

 
Gymnasiegrupperna L2b och L1 är relativt lika, medan L2a utmärker sig. Spannet för bisatsfre-
kvens är litet hos sistnämnda: 11–29 %. Hos L2b och L1 är spannet däremot 56 respektive 55 pro-
centenheter: 4–60 % och 7–62 %.  
 
Med medelvärdet hos grupperna upphör emellertid likheterna. Här skiljer det precis lika mycket 
mellan L2a och L2b som det gör mellan L2b och L1, nämligen 10 procentenheter. Gruppernas 
medelvärden för bisatsfrekvens är 20 %, 30 % och 40 %, med L2a lägst, L2b i mitten och L1 högst. 
Men sammantaget har gymnasiegrupperna en mer heterogen bisatsanvändning än 
grundvuxgruppen. 
 
4.3  Elevernas variation av bisatstyper 
Här följer tre tabeller, 10, 11 och 12, vilka visar elevernas bisatsvariation. Endast de bisatstyper som 
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har förekomster finns i tabellen. Längst ner i varje tabell går det att se hur många elever som använ-
der bisatsen i fråga, och också vilka inledare som förekommer. Att antalet inledare inte alltid över-
ensstämmer med antalet bisatser beror på att vissa satser samordnas med annan bisats från vilken 
inledaren sedan underförstås. Bisatstyperna är ordnade så att de som flest elever använder finns till 
vänster, och de som enstaka elever använder finns längre till höger.  
 
Tabell 10. Grupp L2a, bisatsvariation 
Text nr och antal 
bisatstyper: 

Kausal  Relativ  Att- Temporal Ind. fråga Konditional 

1 (4) xxx xxxxx x x   

2 (6) xxx xxxxxxx (7) xx xxx xx x 
4 (3) x x xxx    

6 (2) x   x   

9 (5) x x x x x  

10 (4) x xx xx x   

11 (3) xx x  xxx   

12 (4) x  xx x x  

13 (3) x   x  x 
14 (4) xxx xxx x xx   

16 (2) x x     

17 (3) xxx x x    

18 (4) x xxxxx xxx  x  

19 (4) x xxxxx x xxx   

20 (4) xxxxxxx (7) x xxxx   x 
21 (4) xx xxxx xx xxx   

22 (5) xxx xxxx  xx x x 
24 (2) xxx x     

Antal användare 
av 18 elever: 

18 15 12 12 5 4 

Antal bisatser: 38 42 23 22 6 4 
Förekommande 
inledare: 

eftersom: 22. 
för att: 13. 
därför att: 1. 
därför: 1. 
 

som: 36. 
där: 4. 
 
 

 när: 17. 
innan: 3. 
tills: 1. 
då: 1. 
så ofta: 1. 

vad: 3. 
hur: 2. 
 
 

om: 4. 
 
 
 

 

I L2a är som synes kausala och relativa satser vanligast. Allt som allt används sex bisatstyper, och 
inledarna varierar i främst kausala och temporala satser. 
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Tabell 11. Grupp L2b, bisatsvariation 

Text nr och antal 
bisatstyper: 

Att- Relativ: Temporal: Ind. fråga: Kausal: Konditional: 
 

Komparativ: Konsekutiv: 

43 (5) xxx xxx xx x  x   

44 (1) x        

45 (4) xx xxxxxxxx  xx  x    

46 (3) xxxxxxx  xxxx xxxx       

47 (5) xx x xx   x  x 
48 (6) x xx xxx x x x   

49 (4) xx xx x   xx   

50 (4) x  xx  x x   

51 (5) xxxxxxxx
xxx (11) 

xxxxxxxxxx
x (11) 

xxxxxxx  xxxxx  xx    

52 (4) xxxxxxxx  xxxx  xx   x   

53 (5) x x x xx xx    

54 (6) xxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxx xxx  x   

55 (5) xxxx  xxxxxxxxx   xx xxx x   

56 (4) xxx  xxx x xxx      

57 (2)  x     x  

58 (8) xxxxxxx  xxxxxxxxxx
xxxxxxxx  
(18) 

xxx  xxx  xxxx  xxxx xx xx 

59 (4) xxxx xxxx  xxxx xxx     

60 (6) xxxxxxx  xxxxxxxxxx
xxxx (14) 

xx xx xxx   xx  

Antal användare 
av 18 elever: 

17 16 15 10 9 9 3 2 

Totalt antal 
bisatser: 

71 94 44 26 20 13 5 3 

Förekommande 
inledare: 
 

 
 

som: 55. 
där:15. 
vilk-: 4.  
var: 2. 
dit: 1. 
 

när: 27.  
innan: 11. 
tills: 1. 
efter: 1. 
då: 1.  
 

hur: 13. 
vad: 8. 
var: 2. 
vilk-: 1. 
varför: 1. 
 

eftersom: 13. 
för att: 4. 
då: 2. 
 
 

om: 10. 
ifall: 1. 
 
 

som att: 2. 
som: 1. 
än vad: 1. 
än där: 1. 
 
 
 
 

så att: 2. 
att: 1. 
 
 
 

 

L2b-elevernas bisatsvariation är större än L2a-elevernas. Att-satser och relativsatser är de mest 
frekventa, och inledarna varierar inom de flesta typer.  
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Tabell 12. Grupp L1, bisatsvariation. FFK = frågeformad konditionalsats 

Text nr och 
antal bisats- 
typer: 

Relativ: Att- Temporal: Ind. fråga: Konditional: 
 

Kausal: Komparativ: Konsekutiv: 

25 (3) x  xxx   x   

26 (3) x    x xx   

27 (3) xxxx x xxx      

28 (1)    x     

29 (3) x x xxx      

30 (4) xxxxxx xx x xxxxxxx     

31 (2) xx xx       

32 (6) xxxxx xxxxxxxxx
xxxx (13) 

 x xxxxxxxx 
(inkl. FFK) 

 xx xxx 

33 (5) xxxxxxx  xxxxxxxx   xx xxx x   

34 (6) xx xxx  xxxx  xx x x   

35 (5) x xxxx  x x   x  

36 (5) x xxx  xxxx  xxx xxxxxx    

37 (4) xxxxxxxx
xx (10) 

xxxxxxxxx
xx (11) 

  xxx (inkl. 
FFK) 

xx   

38 (6) xx xxxx x x xxxx (inkl. 
FFK) 

 x  

39 (5) xxxxxxx  xxxxxxxxx
xxxxxxx 
(16) 

xxx   xxxx x   

40 (4) xxxxxxxx
x  

 x xx  x   

41 (6) xxxx  xxxxxxxxx
xxxxx (14) 

xx xxxx  xx (inkl. FFK)  x  

42 (6) xxx  xxxxxxxxx
x (10) 

xxxxx  x x (inkl. FFK)  x  

Totalt av 18 
texter: 

17 14 12 11 10 
FFK: 5 

7 5 1 

Antal bisatser:  66 92 31 25 33 9 6 3 
Förekommande 
inledare:  

som: 39. 
där: 5. 
vilk-: 2. 
 
 

 när: 22. 
sen: 1. 
innan: 1.  
varje gång: 1. 
så länge: 1. 
nästa gång: 1. 
 

vad: 15. 
hur: 6. 
om: 2. 
vem: 1. 
 

om: 22. 
FFK: 10. 
 
 

eftersom: 6. 
för att: 1. 
därför att: 1. 
 
 

som att: 3. 
som om: 1. 
som: 1. 
 
 

så att: 1. 
så: 1. 
att: 1. 
 
 

 
L1-eleverna, slutligen, är mycket lika L2b-eleverna i sin bisatsvariation. Också här förekommer åtta 
bisatstyper, och att-satser och relativsatser är de överlägset mest frekventa.  
 
Sammantaget uppvisar tabellerna två slående skillnader. Först och främst är det att antalet bisatser 
är så mycket större i gymnasiegrupperna L2b och L1 jämfört med L2a. Hos L2a-eleverna finns 
sammanlagt 135 bisatser; L2b-eleverna har 276, och L1 265. Den andra stora skillnaden återfinns 
också när man jämför gymnasiegrupperna med grundvuxgruppen: kausala bisatser är de mest fre-
kventa hos L2a-eleverna, medan dessa kommer först på femte respektive sjätte plats i L2b och L1.  
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Det finns också likheter mellan alla tre grupperna. En är att en stor majoritet av eleverna använder 
minst tre bisatstyper i sina texter: 83 % i L2a, 94 % i L2b, och 89 % i L1. Dock är andelen elever 
som använder många bisatstyper (fem eller fler) mycket större i gymnasiegrupperna, 50 % i både 
L2b och L1 jämfört med 17 % i L2a. Ytterligare en likhet är att alla tre grupperna har många an-
vändare av de mest frekventa bisatstyperna; i stort sett samtliga elever använder den bisatstyp som 
är vanligast inom gruppen. 
 
Vidare är bisatstyperna som synes färre i L2a-elevernas texter, eftersom dessa helt saknar kompara-
tiva och konsekutiva bisatser. Det tål också att påpekas att koncessiva bisatser inte alls förekommer 
i någon av grupperna. Variationen av bisatsinledare är större i gymnasiegrupperna (L2a: 14 varian-
ter; L2b: 26; L1: 24), speciellt i indirekta frågebisatser. Ganska få (5) av L2a-eleverna använder så-
dana satser jämfört med eleverna i L2b (10) och L1 (11). Den bisatstyp som är överlägset vanligast 
sett till alla tre grupperna är den relativa – 48 av 54 elever använder dessa – och inledaren som 
dominerar stort. Användningen av där är vidare stor i L2b jämfört med L2a och L1.   
  
4.4  Andra-, tredje- och fjärdegradsbisatser 
Den tabell som står näst på tur, 13, visar förekomster av andra-, tredje- och fjärdegradsbisatser i de 
56 texterna. Bara de texter som innehåller minst någon av varianterna finns med i tabellen.  

 24 



Tabell 13. Texter med förekomster av andra-, tredje- och fjärdegradsbisatser 

Grupp och text: Andragradsbisatser: Tredjegradsbisatser: Fjärdegradsbisatser: 
L2a: 4 x   

L2a: 14 x   

L2a: 18 x   

L2a: 20 x   

L2a: 22 x   

L2a: 5 texter med 
andragradsbisatser (13 utan). 
 

Totalt: 5 förekomster. Totalt: 0 förekomster. Totalt: 0 förekomster. 

L2b: 43 x   

L2b: 45 xxx    

L2b: 46 x x  

L2b: 48 x   

L2b: 51 xxxxxxxxx (9) x  

L2b: 52 x   

L2b: 54 xxxxx  xx  

L2b: 55 xxx    

L2b: 56 x   

L2b: 58 xxxxxxx (7)  x  

L2b: 59 x   

L2b: 60 xxxxxx (6) x  

L2b: 12 texter med andra-, 
tredje- och/eller 
fjärdegradsbisatser (6 utan). 
 

Totalt: 39 förekomster. 
Medel: 3,25. 

Totalt: 6 förekomster. Totalt: 0 förekomster. 

L1: 30 xxx    

L1: 32 xxxx    

L1: 33 xx x  

L1: 34 xx   

L1: 35 x   

L1: 36 x   

L1: 37 xxx x x 
L1: 38 x   

L1: 39 xxxxxxx (7) x  

L1: 40 x   

L1: 41 xxxx x x 
L1: 42 xxx   

L1: 12 texter med andra-, 
tredje- och/eller 
fjärdegradsbisatser (6 utan).  

Totalt: 32 förekomster. 
Medel: 2,66. 

Totalt: 4 förekomster.  Totalt: 2 förekomster.  

 
Grundvuxgruppen L2a:s elever använder alltså avsevärt färre andragradsbisatser än gymnasie- 
gruppernas – bara 5 elever har förekomster. Det finns heller inga tredje- eller fjärdegradsbisatser i 
den här gruppen. Gymnasiegrupperna, L2b och L1 har likartad bisatsanvändning för underordning 
av andra bisatser; 12 elever har förekomster av sådana. Vidare använder andraspråkseleverna som 
grupp något fler sådana än förstaspråkseleverna (45 förekomster jämfört med 38).  
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Elevexempel andragradsbisatser: 
(1) Jag tycker om att prata med människor eftersom jag var medlem i min stads förening som tar hand om 
ungdommar (L2a: 4).  
(2) Första dagen som jag kom till Stockholm, fattade jag att det är lite mindre än vad jag ansåg om här (L2b: 
55). 
(3) Jag tycker det skulle vara bra om folk vore nedkopplade ett tag (L1: 34). 

 
Elevexempel tredje- och fjärdegradsbisatser: 

(1) Jag visste att det som jag hade innan jag kom var alla inte rätt... (L2b: 46).  
(2) … tänkte jag, eftersom jag kommer därifrån där det är ovanligt att någon hälsar på främmande folk (L2b: 
58). 
(3) Hur hen drar det hela ett steg längre och menar att vi borde hämta in ord från kinesiskan istället eftersom 
Kina är framtidens supermakt (L1: 33).  
(4) Många människor resonerar som så att de inte kan påverka eller att det inte spelar någon roll om de har en 
extra bil som de kör med mycket eftersom alla andra gör det också (L1: 37).  

 
4.5  Förekomster av topikaliserade bisatser  
I det här avsnittet redovisas om och hur eleverna topikaliserar bisatser i sina texter. Tabell 14 
demonstrerar detta fenomen. Liksom i föregående tabell redovisas uteslutande de texter som har 
förekomster. Tabellen visar också vilka bisatstyper som topikaliseras och om det finns inverterad 
ordföljd efter bisatsen.  
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Tabell 14. Texter med förekomster av topikaliserade bisatser 

Grupp och text: Antal topikaliseringar: Förekommande bisatstyper: 
L2a: 1 x temp. 
L2a: 2 xxxxxx (6) temp. / ind. fr. / kond.  
L2a: 11 xx temp. 
L2a: 12 x temp. 
L2a: 13 xx temp. / kond. 
L2a: 14 xx temp. 
L2a: 20 x kond. 
L2a: 21 xxx temp. / kaus. 
L2a: 22 x kond. 
L2a: 9 texter med 
topikaliserade 
bisatser (9 utan). 

Totalt: 19 förekomster. 
Med inversion: 15. 
Utan inversion: 4.  

Representerade bisatstyper: 4.  
Totalt antal elever per bisatstyp: temporal 7; konditional 4; indirekt 
fråga 1; kausal 1. 

L2b: 43 x kond. 
L2b: 45 x temp. 
L2b: 46 xx temp. 
L2b: 47 x temp. 
L2b: 48 x kaus. 
L2b: 49 xx temp. / kond. 
L2b: 50 xxxx temp. / kond. / kaus. 
L2b: 52 x kond. 
L2b: 54 xxxxxx (6) temp. / kaus. / att- 
L2b: 55 x kond. 
L2b: 58 xxx temp. / kond. / kaus. 
L2b: 59 xxxx  temp.  
L2b: 60 xx temp. 
L2b: 13 texter med 
topikaliserade 
bisatser (5 utan). 

Totalt: 29 förekomster. 
Med inversion: 25. 
Utan inversion: 4. 

Representerade bisatstyper: 4. 
Totalt antal elever per bisatstyp: temporal 9; konditional 6; kausal 4; 
att- 1. 

L1: 26 x kond. 
L1: 29 xx temp. 
L1: 30 xx temp. / ind. fr. 
L1: 32 xxx kond. 
L1: 33 xx kond. 
L1: 34 xx temp. 
L1: 35 x temp. 
L1: 36 xxx temp. 
L1: 37 xxxx kond. / kaus. 
L1: 38 xx kond. 
L1: 40 x temp. 
L1: 41 xxxxx temp. / kond. / att- / ind. fr. / komp. 
L1: 42 xxx temp. / kond. 
L1: 13 texter med 
topikaliserade 
bisatser (5 utan).  

Totalt: 31 förekomster. 
Med inversion: 31. 

Representerade bisatstyper: 6. 
Totalt antal elever per bisatstyp: temporal 8; konditional 7; indirekt 
fråga 2; kausal 1; att- 1; komparativ 1. 

 
Antalet elever som spetsställer bisatser är klart fler i gymnasiegrupperna jämfört med L2a. I såväl 
L2b som L1 topikaliserar 13 elever av 18 någon av sina bisatser, medan 9 av 18 gör det i L2a. 
Antalet bisatser som saknar inversion är litet i båda andraspråksgrupperna: 4 av 19 i L2a, och 4 av 
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29 i L2b. Inversion efter bisats finns som väntat efter alla inledande bisatser hos L1-eleverna.  
 
De två typer av bisatser som främst topikaliseras är temporala och konditionala sådana – i alla tre 
grupperna.   
 
Elevexempel topikaliserade bisatser: 

(1) Om mina barn blir frisk på framtiden vill jag arbeta som ingenjör (L2a: 20). 
(2) Vad hon gjorde är fortfarande underbart (L2a: 2).  
(3) När jag lär mig svenska nu vill jag gärna veta mer om gramatik, men också om svenskt litteratur (L2b: 
47). 
(4) När jag var en liten tjej tycker jag mycket om att måla (L2b: 50). 
(5) T.ex. ”jävla idiot”, när man var mindre fick man lära sig att man absolut inte skulle säga det, utan att det 
var fult (L1: 42). 
(6) Gör man reklam för hundratals männniskor och vill marknadsföra sitt företag tycker jag också det är 
viktigt att man uttalar svenska ord rätt (L1: 32).  

 
4.6  Avvikande konstruktioner 
I tabell 19 finns information om elevernas strykningar av som, att och har eller hade, liksom om 
frågeformade konditionalsatser. Bara texter med förekomster återfinns. Eventuell huvudsatsordföljd 
hos L1-eleverna finns inte med eftersom tabell 10 visade att detta är mycket ovanligt och finns 
representerat i endast 3 att-satser. Ingen av L1-texterna har heller förekomster av inverterad ordföljd 
i indirekta frågor, så också detta fenomen har uteslutits.  
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Tabell 15. Texter med förekomster av struken bisatsinledare, struket hjälpverb eller frågeformad 
konditionalsats 
Grupp och text: Antal bisatser med 

struket som: 
Antal bisatser med 
struket att: 

Antal bisatser med 
struket har eller 
hade:  

Antal frågeformade 
konditionalsatser: 

L2a: 4  xx    

L2a: 10 x x   

L2a: 21 x    

Grupp L2a: Antal texter med 
något av ovanstående: 3 (utan 
förekomster: 15).  

Totalt antal strukna 
som: 2 (fördelade på 
2 elever). 

Totalt antal strukna 
att: 3 (fördelade på 
2 elever). 

Totalt antal strukna 
har eller hade: 0. 

Totalt antal frågeformade 
konditionalsatser: 0. 

L2b: 44  x   

L2b: 46 x xxxx   

L2b: 47  x   

L2b: 48 x    

L2b: 51 xx x   

L2b: 56 xx    

L2b: 58 xxxxxx (6)  x  

L2b: 59 x    

L2b: 60 xx    

Grupp L2b: Antal texter med 
något av ovanstående: 9 (utan 
förekomster: 9).  

Totalt antal strukna 
som: 15 (fördelade 
på 7 elever). 

Totalt antal strukna 
att: 7 (fördelade på 
4 elever). 

Totalt antal strukna 
har eller hade: 1. 

Totalt antal frågeformade 
konditionalsatser: 0. 

L1: 25 x    

L1: 27  x   

L1: 29   x  

L1: 30 x  xxx  

L1: 31 x    

L1: 32 x xxx  xxxxxx (6) 
L1: 33  xx   

L1: 34  x   

L1: 37 x   x 
L1: 38  x  x 
L1: 39 xx x   

L1: 40 xx    

L1: 41 xxx xxx x x 
L1: 42 xx x  x 
Grupp L1: Antal texter med 
något av ovanstående: 14 (utan 
förekomster: 4).  

Totalt antal strukna 
som: 14 (fördelade 
på 9 elever). 

Totalt antal strukna 
att: 13 (fördelade på 
8 elever). 

Totalt antal strukna 
har eller hade: 5 
(fördelade på 3 
elever). 

Totalt antal frågeformade 
konditionalsatser: 10 ( fördelade 
på 5 elever). 

 
Att L2a-eleverna överlag har låga bisatsfrekvenser ger så klart genomslag också i den här tabellen; 
endast ett par gånger stryks som och att. Dessutom använder eleverna i gruppen mycket sällan sam-
mansatta tempus för förfluten tid, och därför finns det oftast ingen kontext som ger möjlighet att 
stryka har eller hade.  
 
L2b och L1 skiljer sig vidare mer från varandra inom det här området än inom många av de tidigare 
redovisade. Bara 9 (50 %) av L2b-eleverna genomför någon strykning jämfört med 14 (78 %) L1-
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elever. Dessa 9 L2b-elever stryker relativt många som, men frekvensen sjunker vid att och har eller 
hade. Frågeformade konditionalsatser används enbart av L1-elever.  
 
Mönstret är emellertid likadant inom respektive grupp: fler elever stryker som än att; lika många 
eller fler elever stryker att än har eller hade.  
 
Elevexempel avvikande konstruktioner:  

(1) Därför vill jag göra det bästa jag kan för att lära sig svenska (L2a: 10) (-som). 
(2) Jag hörde att ni har just flyttat hit, så tänkte jag, ni behöver kanske vet för att elda (L2b: 51) (-att). 
(3) ...jag tog min väska tittade igen runt i rummet där jag övernattat och gick därifrån genom den smala 
korridoren (L2b: 58) (-har eller hade).  
(4) När jag fått upp mina betyg är jag intresserad av bygg-brogrammet eller barn&fritid (L1: 29) (-har eller 
hade). 
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5 Diskussion 
För att tydligt visa de tendenser som finns i materialet är det här diskussionsavsnittet tematiserat i 5 
delar. Först avhandlas de PT-nivåer och kontexter som finns hos de tre grupperna i 5.1. Därefter går 
jag in på de områden där de tre elevgrupperna skiljer sig åt i sin behärskning av bisatsbruket i 5.2. I 
5.3 visar jag på områden där alla grupper uppvisar likheter, och i 5.4, behandlas områden där gym-
nasiegrupperna L2b och L1 uppvisar likheter sinsemellan. Slutligen redovisas i 5.5 metodkritik och 
förslag på fortsatt forskning.  
 
5.1  PT-nivåer och kontexter 
L1-eleverna visar att kontexter bör finnas för PT-nivå 5 i en genomsnittlig text av en svenskspråkig 
elev, i synnerhet för satsadverbial i bisats, där 13 L1-elever av 18, alltså 72 %, använder sådana 
konstruktioner i sina texter. I L2a har bara 50 % av eleverna kontext, och i L2b 61 %. Ingen i L2a 
med kontext kan processa satsadverbial i bisats, men ungefär hälften med kontext kan det i L2b. 
Eleverna skriver i stort sett i samma genre (jfr Liebner & Pienemann 2011: 71) för formalitet och 
personlig stil. Därför beror skillnaderna troligen på rädsla för felkonstruktion eller personliga pre-
ferenser. Flera i grupp L2b som uppnått processbarhet placerar vissa satsadverbial i bisats post-
verbalt, vilket tyder på att eleverna kan processa dessa men inte har automatiserat strukturen (jfr 
Benevento & Storch 2011: 107). Hälften av L2a-eleverna vågar sig på satsadverbial-i-bisatskon-
struktioner trots att de inte uppnått processbarhet. Det skulle kunna tyda på ett så stort behov av 
konstruktionen att man hellre riskerar att felkonstruera än att kunna uttrycka det som de vill ha sagt.  
 
Det finns en stor skillnad mellan L2-elevernas förmåga att processa ordföljden i indirekta frågor och 
nyss diskuterade satsadverbialsvariant. Så gott som samtliga elever som har kontext (d.v.s. 13 av 
15) konstruerar korrekta indirekta frågor. Slutsatsen måste bli att indirekta frågor kan processas 
tidigare än satsadverbial i bisats – alltså kan det finnas en hierarki inom PT-nivå 5 (jfr Håkansson & 
Rahkonen 2008: 148). En annan slutsats är att grundvuxgruppen L2a är mer homogen för uppnådd 
PT-nivå jämfört med gymnasiegruppen L2b. Ingen har i den förstnämnda gruppen bevisligen upp-
nått processbarhet av satsadverbial i bisats, medan vissa (5 elever av 11 elever med kontext) har det 
i sistnämnda. Individuell variation finns alltså i högre grad för just det här fenomenet hos de elever 
som genomgått mer svenskundervisning och troligen skrivit, talat och läst svenska under längre tid.  
 
5.2  Skillnader mellan de tre grupperna  
De tre elevgrupperna skiljer sig åt mest inom två områden: medelvärdet för bisatsfrekvensen och 
användningen av avvikande konstruktioner, alltså strykningar och frågeformade konditionalsatser. 
Spannet mellan elevernas bisatsfrekvens är mycket större i gymnasiegrupperna L2b och L1 än det 
är i L2a; det skiljer mer än 50 procentenheter mellan den elev som använder flest och den som an-
vänder minst antal bisatser i vardera gymnasiegruppen. I L2a är spannet bara 18 procentenheter. 
Men beaktas medelvärdet framgår det att L2b har ett lägre sådant än L1 (30 % respektive 40 %).  
 
Anledningarna till detta kan vara många. För det första kan det bero på en större medvetenhet om 
skillnaden mellan huvudsats och bisats hos L2b-eleverna. Den som kämpar med att behärska sats-
adverbial i bisats kanske drar sig för att konstruera bisatser oavsett om de innehåller satsadverbial 
(jfr Dahl 2003: 109; Håkansson & Norrby 2007b). Dessutom kan processbarhet av inversion i 
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huvudsats – alltså PT-nivån dessförinnan – just ha uppnåtts och upptar en stor del av arbetsminnet; 
inversion tillämpas ju på den nivån ofta också i bisatser (jfr tabell i 2.1.1; Håkansson & Flyman 
Mattsson 2010: 53). För det andra innehåller måhända L2b-gruppen fler avancerade skribenter än 
L1-gruppen (jfr Hultman & Westman 1992: 176). En del av eleverna där är nämligen akademiker 
som förmodligen kan skriva avancerade texter på sitt modersmål, texter där underordning ersatts av 
satsförkortningar, nominaliseringar och particip (ibid.).  
 
L2a utför mycket få avvikande bisatskonstruktioner, vilka i den här studien utgörs av strykning av 
bisatsinledarna att och som, har eller hade som hjälpverb samt frågeformade konditionalsatser. I 
grupp L2b är dessa fenomen mer vanliga, men inte lika vanliga som hos L1-eleverna. Dels beror 
andraspråkstexternas brist på dessa ibland på att kontexter för t.ex. strykning saknas, vilket särskilt 
gäller har eller hade), dels på att många svenska lärobokstexter kan vara tillrättalagda och visa få 
exempel på dessa avvikelser. Kontrollgruppen L1 visar emellertid att konstruktionerna är mycket 
vanliga – 78 % av eleverna använder någon av dem. Att ingen andraspråkselev använder frågefor-
made konditionalsatser var väntat, men ändå relevant att notera.  
 
5.3  Likheter mellan tre grupper  
Det finns ett par områden där många elever ur alla de tre grupperna liknar varandra. Det handlar om 
användandet av relativsatser, om bisatsinledarna och om vilka bisatstyper som topikaliseras.  
 
För bisatsinledare finns det stor variation i samtliga grupper. Även i L2a varierar eleverna till viss 
del sina bisatsinledare på ett sätt som avviker från deras övriga data i studien. Med tanke på den 
låga bisatsfrekvensen hos många av eleverna är detta förvånande. Att bisatser inledda med eftersom 
och därför att är mycket vanliga i L1-gymnasisters skrift (Hultman & Westman 1992: 175) stämmer 
vidare inte på aktuellt material; bara 39 % av L1-eleverna använder kausala bisatser, och bara en en-
da bisats inleds av därför att. I L2-elevers talspråk ska denna bisatsinledare dessutom vara överre-
presenterad på tidiga stadier (Viberg 1990: 346), men därav finns inga spår i föreliggande material. 
En enda kausal bisats av L2a-elevernas totalt 38 sådana börjar med därför att. Det kan bero på att 
det ju rör sig om skrift – eller att eleverna inte befinner sig på ett tidigt stadium i inlärningen längre. 
Men sammanfattningsvis finns alltså det skriftspråkliga därför att i bara två av totalt 67 kausala bi-
satser. En inte alltför djärv slutsats är att därför att håller på att konkurreras ut av eftersom och för 
att.    
 
På samma sätt förenas en stor majoritet av alla elever (48 av 54) i sitt bruk av relativsatser. Dessa 
satser lärs enligt uppgift in senare än de flesta andra bisatstyper (Viberg 1990: 343–344, 353). 
Därav bör slutsatsen kunna dras att L2a-eleverna förmår använda många svenska bisatsvarianter. 
Det finns vidare en bieffekt av det utbredda användandet av relativsatser, nämligen utbyggda 
nominalfraser, också det som normalt ingår i receptet för att skapa skriftspråklig komplexitet.  
 
Samma två bisatstyper topikaliseras mest i alla tre grupperna, nämligen temporala och konditionala. 
Någonting hos dessa adverbiella bisatser tycks således göra att de är mer naturliga som meningsin-
ledare. Att relativsatser och att-satser knappt förekommer ligger nog i dessa satsers natur såsom 
varande avhängiga av korrelat respektive verb som tycka, tro, säga och veta. Men kausala satser, 
också de adverbiella, lyser med sin frånvaro. Samtliga L2a-elever använder kausala bisatser, men 

 32 



bara en enda är topikaliserad.  
 
5.4  Studienivå viktigare än förstaspråk  
Ett relativt oväntat resultat i studien är vilka grupper som mest liknar varandra i bisatsbehandling 
som mått på komplexitet. Flertalet av de studerad eleverna i gymnasiegruppen L2b har bara talat 
och skrivit svenska i 2–3 år – ändå är de mer lika förstaspråkseleverna i L1 än andraspråkseleverna i 
L2a inom flertalet aktuella områden. Det handlar här närmare bestämt om: heterogeniteten mellan 
elever i bisatsfrekvens, variation av bisatstyper, andra-, tredje- och fjärdegradsbisatser samt 
topikalisering av bisatser.  
 
I avsnittet ovan förklarade jag att medelvärdet visserligen skiljer L2b och L1 åt i bisatsfrekvensen, 
men ser man till enskilda elever är heterogeniteten slående lik (jfr Kiland 2003: 22). Ett par L2b-
elever använder nästan inga bisatser, och detsamma gäller vissa L1-elever. Det finns elever ur båda 
grupperna vars satser till ungefär hälften består av bisatser. Också i variationen mellan olika bisats-
typer är gymnasiegrupperna mycket lika; elevernas bisatsanvändning uppvisar en större bredd än 
L2a-elevernas, och samma typer av bisatser är mest frekventa (att-satser och relativsatser).  
 
En skillnad i fråga om bisatsvariation är att varenda L2a-elev använder minst en kausal bisats, att 
jämföra med 9 L2b-elever och 7 L1-elever. Visserligen är adverbiella bisatser de som först börjar 
användas av andraspråkselever (Viberg 1990: 343–344), men de näst vanligaste bisatstyperna i mitt 
material är inte adverbiella – temporala och konditionala satser kommer först på fjärde och sjätte 
plats. Slutsatsen torde kunna bli att eleverna i L2a kommit förhållandevis långt i sin svenskinlär-
ning, eftersom många av dem använder bisatser som inte hör till de som först lärs in.  
 
Det kan konstateras att bisatser av andra, tredje och fjärde graden används likartat i gymnasiegrup-
perna. 67 % av eleverna i vardera gruppen använder sådana bisatser, medan bara 28 % av L2a-ele-
verna gör det. Dessa 5 L2a-elever använder dessutom bara 1 andragradsbisats i sina respektive text-
er, medan 6 elever i L2b och 7 elever i L1 använder tre eller fler sådana här bisatser. Många fler 
gymnasieelever bygger alltså meningar med flera nivåer av underordning. Gymnasiegrupperna är 
också lika varandra genom att inleda meningar med bisatser, alltså att topikalisera dem. 72 % i var-
dera gruppen topikaliserar minst en gång, medan 50 % gör det i L2a – vilket ändå är en relativt stor 
andel. En orsak till att en del av grundvuxeleverna i L2a inte vill topikalisera bisatser kan vara att de 
troligtvis mer nyligen än L2b-eleverna uppnått processbarhet av PT-nivå 4, inversion i huvudsats. 
L2b-eleverna kan eventuellt fokusera komplexitet mer, eftersom deras inlärning pågått längre och 
många av dem automatiserat inversion i huvudsats (jfr Benevento & Storch 2011: 108; Håkansson 
& Flyman Mattsson 2010: 67). Samma sak gäller nog också det faktum att bara 5 L2a-elever använ-
der indirekta frågebisatser, medan 9 L2b-elever och 11 L1-elever gör det. Dessa satser hör till PT-
nivå 5 och anstränger antagligen grundvuxelevernas språkförmåga så mycket att många av dem 
undviker konstruktionen.  
 
5.5  Avslutande reflektioner 
Gymnasiegrupperna är mycket mer lika varandra än andraspråksgrupperna. På ett kontinuum 
mellan ”pragmatic mode” och ”syntactic mode” (Givón 1979; 222–233 passim) befinner sig L2a-
eleverna närmare ”pragmatic mode” än L2b-eleverna och L1-eleverna. Dock har de kommit en bra 
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bit på väg mot ett ”syntactic mode”.  
 
Gymnasieelevernas texter uppvisar inte bara större komplexitet, utan också större variation. Såväl 
djup som bredd i meningsbyggnaden karakteriserar L2b- och L1-texterna; de ordnar satser under 
satser under satser och är mer flexibla med var de placerar bisatserna i meningar. Dessutom varierar 
de typer av bisatser i större utsträckning. Inom området bisatsanvändning försvinner alltså – i stort 
sett – skillnaderna mellan L1- och L2-eleverna under den grundläggande vuxenutbildningen. Det 
som återstår för en del elever är att automatisera satsadverbialets placering i bisats.  
 
5.6  Metodkritik och förslag på framtida studier 
Det faktum att grupperna representeras av delvis olika texttyper kan utgöra en felkälla. Dock har jag 
nogsamt jämfört de texter som avviker från grundtexttypen presentationsbrev med presentations-
breven inom samma grupp, för att se om det finns avvikelser i bisatsbruket. Jag har inte hittat några 
sådana, men resultaten måste ses i ljuset av att texttyperna varierar mellan narrativa och argumente-
rande sådana. Trots försöken att utjämna skillnaderna mellan elevtexterna går det inte att utesluta att 
resultaten blivit annorlunda om samtliga elever skrivit presentationsbrev.  
 
Det är också problematiskt att låta vuxna andraspråkselever representera i synnerhet gymnasie-
nivån. En del elever har, som diskuterades i metodavsnittet, tidigare högskoleutbildningar i bagaget. 
Det innebär att de har helt andra studieerfarenheter än tonåriga gymnasieelever. Därför är det viktigt 
att se dem som exempel på just vuxna gymnasieelever, inte gymnasieelever generellt. Förstaspråks-
eleverna har däremot inte sällan misslyckanden och dåliga erfarenheter med sig från tidigare skol-
gång, varför det inte heller går att se dem som representativa för gymnasielever i allmänhet.  
 
I framtiden skulle en breddning och vidareutveckling av begreppet komplexitet i L2-elevers texter 
kunna göras. Bisatsbruk är en viktig, men inte heltäckande del, och skulle kunna kompletteras med 
analyser av satsförkortningar, sammansatta ord, nominaliseringar, satsradningar, kollokationer och 
liknande. I synnerhet vore det relevant att jämföra L1- och L2-elever på gymnasial nivå och se om 
de i lika hög grad uppvisar likheter inom andra komplexitetspräglade områden. När jag jämför de 
gymnasietexter som ingår i mitt material finns det många uppseendeväckande likheter och olikheter 
som skulle kunna ha ingått i denna studie. Det gäller exempelvis användningen av bisatser som 
självständiga meningar, och tendensen att satsrada huvudsatser genom att bara markera gränsen 
med mellanslag eller kommatecken; bådadera är mycket vanligare i L1-texterna. Att koppla språklig 
komplexitet till innehållslig sådan skulle också vara en relevant uppgift eller att jämföra L1- och 
L2-elevers komplexitet i talad produktion.  
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Bilaga 1 Tre grupper: satsadverbial och bisatstyper 
Tabell 16. Grupp L2a, satsadverbial och bisatstyper. i = postverbal användning; k = preverbal anv. 

Satsadverbial, totalt 7 
varianter. 
(antal förekomster / 
antal elever som 
använder det): 

Kausal: Relativ: Att- Temporal: Ind. fråga: Konditional: 
 

Komparativ: 

inte (8/5) iiiii ii i     

ofta (1) i       

verkligen (1)  i      

nu (1)   i     

snart (1)   i     

redan (1)  i      

varmt* (1) i       

Antal satsadverbial i 
satstypen: 

7 4 3 – – – – 

 

Tabell 17. Grupp L2b, satsadverbial och bisatstyper. i = postverbal användning; k = preverbal anv.  

Satsadverbial, totalt 
15 varianter.(antal 
förekomster / antal 
elever som 
använder det): 

Att- Relativ: Kausal: Konditional: 
 

Temporal: Ind. fråga: Komparativ: Konsekutiv: 

inte (21/9) iiii 
kkkkk 

ii 
kk 

iii 
k 

i 
kk 

i    

alltid (2/1) kk         

just (1) i        

kanske (1) i        

över huvudtaget (1)      i   

aldrig (1)  k       

bara (4/2) ii i 
k 

      

fortfarande (1) k        

också (1) i        

t.ex.(1) i        

ofta (1)   i      

sällan (1) i        

nästan bara (1)       i  

snabbt* (1) k        

den tredje dagen* 
(1) 

 k       

Antal satsadverbial 
i satstypen: 

20  
i = 11 
k = 9 

8  
i = 3 
k = 5 

5 
i = 4 
k = 1 

3 
i = 1 
k = 2 

1 
i = 1 

1 
i = 1 

1 
i = 1 

– 
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Tabell 18. Grupp L1, satsadverbial och bisatstyper. i = postverbal användning; k = preverbal anv.  

Satsadverbial, 
totalt 15 
varianter. 
(antal 
förekomster / 
antal elever som 
använder det): 

Att- Relativ: Konditional: 
 

Temporal: Konsekutiv: Komparativ: Ind. fråga: Kausal: 

inte (26/12) i 
kkkkkkkk
kk 

kkkkk kkkkk kk kk k   

ändå (2/2)  k  k     

verkligen (2/2) i  k      

numer(a) (2/2)  k  k     

i alla fall (1) i        

bara (1)   k      

nästan (1)  k       

en dag* (1)    k     

fortfarande (1)  k       

nog faktiskt (1) k        

egentligen (1)  k       

jämt och ständigt 
(1) 

k        

absolut inte (1) k        

inte längre (1)  k       

samman- 
fattningsvis (1) 

 k       

Antal 
satsadverbial i 
satstypen: 

16 
i = 3 
k = 13 

12 
k = 12 

7 
k = 7 

5 
k = 5 

2 
k = 2 

1 
k = 1 

– – 
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Bilaga 2 Tre grupper: fördelning huvudsatser och bisatser  
Tabell 19. Grupp L2a, fördelning huvudsatser och bisatser  
Text nr: Antal satser:  Antal + andel huvudsatser: Antal + andel bisatser: 
1 38 27 (71 %) 11 (29 %)  
2 83 65 (78 %) 18 (22 %)  
4 19 14 (74 %) 5 (26 %)  
6 18 16 (89 %) 2 (11 %)  
9 28 23 (82 %) 5 (18 %)  
10 31 25 (81 %) 6 (19 %)  
11 45 39 (87 %) 6 (13 %)  
12 30 25 (83 %) 5 (17 %)  
13 23 19 (83 %) 4 (17 %)  
14 36 27 (75 %) 9 (25 %)  
16 16 14 (88 %) 2 (12 %)  
17 23 18 (78 %) 5 (22 %)  
18 46 37 (80 %) 9 (20 %)  
19 44 34 (77 %) 10 (23 %)  
20 52 38 (73 %) 14 (27 %)  
21 38 28 (74 %) 10 (26 %)  
22 45 33 (73 %) 12 (27 %) 
24 29 25 (86 %) 4 (14 %)  
 Spann: 16–83 satser. 

Medel: 36 satser. 
Spann: 71–89 %. 
Medel: 80 %. 

Spann: 11–29 %.  
Medel: 20 %. 

 

Tabell 20. Grupp L2b, fördelning huvudsatser och bisatser 

Text nr: Antal satser:  Antal + andel huvudsatser: Antal + andel bisatser: 
43 29 19 (66 %) 10 (34 %)  
44 23 22 (96 %)  1 (4 %)  
45 44 30 (68 %)  14 (32 %)  
46 40 25 (63 %) 15 (37 %)  
47 39 32 (82 %) 7 (18 %)  
48 22 13 (59 %) 9 (41 %)  
49 36 29 (81 %) 7 (19 %)  
50 25 20 (80 %) 5 (20 %)  
51 108 72 (67 %) 36 (33 %)  
52 51 35 (69 %) 16 (31 %)  
53 43 36 (84 %) 7 (16 %) 
54 67 35 (52 %) 32 (48 %)  
55 37 20 (54 %) 17 (46 %)  
56 33 23 (70 %) 10 (30 %)  
57 13 11 (85 %) 2 (15 %)  
58 216 175 (81 %) 41 (19 %)  
59 49 34 (69 %) 15 (31 %)  
60 50 20 (40 %) 30 (60 %)  
 Spann: 13–108 satser. 

Medel: 51 satser. 
Spann: 40–96 %.  
Medel: 70 %. 

Spann: 4–60 %.  
Medel: 30 %.  
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Tabell 21. Grupp L1, fördelning huvudsatser och bisatser  
Text nr: Antal satser:  Antal + andel huvudsatser: Antal + andel bisatser: 

(subj. el. finit verb, el. båda) 
25 28 23 (82 %) 5 (18 %) 
26 20 16 (80 %) 4 (20 %) 
27 19 11 (58 %) 8 (42 %) 
28 14 13 (93 %) 1 (7 %) 
29 18 12 (67 %) 6 (33 %) 
30 36 20 (56 %) 16 (44 %) 
31 14 10 (71 %) 4 (29 %) 
32 55 22 (40 %) 33 (60 %) 
33 37 16 (43 %) 21 (57 %) 
34 33 20 (61 %) 13 (39 %) 
35 26 16 (62 %) 10 (38 %) 
36 34 17 (50 %) 17 (50 %) 
37 63 36 (57 %) 27 (43 %) 
38 37 24 (65 %) 13 (35 %) 
39 57 25 (44 %) 32 (56 %)  
40 33 20 (61 %) 13 (39 %) 
41 47 18 (38 %) 29 (62 %) 
42 42 20 (48 %) 22 (52 %)   
 Spann: 14 – 63 satser. 

Medel: 34 satser. 
Spann: 38–93 %.  
Medel: 60 %. 

Spann: 7–62 %. 
Medel: 40 %. 

 

 




