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Sammandrag  
I denna uppsats har grammatiskt processande och receptiv ordförståelse hos immigranter med 

svenska som främmande språk analyserats. Syftet har varit att undersöka om det finns någon 

skillnad mellan immigranter som läser på Svenska för invandrare (sfi) nivå 3C och Svenska 

som andraspråk 1 på gymnasiet (SVA) vad gäller deras processbarhetsnivå och receptiva 

ordförståelse. Syftet med arbetet har också varit att analysera huruvida vi kan se en tydlig 

korrelation mellan PT-nivå och den receptiva ordförståelsen när man analyserar de enskilda 

individernas resultat. Tio informanter från två olika undervisningsgrupper i Svenska för 

invandrare nivå 3C samt Svenska som andraspråk 1 har valts ut för en jämförande analys. 

Pienemanns processbarhetsteori (1998) har använts för att analysera informanternas 

processbarhetsnivå. Vidare har ett frekvensordtest (FOT-test) använts för att analysera 

informanternas receptiva ordförståelse.  

    Studien visar att 30 % av alla informanter i sfi-gruppen når processbarhetsnivå fyra och 

fem. I SVA-gruppen är siffran 60 %. I sfi-gruppen har tre informanter över 80 % rätt på FOT-

testet och tre stycken har under 50 % rätt. I SVA-gruppen har sex informanter över 80 % rätt 

på samma test och samtliga informanter över hälften rätt. På så sätt kan vi se hur 

informanternas processbarhetsnivå och resultatet på FOT-testet korrelerar med den studienivå 

informanterna befinner sig på. De informanter som befinner sig på processbarhetsnivå fyra 

och fem i båda grupperna har också bättre resultat på frekvensordstestet, 85 % rätt, jämfört 

med de informanter som befinner sig på processbarhetsnivå tre som har 60 % rätt. Studien 

visar på så sätt ett samband mellan processbarhetsnivå och receptiv ordförståelse hos de 

enskilda informanterna. Resultatet av undersökningen var inte oväntat. De informanter som 

befinner sig på en högre nivå i utbildningssystemet har helt enkelt bättre grammatisk 

förståelse och ordförståelse än de som befinner sig på en lägre nivå och de informanter som 

har nått de högsta nivåerna i sin processbarhet kan också fler ord. Undersökningen visar 

samtidigt att vissa, om än få, testdeltagare på sfi når bättre resultat än deltagare i SVA på 

båda testerna, vilket gör att vi inte kan dra några generella slutsatser om korrelationen mellan 

utbildningsnivå, grammatisk nivå och ordförståelsenivå med stöd i undersökningen. 

Nyckelord: Processbarhetsteorin, Svenska för invandrare nivå 3C, Svenska som andraspråk 

1, FOT-test 

Engelsk titel: Understanding vocabulary and grammar: A study in the language proficiency 

of immigrants based on processability theory and a test of the most commonly used words. 
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1 Inledning  
Språkliga färdigheter är av avgörande betydelse då det gäller människors möjligheter att 

bemästra olika kommunikationssituationer i det samhälle de befinner sig i. Det kan vara allt 

från dagliga möten med personer till avancerade teoretiska studier. I Sverige idag krävs goda 

kunskaper i svenska språket för att klara sin skolgång och för att vara behörig att läsa på 

universitet och högskola. Men vad innebär det att ha språkliga färdigheter? Språkfärdighet är 

en komplex företeelse där olika processer samvarierar. I andraspråksinlärning är grammatik 

och ordförståelse två olika komponenter som visar på en inlärares språkförmåga. De utgör 

båda olika sätt att mäta språkfärdigheter och kräver olika metoder. Det är viktigt för alla 

människor, både infödda svenskar såväl som immigranter, att ha kunskaper i svenska språkets 

grammatiska system för att på så sätt kunna nyansera sina tankar i tal och skrift samt att ha ett 

stort och varierat ordförråd och därigenom kunna uttrycka sina behov och önskemål.  

     Språkliga färdigheter bedöms idag ofta utifrån mer kommunikativa, interaktiva och 

funktionella aspekter. Den mer formella aspekten av språket som t.ex. grammatik anses inte 

ha lika stor betydelse för individens språkfärdighet som tidigare (Eklund Heinonen 2009:12). 

Eklund Heinonen (2009) har i sin studie analyserat vilken betydelse grammatisk behärskning 

har i förhållande till språkets övriga funktioner, bl. a. inlärarens produktiva ordförråd, och 

funnit att detta korrelerar med dennes processbarhetsnivå enligt Pienemann (1998). En fråga 

att fundera över är huruvida dessa båda aspekter av språkfärdighet hos immigranter också 

korrelerar med den utbildningsnivå i svenska utbildningssystemet som immigranten för 

tillfället befinner sig på samt huruvida den grammatiska utvecklingen också korrelerar med 

immigrantens receptiva ordförråd.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns någon skillnad mellan immigranter som 

läser på Svenska för invandrare (sfi) nivå 3C och Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet 

(SVA) vad gäller processbarhetsnivå och receptiv ordförståelse och hur den skillnaden i så 

fall ser ut. Uppsatsen vill utifrån det syftet försöka besvara följande frågeställningar: 

     Föreligger det någon skillnad mellan ovan nämnda grupper då det gäller 

processbarhetsnivå och hur ser den skillnaden i så fall ut?  

     Föreligger det någon skillnad mellan samma gruppers receptiva ordförståelse och hur ser 

den skillnaden i så fall ut? 

     Föreligger det någon skillnad mellan processbarhetsnivå och den receptiva ordförståelsen 

när man analyserar de enskilda individernas resultat?  
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2 Bakgrund 
En kortare beskrivning av undervisningen för andraspråksinlärare inleder 

bakgrundsbeskrivningen i arbetet under rubriken 2.1. Vidare beskrivs processbarhetsteorin 

under rubriken 2.2. Tidigare studier kring sambandet mellan processbarhetsnivå och 

ordförståelse tas upp under rubrik 2.2.1. Ordförrådets betydelse för språkutveckling och 

språkfärdighet samt metoder att mäta andraspråksinlärares ordförråd beskrivs under rubriken 

2.3. 

2.1 Undervisning för immigranter 
Sfi (Svenska för invandrare) är en språkutbildning med syfte att ge vuxna invandrare 

grundläggande kunskaper i svenska. En elev på sfi ska lära sig ett funktionellt andraspråk och 

på så sätt få språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- 

och arbetsliv. Utbildningen består av tre studievägar, sfi 1, sfi 2 och sfi 3 som då riktar sig till 

elever med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Sfi 1 består av kurserna A och B, sfi 2 av 

kurserna B och C samt sfi 3 av kurserna C och D. Dessa nivåer visar på progressionen inom 

utbildningen. Sfi 1 vänder sig till elever med mycket kort studiebakgrund och sfi 3 till elever 

som är vana att studera. Intentionen är att alla elever ska studera till och med nivå D. Två av 

kurserna finns i flera studievägar. Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurs eller 

fortsättningskurs där kursmålen dock är desamma. Kurserna är relaterade till den 

gemensamma europeiska referensramen för språk; lärande, undervisning och bedömning. 

Kunskapsmålen i kurs C innebär att eleven ska kunna kommunicera i enklare sammanhang. 

Kunskapsmålen i kurs D handlar om att eleven ska förstå huvuddragen i tydligt standardspråk 

(Skolverkets författningssamling 2009:2). 

   Svenska som andraspråk är ett ämne i det svenska skolsystemet och är till för elever med 

annat modersmål än svenska. Ämnet är på en högre nivå än sfi och motsvarar nivån för 

grundskola (SVA grund) och gymnasium (SVA 1, 2 och 3). Utbildningen syftar till att ge 

eleven så goda språkkunskaper att hen fullt ut kan tillgodogöra sig innehållet i utbildningen 

och på så sätt klara sig vidare i studier, i arbetslivet och i samhällslivet. Kunskapsmålen för 

SVA 1 innebär att eleven kan kommunicera flytande och i stort sett utan problem. Målen för 

SVA 2 och 3 innebär att eleven kan uttrycka sig nästan helt obehindrat på svenska 

(Skolverkets författningssamling 2009:2). 
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2.2 Processbarhetsteorin 
Pienemanns processbarhetsteori (PT) (1998) belyser olika nivåer i inlärarens syntaktiska och 

morfologiska utveckling på inlärarspråket. Teorin är tänkt att i första hand belysa muntlig 

produktion men har även kommit att användas för att analysera skriftlig produktion. Teorin 

förklarar inte bara hur inlärningen går till utan också hur de olika utvecklingsnivåerna ser ut 

och varför de ser ut som de gör. Teorin kan också beskriva och förklara hur och varför en 

inlärare stannar på en specifik nivå i sin språkutveckling (Abrahamsson 2009:123). Teorin 

bygger på delar från Levelts talproduktionsmodell (Speaking model; Levelt 1989), där talet 

hos modersmålstalare förklaras i ett antal planerings- och utförandeprocedurer. Enligt 

Pienemann finns det fem sådana:  

(1) Tillgång till enheter i lexikon (ord/lemman) 

(2) Kategoriprocedur (t.ex. hantering av lexikala morfem) 

(3) Frasprocedur (t.ex. hantering av attributiv kongruens) 

(4) Satsprocedur (t.ex. hantering av predikativ kongruens) 

(5) Bisatsprocedur (differentiering mellan huvudsats och bisats).  

     (Pienemann 1998:79).   

För att nästa nivå ska kunna processas måste föregående nivå vara automatiserad. Inläraren 

måste också ha tillgång till ord på målspråket för att dessa nivåer ska börja drivas. 

Språkutvecklingen kommer sedan igång genom att tillämpandet på de olika nivåerna 

allteftersom automatiseras. Detta är ett resultat av att förmågan att processa grammatiska 

strukturer gradvis utökas i de ovan nämnda procedurerna för talproduktion. Endast det som 

vid en speciell tidpunkt kan tillämpas på målspråket kan sedan också läras in. Utvecklingen 

sker i enlighet med en processbarhetsordning som motsvarar fem grammatiska 

processningsprocedurer (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:15). Dessa utvecklingsnivåer 

beskrivs nedan i tabell 1 där utvecklingen sker stegvis från nivå ett till fem. Tabellen ska 

alltså läsas nerifrån och upp. 
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Tabell 1. Utvecklingsnivåer enligt processbarhetsteorin 
 

5. Stadium/processningsnivå Morfologi Syntax 

Grammatisk information 

mellan satser; skillnad 

huvudsats och bisats 

Kongruens över satsgränser NEG+FV i bisats 

icke-INV 

 

4. Stadium/processningsnivå Morfologi Syntax 

Grammatisk information 

mellan fraser inom satsen 

Kongruens inom satsen 

(predikativ kongruens) 

FV+NEG, INV vidFramf 

ADV och FråX 

 

3. Stadium/processningsnivå Morfologi Syntax 

Grammatisk information 

mellan ord inom frasen 

Kongruens inom frasen 

(attributiv kongruens) 

Framf ADV och FråX 

 

2.Stadium/processningsnivå Morfologi Syntax 

Lexikal morfologi Ordböjning (tempus, species, 

numerus, genus) 

SVO-ordf 

 

1.Stadium/Processningsnivå Morfologi Syntax 

Ord/lemma Oböjda former Enstaka konstituenter, 

NEG+X 

(Pienemann 1998:182) 

Förklaringar 

FV:finit verb ; FV+NEG: finit verb kommer före negationen; ADV: adverb; Framf: 

framförställt; INV: inversion; icke-INV; X: huvudordet; FråX: ; Frå-X; SVO-ordf: kanonisk 

ordföljd; X: NEG+X: negationen föregår huvudordet 

 

Den första utvecklingsnivån är en nybörjarnivå och innebär att språkanvändaren har lärt sig 

ord på målspråket och att hen också aktivt kan använda samma ord. Regler för morfologi och 

ordföljd har ännu inte utvecklats. När språket används på denna nivå använder inläraren alltså 

bara enstaka oböjda ord i sitt tal. På denna nivå använder inläraren också en universell 
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struktur i sin språkproduktion enligt strukturen NEG+X, vilket innebär att negationen föregår 

innehållsordet. Det är ovanligt att inläraren konverserar på målspråket i den här 

utvecklingsfasen (Pienemann 1998:183ff). 

   På den andra nivån använder inläraren kanonisk ordföljd (SVO) och börjar processa 

morfologi på enstaka enklare ord och kategorier ord i olika ordklasser som enklare substantiv 

(t.ex. hund- ar) och enklare verb (prata- r, prata-de). På den tredje nivån börjar inläraren 

processa hela frasen vilket kan handla om t.ex. kongruensböjning inom nominalfrasen (t.ex. 

det stora huset, den stora hunden). Framförställning av adverb förekommer även på denna 

nivå. Detta leder dock inte till inversion av ordföljden (Igår han reste till Stockholm). 

Frågeordet kan också flyttas fram men detta påverkar inte heller ordföljden (Var du bor?). På 

den fjärde nivån kan grammatisk information föras över frasgränser men inte mellan olika 

satser (t.ex. huset är stort, hunden är stor). Dock behärskar inte inläraren att placera 

negationen korrekt i bisats. Vid framförställt adverb sker på det här stadiet också inversion av 

ordföljden (Igår reste han till Stockholm) samt inversion vid framförställt frågeord (Var bor 

du?). Negationen placeras också efter det finita verbet i huvudsats. Denna ordning tillämpas 

även i bisatser vilket visar att inläraren ännu inte kan processa med hänsyn till överordnade 

huvudsatser och underordnade bisatser (Pienemann 1998:184 ff). 

     På det femte stadiet slutligen kan inläraren förstå relationen mellan t ex huvudsats och 

bisats och t.ex. placera negationens korrekt i bisats (Flyman Mattsson & Håkansson 

2010:15). På nivå fem kan inläraren också föra över grammatisk information mellan 

huvudsats och bisats. Enligt Pienemann och Håkansson (1999) visar sig detta inte 

morfologiskt i svenskan medan Hammarberg (2004) menar att adjektivkongruens mellan 

substantiv i huvudsats och adjektiv i relativ bisats är ett exempel på detta (Hästarna som är 

fina, bordet som är vitt). Här kan man också visa på morfologisk överföring över satsgräns 

som temporal kongruens mellan verb i huvud- och bisats (t.ex. Lisa drack öl när hon var 

törstig snarare än *Lisa drack öl när hon är törstig). Ett annat exempel på morfologiskt 

processande på nivå fem kan vara att inläraren kan föra över grammatisk information mellan 

ett nomen i huvudsats och ett pronomen i bisats. Detta gör att inläraren inte gör fel av typen 

*Lisa drack öl när han var törstig, * Hästarna drack vatten när den var törstig. Då det gäller 

syntaxen så klarar inläraren på den här nivån att placera negationen före det finita verbet i 

bisats (t.ex. Jag vet att han inte kommer) samt att undvika inversion i frågebisatser (t.ex. Jag 

undrar när han kommer). Detta blir alltså möjligt för att inläraren på den här nivån kan föra 
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över grammatisk information över satsgränser och skilja huvudsatser från bisatser 

(Pienemann 1998:184 ff. Abrahamsson 2009:127).   

    I processbarhetsteorin räcker det med att inläraren klarar att processa morfologi och syntax 

på en nivå för att det ska räknas som att hen också befinner sig på den nivån. Pienemann 

kallar detta för the emergence criterion (Pienemann & Kessler 2011:94). Strukturen behöver 

dock kanske inte vara automatiserad. Den utvecklingsnivå inläraren befinner sig på är dock 

enligt Pienemann & Kessler alltid stabil vilket han kallar för the steadiness hypothesis. Om 

inläraren befinner sig på nivå tre i hierarkin av processer, kommer dennes språkliga nivå 

också att ligga där oavsett kommunikationssituation (Pienemann & Kessler 2011:71). 

    Kritik som framförts mot processbarhetsteorin är att den bara rör talproduktionens 

morfologi och syntax. Teorin tar exempelvis inte upp inlärarens receptiva färdigheter, den 

underliggande grammatiska förmågan eller det processande som ligger bakom språklig 

perception. Samtidigt står det klart att inläraren måste ha den receptiva kunskapen innan 

språket kan produceras i tal. Perceptionen måste alltså ligga före produktionen (Abrahamsson 

2009:130). 

2.2.1 Samband PT- nivå och ordförståelse 

Eklund Heinonen har i sin studie från 2009 belyst sambandet mellan processbarhetsnivå och 

resultat på det s.k. Tisus-testet. Tisus är ett behörighetsgivande test för akademiska studier 

som använts sedan 1997 då det ersatte det så kallade Rikstestet. Testet bedömer 

kommunikativa färdigheter som testdeltagarens fria muntliga produktion utifrån grammatik, 

språkfärdighet och funktioner. Vissa kriterier ska vara uppfyllda och visa att testdeltagaren 

kan beskriva, utreda, berätta, analysera, argumentera och spekulera. Dessutom ska formella 

språkfärdigheter beaktas så som uttal, ordförråd och grammatik. De olika delarna betygsätts 

sedan efter en femgradig skala (Eklund Heinonen 2009:14). Eklund Heinonens forskning 

visar att korrelationen mellan processbarhet och språkfärdighet är som allra störst när det 

gäller tal och produktivt ordförråd. Hon betonar dock att korrelationen måste tolkas med en 

viss försiktighet. Sambandet säger inte nödvändigtvis hur detta samband är beskaffat. Inte 

desto mindre påpekar hon att sambandet mellan processbarhetsnivå och resultatet på framför 

allt språkfärdighetsdelen är tydligt. Behärskandet av korrekt syntax visar sig vara ett viktigt 

kriterium för avancerad språkutveckling och god kommunikativ språkfärdighet. (Eklund 

Heinonen 2009:110).  

    Hennes slutsats är att de språkanvändare som befinner sig på processbarhetsnivå 5 kan 

anses ha en så god språkförmåga generellt att hen också klarar testet (Eklund Heinonen 
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2009:120). På så sätt finns en korrelation mellan uppnådd nivå enligt PT och språkutveckling 

där alltså ordkunskap har en avgörande betydelse. Eklund Heinonens studie visar också att 

immigranten måste klara av att processa språket på den föregående lägre nivån för att sedan 

kunna börja processa språket på nivån över (Eklund Heinonen 2009:122).  

2.3 Ordinlärning, ordförråd och språkutveckling  
Holmegaard (2000) har i sina studier visat att inläraren lär sig konkreta och abstrakta 

substantiv och ord som grammatiskt kan placeras i en kontext där det språkliga inflödet har 

betydelse för språkutvecklingen. Ju mer nyans ordet tillför och ju högre abstraktionsnivå 

ordet har, desto senare kommer det in i språket. Hur länge en immigrant varit i landet där 

målspråket talas har också betydelse. Collier visar i sin undersökning från 1987 att en inlärare 

helst måste ha varit i landet mellan 3 och 8 år för att kunna inhämta kunskaper på mer 

abstrakta nivåer. Collier påpekar i samma undersökning också att en varierad textläsning är 

den viktigaste faktorn för ett ökat ordförråd. Inlärningen kan också underlättas om inläraren 

arbetar systematiskt inom semantiska fält. Detta visar Nagy & Townsend, Rivers och Viberg 

i sina studier från 1989, 1986 respektive 1993, vilket Andersson och Holmegard beskriver i 

sina olika sammanställningar av forskning kring ordinlärning (Andersson & Stenqvist. 

1997:1 f. Holmegaard 2000:110 f) och vilket Viberg i sin tur presenterar i sina egna studier 

på området (Viberg 1993:341 ff).  

     Hur inlärare lär sig målspråket via semantiska fält har även Anglin analyserat i sin 

forskning från 1970. Denna forskning visar att barn som inlärare av L2 lär sig de semantiska 

fälten nerifrån och upp, men även att de kan hitta ord, så att säga, mitt i systemet för att sedan 

leta sig nedåt i den hierarkiska ordningen, vilket Namei refererar till i sin egen studie om 

ordinlärning hos tvåspråkiga persisktalande barn i årskurserna 0, 3, 6 och 9 i svenska 

grundskolan (Namei 1999:111). Nameis egna studier visar att de begränsningar i 

ordförståelse som inläraren har i målspråket även gäller modersmålet. Detta tror hon beror på 

hur mycket inläraren har exponerats av de båda språken men att ordförrådet utvecklas och 

organiseras på samma sätt som för enspråkiga när den språkliga färdigheten så småningom 

blir bättre (Namei 1999:112).  

2.3.1 Receptivt och produktivt ordförråd 

Skillnaden mellan produktivt och receptivt ordförråd har Enström analyserat (1997). Hennes 

forskning visar på betydelsen av hur frekventa och abstrakta orden är för inlärningen. 

Abstrakta ord kan vara lättare att förstå än mer konkreta om de är mer vanliga i det språkliga 
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inflödet. Det är också enligt henne svårare att lära sig verb än t. ex. substantiv och adjektiv. 

Verben är inte lika kontextbundna som substantiven och deras betydelse kan därför variera 

mer. Dessutom ökar variationen i samband med att ordet förekommer i kollokationer 

(Enström 1997:73). Inlärarens ordförråd på modersmålet kan vidare bli en genväg att förstå 

det nya ordet på målspråket. Eftersom de hunnit längre i sin språkutveckling på modersmålet 

kan de använda sig av interlingvala ledtrådar (Viberg 2004:198 ff). Dessutom kan många av 

de svårare orden vara gemensamma i olika språk vilket underlättar förståelsen för den vuxne 

inläraren (Vermeer 2004:176). Dewalee visar i sin forskning att skillnaden inte är så stor 

mellan L1- och L2-inlärare om vi tittar på det produktiva ordförrådet. Studier visar dock att 

det finns stora skillnader i det receptiva ordförrådet (Dewalee 2004:127).  

    Det finns undersökningar som visar att inlärning sker när det språkliga inflödet blir 

obegripligt. Detta faktum har påpekats av White i hennes forskning från 1987. Då inflödet 

inte kan förstås ger detta inläraren möjligheten att omformulera hypoteser då t.ex. den 

mentala grammatiken misslyckas med att tolka innebörden i ett yttrande eller ett ord. Det till 

synes obegripliga inflödet får sin tolkning utifrån interna ledtrådar hos den grammatiska 

strukturen och inte genom ett förenklat inflöde, kontextuella ledtrådar eller kunskap om 

världen (White 1987:95 ff). 

2.3.2 Att testa ordförrådet  

Att kunna ett ord på djupet handlar om att förstå ordets användbarhet i olika språkliga 

sammanhang. I den mer traditionella språkundervisningen används multiple choice, 

completion och matching test och ofta direkta översättningar från t ex modersmålet till 

målspråket (Reed 2004:2). Den typen av test säger inte alltid allt om vad inläraren egentligen 

kan då det gäller att kunna använda och förstå ordet i det rätta sammanhanget och på så sätt 

förstå ordet mer på djupet. Reed har menat att kritiken mot de mer traditionella testmetoderna 

har öppnat möjligheten för en mer kommunikativ syn på ordkunskap och hur man bör testa 

den (Reed 2000:3 f). Laufer och Nation (1999) framhåller i sina studier att elever som 

befinner sig på lägre nivåer i sitt ordförråd skulle kunna arbeta med ord på ett plan där de 

själva befinner sig och få en möjlighet att utvidga sitt ordförråd. Därför blir det viktigt att 

testa ordförståelsen hos inläraren så att en korrekt bedömning av elevens ordkunskap kan 

göras. När testresultatet visar att en elev ligger på en lägre språklig utvecklingsnivå ska 

inläraren helst exponeras för ord på rätt nivå och mer aktivt försöka lära sig nya ord (Laufer 

& Nation 1999:35).  
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     Frågan är alltså vad man vill testa då det gäller ordförståelsen och hur man sedan prövar 

den verkliga förståelsen av orden. Dessa frågor måste redas ut när ett ordförståelsetest ska 

konstrueras. I projektet ORDiL (Holmegaard & Johansson Kokkinakis  2007:149 ff) dras 

slutsatsen att skolspråket vållar stora bekymmer för elever med svenska som andraspråk. 

Detta påverkar möjligheten att tillgodogöra sig ämnesinnehållet på grund av 

ordförståelseproblematiken som uppstår. Att kategorisera de svåra orden blir därför viktigt 

och genom en utvidgning av Nations (2001) tre ordkategorier: högfrekventa ord, akademiska 

ord och fackord har projektgruppen för ORDIL kategoriserat läromedelspråket enligt följande 

uppdelning: allmänspråkliga ord (t.ex. komma, människa, stor), allmänna 

ämnesövergripande läroboksord (t.ex. utbredning, resurser) ämnestypiska ord (t. ex. arbetare, 

klimat) ämnesspecifika ord och facktermer (t.ex. kopplingsschema, barrskogsbältet) 

(Holmegaard & Johansson Kokkinakis 2007:161 f).  

3 Metod och material 
Nedan följer en redogörelse för hur arbetet är upplagt med hänsyn till empiri och etiska 

överväganden.   

3.1 Metod 
Studien är en kvantitativ analys. PT-analysen redogörs för och beskrivs i form av 

morfologiska och syntaktiska karakteristika och informanten placeras på korrekt specifik 

processbarhetsnivå. I studien är kravet för att en specifik sådan definitivt ska anses vara 

uppnådd 80 % korrekt användning. I studien kommer Hammarbergs beskrivning (2004) av 

processbarhetsteorin att användas då denna beskrivning visar på möjligheten för inläraren att 

även på nivå fem föra över morfologisk information mellan huvudsats och bisats vilket gör 

det möjligt för mig att belysa ytterligare komplexitet i inlärarens språkliga processande. 

Dessutom gör informanterna ett test där deras kunskaper om de mest frekventa orden i 

läromedelstexter från grundskolan testas. Resultaten sammanställs, kvantifierats och jämförs 

för att på så sätt belysa deras språkfärdighet med stöd i dessa båda mätningar. Arbetet vill på 

så sätt belysa informanternas språknivåer med ett slags metodtriangulering med stöd i olika 

mätmetoder. Validitet säkerställs i det faktum att olika vetenskapligt beprövade metoder 

används för att ge stöd åt undersökningen. Data har förts in i tabeller för att bli mer 

hanterbara (Denscombe 2000: 102f och 214). Med stöd i dessa kvantitativa data kommer 

vissa slutsatser sedan att dras och diskuteras. 
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3.2 Material 
Skrivna texter från 20 informanter kommer att analyseras och beskrivas med stöd i 

processbarhetsteorin. Informanterna studerar svenska på sfi nivå 3C samt Svenska som 

andraspråk 1 på gymnasienivå. Skrivuppgifterna är tagna från nationella prov gjort för de två 

olika studienivåerna som informanterna befinner sig på. Vidare har informanterna gjort ett 

befintligt FOT-test som rättats och bedömts. Informanterna valdes ut med tanke på kön, ålder 

och modersmål för att få en någorlunda jämn och representativ fördelning av informanterna 

med hänsyn hur de två olika undervisningsgrupperna ser ut. Detta för att resultatet på 

undersökningen skulle vara baserat på ett urval för hur gruppsammansättningen ser ut och 

inte på ett urval informanter som jag tror skulle prestera extra bra på testen med tanke på 

deras kön, ålder och modersmål. 

3.3 FOT-testet 
Ordtestet som använts i undersökningen är ett standardiserat frekvensordtest (FOT-test) och 

bygger på Nations Vocabulary Levels test (VLT) (Duek 2012:21). Orden är hämtade från 

läromedelstexter och orden i testet delas in på olika frekvensordtests-nivåer med hjälp av ett 

dataprogram, VALT och ORDIL-korpusen (Holmegaard, & Johansson Kokkinakis  2007: 

161 f). De 3000 mest frekventa orden, substantiv, adjektiv, verb och adverb, ingår i testet. 

Testet är indelat i tre delar där de 500 vanligaste orden ingår i A-delen, de 1000 vanligaste i 

B-delen och de 1500 vanligaste i C-delen. Orden som testas finns med i en mening där 

informanten ska para ihop ordet i meningen med ett ord bland fyra alternativ som betyder 

samma sak. A-delen bestod av 24 ord, B-och C-delen av 20 ord på respektive del. 

Sammanlagt var det alltså 64 ord. 

3.4 Testförfarandet  
Skrivuppgiften till det nationella provet och som sedan analyserades med stöd i PT gjordes 

under en ordinarie lektion. Testdeltagarna gjorde FOT-testet vid ett annat tillfälle i anslutning 

till ordinarie lektion för respektive grupp. Informanterna fick en noggrann instruktion på både 

svenska och engelska. De fick även prata med varandra på sitt modersmål innan testet 

började för att försäkra sig om att de hade förstått uppgiften. De fick också instruktionen att 

bara svara på de ord de verkligen kunde och att det inte var tillåtet att chansa. Kunde man inte 

svaret skulle man inte skriva något svarsalternativ alls. Tiden för testet var en timme.     
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3.5 Metodreflektioner 
Processbarhetsteorin är egentligen till för att användas för att belysa det talade språket. Den 

har dock även används för att analysera skrivna texter. Det är svårt att få fram information 

om informantens processbarhetsnivå och huruvida de kanske skulle kunna processa språket 

på en högre nivå men helt enkelt inte får möjlighet att göra det, eftersom ett samtal kan bli 

ganska styrt och begränsat på innehåll och språklig komplexitet. Därför har jag i studien 

utgått från elevernas skrivna texter där de fått möjlighet att ta sig an mer språkligt och 

kognitivt komplexa uppgifter. Moe (2002) använder sig t. ex i sina studier av både muntligt 

och skriftligt material och menar att processbarhetsteorins förutbestämmelser om t. ex. 

syntaktisk utveckling ändå verkar hänga ihop i både tal och skrift (Brolin 2006:5). På så sätt 

ger även en skriven text intressant information om testdeltagarnas processbarhetsnivå vilken 

skulle kunna vara av intresse att analysera.  

     Då det gäller FOT-testets tillförlitlighet måste jag lita på informanternas ärlighet och att de 

bara svarade på de ord de verkligen kunde och inte chansade. Möjligheten att chansa sig till 

ett högre resultat måste ändå bedömas som relativt liten och tillförlitligheten till testresultatet 

måste därför kunna sägas vara tillräckligt god för att kunna dra vissa slutsatser. Informanterna 

har valts ut för att vara så representativa för de undersökta grupperna som möjligt eftersom 

resultatet ska belysa den nivå i utbildningssystemet som informanterna befinner sig på. Tre 

informanter från varje grupp väljs sedan ut och presenteras i uppsatsen för att visa på olika 

stadier enligt processbarhetsteorin. Exempel på stadier enligt processbarhetsteorin hos övriga 

informanter kommer att presenteras i en bilaga.  

3.6 Etiska överväganden 
Undersökningen är gjord i med stöd i forskningsetiska principer i humanistisk-vetenskaplig 

forskning som antagits av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 

(Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Informanterna har muntligt 

informerats om undersökningen och dess syfte och att deras deltagande är frivilligt och att de 

när de vill kan bryta sitt deltagande. De har också muntligt samtyckt till att resultatet av 

undersökningen får användas i vetenskapligt syfte. Informanterna har vidare blivit försäkrade 

om att just deras resultat i undersökningen inte kommer att kunna identifieras. Eftersom 

undersökningen gjordes anonymt bidrog detta till att garantera den enskilde deltagarens 

integritet. Anonymiteten bidrog också till att informanterna inte hamnade i beroendeställning 

till mig, eller att min bedömning av deras resultat inte påverkades av mina tidigare kunskaper 

om deras språkliga förmågor.  
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4 Resultat 
Här följer en presentation av resultaten i undersökningen. Resultaten kommer sedan att 

redovisas i tabeller och jämföras. Slutsatser kommer att dras med stöd i varje undersökning 

för sig till att börja med för att sedan sammanställas i en jämförande analys för att på så sätt 

belysa korrelationen mellan processbarhetsnivå, receptiv ordförståelse och studienivå. 

4.1 Informanternas utvecklingsnivåer enligt processbarhetsteorin  
För att analysera processbarhetsnivån för de undersökta informanterna görs en beskrivning av 

PT med hjälp av en tabell (tabell 2) som visar vad som är morfologiskt och syntaktiskt 

karakteristiskt för varje utvecklingsnivå. Därefter kommer varje informants resultat i 

respektive grupp att visas i en tabell. Först kommer en beskrivning och en analys av de 

undersökta informanternas resultat. Jag väljer ut tre informanter från varje grupp för att ge 

exempel på olika processbarhetsnivåer. Resterande informanter analyseras i en bilaga. I 

texten förs ett resonemang om respektive informants stadie. Här följer exempel på 

informanter från sfi-gruppen som befinner sig på nivå ett, tre och fyra vilket visas med 

exempel från informant 2, 1 och 10. Informanternas ordning bestäms av den 

processbarhetsnivå de uppnått. På samma sätt analyseras sedan informanternas resultat i 

gruppen Svenska som andraspråk under rubrikerna 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 samt 4.1.8. I denna 

grupp valde jag ut informanter som jag bedömde befinna sig på processbarhetsnivå tre, fyra 

och fem. Informant 2, 3 och 1 visar exempel på att de befinner sig på dessa tre olika stadier. 

4.1.1 Exempel på PT-nivå 1 sfi  

Informant 2 visar att hen har nått nivå ett och använder hela tiden enstaka ord som hen har 

tillgång till i sitt lexikon. Någon böjning eller några ordföljdsregler existerar inte. 

Informanten använder också den universella strukturen NEG + X vilket är typiskt för 

nybörjarnivån, d.v.s. nivå ett: 

/Inte prata/ 

/komma hit/  

/Sverige bra/  

/inte jobba/  

/inte jobb/  

/Skola/ 

   Sammantaget gör detta att informanten placeras på nivå ett. 
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4.1.2 Exempel på PT-nivå 3 sfi 

Språkutveckling hos informant 1 ligger på en högre nivå än ett. Hen använder ibland 

konkreta enkla substantiv och verb och visar sig kunna använda lexikal morfologi i form av 

ordböjning.  Hen behärskar t.ex. presensformen vilket skulle betyda att hen i det avseendet 

befinner sig på åtminstone nivå två vilket följande textutdrag ger exempel på: 

/jag pratar somaliska/  

/jag kommer från Somalia/ 

/jag bor i Spånga/ 

/jag förstår bra/ 

    Vidare finns exempel på att hen kan processa lexikal morfologi och använda preteritum i 

rätt form: 

/jag kom hit/ 

/jag hörde många sa att/ 

Dessutom visar informanten i exemplen ovan att hen använder SVO-ordföljden, typisk för 

nivå två. 

    Informanten har också kunskap om hur man visar på bestämd form i plural vilket är 

ytterligare något som visar att hen befinner sig på nivå två: 

/svenskarna pratar bra/ 

   Hen visar också att hen kan processa språket på nivå tre när hen för över grammatisk 

information inom frasen där hen visar att det finns attributiv kongruens mellan min och 

lägenhet mellan mina och vänner samt mellan många och svenskar:  

/min lägenhet/ 

/mina vänner/ 

/många svenskar/ 

    Här visar hen dock att hen inte har automatiserat denna attributiva kongruens i alla 

kontexter:  

/många somalia/  

    Hen visar dock sammantaget att hen behärskar den attributiva kongruensen i minst 80 % av 

alla de gånger som denna markering används och placeras därför på nivå tre.  

    Hen använder även en perfektform vilket visar att hen befinner sig på minst nivå tre. Här 

visar informanten att hen kan föra över grammatisk information mellan konstituenter inom 

frasen. Hjälpverbet har står i presens vilket kräver supinumformen på verbet bott för att bilda 

en perfektform:  
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/I tio år jag har bott i Sverige/  

    Det finns fler exempel på att hen behärskar perfekt: 

/jag har jobbat/ 

    Det förekommer också spetsställning av annan ordklass vid några tillfällen vilket skulle 

kunna vara ytterligare ett bevis på att informanten befinner sig på nivå tre: 

/På sommaren vi kommer/ 

/I tio år jag har bott i Sverige/ 

    Adverbialet topikaliseras i de båda exemplen men av det följer inte inversion. Den 

grammatiska konsekvensen av topikaliseringen har ännu inte kommunicerats till verbfrasen 

varför subjektet fortfarande kommer före predikatet i ordföljden.  

    Informanten visar vid ett tillfälle att hen kan använda inversion vid topikalisering av 

adverbial vilket i så fall skulle betyda att hen befinner sig på nivå fyra: 

/I morgon tror jag/ 

Uttrycket tror jag används dock ofta som en helfras vilket gör att vi inte riktigt kan veta om 

det är ett resultat av att nivå fyra har börjat processas eller om inläraren lärt sig ordet som en 

helfras. 

    Informanten uppfyller hur som helst inte 80 %-kriteriet för användningen och placeras 

därför på nivå tre i det avseendet. 

I texten framkommer inte huruvida hen har en klar överblick över hela satsen och kan 

överföra grammatisk information mellan subjektsdel och predikatsdel. Inte heller visar texten 

att inläraren kan överföra grammatisk information mellan satser och visa på skillnaden 

mellan ordföljden i huvudsats och bisats. 

    Informanten placeras därför på processbarhetsnivå tre. 

4.1.3 Exempel på PT-nivå 5 sfi 

Informant 10 visar sig behärska lexikal morfologi då det gäller tempus och substantivens 

böjningar, karakteristiskt för nivå två: 

/då var jag verkligen rädd/ 

/jag hade min bästa kompis/ 

/jag tror att vi hade/ 

/många studenter/ 

/över tusen män/ 

    Hen behärskar vidare attributiv kongruens på nivå tre: 

/min bästa kompis/ 
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/i mitt liv/ 

/många studenter/ 

    Vidare använder hen topikalisering och då alltid med inversion vilket visar på att hen 

befinner sig på nivå fyra: 

/när jag var i Istanbul var jag nervös/ 

/innan vår presentation hade vi en problem/ 

/när vi var klara måste vi vänta/ 

     Informanten behärskar att placera negationen på rätt plats i bisats och kan på så sätt föra 

över information mellan satser karakteristiskt för nivå fem: 

/vi måste tänka på en ny svar eftersom vi inte kunde svara/ 

    Hen visar också att hen behärskar temporal kongruens mellan satser i meningen:  

/när vi var klar måste vi vänta att se hur bra vi var/ 

Detta skulle i så fall betyda att informanten i det avseendet befinner sig på nivå fem och 

sammantaget bedöms befinna sig på den nivån. 

4.1.4 Sammanställning av PT-nivå för samtliga informanter sfi 

Tabellen nedan beskriver karakteristika för de olika nivåerna i processbarhetsteorin. Då det 

gäller morfologin på nivå ett använder en inlärare oböjda former och enstaka ord. Syntaktiskt 

konstrueras satser med negationen före det enstaka ordet som används. På nivå två behärskar 

inläraren morfologi, ordböjning och kanonisk ordföljd (SVO) i sin syntax. På nivå tre 

behärskar inläraren lexikal morfologi och använder kanonisk ordföljd i sin syntax. Nivå fyra 

kännetecknas av att informanten behärskar morfologisk kongruens inom satsen. På 

syntaxnivå använder inläraren inversion efter spetsställning samt verbet på andra plats efter 

ett frågeord. Negationen placeras också efter det finita verbet i huvudsats. På nivå fem 

behärskar inläraren morfologisk kongruens över satsgränser. Här kan man också visa på 

morfologisk överföring över satsgräns som temporal kongruens mellan verb i huvud-och 

bisats Då det gäller syntaxen klarar inläraren på den här nivån att placera negationen för det 

finita verbet i bisats samt att undvika inversion i frågebisatser.   

    Varje enskild informant placerades på en processbarhetsnivå där den morfologiska 

aspekten för nivån anges som 1. Syntaktiska aspekter på processbarheten kommer att anges 

som 2 och 3 samt 4 enligt tabellens beskrivning nedan.  
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Tabell 2. Nivåer och karakteristika i PT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer en sammanställning av samtliga informanter i sfi-gruppen där 1 markerar 

morfologiska karakteristiska och 2, 3 och 4 markerar syntaktiska karakteristika signifikativ 

för de olika nivåerna. Om antingen bara morfologiska eller syntaktiska karakteristika 

uppvisas, placeras informanten på den nivån som informationen indikerar trots att ingen 

information för andra karakteristika uppvisas. 

 

Tabell 3. PT-nivåer sfi 

Informant Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

1  1,2 1,2   

2 1,2     

3  1,2 1,2   

4  1,2 1,2   

5  1,2 1,2   

6  1,2 1,2   

7  1,2 1 1,3,4 1,2 

8  1,2 1,2   

9  1,2 1,2 3  

10  1,2 1 3 1,2 

 

30 % av informanterna i sfi-gruppen bedöms befinna sig på processbarhetsnivå fyra eller fem. 

Syntaktiska markeringar finns med som karakteristika i samtliga fall på dessa 

processbarhetsnivåer. På nivå fem är det lika vanligt att informanterna också använder 

 Morfologisk 

information 

Syntaktisk 

information 

 

5.Stadium/processningsnivå Morfologi (1) Syntax (2) 
 

3.Stadium/processningsnivå Morfologi (1) Syntax (2) 
 

2.Stadium/processningsnivå Morfologi (1) Syntax (2) 
 

1.Stadium/processningsnivå Morfologi (1) Syntax (2) 
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morfologiska markeringar som syntaktiska men sammantaget är alltså syntaktiska 

markeringar den vanligaste karakteristikan på nivå fyra och fem.  

4.1.5 Exempel på PT-nivå 3 Svenska som andraspråk  

Informant 2 behärskar lexikal morfologi samt använder kanonisk ordföljd och befinner sig 

alltså minst på nivå två: 

/ja kan säga att jag älskar djur/ 

/familjen äter/ 

/jag tjänar pengar då/ 

    Hen behärskar också attributiv kongruens på nivå tre: 

/farliga och vilda djur/ 

    Dessutom spetsställs adverb dock utan inversion vilket också visar att hen befinner sig på 

nivå tre: 

/sen jag kan säga så här/ 

Hen använder också perfekt vilket är ytterligare ett exempel på att hen befinner sig på nivå 

tre: 

/jag har alltid haft det/ 

Informanten behärskar predikativ kongruens och kan föra över grammatisk information från 

nominalfrasen till verbfrasen vilket då skulle visa att hen befinner sig på nivå fyra: 

/den frågan är komplicerad/ 

    Å andra sidan visar hen i en annan mening att detta inte är automatiserat och att 

informanten inte visar sig behärska markeringen i minst 80 % av kontexterna: 

/Problemen var ganska svår/ 

    Informanten placeras därför på nivå tre. 

4.1.6 Exempel på PT-nivå 4 Svenska som andraspråk 

Informant 3 behärskar lexikal morfologi och använder kanonisk ordföljd: 

/vänskap är svårt/ 

/det är svårt/ 

/man måste ha vänner/ 

    Hen visar också att hen befinner sig på nivå tre när hen använder attributiv kongruens: 

/många goda vänner/ 

/dåliga å goda sidor/ 

    Vidare använder testdeltagaren perfekt, karakteristiskt för nivå tre: 

/hon har alltid tid/ 
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    Vid spetsställning används inte alltid inversion vilket visar att hen befinner sig på nivå tre: 

/en sån vän man kan inte ha/ 

    Oftast, d.v.s. i minst 80 % av alla tillfällen, använder hen dock inversion vid spetsställning 

vilket i så fall visar att hen befinner sig på nivå fyra i det avseendet: 

/På morgonen är alla glada/ 

/Senare kom alla dit/ 

/På vintern sover alla/ 

    Hen använder även frågeordsframflyttning till verbfrasen vilket också visar att hen 

befinner sig på nivå fyra: 

/vad betyder det/ 

/varför blir det så/ 

   Sammantaget bedöms informanten befinna sig på nivå fyra. 

4.1.7 Exempel på PT-nivå 5 Svenska som andraspråk 

Informant 1 behärskar lexikal morfologi och använder kanonisk ordföljd som hen dock kan 

ändra vid behov: 

/Lilian satt vid skrivbordet/ 

/Hon andades in och ut ett djupt andetag/ 

/Jag skriver här min historia/ 

    Hen behärskar också attributiv kongruens på nivå tre: 

/min historia/ 

/En lite ö som var känns för många utländska människor/ 

    Hen behärskar pluskvamperfekt vilket tyder på att hen befinner sig på minst nivå tre: 

/Han hade smickrat henne/ 

    Dessutom visar hen att hen behärskar predikativ kongruens på nivå tre: 

/Hon blev lite förvirrad/ 

    Dessutom spetsställs adverb med inversion vilket också visar att hen befinner sig på nivå 

fyra: 

/Så började hon hennes brev/ 

/Från det första ögonkastet kände hon att hon kunde/ 

/Kort därefter gifte hon sig/ 

     Hen visar sig också behärska temporal kongruens på nivå fem: 

/Det var en konstig känsla eftersom hon hade pojkvän/ 
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     Hen placerar negationen på rätt plats i bisats vilket också visar att hen befinner sig på nivå 

fem: 

/Det var en plikt som han inte kände till/ 

/Han visste också att det inte kom att bli lätt/ 

     I samma mening lyckas hen återigen bemästra temporal kongruens vilket gör att 

informanten kan placeras på nivå fem. Sammantaget placeras informanten på nivå fem. 

4.1.8 Sammanställning av PT-nivå för samtliga informanter Svenska som andraspråk 

Nedan följer en sammanställning av samtliga informanter i gruppen Svenska som andraspråk 

där 1 markerar morfologiska karakteristiska och 2, 3 och 4 markerar syntaktiska 

karakteristika signifikativa för de olika nivåerna. Om antingen bara morfologiska eller 

syntaktiska karakteristika uppvisas placeras informanten på den nivån som informationen 

indikerar trots att ingen information för andra karakteristika uppvisas. 

 
Tabell 4. PT- nivåer Svenska som andraspråk  

Informant Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

1  1,2 1 2,3,4 1,2 

2  1,2 1,2   

3  1,2 1,2 3,4  

4  1,2 1,2   

5  1,2 1,2 3  

6  1,2 1 1,2,3  

7  1,2 2   

8  1,2 1,2   

9  1,2 1 1,3  

10  1,2 1 2,3,4 1,2 

 

60 % av informanterna i gruppen Svenska som andraspråk 1 bedöms befinna sig på 

processbarhetsnivå fyra eller fem. Syntaktiska markeringar är vanligast förekommande. På 

nivå fem är det även i denna grupp lika vanligt att informanterna också använder 

morfologiska markeringar som syntaktiska men sammantaget är alltså syntaktiska 

markeringar den vanligaste karakteristikan på nivå fyra och fem.  



 

 

 24 

4.2 Resultat på FOT-testet  
Samtliga informanter fick sedan göra ett frekvensordtest för att ytterligare belysa deras 

språkfärdighet då det gäller receptiv ordförståelse. Resultaten i de båda grupperna kommer 

sedan att beskrivas och jämföras. 

4.2.1 Resultat FOT-test sfi 

Nedan redovisas resultatet på FOT-testet för sfi. Provet bestod av tre delar där 

frekvensomfånget successivt ökar från nivå A till B och C. I tabellen redovisas såväl antalet 

rätt på varje delmoment som det sammanlagda antalet rätt. Resultaten redovisas både i antal 

poäng och i procent. 

 

Tabell 5. FOT- test sfi 

Resultatet visar på en relativt stor spridning av resultaten i gruppen, från 7, 8 % till 92 %. Tre 

informanter har över 80 % rätt på provet och tre har under 50 % rätt.  

  

Informant  Del A 

Max 24 

Del B 

Max 20 

Del C 

Max 20 

S:a 

Max 64 

Rätt i % 

100 

1 11 11 8 30 46,8 

2 5 0 0 5 7,8 

3 15 9 5 29 45 

4 20 12 14 46 71,8 

5 16 8 13 37 57,8 

6 15 11 8 34 53 

7 19 18 18 55 86 

8 17 11 9 37 57,8 

9 19 16 17 52 81,25 

10 22 19 17 58 92 



 

 

 25 

4.2.2 Resultat FOT-test Svenska som andraspråk 

Nedan redovisas på samma sätt som ovan resultatet på FOT-testet för gruppen Svenska som 

andraspråk. 

 

Tabell 6. FOT- test Svenska som andraspråk 

 

Sex informanter har över 80 % rätt och samtliga har över hälften rätt på provet. Resultatet 

varierar mellan 59 % och 92 % rätt.  

 

4.3 Jämförelse av mätningarna 

Informanternas processbarhetsnivå jämförs mellan de båda grupperna till att börja med och 

då med fokus på de informanter som når processbarhetsnivå fyra och fem i respektive grupp. 

Sedan jämförs resultatet på PT med frekvensordtestet i respektive grupp för att på så sätt ge 

en mer komplex helhetsbild av informanternas språkfärdighet relaterat till processbarhetsnivå 

och studienivå. En jämförelse kommer sedan att göras mellan samtliga informanter i båda 

grupperna som når processbarhetsnivå tre, fyra och fem. På så sätt analyseras 

processbarhetsnivån generellt och jämförs med resultatet på ordtestet.   

Informant Del A 

Max 24 

Del B 

Max 20 

Del C 

Max 20 

S:a 

Max 64 

Rätt i % 

100 

1 23 18 18 59 92 

2 18 13 17 48 75 

3 19 17 17 53 82,8 

4 16 8 14 38 59 

5 21 16 16 53 82,8 

6 19 16 14 51 80 

7 19 13 10 42 65,6 

8 14 13 13 40 62,5 

9 19 17 17 53 82,8 

10 23 18 18 59 92 
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4.3.1 Jämförelse PT-nivå i båda grupperna 

Alla informanter utom en befinner sig på minst processbarhetsnivå tre. Resultatet mellan 

grupperna skiljer sig främst då det gäller hur många informanter som nått nivå fyra och fem. 

Fördelningen redovisas i tabellen nedan. 

 
 

 
Figur 1. PT-nivå 4 och 5 i sfi och SVA, jämförelse i %. 

 

Studien visar att 30 % av alla informanter i sfi-gruppen når processbarhetsnivå fyra och fem. 

I SVA-gruppen är siffran 60 %. På så sätt kan vi alltså se en generell skillnad i 

processbarhetsnivå relaterad till studienivå. 

4.3.2 PT- nivåer i förhållande till FOT, sfi 

Nedan belyses PT-nivåerna i jämförelse med resultatet på FOT-testet, till att börja med i en 

tabell. 

   Resultaten nedan redovisas som processbarhetsnivå enligt PT uttryckt i hur frekventa de 

karakteristika som uppvisas är. Processbarhetsnivån beskrivs som morfologisk (1) och 

syntaktisk (2) och anges i frekvens uttryckt i % av det sammanlagda visade antalet tillfällen 

som karakteristika för de bestämda nivåerna uppvisats. För att befinna sig på den nivå 

informanten blivit placerad på måste minst 80 % av de karakteristika som anges också 

uppvisas i informanternas texter och visa att informanten befinner sig på den aktuella nivån. 

Uppvisas bara endera morfologisk karakteristika eller syntaktisk har informanten bedömts 

befinna sig på den nivå som karakteristika anger. Resultatet på frekvensordtestet uttrycks i 

procent rätt. Nedan redovisas resultaten i jämförelse för sfi-gruppen. 

30	  

60	  

0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  
70	  
80	  
90	  
100	  

sfi/nivå	  4+5	   SVA/nivå	  4+5	  

Procent	  

Korrekta	  svar	  



 

 

 27 

Tabell 7. Jämförelse mellan PT och FOT, sfi 

Informant Nivå PT Frekvens % Resultat FOT % 

1 3 (1=80, 2=80) 46,8 

2 1 (1=100, 2=100) 7,8 

3 3 (1=80, 2=80) 45 

4 3 (1=80, 2=80) 71,8 

5 3 (1=80, 2=80) 57,8 

6 3 (1=80, 2=80) 53 

7 5 (1=80, 2=100) 86 

8 3 (1=80, 2=80) 62,5 

9 4 (2=80) 82,8 

10 5 (1=100, 2=100) 92 

 
Resultaten visar ett tydligt samband mellan processbarhetsnivå och resultat på FOT-testet. De 

informanter som befinner sig på nivå fyra och fem har också bättre resultat på 

frekvensordstestet. De tre informanter som befinner sig på processbarhetsnivå fyra och fem 

har samtliga över 80 % rätt på ordtestet vilket motsvarar 30 % av samtliga informanter i 

gruppen. 

4.3.3 PT-nivåer i förhållande till FOT Svenska som andraspråk 

Resultaten nedan redovisas för SVA-gruppen på samma sätt som för sfi-gruppen, d.v.s. som 

processbarhetsnivå enligt PT uttryckt i hur frekventa de karakteristika som uppvisas är. 

Tabell 8. Jämförelse mellan PT och FOT, Svenska som andraspråk 

Informant Nivå PT Frekvens % Resultat FOT % 

1 5 (1=100, 2=100) 92 

2 3 (1=80, 2=80) 75 

3 4 (2=80) 82,3 

4 3 (1=80, 2=80) 59 

5 4 (1=100, 2=100) 82,3 

6 4 (2=80) 80 

7 3 (1=80, 2=80) 65,6 

8 3 (1=80, 2=80) 62,5 

9 4 (1=100, 2=100) 82,8 

10 5 (1=100, 2=100) 92 
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Resultaten visar även i denna grupp ett tydligt samband mellan processbarhetsnivå och 

resultat på FOT-testet. De informanter som befinner sig på nivå fyra och fem har också här 

ett bättre resultat på frekvensordstestet. De sex informanter som befinner sig på 

processbarhetsnivå fyra och fem har även i denna grupp samtliga över 80 % rätt på ordtestet 

vilket är 60 % av det totala antalet informanter i gruppen. 

   

Resultatet skiljer sig också mellan de båda grupperna vilket illustreras i diagrammet nedan. 

 
Figur 2. Resultat FOT SFI och SVA, jämförelse i % 

 

Figur 2 visar att medelresultatet i % skiljer sig mellan de båda grupperna. Resultatet visar att 

sfi-gruppen har 60,4 % rätt på FOT- testet i medeltal. I SVA-gruppen var siffran 77,3 %. 

   I Figur 3 nedan kan vi också se att resultatet på FOT-testet skiljer sig mellan informanter i 

de båda grupperna som befinner sig på processbarhetsnivå tre respektive fyra och fem. 

 
Figur 3. Resultat PT-nivå 3 samt 4 och 5 i jämförelse i % FOT 
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Figur 3 visar att informanter som befinner sig på processbarhetsnivå tre i båda grupperna i 

snitt har 60 % rätt på FOT-testet. För informanter som befinner sig på processbarhetsnivå 

fyra och fem är motsvarande siffra 85,8 %.  

   Undersökningen visar alltså en generell skillnad mellan de båda grupperna i PT-nivåer. I 

sfi-gruppen nådde 30 % av informanterna processbarhetsnivå fyra och fem. I SVA-gruppen 

var siffran 60 %. Den studienivå informanterna befinner sig på speglar deras språkutveckling 

i form av processbarhetsnivå. Resultaten visar också att den studienivå som informanterna 

befinner sig på korrelerar med resultatet på FOT-testet generellt. SVA-eleverna har som 

helhet bättre resultat än deltagarna på sfi, nämligen 77,3  % i medeltal jämfört med 60,4 % 

(Fig 1). Det finns dock några intressanta undantag där testdeltagare på sfi fått bättre resultat 

än deltagare i SVA. Sex elever i SVA når över 80 % rätt och bara en testdeltagare har färre än 

60 % rätt. I sfi-gruppen har tre elever över 80 % rätt medan sex informanter har mindre än 60 

% rätt. Medelpoängen ligger på 48,4 poäng i SVA-gruppen medan den ligger på 37,7 i sfi-

gruppen. På så sätt speglar resultaten de olika studienivåer informanterna befinner sig på och 

säger också något om deras generellt sett olika språkliga förmågor. Studien visar dessutom ett 

klart samband mellan processbarhetsnivå och receptivt ordförråd. Alla informanter utom en 

befinner sig minst på processbarhetsnivå tre. På den nivån varierar resultatet på ordtestet 

mellan 45 % och 75 % rätt. Samtliga informanter som nått nivå fyra har över 80 % rätt på 

ordtestet. De informanter som befinner sig på processbarhetsnivå fem har alla över 90 % rätt 

på samma ordtest. De informanter som nått processbarhetsnivå fyra och fem visar sig alltså 

ha ett generellt sett bättre receptivt ordförråd än de informanter som befinner sig på nivå tre 

och befinner sig informanten på nivå fyra eller fem är medelresultatet 85, 8 % medan 

resultatet för de informanter som befinner sig på nivå tre är 60 % (Fig 2). På så sätt kan vi se 

ett tydligt samband mellan processbarhetsnivå och receptivt ordförråd. Den enskilda 

karakteristika för processbarhetsnivå fyra och fem som informanterna visar sig behärska mest 

frekvent är syntaktiska markeringar. Ska vi peka på en enskild karakteristika som i så fall 

korrelerar med positiv utveckling då det gäller språkfärdighet med fokus på ordförrådet är det 

i så fall denna.  

5 Diskussion av resultatet 
Undersökningen visar att informanternas processbarhetsnivå generellt korrelerar med deras 

receptiva ordförståelse och att resultaten skiljer sig mellan de olika grupperna. Den inlärare 

som är på gymnasienivå och läser SVA har generellt sett mer utvecklade språkliga 
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färdigheter jämfört med den som är på sfi. Detta är kanske inte så överraskande; läser 

inläraren på en högre nivå i utbildningssystemet kan vi kanske också förvänta oss att denne 

behärskar språket bättre. Undersökningen visar å andra sidan också att vissa informanter på 

sfi har bättre språkliga färdigheter än somliga i SVA-gruppen. Variationen i resultat mellan 

informanterna är störst i sfi-gruppen medan SVA-gruppen är mer homogen då det gäller 

inlärarnas färdigheter.  Det är svårt att dra några slutsatser vad detta kan bero på. 

Informanternas språkkunskaper testas vid intagningen på sfi. Därefter bestäms vilken nivå 

eleven hamnar på också givet studiebakgrund.  De elever som är på sfi och når 

processbarhetsnivå fyra och fem har helt enkelt goda kunskaper i svenska redan när de börjar 

på den studienivå de blivit placerade på. Den informant som bara når nivå ett i sin 

processbarhet har antagligen blivit placerad på fel nivå. 

    Eklund Heinonen har i sin forskning från 2009 visat att sambandet mellan processbarhet 

och språkfärdighet är som allra störst när det gäller framför allt uttal och produktivt ordförråd 

(Eklund Heinonen 2009:110). Behärskandet av syntaktiska markeringar på framför allt nivå 

fyra och fem visar sig vara ett viktigt kriterium för långt gången språkutveckling och god 

kommunikativ språkfärdighet vilket även Eklund Heinonen visar i sina studier (2009:110). På 

så sätt verkar det finnas en korrelation mellan uppnådd nivå enligt PT och språkfärdigheter 

där ordkunskap har en avgörande betydelse, vilket då även min studie visar på. Sambandet 

säger dock inget om hur detta är beskaffat men visar ändå hur ordförståelse och grammatiska 

kunskaper korrelerar. Min undersökning visar också tydligt hur de olika nivåerna i PT 

befinner sig implikationellt till varandra vilket betyder att vi per definition kan prata om att 

undersökningen belyser informanternas språkutveckling, vilket även stämmer överens med 

studier av Eklund Heinonen (Eklund Heinonen 2009:122). 

    Ju mer nyans ett ord tillför och ju högre abstraktionsnivå ordet har i L2, desto senare 

kommer det in i språket (Andersson & Stenqvist 1997:1 f). Nameis studier visar på samma 

sak (Namei 1999:111). De ord som förekommer i testet är till stor del abstrakta, vilket talar 

för att informanterna kommit ganska långt i sin språkutveckling för att kunna ta in dem i sin 

vokabulär. Jag har i arbetet granskat informanternas receptiva ordförråd och analyserat 

korrelationen mellan detta och informanternas produktiva grammatiska färdigheter i en 

skriven text och på så sätt belyst hur dessa receptiva färdigheter kanske kan tänkas påverka 

kvaliteten i informanternas skrivna texter, då vi kan anta att det receptiva ordförrådet även 

påverkar språkproduktionen (Abrahamsson 2009:129).  
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     Det finns också undersökningar som visar att ordinlärning och grammatiskt processande 

av språket samverkar (White 1987). Interna ledtrådar hos inlärarens grammatiska strukturer 

används för att utveckla den språkliga färdigheten till högre nivåer (White 1987:95 ff). Detta 

visar i så fall att det språkliga inflödet hos informanterna har bearbetats och korrigerats med 

hjälp av grammatik vilket i sin tur visar att den inlärare som nått längre i sin processbarhet av 

svenska språket också har bättre språkliga verktyg att utveckla sitt språk till högre nivåer. 

Informanter som undersökts i uppsatsen har kanske lärt sig svenska i en process där den 

grammatiska utvecklingen på språket skett i synergimed ordinlärning där enstaka ord lärts in 

till att börja med för att sedan successivt byggas på med en ökad abstraktion av orden, vilket 

skett i takt med en successivt ökad kunskap om det svenska språkets speciella kognitiva 

strukturer och speciella grammatik, där behärskandet av ordföljden visat sig vara en viktig 

markering som korrelerar med inlärarens språkliga färdigheter.  

6 Slutsatser 
Min undersökning har visat på ett samband mellan processbarhetsnivåer på svenska hos ett 

urval informanter och deras receptiva ordförråd i förhållande till deras studienivå. Vi bör med 

stöd i processbarhetsteorin och de nivåer inläraren befinner sig på kunna säga något om hur 

dennes språkförmåga ser ut för övrigt. Det är svårt att säga exakt hur korrelationen mellan 

processbarhetsnivå och det receptiva ordförrådet ser ut. Inlärarens processningsförmåga och 

ordförråd säger vidare inte allt om deras språkkunskaper. Men kanske säger det något om de 

kognitiva förmågor och kunskaper i det speciella morfologiska och syntaktiska systemet i 

svenskan vilket sedan gör det möjligt för språkinläraren att också tillägna sig undervisning på 

svenska språket samt också utveckla både sina produktiva och receptiva färdigheter på den 

nivån de just för tillfället befinner sig. Ett språkligt inflöde på ett målspråk förekommer oftast 

i ett slags grammatiskt kontext där ordets betydelse måste förstås i relation till andra ord med 

samma grammatiska kontext. På så sätt utvecklas språkliga kognitiva strukturer på 

målspråket i synergi med inlärningen av nya ord. Intressant vore att ytterligare undersöka 

processandet på framför allt nivå fem och analysera huruvida det skulle kunna vara möjligt 

att ha 100 % rätt på liknade FOT-test som används i arbetet och ändå inte fullt ut befinna sig 

på processbarhetsnivå fem. Detta skulle ytterligare kunna belysa samband mellan språklig 

grammatisk korrekthet och god språkförmåga.   
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Bilagor 
Bilaga 1 
Analys av PT – nivåer  

Sfi 
 Informant 3 visar precis som informant 1 också på en språkutveckling som ligger på högre nivå än ett. I texten 

använder inläraren inte bara enstaka ord utan grammatiska relationer i form av lexikal morfologi vilket visar på 

att hen åtminstone befinner sig på nivå två. Hen använder lexikal morfologi och kan böja ord i presens och 

substantiv plural. 

/på fardagen är röd dag i Thailand/… / då får vi inte jobba att gå tillbaka hem å besöker föräldrar/ 

/alla thailändska älskar vår kung/ 

 Hen visar också att hen kan använda preteritum. 

/när växte upp han studerade vetenskap/ 

 Informanten visar också att hen kan processa språket på nivå 3 när hen för över grammatisk information inom 

frasen. Hen behärskar attributiv kongruens mellan sjuka och människor i meningen 

/som hjälpte sjuka fattiga människor i landsbyggden/ 

 I en annan mening visar informanten att hen nått nivå tre då hen använder en perfektform.  

/det var mycket andra saker att han har gjort för oss/ 

 Vidare förekommer topikalisering vilket visar på att hen befinner sig på nivå 3. 

/när växte upp han studerade vetenskap/ 

Efter spetsställning har hen också inversion i ordföljden vilket skulle betyda att hen befinner sig på nivå fyra. 

/när han var liten följde han sin mamma som hjälpte/ 

Det förekommer dock inte konsekvent. 

/På morgonen jag vaknade tidigt/ 

 Eftersom informanten inte visar att hen behärskar inversion i ordföljden efter topikalisering placeras hen på 

nivå tre i det avseendet. I texten framkommer det dock inte heller huruvida hen har en klar överblick över hela 

satsen och kan överföra grammatisk information mellan subjektsdel och predikatsdel. Inte heller visar den 

skrivna texten om inläraren kan överföra grammatisk information mellan satser och visa på skillnaden mellan 

ordföljden i huvudsats och bisats. Informanten placeras på nivå tre då hen visar sig behärska inversion i 

ordföljden efter topikalisering vid samtliga tillfällen.   

 Informant 4 visar att hen kan mer än att bara producera enstaka ord utan böjningar varför hen antas befinna sig 

på en högre nivå än ett. Hen visar på ordböjning i presens samt att hen använder kanonisk ordföljd 

/jag kommer från Kina/ 

/jag tycker att jag vill hjälpa människor som är sjuk/ 

/du behöver studera mycket / 

Hen visar också på ordböjning i preteritum: 

/jag studerade på ett universitet/  

/jag lyssnade på dig/ 

Hen visar också att hen befinner sig på nivå tre när hen använder attributiv kongruens: 

/som är i mitt hemstad/ 
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/jag har flera viktiga dagar i mitt liv/ 

Vidare använder hen spetsställning följd av inversion vilket tyder på att hen delvis befinner sig på nivå fyra: 

/nu är jag glad/ 

Hen misslyckas dock vid två andra tillfällen: 

/Sedan han försvann/ 

/På morgonen hon sover/ 

Eftersom informanten inte uppfyller 80 %- kriteriet för inversion efter topikalisering placeras hen på nivå tre 

/en dag hade vi en sjuk människor/ 

I den andra meningen visar hen dock att hen inte behärskar attributiv kongruens vilket hen visade på tidigare 

och vilket då placerade hen på nivå tre. Hen behärskar hur som helst detta vid minst 80 % av all tillfällen och 

placeras därför på nivå tre i det avseendet.  

 Informant 5 hittar ganska lätt ord och uttryck i texten och använder ordböjning vilket visar på att hen befinner 

sig på en högre nivå än ett. Hen använder preteritum med korrekt böjning samt kanonisk ordföljd vilket visar att 

hen befinner sig på nivå två: 

 /det var i april/ 

/hon pratade svenska/ 

/det var för många år sedan/ 

Hen har också korrekt form i plural bestämd form på substantiven vilket också visar att hen är på nivå två. 

/för spelarna skapade vi kostymer/ 

Hen befinner sig på nivå tre när hen visar att hen behärskar attributiv kongruens med korrekt böjning: 

/inte många människor bodde i den / 

/i mitt hemland/ 

Då det gäller spetsställning använder hen en vid två tillfällen med inversion vilket tyder på att hen är på nivå 

fyra 

/i den tiden studerade/ 

/ibland hade vi tid/ 

Å andra sidan är inte inversionen på nivå fyra helt automatiserad: 

/en gång det var en historia om vikingar/ 

/ofta det var inte så bra/ 

/på kvällen vi hade inte tid/ 

Texten visar att hen är på väg att utvecklas mot nivå fyra. Eftersom inversion efter topikalisering inte 

förekommer tillräckligt ofta så placeras testdeltagaren på nivå tre. Någon övrig karakteristisk grammatisk 

information för nivå fyra och fem finns inte i texten. 

Informant 6 använder ordböjning i presens och på substantiven och SVO-ordföljd vilket skulle betyda att hen 

då befinner sig på minst nivå två: 

/det finns många dagar i mitt liv/ 

/idag skriver jag om andra dag/ 

 Vidare behärskar informanten preteritum på nivå två även om inte formen alltid blir korrekt: 

/det var i mars 2006/ 

/mitt projekt var för danska sjukhuset/ 
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/vi skrivade mjukvara för många kunder/ 

 Informanten visar också att hen behärskar attributiv kongruens: 

/många dagar i mitt liv/ 

/födelse av mina barn/ 

/de danska arbetskamraterna/ 

/det var viktigt jobb/ 

 Dessutom har informanten börjat med topikaliseringar utan inversion vilket är karakteristiskt för nivå tre: 

/när tänker jag om det det finns många dagar i mitt liv/ 

Å andra visar hen att hen också behärskar topikalisering följd av inversion vid ett tillfälle vilket skulle betyda att 

hen befinner sig på nivå fyra 

/Idag skriver jag om andra dag/ 

Det sker dock inte konsekvent. 

/Ofta jag vill tillbaka/ 

Informanten bedöms sammantaget befinna sig på processbarhetsnivå tre. 

 Informant 7 använder SVO-ordföljd men visar sig kunna byta ordföljd vid behov. Hen använder korrekt 

böjning av preteritum och på substantiven i species och numerus vilket då tyder på att hen befinner sig på minst 

nivå två 

/jag var på bröllopsresa med min fru/ 

/det var två år sedan/ 

/vi gick ut på gatan/ 

/många spännande utflykter/ 

Hen behärskar attributiv kongruens på nivå tre 

/många spännande utflykter/ 

/ en trevlig semester/ 

Informanten visar sig behärska inversion vid spetsställning vilket visar att hen befinner sig på nivå fyra 

/sen behövde vi hjälpa en flicka som var fängslat innan vi gick ut på gatan/ 

 I samma mening visar hen att hen kan föra över grammatisk information från huvudsatsen sen behövde vi 

hjälpa en flicka till bisatsen innan vi gick ut på gatan då temporal kongruens visas i det faktum att samma 

tempus används i båda satserna. Detta skulle i så fall betyda att informanten i det avseendet befinner sig på nivå 

fem. 

 Informanten visar slutligen även exempel på att satsadverbet/negationen aldrig kan placeras på rätt position i 

ordföljden, d.v.s framför det första finita verbet i bisatsen vilket är ytterligare ett exempel på att hen befinner sig 

på nivå fem 

 /en dag att jag aldrig kommer att glömma/ 

Informant 8 använder böjningsformer i både i presens, preteritum och på substantiven i numerus vilket gör att 

hen befinner sig på en högre nivå än ett och skulle kunna placeras på nivå två 

/varje dag träffar man nya människor/ 

/den ön heter Kho Chang/ 

/de kom in till oss och frågade/ 

Vidare behärskar hen attributiv kongruens karakteristisk för nivå tre 
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/nya människor eller nya erfarenheter/ 

Dessutom använder hen pluskvamperfektperfektformer: 

/i mitt liv det hade hänt mycket saker/ 

Dessutom behärskar informanten spetsställning med obligatorisk inversion vilket då betyder att hen befinner sig 

på nivå fyra 

/idag bor jag i Sverige och har ett barn med en svensk kille/ 

Å andra sidan behärskar hen inte inversion i tillräckligt många fall vilket gör det svårt att säkert bestämma om 

hen automatiserat inversion efter spetsställning: 

/i mitt liv det hade hänt mycket saker/ 

Informanten placeras i det avseendet på nivå tre. Hen behärskar inte temporal kongruens mellan huvudsats och 

bisats karakteristiskt för nivå fem, vilket syns i meningen: 

/de kom rakt in till oss och frågade om de får sitta med oss/ 

Informant 9 befinner sig på minst nivå två då hen utan problem och konsekvent behärskar ordböjning i 

preteritum och på substantiven i plural. Hen använder också oftast kanonisk ordföljd: 

/jag och min fru var på Danderyd sjukhuset/ 

/våra lilla prinsessa kom till jorden/ 

/vi visste inte hur den skulle se ut/ 

/mycke förväntningar/ 

Hen visar också på attributiv kongruens karakteristisk för nivå tre: 

/i mitt liv/ 

/min fru/ 

/ett friskt barn/ 

Informanten har dock inte fullt ut automatiserat attributiv kongruens och befinner sig kanske inte bestämt på 

nivå tre 

/var den viktigaste dag i mitt liv/ 

Hen bemästrar dock detta vid tillräckligt många tillfällen för att bedömas befinna sig på nivå tre.  

Hen använder dessutom topikalisering med obligatorisk inversion 

/när det var dags åkte vi till sjukhuset/ 

Informanten bedöms därför befinna sig på nivå fyra. 

 Svenska som andraspråk 
Informant 4 visar att hen behärskar lexikal morfologi och kanonisk ordföljd. 

/det var kallt/ 

/jag känner honom/ 

 Hen visar också att hen behärskar attributiv kongruens på nivå tre  

/många kompisar/ 

 Men ibland blir inte formen korrekt: 

/från olika landet/ 

 Vid spetsställning följer inte alltid inversion vilket är karakteristiskt för nivå tre 

/ibland jag längtar hem/ 
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Ibland visar hen dock att hen även behärskar inversion efter spetsställning vilket då visar att hen befinner sig på 

nivå fyra 

/i framtiden vill jag jobba med människor/ 

 Sammantaget bedöms informanten befinna sig på nivå tre. 

 Informant 5 visar att hen behärskar lexikal morfologi och kanonisk ordföljd 

/jag tycker att människa har betydelse/ 

/hon spelar en viktig roll/ 

Hen behärskar attributiv kongruens på nivå tre 

/min bästa vän/ 

/i sitt liv/ 

/en viktig roll/ 

 Vid spetsställning använder hen inversion vilket visar att hen befinner sig på nivå fyra. 

/när jag studerade ringde jag hem/ 

 Hen använder också predikativ kongruens typisk för nivå fyra. 

/vår relation är stark/ 

 Informanten använder även frågeordsframflyttning till verbfrasen vilket också visar att hen befinner sig på nivå 

fyra: 

/vad ska jag göra?/ 

Informant 6 behärskar lexikal morfologi och använder kanonisk ordföljd: 

/djur ger kärlek/ 

/hon heter Alice/ 

/vi hade hundar/ 

Hen behärskar även attributiv kongruens karakteristisk för nivå tre: 

/vår familj/ 

/många olika typer/  

Informanten spetsställer och behärskar inversion i ordföljden vilket visar att hen då befinner sig på nivå fyra 

/när hon pratade lyssnade alla/ 

/när barn är små tror de mycket/ 

/sen ändrade jag mig/ 

Sammantaget bedöms informanten befinna sig på nivå fyra. 

Informant 7 visar sig inte fullt ut behärska lexikal morfologi karakteristiskt för nivå två men använder korrekt 

böjning vid tillräckligt många tillfällen för att anses befinna sig på den nivån  

/man arbeta ihop/ 

/bekanta är någon att man känner/ 

Meningarna visar också att hen använder kanonisk ordföljd utan försök till spetsställning vilket är typiskt för 

nivå tre. 

Hen har börjat processa attributiv kongruens 

/det måste fungera i våran samhället/. 

Hen bedöms befinna sig på nivå tre. 

Informant 8 behärskar lexikal morfologi och kanonisk ordföljd typisk för nivå två: 
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/jag tror det/ 

/jag fick inte det/ 

/jag köpte möbler/ 

Hen visar också att hen behärskar attributiv kongruens typisk för nivå tre 

/många gånger/ 

/mina kompisar/ 

Hen spetsställer utan att alltid använda inversion i ordföljden vilket är karakteristiskt för nivå tre 

/ibland jag kan tänka så/ 

Ibland sker det dock med inversion i ordföljden: 

/på dagen brukade jag sova/ 

Informanten bedöms sammantaget befinna sig på nivå tre 

Informant 9 behärskar lexikal morfologi och kanonisk ordföljd 

/jag heter X/ 

/jag är gift men har inga barn/ 

Hen visar att hen behärskar attributiv kongruens på nivå tre: 

/jag och min man/ 

/min städfirma/ 

/mitt liv/ 

Hen kan också använda pluskvamperfekt vilket också visar att hen befinner sig på nivå tre: 

/när jag hade flyttat hit/ 

Vid spetsställning använder hen konsekvent inversion i ordföljden vilket visar att hen befinners sig på nivå fyra 

/tidigare bodde jag i Sollentuna/ 

/nu bor jag i Sverige/ 

Hen visar också att hen automatiserat predikativ kongruens karakteristisk för nivå fyra 

/allt i Sverige var jättesvårt i början/ 

 Informanten 10 behärskar lexikal morfologi och använder kanonisk ordföljd som hen dock kan ändra vid 

behov 

/Det var nästan helt tyst / 

/Musiken är nerskruvad / 

Hen behärskar också attributiv kongruens på nivå tre: 

/ Hans bästa väns födelsedag/ 

/ för den lilla blondinen/ 

Hen behärskar pluskvamperfekt vilket tyder på att hen befinner sig på minst nivå tre: 

/vem det är som tagit tag i henne/ 

Dessutom visar hen att hen behärskar predikativ kongruens på nivå tre 

/Lamporna är fortfarande tända / 

Dessutom spetsställs adverb med inversion vilket också visar att hen befinner sig på nivå fyra 

/Några timmar senare började klubben fyllas med folk / 

/Allt som tiden går blir killarna fullare/ 

Hen visar sig också behärska temporal kongruens på nivå fem 
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/Beatrice har ett VIP-bord där det finns alkohol och snacks som Jonathans vänner hjälper till att äta upp/ 

Hen placerar negationen på rätt plats i bisats vilket visar att hen befinner sig på nivå fem 

/En kyss gör väl ingenting om Sandra inte får veta det/ 

 

Bilaga 2 
FOT-test 
Nivå 1 - de 500 vanligaste orden 

Markera den betydelse som stämmer bäst överens med ordet i kursiverad stil. 

Exempel: 

Varje sommar åker vi på semester till Grekland. 

o går 

o reser 

o kommer 

o planerar 

 

1. I verkligheten finns inga tecknade figurer. 

o första början 

o riktiga livet 

o skogen 

o verksamheten 

 

2. Bilen behöver bränsle för att fungera. 

o bensin 

o fett 

o spänning 

o volym 

 

3. Miljön är viktig för framtiden. 

o jordbruket 

o morgondagen 

o människan 

o naturen 

 

4. Förändringen av samhället går fort. 

o Nedsmutsningen 

o Planeringen 

o Utbildningen 

o Utvecklingen 
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5. Marken ägdes av bönderna. 

o gården 

o jorden 

o makten 

o staden 

 

6. I Sverige importeras en viss mängd kött. 

o del 

o klass 

o längd 

o procent 

 

7. En typ av återvinning är återanvändning. 

o bild 

o början 

o form 

o sida 

 

8. Man ska inte använda våld som metod att lösa problem. 

o exempel 

o information 

o möjlighet 

o sätt 

 

9. Det är svårt att hålla reda på alla nya regler. 

o balansen 

o blicken 

o kunskapen 

o ordning 

 

10. Detta är en möjlig väg. 

o mjölig 

o ny 

o krånglig 

o tänkbar 
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11. Många EU-länder har gemensam valuta. 

o egen 

o hård 

o samma 

o stark 

 

12. De flesta badar på sommaren. 

o någon 

o några 

o nästan alla 

o nästan ingen 

 

13. Det var en enkel uppgift. 

o bra 

o lätt 

o säker 

o viktig 

 

14. Regnskogen har en rik växtlighet. 

o dålig 

o låg 

o stor 

o varm 

 

15. De fick precis lika mycket. 

o exakt 

o nästan 

o runt 

o ungefär 

 

16. Hon ville inte jobba vidare. 

o börja jobba 

o fortsätta jobba 

o försöka jobba 

o sluta jobba 
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17. Över hälften av befolkningen är kvinnor? 

o mer än 

o mindre än 

o nära 

o ungefär 

 

18. Hon är vacker och dessutom klok. 

o nästan 

o också 

o rätt 

o ändå 

 

19. Rökning påverkar hälsan. 

o gäller 

o omvandlar 

o skadar 

o sprider 

 

20. De flesta olyckor sker i hemmet. 

o går 

o händer 

o kommer 

o ökar 

 

21. Vatten består av väte och syre. 

o innebär 

o innehåller 

o tillverkar 

o utnyttjar 

 

22. Ibland hamnar jorden mellan solen och månen. 

o ingår 

o skyddar 

o står 

o vänder 
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23. I Danmark utnyttjar man mycket vindkraft. 

o använder 

o jämför 

o väljer 

o utvecklar 

 

24. Rökförgiftning kan drabba personer som eldar i öppen spis. 

o förändra 

o hända 

o omvandla 

o orsak 

 

Nivå 2 - de 1000 vanligaste orden 

1. Den vanligaste orsaken till magsår är en bakterie. 

o anledningen 

o bakgrunden 

o chansen 

o motsatsen 

 

2. Linjen flyttades en bit åt vänster. 

o ett stycke 

o en rad 

o en stund 

o en sida 

 

3. Pensionärernas kunskap är en viktig tillgång för landet. 

o svårighet 

o fråga 

o resurs 

o utgift 

 

4. Partiet har uppnått sitt mål med bidragen. 

o god ekonomi 

o bra resultat 

o tydliga tecken 

o bra teman 

 

5. Kör vidare i samma riktning! 

o mot samma bakgrund 

o åt samma håll 
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o i samma höjd 

o åt samma sida 

 

6. Gruppen kan arbeta fram förslag på lösningar på problemet. 

o idéer 

o orsaker 

o projekt 

o pris 

 

7. Havsytan ligger inte på samma nivå idag som för tio år sedan. 

o grad 

o höjd 

o läge 

o botten 

 

8. Risken att det blir regn i helgen är ganska stor. 

o möjligheten 

o rapporten 

o varningen 

o tron 

 

9. Arv och miljö bestämmer människoartens utveckling. 

o egenskaper 

o politik 

o områden 

o liv 

 

10. Biologi är läran om det levande. 

o boken 

o ämnet 

o skolan 

o kunskapen 

 

11. Människan har ett särskilt ansvar för jorden och jordens ekosystem. 

o djupt 

o dubbelt 

o speciellt 

o allmänt 
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12. Migrän är kraftig huvudvärk som kommer i attacker. 

o klar 

o knapp 

o stark 

o svag 

 

13. Det är växlingen mellan torrtid och regntid som är typisk för savannen. 

o tydlig 

o negativ 

o positiv 

o karakteristisk 

 

14. Röken ligger tät över staden. 

o fri 

o giftig 

o tunn 

o tjock 

 

15. Vissa ser inte glädjen i arbetet och skulle helst arbeta så lite som möjligt. 

o förstås 

o heller 

o gärna 

o verkligen 

 

16. Fett är rikt på energi och förekommer i äggula, smör och margarin. 

o finns 

o minskar 

o rinner 

o varierar 

 

17. Fåglar kan avgöra riktning i förhållande till sol och stjärnor. 

o bestämma 

o höra 

o ge 

o vända 
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18. Politikern motiverade beslutet om att införa höjda skatter. 

o delade 

o förklarade 

o hindrade 

o undersökte 

 

19. Till sjöss anger man hastighet i knop. 

o kör 

o bromsar 

o mäter 

o seglar 

 

20. Byggnaden rymmer 80.000 personer. 

o kan bära 

o har plats för 

o kan lagra 

o kan omge 

 

 

Nivå 3 - de 1500 vanligaste orden 

1. Efter hård träning har kroppen behov av vila. 

o lager 

o skydd 

o spår 

o nytta 

 

2. Det gäller att hitta nya vägar att lösa problemen. 

o gånger 

o platser 

o metoder 

o tider 

 

3. I regnskogen finns en mängd olika ödlor. 

o massa 

o del 

o typ 

o miljon 
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4. En nackdel med oljefärg är att den torkar långsamt. 

o En anledning 

o En negativ sak 

o En förmån 

o En egenskap 

 

5. Politikerna vill ha kontroll över oljan. 

o makt 

o tak 

o register 

o utsikt 

 

6. Insekter utgör viktig föda åt många fåglar. 

o arbetskraft 

o hjälp 

o mat 

o fara 

 

7. Det finns flera skäl att sluta röka. 

o anledningar 

o sätt 

o stöd 

o val 

 

8. Tårar kan vara ett uttryck för både glädje och sorg. 

o tecken på 

o svar på 

o uppror mot 

o hot mot 

 

9. Mattorna är ofta vävda efter traditionella mönster. 

o modeller 

o tecken 

o skador 

o behov 
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10. Lärarna var beredda att ta strid för högre löner. 

o frekvens 

o konflikt 

o utgift 

o åsikt 

 

11. Gården har tillhört familjen i många generationer. 

o gener 

o arbeten 

o släktled 

o yrken 

 

12. Gifter är skadliga ämnen. 

o biologiska 

o farliga 

o privata 

o värdefulla 

 

13. Det är lämpligt att äta tre huvudmål och två-tre mellanmål per dag. 

o allmänt 

o mäktigt 

o passande 

o självständigt 

 

14. Mycket av den ursprungliga skogen har fått ge plats åt åkermark och betesmark. 

o fina 

o naturliga  

o respektive 

o torra 

 

15. Lindriga hjärnskakningar ger dock inga bestående skador. 

o därmed 

o emellertid 

o sällan 

o åter 
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16. Röda korset grundades på 1800-talet. 

o behövdes 

o hittades 

o startades 

o upptäcktes 

 

17. Regioner kan vara områden som omfattar flera länder. 

o anpassar 

o inkluderar 

o inträffar 

o utesluter 

 

18. Allt fler bönder i Sverige övergår till att odla ekologiskt så att de kan sälja KRAV-märkta matvaror. 

o byter 

o studerar 

o utgår 

o återvänder 

 

19. Vattnet strömmar nedför berget. 

o angriper 

o bryter 

o rinner 

o stöter 

 

20. Resan utgår ifrån busstationen. 

o byter 

o startar 

o bryter 

o utgör 

 


