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Abstrakt 
Studiens ena syfte var att undersöka vilka PT-nivåer i morfologi och syntax som 

processas av 66 SFI-elever som läste SFI på olika nivåer, att undersöka om de processar 

samma PT-nivåer i morfologi och syntax med avsikt att utforska ifall inlärarnas 

morfologiska och syntaktiska utveckling sker i samma takt eller ej. I studien 

undersöktes också det implikationella förhållandet mellan de olika strukturerna 

tillhörande de olika PT-nivåerna.  

Studiens informanter beskrev en bildserie bestående av åtta bilder. Utifrån 

Processbarhetsteorin analyserades deras bildbeskrivningsproduktion med intention att 

bedöma deras uppnådda PT-nivåer i morfologi och syntax. Utfallet visar att endast 16 

informanter av 66 processar samma PT-nivå på morfologi och syntax. Sådana 

informanter processar PT-nivå 2 på morfologi och syntax. De andra informanterna 

processar olika PT-nivåer på morfologi och syntax. Det vanligaste uppnådda PT-nivån 

på morfologi är nivå 1. 37 av 66 informanter uppnår PT-nivå 1 på morfologi. 29 av 66 

informanter uppnår PT-nivå 2 på morfologi.  

När det gäller syntax kom 37 av 66 informanter upp till PT-nivå 2 på syntax. 28 

av dem processar PT-nivå 4 på syntax och en av dem bedömdes ligga på PT-nivå 3 på 

syntax.  

Som resultatet visar tenderar informanterna att inte ligga på samma PT-nivå i 

morfologi och syntax. De tenderar dessutom att uppnå en högre PT-nivå i syntax än på 

morfologi. Ingen av studiens informanter processar en högre PT-nivå på morfologi. Allt 

detta kan tolkas som att inlärarnas morfologiska och syntaktiska utveckling inte sker på 

ett simultant sätt. Resultatet ska dock betraktas med en viss försiktighet, eftersom 

bildserien visade sig vara bättre lämpad på att elicitera obligatoriska kontexter för 

syntaxsstrukturer än för  morfologiska sådana. Resultatet visar också att det 

implikationella förhållandet mellan PT-nivåerna, att användningen av de lägre nivåernas 

strukturer är förutsättningar för användningen av de högre nivåernas strukturer som 

förutsågs av PT stämmer med utfallet.  

Nyckelord 
Lexikal variation, morfologisk variation, Processbarhetsteorin, uppnådda PT-nivåer i 

morfologi och syntax. 
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1. Inledning 

Det har gjorts en del studier om andraspråkselevers uppnådda Processbarhetsnivåer 

(som förkortas som PT-nivåer framöver i uppsatsen) i svenska språket utifrån 

Processbarhetsteorin (en detaljerad beskrivning av Processbarhetsteorin kan läsas på 

kapitel 2.1.1 och 2.1.2) Jag valde också att fördjupa mig i frågan om vilken PT-nivå 

som processas av informanterna. Men till skillnad från många studier som gjordes om 

andraspråksinlärares uppnådda PT-nivåer, valde jag att fördjupa mig i huruvida 

andraspråkselever av svenska processar samma eller olika PT-nivåer i morfologi och 

syntax. Anledningen till detta är att jag ville se om svenska andraspråkselevers 

morfologiska och syntaktiska kunskaper om svenska språket utvecklas i samma takt 

eller om de utvecklas olika snabbt beroende på huruvida de uppnår samma eller olika 

PT-nivåer i morfologi och syntax. Därmed är orsaken till studien som presenteras nedan 

att undersöka den eventuella korrespondensen eller divergensen mellan 

andraspråkselevers morfologiska och syntaktiska utveckling baserad på 

Processbarhetsteorin. 

En annan anledning till studien är att undersöka det påstådda implikationella 

förhållandet mellan PT-nivåerna. Skälet med detta är att antingen bekräfta eller ge 

underlag för revidering av den bestämda inlärningsgången som förutsågs av PT, att 

affirmera eller kontrastera andra studiers utfall med koppling till den fastställda 

inlärningsvägen som bestämdes av PT.    

66 SFI-elevers texter som läste SFI på B,C eller D-nivå analyseras för att 

undersöka det morfologiska och syntaktiska utvecklingen hos andraspråksinlärare av 

svenska, men också för att studera det förutsedda implikationella förhållandet mellan 

PT-s nivåer. Allt detta görs utifrån en analys av en större antal skrivna texter (en 

beskrivning av de olika SFI-nivåerna finns på avsnitt 3.2).  

Uppsatsens intention är att bidra till svensk andraspråksforskning med koppling 

till Processbarhetsteorin på två sätt. Dels strävar studien efter att bekräfta eller bestrida 

det implikationella förhållandet mellan PT-nivåerna, dels har studien för ambition att ge 

kunskaper om andraspråksinlärarnas morfologiska och syntaktiska utveckling, det vill 

säga, ifall de utvecklas simultant eller ej. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens ena syfte är att undersöka 66 SFI-elevers morfologiska och syntaktiska 

utveckling. Detta görs för att undersöka huruvida de utvecklas samtidigt eller ej 

beroende på om det finns eller inte finns skillnader mellan informanternas uppnådda 

PT-nivåer i morfologi och syntax.  

Studiens andra syfte är att undersöka den bestämda inlärningsgångens giltighet 

som fastställdes av Processbarhetsteorin. För att uppnå studiens syfte, ställdes följande 

frågor:  

 Vilka PT-nivåer processas av SFI-elever på B, C, och D-nivå när det gäller 

morfologi och ordföljd i deras skriftliga produktion? 

 Processar de samma PT-nivåer på morfologi och ordföljd? 

 Stämmer PT-s förutsägelser om det implikationella förhållandet mellan 

morfologiska strukturer som behandlas av PT? Stämmer den bestämda 

inlärningsordningen mellan de syntaktiska strukturerna som tas upp av PT?   

 

2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel redogörs för Processbarhetsteorins bakgrund, dess struktur när det gäller 

nivåer och vad nivåerna innebär. Det i sin tur åtföljs av ett avsnitt om några relevanta 

forskningar som är kopplade till PT i ett svenskt andraspråkkontext.  

2.1 Processbarhetsteorin 

2.1.1 Bakgrund 

Interimspråk är en icke-infödd variant av ett språk som skapas och används när det finns 

behov av att lära sig ett nytt språk. Interimspråk uppstår när individer försöker uttrycka 

sig i sitt andraspråk (Selinker 2014:223). När interimspråkshypotesen dök upp, uppstod 

ett annat förhållningssätt till inlärarspråket med fokus på vad inläraren kan om 

målspråket och hur han/hon använder målspråket. Innan interimspråkshypotesen lades 

fokus bland annat på att hitta och analysera de fel som fanns i språkinlärarens 

produktion med hänvisning till målspråket i form av jämförelse mellan målspråket och 

språkinlärarens användning av målspråket. Detta skedde bland annat med användning 

av felanalys (Corder 1967, Selinker 1972). Fokus på fel i interimspråket i förhållande 

till målspråket omöjliggjorde att nå till interimspråkets sanna enheter/meningar 

(Selinker 2014:230). Selinker (1972) föreslog att andraspråksutvecklingen bör betraktas 
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utifrån inlärarens perspektiv och inte i förhållande till målspråksnormen, eftersom 

inläraren skapar sin egen version av målspråket.       

Interimspråket kan beskrivas genom användning av data som härstammar från 

inlärarens produktion när han/hon försöker uttrycka sig i målspråket oavsett om han/hon 

uttrycker sig på ett sätt som motsvarar målspråkets normer eller ej (Selinker 1992:231). 

Fel som inläraren begår när han/hon lär sig ett språk är någonting oumbärligt för 

inläraren, eftersom det kan betraktas som ett verktyg som inläraren använder för att lära 

sig (Selinker 1992:150).  

På 70-talet fanns det behov av empiriska fakta om huruvida interimspråket är ett 

språksystem i sig. Genom longitudinella studier, studier med fokus på morfologisk 

ordning fastställdes en empirisk bas för inlärningsgångar i andraspråkstillägnande. Detta 

i sin tur gav stöd åt tesen att interimspråket inte är slumpartat i sin organisering 

(Pienemann 2015:124). 

Interimspråket är föränderligt och styrs av förhållandet mellan inläraren och det 

språkliga inflödet (Selinker 1992:152). Enligt Selinker kan slutsatser dras om 

inlärningsprocessen genom beskrivning, jämförelse och uppmärksamhet av 

interimspråkets på varandra följande stadier (Selinker 1992:151). Interimspråket 

karaktäriseras av dess närmande till målspråket. Det betraktas som ett approximativt 

system som närmar sig målspråket (Corder 1981). Närmandet till målspråket sker i form 

av ett interimspråkkontinuum bestående av en rad stadier (Håkansson 2013:111).  

Eftersom andraspråkstillägnandet betraktas som ett approximativt system som 

närmar målspråket, och som dels bestäms av allmängiltiga processer, leder detta 

onekligen till antagandet om existensen av en bestämd inlärningsordning för språkliga 

strukturer. Detta i sin tur för med sig att inläraren tar till sig språkets olika strukturer i 

en bestämd ordning. Inlärningsordningen anses vara detsamma för alla inlärare oavsett 

språklig bakgrund. En bestämd inlärningsordning för alla språkinlärare utesluter inte 

variation mellan språkinlärare inom inlärningsgångens olika stadier, eftersom olika 

inlärare kan följa olika vägar i sin version av interimspråket (Meisel et al. 1981:110).   

För att bestämma inlärningsordningen letade Meisel et al. efter ett implikationellt 

förhållande mellan de grammatiska strukturerna, det vill säga Meisel et al. letade efter 

strukturer vars tillägnande också förutsätter andra strukturers tillägnande. Det tyska 

språkets syntaktiska strukturer studerades för att undersöka det eventuella 

implikationella förhållandets existens bland dem. Förekomsten av en struktur vars 
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användning förutsätter andra strukturers förekomst indikerar att inläraren har uppnått en 

ny utvecklingsnivå i sitt språktillägnande (Meisel et al. 1981:123).  

Meisel et al. hade bland annat kommit fram till att de inlärare som förvärvade 

placeringen av verbet på en final position i bisatser och indirekta frågor också 

förvärvade inversionsregeln med placering av verbet i andra plats i huvudsatser och 

verbpartikel + verb i sin undersökning av andraspråkstillägnande av tyska. Samtidigt 

drogs slutsatsen att alla inlärare som använde inversion inte använde verb i final 

position i bisatser och indirekta frågor. Däremot använde alla informanter som använde 

inversion också verbpartikel+verb. Dessutom förekom det aldrig att någon som använde 

verb i final position inte använda inversion eller verbpartikel+verb. Utifrån detta 

konstaterades ett implikationellt förhållande mellan de studerade syntaktiska 

strukturerna  i det tyska språket (Meisel et al. 1981:124).  

Detta möjliggjorde utvecklingsstadiers fastställande bestående av de ovan nämnda 

ordföljdsreglerna. Förutom de ovan nämnda reglerna beståmde de ett stadium till. Det 

betraktas som det första stadiet. Stadiet innebär att ingen av de ovan nämnda 

strukturerna används  (ibid). Studien som Meisel med flera, inklusive Pienemann, har 

genomfört med fastställandet av en bestämd inlärningsordning för tyskas 

ordföljdstrukturer och som benämns som ZISA-projektet, lade grunden till 

Processbarhetsteorin (Pienemann 1998).     

Processbarhetsteorin skapades av Manfred Pienemann. Teorin presenterades för 

första gången i en bok som kom ut 1998.  PT förklarar utvecklingsstadier utifrån 

muntlig eller skriftlig produktion (Pienemann & Kessler 2011:27). Teorin bygger på 

Levelts modell för språkprocessande vilket innebär att talprocessen sker i olika steg. 

Enligt Levelt (1989) skapas det muntlig eller skriftligt yttrande i formuleraren. Det 

muntliga eller skriftliga yttrandets delar skickas vidare till den grammatiska 

kodomvandlaren som i sin tur skapar grammatiska strukturer i relation till lexikon 

(Levelt 1989:11). 

Processbarhetsteorins mål är att bestämma sådana processers ordning som 

förekommer i språkinlärningen och som bestämmer inlärningsordningen av olika 

grammatiska strukturer. Enligt teorin kommer inläraren endast att förvärva grammatiska 

strukturer i tal och skrift när inläraren är redo att processa dem. Inläraren är redo att 

processa dem när de nödvändiga processningsprocedurerna för yttrandet av dem är 

tillgängliga för inläraren (Pienemann 1998:4-5).  
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Till varje processningsprocedur kopplas olika grammatiska strukturer. Det råder 

ett implikationellt förhållande mellan de olika processningsprocedurerna och dess 

grammatiska strukturer. Tillägnande av grammatiska strukturer i de högre 

processningsnivåerna förutsätter tillägnandet av strukturer tillhörande de lägre 

processningsprocedurerna. Detta innebär att det finns en bestämd inlärningsordning för 

förvärvandet av de olika grammatiska strukturerna som kopplas till de olika 

processningsprocedurerna, eftersom vissa inlärningsprocedurer blir tillgängliga tidigare 

än andra (Pienemann 1998:6-7,10).  

Till exempel kan inläraren inte processa information på satsnivå och använda 

strukturer som förknippas med den processningsnivån förrän inläraren processar 

information i frasnivå och börjar använda strukturer som förknippas med den. Med 

andra ord kan inläraren till exempel inte processa omvänd ordföljd eller predikativ 

kongruens förrän inläraren började processa information i frasnivån och använder dess 

tillhörande strukutrer. Strukturer som kan processas på frasnivån kan till exempel vara 

attributiv kongruens (en vacker kvinna) eller topikalisering med rak ordföljd (i morgon 

jag åker till Norge). Informationsprocessning på satsnivå och dess tillhörande strukturer 

ligger på en högre nivå än informationsprocessning på frasnivå och dess tillhörande 

strukturer. Informationsprocessning på satsnivå ligger på PT-nivå 4. Tillägnande av de 

lägre nivåerna, inklusive nivå 3 med informationsprocessning på frasnivå, är 

förutsättningar för informationsprocessningens uppkomst i satsnivå. För en mer 

detaljerad beskrivning av PT-hierarkin, PT-nivåerna som är anpassade till det svenska 

språket, läs kapitel 2.1.2.   

Här är det viktigt att påpeka att inläraren långt ifrån alltid producerar korrekta 

grammatiska strukturer när han/hon processar dem. Felaktig användning av vissa 

strukturer på vissa nivåer i PT-hierarkin förekommer tills strukturerna i fråga är inlärda, 

det vill säga tills de är automatiserade (Flyman-Mattsson & Håkansson 2010:15). 

Det är också viktigt att påpeka att enligt Processbarhetsteorin har inläraren 

kommit upp till en viss nivå när han/hon yttrar en viss grammatisk struktur som 

motsvarar en viss nivå för första gången oavsett om den producerade strukturen är 

målspråksenlig eller ej (ibid.). Till exempel har de morfologiska markörerna mindre 

betydelse vid informationsprocessning inom en och samma fras. Det som är relevant är 

att informationsutbyte sker mellan frasens beståndsdelar (Pienemann 1998:113). Enligt 

Processbarhetsteorin spelar det till exempel inte någon roll om inläraren säger/skriver 

”vackra hunder” istället för ”vackra hundar”. Det har ingen betydelse, eftersom både” 
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vackra hundar” och ”vackra hunder” betraktas som ett tecken på att inläraren processar 

information i frasnivå (härvidlag i en nominalfras) som i sin tur innebär att han/hon 

processar PT-nivå 3.  

Här är det även viktigt att nämna att det handlar om den första förekomsten av en 

systematisk användning av strukturer och att det inte handlar om när en viss struktur 

dyker upp på inlärarens produktion för första gången. När det gäller morfologi innebär 

den första systematiska användningen att en viss struktur förekommer i olika ord 

(lexikal variation) och att vissa av de olika orden som innehåller strukturen i fråga också 

förekommer i andra morfologiska former (morfologisk variation) för att bedömaren ska 

kunna fastställa att inläraren processar en viss grammatisk struktur (Pienemann & 

Kessler 2011:95). Det kan till exempel handla om att inläraren använder fler än ett 

substantiv i plural form (skolor, tavlor, pojkar, dörrar), och att han/hon också använder 

en del av de substantiven i singular form (en skola, en tavla, en pojke, en dörr) eller att 

inläraren använder en och samma substantiv i obestämd form (skolor, pojkar, tavlor, 

dörrar) och bestämd form (skolorna, pojkarna, tavlorna, dörrarna). I sådana fall uppfylls 

kravet för lexikal och morfologisk variation. Detta i sin tur möjliggör fastställandet av 

att inläraren processar lexikal morfologi, PT-nivå 2 (för en detaljerad beskrivning av 

PT-s olika nivåer, läs avsnittet som följer) som i exemplet ovan utgörs av 

substantivböjning i numerus. När det gäller ordföljden ska hänsyn tas till strukturer som 

har byggts upp av identiska beståndsdelar (Pienemann & Kessler 2011:94-95). Utifrån 

detta kan användningen av till exempel meningar med omvänd ordföljd som börjar med 

tidsadverbialet ”sen” och som följs av ett verb i presens, subjekt och en rumsadverbial 

(sen åker jag till skolan, sen cyklar jag till jobbet, sen kör jag till sjukhuset etc) inte 

betraktas som tecken på att inläraren processar omvänd ordföljd så länge andra exempel 

på omvänd ordföljd med andra beståndsdelar inte finns i inlärarens produktion.  

En översikt över PT-nivåerna som anpassades till det svenska språket finns i tabell 

1. Den åtföljs av en mer detaljerad beskrivning av vad de olika nivåerna innebär.    

2.1.2 Processbarhetsteorins olika nivåer 

Tabellen nedan visar Processbarhetsteorins olika nivåer i svenska språket.  

Tabell 1. Processbarhetsteorins olika nivåer (Flyman-Mattsson & Håkansson 2010:68-69) 

Nivå Underliggande 

procedur 

Exempel från svensk 

morfologi 

Exempel från 

svensk syntax 

Nivå 5 Textnivå  Bisatsordföljd 

Negation före det 
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finita verbet på 

bisatser.  

(eftersom du inte 

har gjort läxan)  

Nivå 4 Satsnivå Informationsprocessning 

mellan fraser 

(kartan är stor, kartor är 

stora)   

 

 

Rak och omvänd 

ordföljd 

(jag åker i morgon, 

i morgon åker jag. 

Nivå 3 Frasnivå Informationsprocessning 

inom nominalfraser 

(en gul boll, två gula 

bollar)  

 

Informationsprocessning 

inom verbfraser  

 (vill läsa, har läst)  

 

Topikalisering 

och rak ordföljd 

(i morgon jag 

springer till 

affären) 

Nivå 2 Ordnivå Substantiv böjs i 

numerus, bestämdhet 

och kasus (boll, bollar, 

bollarna Martins) och 

verb i presens och 

preteritum (pratar- 

pratade, gåckde) 

Rak ordföljd 

(jag åker, jag 

springer i morgon, 

jag i morgon 

springer) 

Nivå 1 Enstaka ord, 

invarianta former 

Invarianta, oböjda former. 

(huset, dörren, maten) 

Enstaka 

konstitutioner 

(kille köpa) 

 

Nivå 1 karaktäriseras av att inläraren inte böjer ord. Inlärarna använder invarianta 

former. Om det råkar finnas ord som individen böjer handlar det om inlärda ord 

(Flyman-Mattsson & Håkansson 2010:68). ”Huset”, ”pratar” och andra substantiv och 

verb utan morfologisk variation är exempel på invarianta former.   
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Nivå 2 karaktäriseras av att inläraren börjar med ordböjning (ibid.). Inläraren 

bearbetar ordklasser i denna nivå och väljer passande böjningar till dem (Håkansson 

2013:153). Det kan till exempel handla om att inläraren böjer verb i enkla tempus, det 

vill säga i presens och preteritum (gör, går, gåckde), substantiv böjs efter numerus 

(pojke, pojkar), bestämdhet (en pojke-pojken, pojkar-pojkarna) och kasus (Johan-

Johans, Christina-Christinas) på den nivån. Ordföljden på denna nivå är ofta rak. Det 

innebär att subjektet kommer före det finita verbet (Flyman-Mattsson & Håkansson 

2010:68).”Vi är i Stockholm nästa vecka” och ” vi i nästa vecka är i Stockholm” är två 

exempel på satser med rak ordföljd. Denna nivå benämns som Ordnivå (ibid.).  

Nivå 3 kallas för Frasnivå, eftersom inläraren kopplar ihop information inom en 

och samma fras (Flyman-Mattsson & Håkansson 2010:68-69). Det sker ett 

informationsutbyte mellan två eller flera beståndsdelar, två eller flera ord inom en och 

samma fras (Pienemann 1998:113). När det råder kongruens, överensstämmelse mellan 

ord i en nominalfras kallas det för attributiv kongruens (en fin pojke, två fina pojkar) 

Informationsprocessning inom fraser kan också ske i verbfraser bestående av 2 eller 

flera verb (vill läsa, har läst). Ordföljden på denna nivå är rak, men topikalisering börjar 

dyka upp på denna nivå (Flyman-Mattsson & Håkansson 2010:68-69). Ett exempel på 

en sådan sats är ”nästa vecka vi är i Stockholm”.  

Nivå 4 heter Satsnivån, eftersom informationen processas mellan fraserna inom en 

och samma sats (Flyman-Mattsson & Håkansson 2010:69). I denna nivå sker 

informationsutbyte tvärsöver olika beståndsdelar, fraser, till skillnad från när 

informationsutbyte sker inom en beståndsdel, fras (Pienemann 1998:114). Det handlar 

om informationsprocessning mellan NP (nominalfraser) och VP (verbfraser) 

((Pienemann 1998:114-115-116). När det råder kongruens mellan fraser benämns det 

som predikativ kongruens. Det innebär att ett eller flera ord i en fras som fungerar som 

predikativ som satsdel utgör ett attribut som kongruerar med ett huvudord som i sin tur 

är en beståndsdel av en annan fras (Norrby & Håkansson 2007:88-89). ”Johans hundar 

är snabba” är ett exempel på predikativ kongruens. Predikativet ”snabba” anpassar sig 

till nominalfrasen huvudord, subjektet ”hundar”.  I denna nivå processar inläraren även 

omvänd ordföljd som innebär meningar som inleds med en topikaliserad satsdel, det vill 

säga en satsdel som inte är ett subjekt, och på vilket det finita verbet kommer före 

subjektet (Flyman-Mattsson & Håkansson 2010:52). Ett exempel på en sådan sats är 

”nästa vecka är vi i Stockholm”.  



  
 

9 

Nivå 5 är den högsta nivån i Processbarhetshierarkin. Nivån benämns som 

textnivå, eftersom information processas på textnivå. Bisatsordföljd börjar dyka upp i 

inlärarens produktion. Några tecken på att inläraren processar denna nivå är negationens 

(och andra satsadverbialets) placering efter det finita verbet i huvudsatser (jag kommer 

inte i morgon, trots att du dessutom var sjuk) och före det finita verbet i bisatser 

(eftersom jag inte kommer i morgon) eller den raka ordföljden i indirekta frågor (jag 

undrar varför du kommer i morgon) och inversion i direkta frågor där subjektet är 

efterställt det finita verbet (Flyman-Mattsson & Håkansson 2010:69).  

2.2 Teorikritik 

En kritik som riktades mot Processbarhetsteorin är att den kan bestämma vilka 

strukturer inläraren kan processa på en viss nivå samtidigt som den inte kan bestämma 

vad som orsakar inlärarnas nivåklättring i Processbarhetshierarkin, vad som ligger 

bakom inlärarnas övervinnande av processningsrelaterade begränsningar, vad som 

driver språktillägnandet framåt (Hammarberg 1996:77). På grund av detta kommer 

katalysatorn till inlärarnas processning av grammatiska strukturer och avancemang i PT-

hierarkin inte behandlas i arbetet framöver. Detta innebär exempelvis att undrvisningens 

eventuella inverkan på de grammatiska strukturernas tillägnande inte tas upp i denna 

studie.     

2.3 Tidigare forskning utifrån Processbarhetsteorin 

Det har gjorts en del studier inom svenska som andraspråksforskningen med koppling 

till Processbarhetsteorin, dess inlärningsgångar, förutsägelser och som är relevanta för 

studiens frågor. Några av dem presenteras i detta kapitel. 

Glahn med flera (2001) undersökte bland annat Processbarhetsteorins giltighet i 

danska, svenska och norska språket. De undersökte huruvida PT-s förutsägelser om 

inlärningsgångar stämmer eller inte. Fokus lades på tre språkliga strukturer: attributiv 

adjektiv morfologi, predikativ adjektiv morfologi och bisatsordföljd innehållande 

negationer (Glahn et al. 2001:390). Två hypoteser testades. Den ena är att attributiv 

kongruens i adjektiv processas före predikativ kongruens. Den andra är att predikativ 

kongruens i adjektiv bearbetas tidigare än negationens placering i bisatser (Glahn et al. 

2001:395). De undersökte också tillägnandet av numerus och genuskongruens av 

adjektiv i attributiv och predikativ ställning (Glahn et al. 2001:390). 47 vuxna inlärare 

av norska, svenska och danska valdes ut. För att locka fram attributiv och predikativ 

adjektiv användes små blad med olika färger som delades ut till inlärarna. Inlärarna 

förväntades berätta vilken färg de illustrerade objekten hade med meningar. Frågor som 
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”vilken färg har de små kopparna” ställdes till dem och de förväntades svara med att 

berätta vilken färg de olika objekten hade De kunde t.ex. ha svarat ”de är bruna”. 

Negationens användning i bisatser eliciterades genom ett spel som heter LOTTO-spel. 

Genom kortdragning fick inlärarna möjlighet att använda negationer i bisatser (Glahn et 

al. 2001:396). Glahn med flera kom fram till att alla informanter, utom en, producerade 

data som styrker PT-s förutsägelser. De som använde predikativ kongruens använde 

även attributiv kongruens, men alla av dem som använde predikativ kongruens använde 

inte bisatsordföljd. PT-s förutsägelser om inlärningsgångar visades vara giltiga. Därmed 

bekräftades studiens hypotes (Glahn et al. 2001:400). De kom också fram till att 

numeruskongruens tillägnas tidigare än genuskongruens på adjektiv både i attributiv 

och predikativ ställning (Glahn et al. 2001:390).   

Håkansson och Norrby (2007) har undersökt Processbarhetsteorins förutsägelser 

om inlärningsgångar både i muntlig och skriftlig produktion. Material samlades in från 

17 informanter som läste Svenska som Främmande språk i Melbourne och 20 

informanter som läste Svenska som Andraspråk på Malmö Högskola. Informanternas 

skriftliga produktion samlades in två gånger under en åttamånaders period och deras 

muntliga produktion samlandes in en gång vid slutet av deras språkkurser. 

Informanternas skriftliga produktioner utgjordes av uppsatser som informanterna skrev. 

De fick översätta en engelsk text till svenska. Originaltexten skrevs på svenska av 

Håkansson och Norrby, och översattes sen till engelska. När det gäller informanternas 

muntliga produktion användes samma material som i Glahn et al. (2001). Den 

bakomliggande orsaken till detta är densamma som för Glahn et al. Syftet med 

materialvalet var (som i Glahn et al. 2001) att locka fram användning av attributiv och 

predikativ kongruens hos informanterna (Norrby & Håkansson 2007:100). För att 

elicitera negationen i bisatser och huvudsatser användes ett kortspel som möjliggjorde 

användning av negationen på huvudsatser och bisatser. Informanterna spelade spelet två 

och två. De turades om för att ta upp kort från högen och placera dem på brickan tills 

bildbrickan blev full. Korten visar någon som antingen utför eller inte utför en handling 

(Norrby & Håkansson 2007:101). Både översättningen och de muntliga testen innehöll 

obligatoriska kontexter, det vill säga sammanhang då informanterna förväntades 

använda olika morfologiska och syntaktiska strukturer som tas upp i PT. Håkansson och 

Norrby kom fram till att inlärarna utvecklade de valda strukturerna på ett sätt som 

korresponderade med PT-s förutsägelser. De flesta inlärare befann sig på samma PT-

nivå i sin muntlig och skriftlig produktion, men vissa strukturer förekom oftare i 
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inlärarnas skriftliga produktion. De kom också fram till att planeringstiden som 

inlärarna hade när de uttryckte sig skriftligt inte påverkade de grammatiska 

strukturernas processbarhet. Det vill säga, de kom fram till att inlärarna processar 

samma språkliga strukturer både i muntlig och skriftlig produktion, trots att de hade mer 

tid på sig att planera sitt yttrande när de uttryckte sig skriftligt jämfört med när de 

uttryckte sig muntligt. 

Hammarberg (1996) har undersökt Processbarhetsteorins giltighet när det gäller 

PT-s förutsägelser att adjektivkongruens i attributiv ställning tillägnas tidigare än 

adjektivkongruens i predikativ ställning. Med detta studerade Hammarberg 

Processbarhetsteorins inomfrasliga och mellanfrasliga dimensioner (Hammarberg 

1996:78,79,81) Studien innefattade 6 informanter med kinesiska, grekiska och 

portugisiska som förstaspråk. Informanterna läste förberedelsekurser i svenska på 

Stockholms Universitet. Studien var longitudinell och baserad på inspelade intervjuer 

och skriftliga produktioner skrivna av informanterna (Hammarberg 1996:80-81). 

Hammarberg kom fram till att adjektivets pluralform behärskas tidigare i attributiv 

ställning än i predikativ ställning, men Hammarberg kom också fram till att adjektivets 

neutrumform behärskas tidigare i predikativ ställning än i attributiv ställning 

(Hammarberg 1996:81). Det innebär att PT-s förutsägelse om att adjektivkongruens i 

attributiv ställning behärskas tidigare än adjektivkongruens i predikativ ställning bara är 

delvis korrekt, eftersom behärskning av sådan adjektivkongruens som innefattar 

neutrumformer av adjektiv inte behärskas tidigare i attributiv ställning än i predikativ 

ställning (Hammarberg 1996:86). Enligt Hammarbeg behövs det mer forksning om 

svenska genusformer för att uppnå en förklaring till utfallets orsak (Hammarberg 

1996:87) 

Schönström (2010) har bland annat undersökt 38 döva barns skriftliga produktion 

bland annat för att pröva PT-s förutsägelser om inlärningsgångar och det implikationella 

förhållandet mellan PT-nivåerna i sin doktorsavhandling. Detta gjordes för att 

undersöka huruvida PT-s förutsägelser också är giltiga för döva andraspråksinlärare av 

svenska. Schönströms informanter beskrev ett serieavsnitt i skriven form. Detta 

analyserades sedan av Schönström. De morfologiska och syntaktiska strukturer som 

förekom i informanternas produktion analyserades av Schönström. Schönström kom 

bland annat fram till att PT-s förutsägelser om inlärningsgångarna och den 

implikationella förhållandet mellan dess nivåer också stämmer hos döva 

andraspråksinlärare av svenska.      
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Kontturi och Enlund (2009) har i sin kandidatuppsats undersökt vilka ordföljds- 

och morfologiska strukturer processas av andraspråkselever som läser Svenska som 

Andraspråk på A eller B-nivå på Komvux. Dessa kurser kallas i dag för Svenska 1 

respektive 2. En jämförelse gjordes mellan dem utifrån Processbarhetsteorin. Studiens 

informanter utgjordes av 16 elever som läste Svenska som Andraspråk A och 13 elever 

som läste Svenska som Andraspråk B. Analysmaterialet bestod av informanternas 

skriftliga produktioner, mer specifikt av analys av korta uppsatser som de har skrivit. 

Eleverna fick inte möjlighet att förbereda sig för uppsatsen, eftersom de fick reda på 

uppsatstemat i samband med att de skulle utföra uppgiften (Kontturi & Enlund 

2009:21). De kom fram till att elever som läste SVA på B-nivå tenderar att processa 

högre nivåer jämfört med de elever som läste SVA på A-nivå. Alla SVA B-elever 

processade den högsta morfologiska nivån, nivå 4. När det gäller ordföljd processade 

två av tretton elever den högsta nivån, det vill säga nivå 5. Två av dem processade nivå 

3, och resten processade nivå 4. När det gäller SVA A-gruppen processade tolv av 

sexton elever den högsta nivån i morfologin och en av dem processade nivå 2. Hälften 

av dem processade nivå 4 och hälften processade nivå 3 vad gäller syntax (Kontturi & 

Enlund 2009:31). 

Woo (2013) har undersökt inlärning av omvänd ordföljd och användning av 

satsadverbial hos åtta koreanska universitetsstudenter som läste svenska som 

främmande språk i Sydkorea. Studiens andra syfte är huruvida inlärarna följer 

Processbarhetsteorins principer när det gäller omvänd ordföljd och satsadverbialets 

placering. 8 informanters texter har analyserats. Analysmaterialet utgjordes med andra 

ord av åtta texter som åtta informanter hade skrivit. Informanterna läste kursen 

Intermediate Swedish Composition vid universitetet i Hankuk. Analysmetoden 

utgjordes av fältschema och provats på Processbarhetsteorins utvecklingsfaser. Woo 

undersökte korrektheten i inversion och satsadverbialsplacering. Resultaten tyder på att 

informanterna uppvisar hög behärskning av de ovan nämnda strukturerna. När det gäller 

huruvida informanterna följer Processbarhetsteorins inlärningsgångar drog Woo 

slutsatsen att informanterna troligtvis följer PT-s inlärningsgångar. Anledningen till att 

Woo använde satsadverbialet ”troligtvis” när han drog slutsatsen att informanterna 

följer PT-s utvecklingsnivåer är studiematerialets begränsade omfattning. 

 

 

 



  
 

13 

En sammanställning av de studier som nämnts i uppsatsen följer i tabellen nedan. 

Tabell 2. Några studier som behandlar grammatikutveckling i svenska som andraspråk med koppling till 

PT. 

Studie Datainsamling Antal 

informanter 

Grammatiskt 

fenomen 

Resultat 

Glahn et al 

2001 

Muntliga test 47 vuxna 

inlärare, varav 

20 med 

svenska som 

andraspråk 

Attributiv adjektiv 

morfologi, 

predikativ adjektiv 

morfologi, 

bisatsordföljd med 

negationer 

Bekräftelse av 

PT-s 

inlärningsgångar 

och det 

implikationella 

förhållandet 

mellan PT-

nivåerna 

Håkansson, 

Norrby 2007 

Uppsatser, 

översättning, 

muntliga test 

37 vuxna Morfologi och 

syntaxstrukturer 

utifrån PT 

Inlärningsgångar 

förekommer så 

som dem 

förutsågs av PT 

både i muntlig 

och skriftlig 

produktion 

Hammarberg 

1996 

Inspelade 

intervjuer, 

uppsatser 

6 vuxna Adjektivkongruens 

i attributiv och 

predikativ 

ställning 

Adjektivets 

numerus 

behärskas 

tidigare i 

attributiv 

ställning. 

Adjektivets 

neutromform 

behärskas 

tidigare i 

predikativ 

ställning 

Schönström 

(2010) 

Uppsatser 38 barn Morfologi- och 

syntaxstrukturer 

Inlärningsgångar 

förekommer så 
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utifrån PT som dem 

förutsågs av PT 

Kontturi, 

Enlund 2009 

uppsatser 29 vuxna, 

varav 16 

elever läste 

Svenska som 

Andraspråk på 

A-nivå, och 

13 som läste 

SVA på B-

nivå.  

morfologiska och 

ordföljdsstrukturer 

utifrån PT  

Generellt 

processade 

elever som läste 

SVA på B-nivå 

högre PT-nivåer 

än elever som 

läste SVA på A-

nivå 

Woo 2013 uppsatser 8 vuxna Inversion och 

användning av 

satsadverbial 

(placering av 

satsadverbialet) 

Hög 

behärskning av 

satsadverbialets 

placering och 

inversionen. 

Sannolikt följer 

informanterna 

PT-s 

inlärningsgångar 

2.4 Processbarhetsteorins användning i tal och skrift 

Processbarhetsteorins skapare, Pienemann, uttryckte att Processbarhetsteorin är en teori 

som behandlar grammatisk utveckling utifrån spontan muntlig produktion (Pienemann 

1998). Sedan dess har Processbarhetsteorins användning vidgats och har också 

tillämpats i skriftliga produktionssammanhang i akademiska kontexter.  

Till exempel undersökte Håkansson och Norrby (2007) Processbarhetsteorins 

förutsägelser om inlärningsgångar både i muntlig och skriftlig produktion för att 

undersöka huruvida studiens informanter processar samma eller olika PT-nivåer i 

muntlig och skriftlig produktion. Schönström (2010) har också använt 

Processbarhetsteorin i skriftligt produktion för att undersöka den grammatiska 

utvecklingen av döva andraspråksinlärare av svenska. 

Det finns alltså internationell forskning som applicerar PT på skrift. Detta gör att 

jag anser det motiverat att använda PT vid analys av skriftlig produktion för att 

fastställa mina informanters grammatiska utvecklingsnivåer. 
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Frågan kan också ställas om huruvida en beskrivning av en bildserie på ett 

skriftligt sätt kan betraktas som spontan produktion med tanke på att inlärarna har mer 

tid att planera sitt yttrande på skriftlig produktion jämfört med en muntlig produktion, 

en muntlig beskrivning av en bildserie. Planeringstidens längd skulle då eventuellt 

kunna påverka inlärarnas uppnådda PT-nivåer. Dock kan man läsa att Håkansson och 

Norrby (2007) har kommit fram till att inlärarna generellt processar samma språkliga 

strukturer på muntlig och skriftlig produktion, det vill säga, om inlärarna processar en 

struktur i skrift, processar de också samma struktur i tal (Norrby & Håkansson 

2007:107). Därför känner jag mig förtrogen med att använda elevernas skriftliga 

bildbeskrivningar som analysmaterial för att bedöma deras PT-nivåer, eftersom 

planeringstidens längd inte verkar influera informanternas uppnådda PT-nivåer.    

Kapitel 3 inleds med en presentation av materialet. Det åtföljs av ett avsnitt om 

informanterna. Det i sin tur åtföljs av ett avsnitt om metod och ämnesrelaterade begrepp 

och slutligen ett avsnitt om metodkritik avslutar kapitlet.  

 

 

3 Material och metod 

3.1 Material 

Materialet som behandlas i uppsatsen är SFI-elevernas skriftliga produktioner. Eleverna 

beskrev en bildserie bestående av åtta bilder (se bilaga 1 nedan). Orsaken till valet av 

bildserien var att jag bedömde att dess beskrivning ger möjlighet för informanterna att 

använda morfologiska (verbböjning i tempus, attributiv, predikativ kongruens med 

mera) och syntaktiska strukturer (rak, omvänd ordföljd med mera) som i sin tur 

möjliggör bedömandet av deras PT-nivåer. Under bildbeskrivningen använde 

informanterna sina implicita språkliga kunskaper. Krashen (1981, 1985) definierar 

implicit kunskap som tillägnad, omedvetet kunskap. Det är en sådan kunskap som 

talaren/skribenten använder när han/hon yttrar sig utan att reflektera över språkets 

regler. Enligt Krashen är det implicit kunskap som behövs för yttrandeproduktion.      

Uppgiften är standardiserad vilket innebär att uppgiften och situationen är 

detsamma för alla tillfrågade (Trost 2001:55).  

3.2 Deltagare 

Informanterna, vars skriftliga produktioner och svar på bakgrundsfrågorna analyseras, 

utgörs av 22 SFI-elever på B-, 22 SFI-elever på C- och 22 SFI-elever på D-nivå. Den 
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ena anledningen till att 66 SFI-elever som läste SFI på olika nivåer valdes som 

informanter är strävandet efter att ha stora mängder informanter för studien. En annan 

anledning till valet av 66 SFI-elever som läste SFI på olika nivåer är att det inte var 

möjligt att få tillgång till 66 informanter som läste SFI på en och samma nivå. Orsaken 

till valet av SFI-elever som informanter var tillgängligheten och möjligheten till 

insamling av data från tillräckligt många informanter.      

När det gäller skriftliga färdigheter är kravet som ställs på B-elever att de kan 

”skriva enkla texter för att kommunicera i vanliga situationer i vardagen ”när det gäller 

kunskaper i skrift (Skolverket 2012:28).  

Kravet som ställs på C-elever är att de kan ”skriva enkla texter med en viss 

anpassning till syfte och mottagare” och det förväntas också av dem att de kan 

”kommunicera i vardagslivet, arbetslivet och samhällslivet” när det gäller skriftliga 

färdigheter (Skolverket 2012:29).  

Kravet som ställs för elever när det gäller skriftlig produktion på D-nivå är att de 

kan ”skriva enkla texter med viss anpassning till syfte och mottagare” och att de kan 

”kommunicera både i informella och formella sammanhang i vardagslivet, arbetslivet 

och samhällslivet” (Skolverket 2012:30).  

Dessutom finns det olika studievägar på SFI. Studieväg 1 utgörs av SFI-kurser A 

och B, studieväg 2 utgörs av kurser B och C och studieväg 3 utgörs av kurser C och D. 

Vilken studieväg man som vuxen andraspråksinlärare hamnar i beror på ens 

utbildningsbakgrund. På Studieväg 1 läser de som inte har någon utbildning eller de 

som har mycket kort utbildning från sina hemländer. På studieväg 3 går de som är 

studievana. Kraven är desamma för alla elever som läser SFI på en viss nivå oavsett 

studieväg. Skillnaden är hur undervisningen är utformad beroende på elevernas 

utbildningsbakgrund, studievana och kunskaper i svenska (Skolverket 2012:9). På grund 

av strävandet efter att få en stor antal informanter i studien tillfrågades SFI B-, C-, och 

D-elever som läste SFI i olika studievägar.   

3.3 Metod 

Datainsamlingen är det första steget i arbetet, det andra steget är analysen av insamlade 

data och det tredje är tolkningen av analyserad data (Trost 2001:19).  

De berörda eleverna informerades om undersökningen i förväg antingen av mig 

eller SFI-lärarna. Med detta minskades risken att alltför stor tid ägnas åt 

uppgiftsförklaringen. Jag förklarade för dem att deras namn avidentifieras i studien och 

att anledningen till att jag behöver deras namn är för att underlätta sorteringen av det 
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insamlade materialet så att rätt informant hamnar i rätt SFI-grupp. Innan de började 

beskriva bildserien, medgav de sitt samtycke till deltagandet i studien genom att de 

fyllde i en samtyckesblankett (se bilaga 2 nedan).     

När eleverna hade beskrivit bildserien började datainsamlingen. Insamlingen av 

informanternas bildbeskrivningar skedde klassvis. Därefter analyserades deras 

produktion när det gäller morfologi och ordföljd. Detta gjordes för att se på vilken PT-

nivå de befinner sig i de två aspekter av svensk grammatik, morfologi och syntax. För 

att fastställa detta undersöktes förekomsten av attributiv, predikativ kongruens eller 

substantivböjning i numerus/gens/kasus och verbböjning i tempus när det gäller 

morfologi och när det gäller ordföljd undersöktes förekomsten av rak och omvänd 

ordföljd i påståendesatser och bisatsordföljd (en detaljerad beskrivning av olika typer av 

kongruens och ordföljd kan läsas på avsnitt Begreppsförklaring).     

Informanternas uppnådda PT-nivå på morfologi och ordföljd presenteras i 

separata tabeller. Varje grupp får sin egen tabell. Därefter görs en jämförelse mellan 

elevernas uppnådda PT-nivåer i morfologi och syntax. Detta görs gruppvis. 

Under analysen undersöks förekomsten av morfologiska och syntaktiska strukturer i 

obligatoriska kontexter. Med obligatoriska kontexter menas språksammanhang när 

böjning av verb i enkla tempus, substantiv i numerus, genus, kasus, 

informationsprocessning mellan olika ord inom verbfraser och nominalfraser, 

informationsprocessning mellan fraser, rak ordföljd, omvänd ordföljd och bisatsordföljd 

förväntas förekomma i elevernas produktioner. Om inversion till exempel förekommer i 

4 av 6 obligatoriska kontexter kommer det att stå 4/6 i tabellen.  

När det gäller omvänd ordföljd innebär obligatoriska kontexter till exempel att det 

förekommer huvudsatser som är påståendesatser, och som börjar med icke-subjekt i 

inlärarens produktion. Om det förekommer huvudsatser som exempelvis ” nu ska jag 

berätta om bilderna” är det ett exempel på att omvänd ordföljd som struktur 

förekommer i en obligatorisk kontext, i en huvudsats som börjar med en satsdel som 

inte är satsens subjekt och på vilket det finita verbet föregår subjektet. I exemplet inleds 

satsen med tidsadverbialet (nu). Detta i sin tur åtföljs av det finita verbet (ska) som i sin 

tur föregår subjektet (jag). Satsen är ett exempel på när en struktur, omvänd ordföljd, 

används i en obligatorisk kontext, i en påståendesats som inleds med en satsdel som inte 

är subjekt. Om det förekommer huvudsatser som ”på bilden jag ser två pojkar” utgör 

sådana satser exempel på att omvänd ordföljd som struktur inte används i obligatoriska 

kontexter, i påståendesatser som inleds med icke-subjekt (på bilden) eftersom det finita 
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verbet (ser) föregås av subjektet (jag). Det finita verbet placeras alltid på andra plats i 

svenska påståendesatser oavsett om satsen inleds med subjekt eller andra satsdelar. 

Obligatorisk kontext saknas för omvänd ordföljd kan innebära att det inte förekommer 

påståendesatser som inleds med icke-subjekt i inlärarens produktion. Alla av inlärarens 

påståendesatser har då rak ordföljd, eftersom subjektet alltid föregår det finita verbet i 

deras påståendesatser (de pratar, de ser en stor älg i skogen).  

Förutom obligatoriska kontexter letade jag efter kontraster vid fastställandet av 

inlärarnas PT-nivåer i morfologi och syntax. Det innebär att jag letade efter huruvida det 

finns ett och samma verb i två verbtempusformer presens/preteritum, ett och samma 

substantiv i singular/plural, ett och samma substantiv i obestämd/bestämd form. 

Kontraster söktes också när det gäller informationsprocessning inom NP och VP (en 

grön bil/flera gröna bilar, ska läsa/har läst) och informationsprocessning mellan fraser 

(de är duktiga/hon är duktig).  

När det gäller ordföljd i huvudsatser ställs förekomsten av omvänd ordföljd i 

förhållande till användning av rak ordföljd i inlärarnas produktion. Det undersöktes det 

finita verbets placering före respektive efter subjektet i huvudsatser med omvänd 

respektive rak ordföljd. Bisatsordföljdsanvändning i inlärarens produktion ställdes i 

relation till huvudsatsordföljdsanvändningen. Detta skedde med fokus på 

satsadverbialets placering i inlärarnas texter. I huvudsatser kommer satsadverbialet efter 

det finita verbet. I bisatser kommer satsadverbialet före det finita verbet. När det gäller 

bedömningen av rak ordföljds tillägnande i inlärarnas produktion ställs rak ordföljd inte 

i kontrast till andra strukturer, eftersom rak ordföljd används efter att inläraren har 

passerat stadiet då han/hon yttrar enskilda ord. Eftersom mina informanter uttrycker sig 

i meningar, har de passerat stadiet då inlärarna uttrycker sig i form av enstaka ord. På 

grund av detta räknas bara den raka ordföljdens kvantitet i obligatoriska kontexter i 

inlärarnas produktion vid bedömning av deras syntaktiska kunskaper med koppling till 

PT-nivå 2 på syntax.       

Det är genom exempel på användning av strukturer i obligatoriska kontexter och 

uppvisning av kontraster mellan strukturernas olika former som avgör huruvida 

inlärarna har tillägnat PT-s olika strukturer. För ett fastställande av inlärarnas 

tillägnande av en struktur ska strukturen i fråga förekomma i minst två obligatoriska 

kontexter samtidigt ska inlärarens produktion innehålla kontrast med koppling till 

strukturen i fråga. Det innebär till exempel att omvänd ordföljd som struktur ska 

förekomma minst två gånger i obligatoriska kontexter och inläraren ska även visa 
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tecken på användning av rak ordföljd. Detta möjliggör fastställandet av att inläraren 

visar tecken på bearbetningen av omvänd ordföljds som struktur. Detta i sin tur 

möjliggör bedömningen av att informanterna i fråga ligger på PT-nivå 4 på syntax. För 

substantiv kan det till exempel innebära att inläraren har minst två exempel på olika 

substantiv i bestämd form (huset, killarna) samtidigt som minst ett av de olika 

substantiven i bestämd form i inlärarens produktion också förekommer i obestämd form 

(ett hus och/eller killar). Detta skulle medföra fastställandet av att informanterna i fråga 

processar PT-nivå 2 på morfologi.  

Om inläraren använder en viss struktur i obligatorisk kontext och uppvisar 

kontrast mellan strukturer, kommer det att markeras med ”+”. När strukturerna används 

i obligatoriska kontexter, men inte uppvisar kontraster i deras produktion, markeras det 

med ”(+)”. Om inläraren inte använder en viss struktur i obligatoriska kontexter 

markeras det med ”-”. Om inläraren inte använder strukturer i obligatoriska kontexter 

när de obligatoriska kontexterna är få i antal, markeras det med ”(-)”. Om det inte finns 

någon kontext för en viss struktur/vissa strukturer markeras det med ”/”. Detta gäller om 

exempelvis det inte förekommer topikalisering i texten. Då saknas kontext för 

inversion/omvänd ordföljd. Vid presentering av topikalisering med rak ordföljd kommer 

endast kvantiteten räknas, det vill säga antal huvudsatser med topikalisering och rak 

ordföljd.  

Sättet att räkna strukturer i obligatoriska kontexter och markera strukturer som 

användes eller inte användes i obligatoriska kontexter samt då obligatoriska kontexter 

saknas förekommer också i Pienemanns studier (Pienemann & Kessler 2011:92-94). 

Förvisso finns det även tecknet (+) och (-) med i Pienemann, Kessler & Liebner (2006). 

Men i deras studie betyder tecken att en användning av en viss struktur inte följer den 

implikationella skalan mellan PT-s olika nivåer, at det finns ett gap mellan nivåerna, 

eller att en viss struktur/vissa strukturer i oförutsedda kontexter (Pienemann & Kessler 

2011:93). I min studie betyder tecknet (+) dock att en struktur används i obligatoriska 

kontexter men det saknas kontraster med koppling till strukturer i fråga. Tecknet (-) 

innebär att en struktur inte används i obligatoriska kontexter när de obligatoriska 

kontexterna är få i antal i min studie.         

Dessutom ställs informanternas texters längd ställas i relation till deras uppnådda 

PT-nivåer i morfologi och syntax för att undersöka det eventuella sambandet mellan 

informanternas texters längd och uppnådda PT-nivåer.                  
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3.5 Begreppsförklaring  

I detta avsnitt förklaras de begrepp som används i studien. 

När det gäller vilken PT-nivå processas av eleverna undersöktes bland annat 

förekomsten av informationsprocessning inom och mellan fraser när det gäller 

morfologi. När det råder överensstämmelse mellan huvudord i nominalfrasen och 

attributet i en och samma fras, uppstår attributiv kongruens. När överensstämmelsen 

gäller mellan huvudord och attribut i olika fraser, uppstår predikativ kongruens. När det 

gäller svenskans attributiv och predikativ kongruens är attribut ord som beskriver och 

specificerar huvudorden i nominalfraser. En nominalfras är en fras som har ett 

substantiv (pojke) eller pronomen (han) som huvudord.  

Till exempel är ”en vacker hund”, ”två pojkar”, ”fyra flickar”, ”ett grönt boll” fyra 

exempel på informationsprocessning inom en och samma fras (nominalfras). I det första 

och andra exemplet råder överensstämmelse inom frasens beståndsdelar och därmed 

råder attributiv kongruens i dem. I det sista exemplet förekommer inte 

överensstämmelse inom nominalfrasens beståndsdelar, men trots detta sker 

informationsprocessning inom en och samma fras. Informationsprocessning inom en 

och samma fras kan även förekomma i verbfraser när inläraren använder sammansatta 

tempus (futurum, modala hjälpverbkonstruktioner, perfekt eller pluskvamperfekt). ”Ska 

åka” eller ”hade gjort” är två exempel på informationsprocessning inom en och samma 

verbfras.   

Här är det viktigt att påpeka att PT också betraktar strukturer med fel genus som 

kongruens (Flyman-Mattsson & Håkansson 2010:69). I exemplet ”ett nytt bil” är 

genusvalet fel. Dock rådet det kongruens, överensstämmelse mellan ”ett” och ”nytt”. 

Exemplet visar att kongruens i sig inte alltid innebär målspråksenliga strukturer.  

Informationsprocessning kan också ske mellan fraser. Det innebär att 

informationsprocessning sker mellan frasen/fraserna som kommer efter det finita verbet 

och fraser/fraserna som föregår det finita verbet. ”Johans hund är snabb”, ”Johans 

hundar är snabba” eller Johans hund är snabbe” är tre exempel på 

informationsprocessning mellan fraserna. Det första och andra exemplet är två exempel 

på predikativ kongruens. Det sista exemplet är ett exempel på informationsprocessning 

mellan fraser utan kongruens, överensstämmelse. Det beror kanske på interimspråket 

hos den som producerat frasen i fråga.   

När det gäller morfologi bedöms deras PT-nivåer i morfologi också utifrån 

informanternas böjning av substantiv i numerus (hund, hundar), genus (trädet, katten, 
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bollet) eller kasus (Erik, Eriks) samt hur de använder verb i presens och preteritum (ser, 

går, gickde). Böjningar av de ovan nämnda strukturerna kan också vara målspråksenliga 

eller icke-målspråksenliga.     

När det gäller ordföljd undersöks rak ordföljd (Johan springer snabbt i dag) 

omvänd ordföljd (i dag springer Johan snabbt) och bisatsordföljd (för att Johan 

dessutom springer snabbt i dag) i informanternas texter.   

3.6 Metodkritik 

Jag använde en eliciteringmetod som bland annat har likheter med den eliciteringsmetod 

som användes av Pienemann & Mackey (1994). I Pienemann & Mackey (1994) 

berättade informanterna en berättelse baserad på en bildserie. För att elicitera tredje 

person singular på engelska, ställde Pienemann och Mackey frågor till sina informanter 

under bildseriebeskrivningen (Pienamann & Kessler 2011:87). Jag valde att inte 

intervenera i mina informanters bildbeskrivning. Anledningen till detta är att det hade 

varit svårt för mig att genomföra interventionen, eftersom min studie innefattar 66 

informanter och tidsramen för studien också utgjorde ett hinder för att intervenera i 

mina informanters bildbeskrivningar i form av bildserierelaterade frågor. En annan 

anledning till interventionens undvikande är att jag ville testa vad mina informanter kan 

producera utan min involvering i deras bildbeskrivningar. 

 Utfallet visade dock att bildserien fungerade bättre att elicitera syntaxsstrukturer 

än morfologiska sådana. Därför kan det hända att resultaten som presenteras nedan inte 

alltid ger en rättvis bild över informanternas grammatiska kunskaper utifrån 

Processbarhetsteorin. Därför bör utfallet betraktas med en viss försiktighet.   

I nästa kapitel presenteras SFI B, SFI C och SFI D-elevers användning av 

morfologiska och syntaktiska strukturer och deras uppnådda PT-nivå i morfologi och 

syntax. Detta görs gruppvis. Därefter kommer diskussionskapitlet som består av en 

diskussion av utfallet.           

 

4 Resultat och analys 

4.1 Analys av SFI B-elevers produktion 

I detta avsnitt presenteras information om SFI B-elevers användning av morfologiska 

och syntaktiska strukturer i obligatoriska kontexter och deras uppnådda PT-nivå i 

morfologi och syntax. 
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SFI-elever som läser på B-nivå är elever som har kurskraven att ”de ska kunna 

kommunicera i vanliga situationer i vardagen” när det gäller skriftliga färdigheter. 

Syftet med SFI kurs B är bland annat att ge eleverna möjlighet att utveckla sina 

språkliga färdigheter i skrift så att de kan skriva enkla, vardagsrelaterade texter 

(Skolverket 2012:28).  

I tabell 3 nedan presenteras data om SFI B-elevers användning av olika 

morfologiska och syntaktiska strukturer. I tabell 4 presenteras antal ord i deras texter 

och deras uppnådda PT-nivåer i morfologi och syntax. Detta åtföljs av en detaljerad 

redogörelse för tabellernas innehåll.  

Tabell 3. SFI B-elevers användning av morfologiska och syntaktiska strukturer 

Delta

gare 

PT-nivå 1 

 

Pt-nivå 2 

Morfologi 

Pt-nivå 

2 Syntax 

Pt-nivå 3 

Morfologi 

Pt-nivå 3 

Syntax 

Pt-nivå 4 

Morfologi 

PT-nivå 

4 Syntax 

Pt-nivå 

5 

 enskilda 

ord och 

invarianta 

former 

går, läser, 

springer, 

bussen, 

killen) 

 

verb i 

enkla 

tempus 

(springer, 

träffade) 

substantiv 

i numerus 

och 

bestämdhe

t (elever, 

eleverna)  

rak 

ordföljd 

(de 

promene

rar i 

skogen, 

de står 

och tittar 

på älg) 

informatio

nsprocessn

ing inom 

NP och 

VP 

( en stor 

älg, ska 

berätta) 

topikaliser

ing med 

rak 

ordföljd 

(snart de 

träffar 

med sit 

klass) 

informatio

nsprocessn

nig mellan 

fraser (de 

var rädda) 

omvänd 

ordföljd  

(i skogen 

träffade 

vi en älg) 

bistarso

rdföljd 

Inf 1 + 12/17  

(+) 

8/8 

+ 

/ 0 / 2/2 

+ 

/ 

Inf 2 + 24/26 

+ 

7/8 

+ 

2/2 

(+) 

1 0/1 

(-) 

2/3 

+ 

/ 

Inf 3 + 19/23 

(+) 

4/4 

+ 

3/3 

(+) 

0 0/1 

(-) 

5/5 

+ 

/ 

Inf 4 + 10/14 

(+) 

6/6 

+ 

1/1 

(+) 

0 0/1 

(-) 

/ / 

Inf 5 + 12/18 

(+) 

7/7 

+ 

/ 0 0/1 

(-) 

1/1 

+ 

/ 

Inf 6 + 12/15 8/8 / 0 / / / 
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(+) + 

Inf 7 + 9/14 

(+) 

7/7 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 8 + 10/16 

(+) 

8/8 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 9 + 17/20 

(+) 

6/7 

+ 

1/2 

(+) 

1 1/1 

(+) 

0/1 

(-) 

/ 

Inf 10 + 14/16 

(+) 

4/7 

+ 

0/2 

(-) 

0 / 1/1 

+ 

/ 

Inf 11 + 17/17 

(+) 

8/8 

+ 

0/1 

(-) 

0 / / / 

Inf 12 + 9/10 

(+) 

4/4 

+ 

2/2 

(+) 

1 1/1 

(+) 

0/1 

(-) 

/ 

Inf 13 + 27/29 

+ 

12/13 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 14 + 10/11 

(+) 

7/7 

+ 

0/1 

(-) 

0 / / / 

Inf 15 + 15/16 

(+) 

8/8 

+ 

/ / / / / 

Inf 16 + 14/14 

(+) 

8/8 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 17 + 14/16 

(+) 

9/9 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 18 + 11/13 

+ 

8/8 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 19 + 13/15 

+ 

9/9 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 20 + 9/10 

(+) 

7/7 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 21 + 13/14 

(+) 

6/7 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 22 + 17/20 

(+) 

10/11 

+ 

/ 0 / / / 
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I tabellen nedan presenteras B-gruppens informanters antal ord i deras produktion och 

deras uppnådda PT-nivå i morfologi och syntax. Detta åtföljs av en beskrivning av 

utfallet.  

Tabell 4. SFI B-elevernas antal ord i deras texter och deras uppnådda PT-nivåer i morfologi och syntax 

Deltagare Uppnådd Pt-nivå i 

morfologi 

Uppnådd Pt-nivå i 

syntax 

Informant 1 1 4 

Informant 2 2 4 

Informant 3 1 4 

Informant 4 1 2 

Informant 5 1 2 

Informant 6 1 2 

Informant 7 1 2 

Informant 8 1 2 

Informant 9 1 2 

Informant 10 1 2 

Informant 11 1 2 

Informant 12  1 2 

Informant 13 2 2 

Informant 14 1 2 

Informant 15 1 2 

Informant 16 1 2 

Informant 17 1 2 

Informant 18 2 2 

Informant 19 2 2 

Informant 20 1 2 

Informant 21 1 2 

Informant 22 1 2 

 

Utifrån tabell 4 kan utläsas att diskrepansen mellan elevernas uppnådda PT-nivåer i 

morfologi och syntax är stor. Endast fem informanter (informant 13, 18, 19, 21 och 22) 

processar samma PT-nivå på morfologi och sytax. När det gäller morfologi, använder de 

verb i enkla tempus och substantiv i numerus i fler än två obligatoriska kontexter. 

Meningar som informant 13-s ”jag ser två personer” eller informant 21-s ”de 
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promenerade med sina kompisar i skogen” är två exempel på satser som förekommer i 

deras produktion och som innehåller verb i enkla tempus och substantiv i numerus. 

Likadana konstruktioner förekommer även bland alla andra informanters produktion. 

Dessutom förekommer det kontraster i deras produktion när det gäller morfologin. Ett 

och samma substantiv förekommer till exempel i både obestämd och bestämd form. 

Informant 22 skriver till exempel ”jag ser en buss” och ”många personer åker bussen”. 

Sådana individer uppfyller kraven på användning av verb i enkla tempus och/eller 

substantiv i numerus/bestämdhet i minst två obligatoriska kontexter samtidigt som att de 

uppvisar kontraster mellan dem så att det uppstår både lexikal och morfologisk 

variation. Därmed processar de PT-nivå 2 på morfologi  

När det gäller ordföljd processar de samma PT-nivå. De använder meningar som 

inleds med subjektet och som sedan åtföljs av det finita verbet. Informant 21 skriver till 

exempel ”två men pratar med en kvinna eller ”de snabbt springer”. De använder rak 

ordföljd i fler än två obligatoriska kontexter och därmed processar de också PT-nivå 2 

på syntax.  

De andra av gruppens informanter (informant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

18, 14, 15,16,17 och 20) processar olika PT-nivåer på morfologi och syntax. Den 

gemensamma nämnaren i deras produktion är att ingen av de processar högre PT-nivå 

på morfologi än på syntax.  

Majoriteten av de, 16 stycken (informant 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12, 14,15, 16, 

17,20,21 och 22) processar PT-nivå 2 på syntax och PT-nivå 1 på morfologi. Det 

innebär att de använder rak ordföljd som exempelvis informant 4-s ”de ser en stor älg”, 

”deras kompisar sökte Emil och Johan” eller informant 12-s ”de var rädda”. Som 

exemplen visar kan det förekomma inte bara verbböjning i enkla tempus (ser, sökte) och 

substantivböjning (kompisar) i deras produktion, utan också informationsprocessning 

inom och mellan fraser i form av attributiv (en stor älg) respektive predikativ kongruens 

(de var rädda). Vad som gör att alla av dem processar PT-nivå 2 på morfologi är 

antingen att det saknas obligatoriska kontexter eller att tillräckligt många obligatoriska 

kontexter saknas när det gäller användning av strukturerna i fråga (till exempel saknas 

det kontexter för informationsprocessning inom och mellan fraser i exempelvis 

informant 6-s produktion, eller att det bara finns en attributiv kongruens ”i informant 4-

s produktion i form av ”en stor älg” i satsen ”jag ser en stor älg”) och/eller att det inte 

finns kontraster i deras produktion när det gäller de morfologiska strukturerna. Till 

exempel använder de inte ett och samma verb i både presens och preteritum. I informant 
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2-s text finns det till exempel preteritumverbet ”promenerade” i satsen ”en klass 

promenerade i skogen”, men ”promenerade” förekommer inte i presensform i 

informantens text eller förekommer det inte ”en stor älg” från satsen ”de ser en stor älg” 

i informant 4-s produktion på pluralform (två/flera stora älgar till exempel).  

I informant 4,6,7,8,11,14,15,16,17 och 20-s produktion saknas det obligatoriska 

kontexter för omvänd ordföljd.  Alla av deras satser börjar med subjektet. 

Topikalisering förekommer alltså inte i deras produktion.  

Informant 5, 9, 10, 12,13 använder topikalisering i sin produktion. Men trots att 

det finns obligatoriska kontexter för inversion är de få i antal och ordföljden 

innehållande de topikaliserade satsdelarna är rak som i exempelvis informant 9-s ”snart 

de träffar med sit klass”. Det förekommer dock inversion i deras produktion. ”Plötsligt 

tittade de en älg) är ett exempel på det. Men användning av inversion i obligatoriska i 

sådana informanter som har omvänd ordföljd i sin produktion (som i informant 10) är 

färre än två. Allt detta gör att informant 5,9,10,12, och 13 processar PT-nivå 2 på 

syntax.  

Resten av gruppens informanter (informant 1, 2, 3) processar även PT-nivå 1 på 

morfologi, eftersom de inte heller uppvisar morfologisk variation i deras produktion. 

Det som skiljer dem från andra i gruppen är att de processar en högre PT-nivå i syntax 

jämfört med andra elever i B-gruppen. De har minst två obligatoriska kontexter på 

omvänd ordföljd samtidigt som att de visar exempel på användning av rak ordföljd. Till 

exempel skrev informant 1 ”i skogen träffade vi en älg”, informant 2 skrev till exempel 

”efteråt kunde inte de hitta sin klass”, medan informant 3 bland annat skrev ”då kommer 

sina vänner” eller ”där är de rädd”. 

När det gäller bisatsordföljd saknas det obligatoriska kontexter för bisatsordföljd. 

Anledningen till detta är att informanternas texter inte innehåller bisatser eller bisatser 

med satsadverbial. På informant 2 och 3-s produktion förekommer bisatser, men 

bisatsordföljd används inte i de bisatserna. På informant 2-s produktion förekommer 

bisatsen ”när de kom” och på informant 3-s produktion hittar man ”för att de vill ha 

någon personer hjälper dem”, men obligatoriska kontexter för bisatsordföljd 

förekommer inte, eftersom det inte förekommer satsadverbial i deras produktion. 

Därmed bedömdes det att ingen informamt har uppnått PT-nivå 5.       

Sammanfattningsvis kan det konstateras att gruppens deltagare oftast inte 

processar samma PT-nivå på morfologi som på syntax. Trots att det finns variation i 

gruppen när det gäller den uppnådda PT-nivån i morfologi och syntax, finns det en 
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tydlig tendens till högre processning av PT-nivåer i syntax. Ingen informant processar 

en högre PT-nivå på morfologi. Gruppens informanter processar antingen högre PT-

nivåer i syntax (det vanligaste) eller samma PT-nivå i morfologi och syntax. Detta kan 

tolkas som att inlärarnas morfologiska och syntaktiska utveckling inte sker på ett 

simultant sätt.  

Det kan också konstateras att PT-s förutsägelser om den bestämda 

inlärningsordningen stämmer utifrån B-gruppens produktion. Till exempel använder de 

informanter som har satser med omvänd ordföljd också rak ordföljd eller använder de 

informanter som använder predikativ kongruens även attributiv kongruens. I informant 

2-s produktion förekommer det till exempel satser med rak ordföljd tillhörande PT-nivå 

2 (”jag ser två personer”) och omvänd ordföljd tillhörande PT-nivå 4 (efteråt hittar de en 

stor älg). I informant 12-s produktion förekommer det till exempel både attributiv 

kongruens tillhörande PT-nivå 3 (plötsligt dök upp framför dem en stor älg) och 

predikativ kongruens tillhörande PT-nivå 4 (de var rädda). Sådana exempel visar att det 

implikationella förhållandet mellan PT-s olika nivåer stämmer. Användning av 

strukturer i de högre PT-nivåerna förutsätter användning av strukturer i de lägre PT-

nivåerna.  

I nästa avsnitt presenteras information om SFI C-elevers användning av morfologiska 

och syntaktiska strukturer i obligatoriska kontexter och deras uppnådda PT-nivå i 

morfologi och syntax. 

4.2 Analys av SFI C-elevers produktion 

Kunskapskravet för SFI-elever som läser SFI på C-nivå är att de ska ”skriva enkla texter 

med en viss anpassning till syfte och mottagare”. Dessutom förväntas det av dem att ”de 

kan kommunicera i vardagslivet, arbetslivet och samhällslivet”(Skolverket 2012:29) när 

det gäller skriftliga färdigheter. 

I tabell 5 nedan presenteras data om SFI C-elevers användning av olika 

morfologiska och syntaktiska strukturer. I tabell 6 presenteras information om antal ord 

i deras texter och deras uppnådda PT-nivåer i morfologi och syntax. En detaljerad 

redogörelse för tabellernas innehåll kommer därefter.  
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Tabell 5. SFI C-elevers användning av morfologiska och syntaktiska strukturer 

Delta

gare 

PT-

nivå 1 

 

Pt-nivå 

2 

Morfolo

gi 

Pt-nivå 

2 

Syntax 

Pt-nivå 

3 

Morfol

ogi 

Pt-nivå 3 

Syntax 

Pt-nivå 4 

Morfologi 

PT-nivå 

4 Syntax 

Pt-

nivå 5 

 enskild

a ord 

och 

invaria

nta 

former 

(spring

er, 

ropar, 

elevern

a) 

 

verb i 

enkla 

tempus 

(ropar, 

frågade), 

substanti

v i 

numerus 

och 

bestämd

het (ett 

hus/ 

huset)  

rak 

ordföljd 

(de 

promen

erar i 

skogen, 

de står 

och 

tittar på 

älg). 

informa

tionspr

ocessni

ng 

inom 

NP och 

VP 

(en stor 

älg, ska 

åka) 

topikalise

ring med 

rak 

ordföljd 

(i fösta 

bilden det 

finns två 

pojkar) 

 

informations

processnnig 

mellan 

fraser (då 

blir de 

mycket 

rädda). 

omvänd 

ordföljd  

(plötsligt 

ser dem 

stor älg 

bland 

trä) 

bistars

ordföl

jd 

Inf 1 + 10/13 

(+)  

7/8 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 2 + 13/16 

(+) 

8/8 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 3 + 12/15 

+ 

4/5 

+ 

1/1 

(+) 

1 1/1 

(+) 

0/1 

(-) 

/ 

 

Inf 4 + 15/15 

(+) 

7/7 

+ 

1/1 

(+) 

0 / 1/1 

(+) 

/ 

Inf 5 + 14/14 

(+) 

7/7 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 6 + 24/25 

+ 

5/5 

+ 

7/7 

(+) 

0 1/1 

(+) 

5/5 

+ 

/ 

Inf 7 + 16/18 

(+) 

9/9 

+ 

1/1 

(+) 

0 / / / 

Inf 8 + 14/15 

(+) 

7/8 

+ 

1/1 

(+) 

0 / / / 



  
 

29 

Inf 9 + 12/16 

(+) 

3/8 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 10 + 18/24 

(+) 

4/8 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 11 + 15/16 

(+) 

8/8 

+ 

/ 0 0/2 

(-) 

1/1 

(+) 

/ 

Inf 12 + 17/17 

(+) 

8/8 

+ 

1/1 0 1/1 

(+) 

/ / 

Inf 13 + 15/21 

(+) 

8/8 

+ 

1/1 

(+) 

0 / / / 

Inf 14 + 18/21 

(+) 

7/7 

+ 

2/2 

(+) 

0 / / / 

Inf 15 + 19/20 

+ 

5/5 

+ 

1/1 0 1/1 

(+) 

3/3 

+ 

/ 

Inf 16 + 13/22 

+ 

9/12 

+ 

1/1 

(+) 

0 / / / 

Inf 17 + 8/12 

+ 

4/4 

+ 

1/1 

(+) 

0 / / / 

Inf 18 + 13/15 

+ 

6/8 

+ 

0/1 

(-) 

1 / 0/1 

(-) 

/ 

Inf 19 + 8/14 

(+) 

5/7 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 20 + 17/18 

+ 

5/8 

+ 

1/2 

(+) 

0 / / / 

Inf 21 + 8/11 

(+) 

7/8 

+ 

1/1 

(+) 

0 / / / 

Inf 22 + 28/29 

+ 

13/13 

+ 

1/1 

(+) 

1 1/1 

(+) 

2/3 

+ 

/ 

I tabellen nedan presenteras C-gruppens informanters antal ord i deras produktion och 

deras uppnådda PT-nivå i morfologi och syntax. Detta åtföljs av en beskrivning av 

utfallet 
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Tabell 6. SFI C-elevernas antal ord i deras texter och deras uppnådda PT-nivåer i morfologi och syntax 

Deltagare Uppnådd Pt-nivå i 

morfologi 

Uppnådd PT-nivå 

i syntax 

Informant 1 1 2 

Informant 2 1 2 

Informant 3 2 2 

Informant 4 1 2 

Informant 5 1 2 

Informant 6 2 4 

Informant 7 1 2 

Informant 8 1 2 

Informant 9 1 2 

Informant 10 1 2 

Informant 11 1 2 

Informant 12 1 2 

Informant 13 1 2 

Informant 14 1 2 

Informant 15 2 4 

Informant 16 2 2 

Informant 17 2 2 

Informant 18 2 2 

Informant 19 1 2 

Informant 20 2 2 

Informant 21 1 2 

Informant 22 2 4 

 

Tabell 6 visar att gruppens informanter oftast processar olika PT-nivåer i morfologi och 

syntax. Samtidigt visar tabellen att inga informanter processar högre PT-nivå på 

morfologi än på syntax.  

Endast fem informanter, informant 3, 16, 17, 18 och 20 processar samma PT-nivå 

i morfologi och syntax. De processar PT-nivå 2 på morfologi och syntax. De använder 

verb i enkla tempus och substantiv i numerus som i informant 16-s ”två elever 

promenerar i skogen”. Dessutom uppvisar de morfologisk variation i sina produktioner. 

Till exempel använder informant 16 ett och samma substantiv i obestämd och bestämd 



  
 

31 

form. Informant 16 skriver bland annat ” de ser och träffa ett hus” och ”de går till 

huset”. Eftersom deras uppnådda PT-nivå också är 2 på syntax, innebär det att de 

producerar satser med rak ordföljd. Ett exempel på en sådan sats är informant 3-s ”de 

andra från gruppen letade efter de”. Ibland förekommer det topikalisering i deras 

produktion, som i informant 3-s ”plötsligt de ser en stor älg”. Men det förekommer bara 

en gång. Detta gör att de ligger på PT-nivå 2 på syntax.   

 De andra informanterna i gruppen processar olika PT-nivåer i morfologi och 

syntax. Informant 1, 2, 4, 5, 7-14, 19 och 21 processar PT-nivå 1 på morfologi och PT-

nivå 2 på syntax. Det innebär att de alla använder verb i enkla tempus, substantiv i 

numerus/bestämdhet i obligatoriska kontexter, men ingen av dem uppvisar morfologisk 

variation i sina texter. Informant 13 använder till exempel ett substantiv i obestämd 

form plural ”två personer” i meningen ”två personer promenerar i skogen” utan att 

använda ett och samma substantiv i bestämd form ”personerna” eller singular form ”en 

person”. Informant 7, 8, 13, 14 och 21 visar även tecken på informationsprocessning 

inom en VP eller NP. Informant 7 skriver till exempel ”de ska åka till sina kompisar”. 

”Ska åka” är en futurumkonstruktion, ett sammansatt tempus som är ett exempel på 

informationsprocessning inom en och samma fras, i detta fall inom en VP. Informant 14 

använder attributiv kongruens. Det förekommer bland annat i meningen ”de går och ser 

ett stort hus”. Med sådana exempel visar informant 14 tecken på 

informationsprocessning inom en och samma fras, i detta fall inom en NP. Det som gör 

att de processar samma PT-nivå på morfologi som de som inte visar tecken på 

informationsprocessning mellan fraser är att varken de, eller de som inte processar 

morfologiska strukturer på PT-nivå 3 eller högre uppvisar morfologisk variation. 

Kontraster som exempelvis ”personer/personerna, personer/en person, 

promenerar/promenerade, ett stort hus/två stora hus förekommer inte i deras produktion. 

Därmed processar de PT-nivå 1 på morfologi. Det kan konstateras att bildbeskrivnnigen 

inte gav utrymme för morfologisk variation.  

När det gäller syntax uppnår de PT-nivå 2. Alla producerar satser med rak 

ordföljd. I informant 4, 11-s text förekommer det dessutom omvänd ordföljd. Ett 

exempel på det är informant 11-s ”sedan åker de till hem”. Men varken i informant 4-s 

eller 11-s produktion förekommer det satser med omvänd ordföljd minst två gånger. 

Därmed processar även de, såsom informant 1,2,5, 7-10,12,13, 19 och 21 PT-nivå 2 på 

syntax. 
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Informant 6, 15 och 22 processar PT-nivå 2 på morfologi och PT-nivå 4 på 

syntax. Förutom verbböjning och substantivböjning förekommer det kontraster mellan 

ett och samma substantiv. Till exempel använder informant 15 ett och samma substantiv 

i obestämd och bestämd form plural i satsen ”två pojkar går till en skog” respektive 

”pojkarna ropar och ringer hjälp från andra”. Sådana exempel visar att de använder 

morfologiska strukturer på PT-nivå 2 och att de uppvisar kontraster mellan dem. Det 

förekommer också sammansatt tempus, attributiv kongruens och predikativ kongruens i 

deras texter. Informant 6 använder till exempel sammansatt tempus och attributiv 

kongruens (de har hittat en gammal man och har frågat om vägen till bussen) och 

predikativ kongruens (då blir de mycket rädda). Anledningen till att de inte processar en 

högre PT-nivå på morfologi är att de inte uppvisar kontraster vid 

informationsprocessning inom och mellan fraser.    

Informant 6,15, och 22 processar PT-nivå 4 på syntax. Det innebär att de använder 

huvudsatser med omvänd ordföljd i sina texter i minst två obligatoriska kontexter 

samtidigt som att de också använder rak ordföljd i sina texter. Informant 6 skriver till 

exempel ”när Emil och Hassan har gått vilse, hittade de ett hus och gått där”.        

Informant 2,3 6, och 11 har bisatser i sin produktion. Däremot förekommer det 

inte satsadverbial i deras produktion. Detta innebär att det saknas obligatoriska 

kontexter för bisatsordföljd i deras och i andra informanters produktion som tillhör C-

gruppen. Bisatser som informant 6-s ”eftersom de tänker att Emil och Hassan har gått 

vilse” är ett exempel på bisatser utan satsadverbial.     

För att summera C-gruppens produktion med hänsyn till deras uppnådda PT-

nivåer i morfologi och syntax, kan det konstateras dels att endast 5 av 22 informanter 

processar samma PT-nivå på morfologi och syntax, dels att ingen av dem processar en 

högre PT-nivå på morfologi än på syntax. Detta kan innebära att inlärarnas 

morfologiska och syntaktiska utveckling inte sker i samma takt, eftersom inlärarna ofta 

uppnår olika PT-nivåer i morfologi och syntax.    

När det gäller den bestämda inlärningsgången utifrån PT-s prediktion kan det 

konstateras att C-gruppens informanter följer den bestämda inlärningsgången baserad på 

PT-s förutsägelser. Till exempel använde alla informanter som använde omvänd 

ordföljd även rak ordföljd och alla informanter som visade tecken på 

informationsprocessning mellan fraser visade också tecken på informationsprocessning 

inom fraser.   
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I nästa avsnitt presenteras information om SFI D-elevers användning av 

morfologiska och syntaktiska strukturer i obligatoriska kontexter och deras uppnådda 

PT-nivå i morfologi och syntax. 

 4.3 Analys av SFI D-elevers produktion 

Elever som läser SFI på D-nivå har som kunskapskrav att kunna ”skriva enkla texter 

med viss anpassning till syfte och mottagare” och att ”de kan kommunicera både i 

informella och formella sammanhang i vardagslivet, arbetslivet och samhällslivet” 

(Skolverket 2012:30) när det gäller skriftliga färdigheter. 

I tabell 7 nedan presenteras data om SFI D-elevers användning av olika 

morfologiska och syntaktiska strukturer. I tabell 8 presenteras antal ord i deras texter 

och deras uppnådda PT-nivåer i morfologi och syntax. Därefter kommer en beskrivning 

av tabellernas innehåll.  

Tabell 7. SFI D-elevers användning av morfologiska och syntaktiska strukturer 

Delta

gare 

PT-

nivå 

1 

 

Pt-nivå 2 

Morfolog

i 

Pt-nivå 2 

Syntax 

Pt-nivå 3 

Morfolog

i 

Pt-nivå 

3 

Syntax 

Pt-nivå 4 

Morfologi 

PT-

nivå 4 

Syntax 

Pt-

nivå 5 

 enski

lda 

ord 

och 

invar

ianta 

form

er  

verb i 

enkla 

tempus 

(träffa/träf

fade), 

substantiv 

i numerus 

och 

bestämdh

et 

(killar/kill

arna)  

rak 

ordföljd 

(de kollar 

för att 

träffa 

någon, 

Marcus 

och Jonas 

promener

ar i 

skogen). 

informati

onsproces

sning 

inom NP 

och VP 

(en stor 

älg, kan 

komma)  

topikali

sering 

med rak 

ordföljd 

(sen de 

ringer 

till 

kompis

ar) 

 

informationspr

ocessnnig 

mellan fraser 

(de blir rädda 

och springer, 

de blev 

stressade och 

oroliga) 

omvän

d 

ordfölj

d  

(till 

slut 

kunde 

killarna 

träffa 

sina 

kompis

ar) 

bistars

ordföl

jd 

Inf 1 + 24/27 

+ 

9/10 

+ 

1/1 

(+) 

0 1/1 

(+) 

/ / 

Inf 2 + 23/29 

+ 

4/5 

+ 

2/3 

(+) 

0 1/1 

(+) 

1/1 

+ 

/ 

Inf 3 + 24/24 2/2 2/3 1 0/1 6/7 / 
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+ + (+) (-) +  

Inf 4 + 26/26 

+ 

3/3 

+ 

2/2 

(+) 

0 / 5/5 

+ 

/ 

Inf 5 + 26/27 

(+) 

7/7 

+ 

1/1 

(+) 

0 / 2/2 

+ 

/ 

Inf 6 + 15/15 

+ 

7/7 

+ 

/ 0 / 2/2 

+ 

/ 

Inf 7 + 27/28 

+ 

10/10 

+ 

2/2 

(+) 

1 0/1 

(-) 

0/1 

(-) 

/ 

Inf 8 + 24/26 

+ 

4/4 

+ 

3/4 

(+) 

10 0/2 

(-) 

0/10 

- 

/ 

Inf 9 + 21/23 

(+) 

6/6 

+ 

4/4 

(+) 

0 0/1 

(-) 

1/1 

+ 

/ 

Inf 

10 

+ 13/17 

+ 

8/8 

+ 

/ 1 1/1 

(+) 

0/1 

(-) 

/ 

Inf 

11 

+ 31/31 

+ 

4/4 

+ 

6/6 

(+) 

0 1/1 

(+) 

6/6 

+ 

/ 

Inf 

12 

+ 18/20 

+ 

2/2 

+ 

2/3 

(+) 

1 / 3/4 

+ 

/ 

Inf 

13 

+ 37/40 

+ 

8/8 

+ 

6/7 

(+) 

1 1/2 

(+) 

2/3 

+ 

/ 

Inf 

14 

+ 23/24 

+ 

7/8 

+ 

1/1 

(+) 

0 2/2 

(+) 

3/3 

+ 

/ 

Inf 

15 

+ 20/20 

+ 

4/4 

+ 

1/1 

(+) 

0 / 4/4 

+ 

/ 

Inf 

16 

+ 26/26 

+ 

12/12 

+ 

4/4 

(+) 

0 2/2 

(+) 

4/4 

+ 

/ 

Inf 

17 

+ 15/16 

(+) 

7/7 

+ 

/ 0 / / / 

Inf 

18 

+ 28/31 

+ 

9/9 

+ 

2/3 

(+) 

1 1/1 

(+) 

2/3 

+ 

/ 

Inf 

19 

+ 22/23 

+ 

8/8 

+ 

1/1 

(+) 

0 1/1 

(+) 

3/4 

+ 

/ 
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Inf 

20 

+ 24/25 

(+) 

 

11/11 

+ 

3/3 

(+) 

0 / 1/1 

+ 

/ 

Inf 

21 

+ 21/21 

(+) 

6/6 1/1 

(+) 

1 1/1 

(+) 

0/1 

(-) 

/ 

Inf 

22 

+ 23/23 

+ 

6/6 3/3 

(+) 

1 1/1 

(+) 

3/4 

+ 

/ 

 

I tabellen nedan presenteras D-gruppens informanters antal ord i deras produktion och 

deras uppnådda PT-nivå i morfologi och syntax. Detta åtföljs av en beskrivning av 

utfallet. 

Tabell 8. SFI C-elevernas antal ord i deras texter och deras uppnådda PT-nivåer i morfologi och syntax 

Deltagare Uppnådd Pt-nivå i 

morfologi 

Uppnådd PT-nivå 

i syntax 

Informant 1 2 2 

Informant 2 2 2 

Informant 3 2 4 

Informant 4 2 4 

Informant 5 1 4 

Informant 6 2 4 

Informant 7 2 2 

Informant 8 2 3 

Informant 9 1 2 

Informant 10 2 2 

Informant 11 2 4 

Informant 12 2 4 

Informant 13 2 4 

Informant 14 2 4 

Informant 15 2 4 

Informant 16 2 4 

Informant 17 1 2 

Informant 18 2 4 

Informant 19 2 4 

Informant 20 1 2 
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Informant 21 1 2 

Informant 22 2 4 

 

Utifrån tabell 8 kan det utläsas att endast fyra informanter, informant 1, 2, 7 och 10 

processar samma PT-nivå på morfologi och syntax. De processar PT-nivå 2 på både 

morfologi och syntax. Det innebär att de böjer verb i enkla tempus, som informant 2-s 

”de kollar för att träffa någon”, de böjer substantiv i numerus, som informant 2-s ”två 

pojkar går till skogen”. Dessutom uppvisar deras texter kontraster på PT-nivå 2 i 

morfologi. Till exempel använder informant 7 ett och samma substantiv, ”pojkar” i 

obestämd och bestämd form plural i satsen ”två pojkar går till skogen” respektive 

”pojkarna springer och glömmer vägen”. Det förekommer även morfologiska strukturer 

tillhörande PT-nivå 3 på morfologi i informant 1,2 och 7-s produktion. Sammansatt 

tempus som ”de kan komma till bussen” från informant 2-s produktion, attributiv 

kongruens ”de ser en stor älg” från informant 7-s produktion eller predikativ kongruens 

”de är räda”. Anledningen till att de inte har uppnått en högre PT-nivå på morfologi är 

att de antingen inte använder informationsprocessning inom eller mellan fraser i minst 

två obligatoriska kontexter eller att det inte förekommer kontraster mellan dem (de har 

kommit till skogen, eller han blev rädd).    

När det gäller ordföljd bedömdes det att de har uppnått PT-nivå 2. Det innebär att 

de använder rak ordföljd som exempelvis ”killerna ser ett hus där” som förekommer i 

informant 1-s text eller ”två pojkar ska hitta ett hus i skogen” som finns i informant 7-s 

text. I informant 7-s och 10-s produktion förekommer en sats som inleds med en icke-

subjekt. I informant 7-s produktion förekommer det ”sen de ringer kompisar” och på 

informant 10-s förekommer det ”kanske de vill att någon hjälper”. I informant 2-s 

produktion förekommer det till och med inversion i form av ”sedan springer de ute”. 

Trots detta processar de inte högre PT-nivå än PT-nivå 2 på syntax, eftersom varken 

topikalisering med rak ordföljd eller inversion förekommer i minst två obligatoriska 

kontexter i deras produktion.     

Informant 9, 17, 20 och 21 processar PT-nivå 1 på morfologi och Pt-nivå 2 på 

syntax. Det innebär att morfologisk variation inte förekommer i deras produktion. 

Substantiv som ”pojkar förekommer exempelvis inte i singular form eller bestämd form 

plural. Informant 17 använder exempelvis ”pojkar” utan att variera det med andra 

morfologiska former av ett och samma ord.  Informant 17 skriver ”två pojkar 

promenerar i skogen och ”två pojkar blir rädd etc. utan att också skriva ”pojkarna 
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promenerar i skogen” och ”pojkarna blir rädd”. Samma sak kan sägas om användning 

av verb. Ett och samma verb förekommer inte i olika enkla tempus. Samma informant 

skriver ”de träffade med en man som ringde i telefon” och ”de träffade med sina 

kompisar på bussen” utan att använda ”träffade” eller något annat preteritumverb i 

presens. Samma sak kan sägas av de verb som förekommer i informanternas produktion 

i presens, men som inte förekommer i preteritum. Avsaknad av morfologisk variation 

karaktäriserar även deras användning av morfologiska strukturer tillhörande de högre 

PT-nivåerna. 

När det gäller ordföljd har de uppnått PT-nivå 2. Anledningen till detta är att 

informant 9 endast har inversion på en obligatorisk kontext (plötsligt såg de en stor älg), 

informant 7 producerar inga satser med topikalisering, informant 20 använder också 

inversion en enda gång i sin produktion (sen såg de ett hus) och informant 21 

topikaliserar en enda gång (i skogen två pojkar promenerar).  

11 informanter, informant 3-6, 11-16, 18-19 och 22, processar PT-nivå 2 i 

morfologi och PT-nivå 4 i syntax. Som informant 1, 2,7 och 10 använder de verb i enkla 

tempus och substantiv i numeurs/bestämdhet och uppvisar morfologisk variation mellan 

ett och samma ord. I informant 16-s produktion förekommer ett och samma substantiv i 

obestämd och bestämd form i ”de såg en älg på skogen” respektive ”när de tyckte att 

älgen var borta, promenerade de i skogen”. De använder också attributv kongruens som 

informant 16-s ”de såg en stor älg”, sammansatt tempus som informant 13 i ”läraren 

säger att de måste bli en grupp”, och predikativ kongruens som informant 14-s ”de blev 

rädda”. Inte heller de uppvisar dock variation mellan en och samma morfologiska 

konstruktion tillhörande PT-nivå 3 som ”de såg en stor älg, de såg två stora älgar” eller 

Pt-nivå 4 som ”de blev jätte rädda, han blev jätte rädd”. På grund av detta processar de 

också PT-nivå 2 på morfologi. 

När det gäller morfologi har de uppnått PT-nivå 4. De använder inversion i fler än 

två obligatoriska kontexter som i informant 3-s ”eftersom de var rädd för älgen, 

springade de för fort” samtidigt som de uppvisar minst två exempel på satser med rak 

ordfölj som ”de har keps på sig” från informant 3-s produktion.  

Informant 8 processar PT-nivå 2 på morfologi och PT-nivå 3 på syntax. Informant 

8 använder morfologiska strukturer tillhörande PT-nivå 2 och uppvisar morfologisk 

variation mellan dem. Morfologisk variation förekommer inte i de morfologiska 

tillhörande antingen PT-nivå 3 eller 4.  
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När det gäller syntax processar informant 8 PT-nivå 3. Anledningen till denna 

bedömning är att informanten topikaliserar, men ordföljden i informantens satser förblir 

rak. Några exempel på sådana satser är: ”på bilden jag ser två pojkar, plötsligt de såg ett 

hus i skogen, eller ”sedan Per och Olle lånade hans telefon”. 

Tio informanter, informant 3-6, 9, 12-17, 20 och 21 har bisatser i sin produktion. 

Däremot kan man inte bedöma bisatsordföljd i de på grund av avsaknaden av 

satsadverbial i de bisatserna. Informant 9-s ”innan de hittade till stugan” är ett exempel 

på en bisats utan satsadverbial. Detta innebär att obligatoriska kontexter för 

bisatsordföljd saknas bland gruppens informanters produktion.    

Återigen här kan det fastställas att variationen mellan informanternas uppnådda 

PT-nivå i morfologi och syntax är stor, att de flesta informanter, 18 av 22, processar 

olika PT-nivå i morfologi och syntax. Samtidigt kan det också konstateras att ingen 

informant processar en högre PT-nivå på morfologi än på syntax. Ännu en gång kan 

utfallet tyda på att inlärarnas böjningsrelaterade och ordföljdsrelaterade kunskaper inte 

utvecklas simultant.     

Pt-s förutsedda inlärningsordning gäller också bland D-gruppens produktion. 

Informanter som använder omvänd ordföljd har även huvudsatser med rak ordöljd i sina 

texter eller informanter som exempelvis har predikativ kongruens i sina texter har även 

morfologiska konstruktioner tillhörande lägre PT-nivåer som sammansatt tempus eller 

attributiv kongruens.    

 

 

5 Diskussion 

Som resultatet visar ligger 16 av 66 informanter på samma PT-nivå på morfologi och 

syntax. De informanterna är följande: informant 2, 13, 18 och 19 från B-gruppen, 

informant 3, 6, 15-18, 21 och 22 från C-gruppen och informant 1,2, 7, 10 från D-

gruppen. De andra 50 informanter uppnår högre PT-nivåer på syntax än på morfologi. 

Ingen av studiens informanter når till en högre PT-nivå i morfologi än i syntax. Detta 

visar att informanterna tenderar att uppnå en högre PT-nivå i syntax än i morfologi. Den 

högsta uppnådda PT-nivån i morfologi som är vanligast bland informanterna är PT-nivå 

1. 37 av 66 informanter befinner sig på PT-nivå 1 på morfologi. Detta beror på att de 

inte processar information inom eller mellan fraser och/eller att de inte uppvisar 

kontraster vid användning av morfologiska strukturer tillhörande PT-nivå 2, 3, och 4 när 

det gäller morfologi. 29 av 66 informanter processar PT-nivå 2 på morfologi som 
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innebär att de exempelvis använder morfologiska strukturer som substantivböjning i 

bestämdhet i minst två obligatoriska kontexter samtidigt som att de uppvisar lexikal 

variation mellan ett och samma substantiv (pojkar/pojkarna till exempel) Den vanligaste 

uppnådda PT-nivån i syntax är nivå 2. 37 av 66 informanter har PT-nivå 2 som sin 

högsta uppnådda PT-nivå i syntax. Anledningen till denna bedömning är att de använder 

rak ordföljd i tillräckligt många, minst 2 obligatoriska kontexter samtidigt som de inte 

använder topikalisering, eller omvänd ordfölj i minst två obligatoriska kontexter.  

28 av 66 informanter uppnådde PT-nivå 4 på syntax, eftersom de använde 

omvänd ordföljd i minst två obligatoriska kontexter samtidigt som att de också visade 

tecken på användning av rak ordföljd i minst två obligatoriska kontexter. 1 av 66 

informanter, informant 8 på D-gruppen uppnådde PT-nivå 3 på syntax, eftersom 

informanten i fråga topikaliserade fler än två gånger, men behöll den raka ordföljden i 

sina satser. Allt detta visar att diskrepansen mellan informanternas uppnådda PT-nivå i 

morfologi och syntax är stor, att de ofta inte processar samma PT-nivåer i morfologi och 

syntax. Detta i sin tur kan innebära att två av grammatikens delar, morfologi och syntax, 

utvecklas på ett icke-simultant sätt.      

Studiens resultat avviker från resultatet av Kontturis och Enlunds (2009) 

kandidatuppsats. I Kontturis och Enlunds informanters produktion var det bland annat 

vanligt förekommande att informanterna processade PT-nivå 4 på morfologi. 25 av 29 

informanter uppnådde PT-nivå 4 på morfologi till skillnad från den presenterade studien 

där ingen informant uppnådde en högre PT-nivå än nivå 2 på morfologi. Dessutom var 

det vanligare att Kontturis och Enlunds informanter befann sig på PT-nivå 4 på syntax 

jämfört med resultaten i denna uppsats. 17 av 29, drygt 60 % av deras informanter 

processade PT-nivå 4 på syntax medan 18 av 66, 27 % av informanterna klättrade upp 

till PT-nivå 4 på syntax. Dock ska det kommas ihåg att Kontturis och Enlunds 

informanter läste svenska på en högre nivå än denna studies informanter. Denna studies 

informanter läste svenska på SFI till skillnad från Kontturis och Enlunds informanter 

som läste Svenska som Andraspråk. Detta faktum kan ha bidragit till skillnaden i 

utfallet mellan studierna i fråga när det gäller de uppnådda PT-nivåerna, eftersom 

kraven som ställs på Svenska som Andraspråksstudenter som läser SVA på 

gymansienivå är högre jämfört med de som läser svenska på SFI. Detta i sin tur kan 

innebära att SVA-elever exponeras för grammatiska strukturer tillhörande de högre PT-

nivåerna i större usträckning jämfört med SFI-elever. Detta kan förklara varför 

Kontturis och Enlunds informanter generellt processar högre PT-nivåer än denna studies 
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informanter. Dessutom råder det en högre överensstämmelse mellan Kontturis och 

Enlunds informanters uppnådda PT-nivåer i jämförelse med det genomfröda studiens 

informanter. Utifrån detta kontrasterar Kontturis och Enlunds studies resultat med denna 

studies utfall, eftersom Kontturis och Enlunds studie visar (till skillnad från denna 

studies resultat) en högre korrespondens mellan inlärarnas uppnådda PT-nivåer i 

morfologi och syntax. Detta i sin tur kan tolkas som att inlärarnas morfologiska och 

syntaktiska utveckling tenderar att utvecklas i samma takt i högre utsträckning i 

jämförelse med detta arbetets utgång. På så sätt utgör Kontturis och Enlunds studie en 

motsats till denna studies resultat.         

Dessutom kan materialet, bildserien, och den valda metoden för dess beskrivning, 

självständig skrivande utan involvering från mig ha påverkat elevernas uppnådda PT-

nivåer i studien. Det är inte osannolikt att utfallet hade gestaltats annorlunda om 

informanterna fick frågor om bildserien när de genomförde bildbeskrivningen. Med 

frågor som exempelvis ”vad gör de” med svar som ”de pratar med en man med 

glasögon” och ”vad gjorde de på bilden” ”de pratade med sina kompisar” skulle 

resultatet kanske utfalla på ett annat sätt. Anledningen till detta är att möjligheten för 

användning av ett och samma ord, i detta fall verbet ”pratade” skulle då ges för 

informanterna. Detta skulle kunna innebära högre uppnådda PT-nivåer i morfologi.      

Ett annat material skulle kunna möjliggöra flera obligatoriska kontexter för 

användning av morfologiska strukturer, flera möjligheter till morfologisk variation och 

användning av satsadverbial i bisatser. Detta skulle eventuellt  ha lett till ett annat utfall 

när det gäller elevernas uppnådda PT-nivåer i morfologi och syntax. På grund av detta 

bör resultatet tolkas med en viss försiktighet. Sådana ändrade förutsättningar har 

potential att påverka informanternas uppnådda PT-nivåer. Det är långtifrån osannolikt 

att ändrade förutsättningar skulle ha lett till högre uppnådda PT-nivåer för studiens 

informanter.    

Studien visar bland annat likheter med Glahn et al (2001), Håkansson och Norrby 

(2007) och Schönström (2012) när det gäller det implikationella förhållandet mellan PT-

s olika nivåer. I alla de studier kom forskarna fram till att den bestämda 

inlärningsgången som förutsågs av PT gäller. Samma sak kan sägas om arbetet som 

genomfördes i denna uppsats. Till exempel använde alla informanter vars text innehåller 

inversion även rak ordföljd. De som använde predikativ kongruens använde även 

sammansatt tempus och/eller attributiv kongruens. Inga informanter använde inversion 

utan att de också ha använt rak ordföljd eller ingen informant använde predikativ 
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kongruens utan närvaron av exempelvis sammansatt tempus eller attributiv kongruens. 

Därmed bekräftades det implikatonella förhållandet mellan PT-s olika nivåer vilket 

innebär att processningen av de lägre strukturerna i de lägre PT-nivåerna utgör 

förutsättningar för processningen av de högre strukturerna i de högre PT-nivåerna i 

studien. Utifrån detta har studien likheter med slutsatsen i Glahn et al. (2001), 

Håkansson och Norrby (2007) och Schönström (2010). 

5.1 Avslutning 

Studien visar att inlärarna vanligtvis inte uppnår samma PT-nivåer i morfologi och 

syntax och att inlärarnas morfologiska och syntaktiska utveckling tenderar att utvecklas 

efter varandra. Eftersom studier med samma ämne, det vill säga undersökningen av 

inlärarnas uppnådda PT-nivåer i morfologi och syntax med fokus på korrespondensen 

eller divergensen mellan dem, överensstämmelsen eller diskrepansen mellan inlärarnas 

morfologiska och syntaktiska utveckling är relativt sällsynta, behövs det mer forskning 

om ämnet. Fler forskning om ämnet med material med rika möjligheter till obligatoriska 

kontexter för användning av morfologiska och syntaktiska strukturer skulle kanske 

möjliggöra uppsättandet av generella mönster om andraspråksinlärningen av svenska 

när det gäller tillägningsordningen av de morfologiska och syntaktiska strukturerna som 

tas upp i PT. Detta i sin tur skulle potentiellt kunna leda till en mer detaljerad 

beskrivning av andraspråkselevers grammatiska utveckling i morfologi och ordföljd.     
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Bilaga 2 
 

Samtycke om deltagande i studien 
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Skribenten som genomför studien är Attila Czaholi (attilaczaholi@mail.com) 

Handledare: Gisela Håkansson (gisela.hakansson@ling.lu.se) 

 

Jag vill säga en stor tack till dig som bestämde att delta i denna studie om grammatiska 

utvecklingsnivåer. Det enda som du kommer att göra är en beskrivning av en bildserie 

bestående av åtta bilder.  

Ditt namn avidentifieras i studien. Detta innebär att ditt namn inte kommer att synas på 

studien. Dina uppgifter kommer inte att användas i andra sammanhang än studien. 

 

Med din signatur bekräftar du att du har läst texten ovan, att du vill delta i studien samt 

att din bildbeskrivning får användas i studien. 

 

Namnteckning:______________________________      
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