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Sammandrag 

 

I den föreliggande studien undersöktes PT-nivåer inom morfologin och syntaxen 

uppnådda av 19 SFI-elever som studerade i samma grupp, kurs C. Syftet var att synliggöra 

och jämföra deltagarnas grammatiska kunskaper. Studien syftade också till att beskriva 

hur grammatisk kompetens förhåller sig till lexikal variation avseende verbanvändning i 

undersökningsgruppen. Deltagarnas skriftliga produktion (57 elevtexter) analyserades 

utifrån processbarhetsteorin och i förhållande till deltagarnas verbanvändning då antal 

använda verb presenterades och verben klassificerades utifrån deras  frekvens. Resultatet 

visar att eleverna ligger på olika PT nivåer både inom morfologin och syntaxen och 

spridningen är tämligen större inom morfologin. Resultatet i den undersökta gruppen 

visar också att inlärarens utveckling inom morfologin och syntaxen inte alltid sker 

simultant. Avseende verbanvändning finns det en tendens att de inlärare som befinner sig 

på högre PT-nivåer använder fler verb och visar en större användning av mindre 

frekventa, framför allt abstrakta mentala verb. 
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1 Inledning 
Svenska för invandrare (förkortat SFI) är en utbildningsform avsedd för de vuxna 

individer med annat modersmål än svenska som befinner sig i början av 

andraspråksinlärningen, den syftar till att ge dem grundläggande kunskaper i svenska 

språket (Skolverket, 2018:7).  

SFI-skolan är indelad i tre studievägar: 1, 2, 3 med hänsyn till studerandes 

bakgrund, förutsättningar och mål samt i fyra kurser: A, B, C, D inom de studievägarna. 

Då SFI riktar sig till vuxna personer som har olika bakgrunder och erfarenheter präglas 

utbildningen av flexibilitet och anpassning till den enskilde individens förutsättningar och 

behov (Skolverket 2018:7). Till skillnad från andra skolformer har SFI kontinuerligt intag 

av elever, studietidsramar är flexibla och elever har en möjlighet att studera i sin egen 

takt. Lärarens ansvar är då att bedöma kontinuerligt varje elevs utveckling och framsteg 

samt förutsättningar för fortsatta studier på SFI. 

Alla de ovannämnda faktorerna gör att SFI-lärarens utmaning blir att hitta ett 

särskilt undervisningssätt med mycket flexibilitet och individuell anpassning och då är 

det extra viktigt att ha en tydlig bild kring elevernas andraspråksinlärning och bl.a. 

utveckling av deras grammatiska kompetens.  

Min förhoppning är att undersökningens resultat kommer att bidra till 

ämnesdidaktisk kunskap som SFI-lärare ska kunna använda i sitt yrke. Att kunna 

synliggöra varje elevs redan uppnådda individuella nivå och den nivå som eleven är redo 

att processa i sin språkinlärning kan ge läraren en klarare bild av var eleven befinner sig 

samt en möjlighet att optimalt utforma och individanpassa undervisningen. 

 

2 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka grammatisk kompetens hos 19 elever som 

studerar i samma grupp på SFI, kurs C, spår 2 genom att analysera deras skriftliga 

produktion avseende morfologin och syntaxen utifrån processbarhetsteorin (förkortat PT; 

Pienemann 1998). Studiens intention är att beskriva om det finns tydliga skillnader mellan 

uppnådda morfologiska och syntaktiska nivåer hos varje enskild individ och om så är 

fallet vilket av de områdena utvecklas snabbare – det morfologiska eller det syntaktiska. 

Jag syftar dessutom till att analysera hur de uppnådda nivåerna förhåller sig till 

deltagarnas verbanvändning och om det finns ett samband mellan deras grammatiska och 

lexikala kapacitet.  

Frågor som ska besvaras för att uppnå uppsatsens syfte är följande: 
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1 Ligger alla SFI elever som går i samma C-grupp, spår 2 på samma PT-nivå?  

2. Hur förhåller den morfologiska och den syntaktiska delen sig till varandra hos 

varje elev?  

3. Hur förhåller sig elevernas grammatiska förmåga till lexikal variation inom 

verb? 

3 Teoretisk bakgrund  
För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av 

processbarhetsanalys (förkortat PT-analys) som framgångsrikt har prövats i många 

studier avseende olika språk, bl.a. svenska. Processbarhetsteorins bakgrund, 

nyckelbegrepp samt struktur med fastställda stadier i andraspråksinlärarens grammatiska 

språkutveckling redogörs för. Då uppsatsen även innehåller undersökning av 

verbanvändning med vidare koppling till PT-nivåerna följs avsnitten avseende PT av ett 

avsnitt där ordförrådsutveckling vid andraspråksinlärning med fokus på verblexikon 

beskrivs. 

3.1 Processbarhetsteorin 

3.1.1 Processbarhetsteorins bakgrund: interimspråket och 

Levelts modell 

Processbarhetsteorin (Pienemann 1998) bygger på en kognitiv syn på språkinlärningen 

och lägger fokus på inre processer som sker inom individen när språket lärs in och 

används. Teorin ägnar sig åt att beskriva och förklara utvecklingsstadier i 

språkinlärningen och tar avstamp i begreppet interimspråk och i Levelts (1989) 

psykolingvistiska processningsmodell som presenteras vidare.  

I interimspråksteorin (Selinker 1972) betraktas inlärarspråk som ett speciellt system 

konstruerat av individen på väg till målspråket där inläraren prövar sina egna hypoteser, 

skapar en egen version av målspråket och följer sin inre studieplan. Vad gäller svenska 

språket gjorde Kotsinas (2005) en interimspråksanalys där hon undersökte både 

grammatiska strukturer (bl.a. verbfraser med hjälpverb) och ordförråd i invandrarsvenska.      

Interimspråket är ett dynamiskt, utvecklande system som är unikt för varje inlärare. 

En slutsats som interimspråksforskare har kommit fram till är att det finns en universell 

inlärningsordning med förutbestämda stadier som är samma för alla andraspråksinlärare 

oavsett varken individens första språk eller målspråk (Håkansson 2013:152).  
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Levelts (1989) modell handlar om hur produktion av talade yttranden successivt går 

till i tre huvudområden: begreppsbildare, formulator och artikulator.  Modellen var 

orienterad mot processningsprocedurer som sker hos vuxna förstaspråkstalare men har 

visat sig vara applicerbar även på andraspråksinlärning då den leder till tvåspråkig 

processande där procedurer växer från ord- till textnivå i en hierarkisk ordning 

(Pienemann & Håkansson 1999:390-391). Hierarkin bygger på ett implikationellt 

förhållande, dvs. ingen nivå kan hoppas över och inläraren tillägnar sig språkets 

grammatiska strukturer stegvis efter varandra. Varje processningsnivå är kopplad till 

vissa grammatiska strukturer och processande av högre strukturer är inte möjligt förrän 

lägre strukturer har blivit processade (Pienemann 1998:7). Processande innebär att en 

individ tar till sig, analyserar, tolkar och själv producerar en viss struktur och är då redo 

att gå vidare till nästa nivå. Håkansson jämför PT-hierarkin med en stege ”där inläraren 

klättrar uppåt” och måste ställa sig på en pinne i taget för att ta sig upp (Håkansson 

2013:152). Den universella språkinlärningsordningen och dess stadier som presenterades 

i Pienemanns studie (1998:7) är följande: 1 – tillgång till lemma/ord, 2 – 

kategoriprocedur, 3 – frasprocedur, 4 – satsprocedur, 5 – bisatsprocedur. 

Ett huvudbegrepp i processbarhetsteorin är informationsöverföring som sker vid 

inlärarens språkliga produktion. Ju mer språket utvecklas desto mer utvidgas 

överföringen och processningsprocedurer byggs på varandra: först är det enstaka ord som 

inte är grammatiskt kopplade till varandra utan förekommer i sin oböjda form, sedan 

börjar inläraren överföra information mellan ord inom en fras vilket åtföljs av vidare 

utveckling då informationsutbyte sker mellan fraser i en sats och slutligen mellan bisatser 

och huvudsatser i en mening (Pienemann & Håkansson 1999:392; Håkansson 2013:152). 

Det är anmärkningsvärt att processande av en struktur inte handlar om att strukturen alltid 

produceras korrekt utan om att den har blivit analyserad, bearbetad och inkluderad i 

inlärarens interimspråk.  

3.1.2 PT:s utvecklingsnivåer för svenska språket 

Pienemann och Håkansson har tillämpat processbarhetsnivåer till svenska språket och 

presenterat dem i sin artikel (1999) där de har sammanställt studier inom flera 

skandinaviska språk, bl.a. svenska i relation till processbarhetsteorin.  

De fem PT-nivåerna ligger till grund för analysmodellen utarbetad av Flyman 

Mattsson och Håkansson (2010). De kommer att förklaras nerifrån för att beskriva hur 

språkutvecklingen går till.  
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På den första ordnivån fokuserar inläraren på att lära sig nya ord utan att böja dem, 

så användningen kan se målspråksenlig ut utan att individen är medveten om det: en bok, 

min/mitt/mina bok, många/mycket/alla bok (substantivet har lärts in i singularform). 

Satser byggs inte än och kommunikationen sker genom att enstaka ord ”staplas på 

varandra”, dvs. nödvändiga lexikala enheter är med i inlärarens yttrande, men det saknas 

grammatisk struktur och samspel mellan dem: inte vill, inte skola idag. Inläraren använder 

ofta helfraser som inte kan brytas: haentrevlighelg, hurmårdu. På den första nivån är 

hjärnan fokuserad på att samla ord och lagra in dem i långtidsminnet.  

På nivå två processar inläraren ordgrammatik: lär sig numerus, genus, kasus på 

substantivet samt börjar sätta verb i enkla tempus: presens, preteritum. Grammatiska 

former används delvis korrekt eftersom en och samma ordklass t.ex. substantiv har olika 

kategorier som inte lärs in simultant: en stor träd, många höga husar. Ord börjar sättas 

samman i enkla satser och SVO-ordföljd börjar tillämpas: Jag åkte i buss. Negationen 

placeras delvis korrekt: efter hjälpverb men före huvudverb. T.ex. Jag kan inte kommer. 

Jag inte kommade.   

På den tredje nivån börjar informationen överföras mellan ord i en fras och 

adjektivet böjs efter substantivet i attributiv ställning i nominalfras, t.ex. en glad kompis 

– mina glada kompisar, ett glatt barn – många glada barnar. Inläraren börjar använda 

verbfraser med sammansatta tempus eller med hjälpverb vilket också kräver grammatisk 

samordning: ska söka, vill åka, har varit. Individen börjar variera meningsbyggnaden 

genom att spetställa tids-/platsadverbial eller objekt men utan inversion: Imorgon jag ska 

åka till Karlskrona med min familjen, vilket tyder på att inläraren är redo att processa 

omvänd ordföljd som tillhör PT-nivå fyra (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:68–69). 

Negationen börjar placeras efter huvudverb i huvudsatser: Flickan hittade inte mamma. 

På nivå fyra processas grammatisk information över frasgränsen: adjektivet börjar  

kongrueras i predikativ ställning: hundarna är hungriga, vi var mycket glada, jag var 

rolig – alla var roliga, och inläraren visar således att hen ”har överblick över hela satsen” 

(Håkansson 2013:155). Omvänd ordföljd förekommer och spetställning av en annan 

satsdel än subjekt sker med inversion, t.ex. Sedan kom min man. I skola studerar jag 

svenska. Negationen placeras efter det finita verbet korrekt i huvudsatser men felaktigt i 

bisatser: Jag åkte inte tåg. Jag tycker att man måste inte röka. Detta tyder på att individen 

har lärt sig regel om negationsplacering i huvudsatser och övergeneraliserar den då hen 

inte ännu skiljer mellan huvudsatser och bisatser (Håkansson 2013:155). 
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På den sista femte nivån utvecklas individens grammatiska kompetens inom 

syntaxen ytterligare och informationsöverföring bredas ut till hela meningen. Inläraren 

börjar skilja mellan huvudsatser och bisatser och tillämpa respektive regler avseende 

negationsplacering: Byborna blev arga för att de inte såg någon varg. Individen börjar 

använda rak ordföljd i indirekta frågor: De frågade varför han inte kom. Flyman Mattsson 

och Håkansson (2010:69) kallar den nivån för textnivå då inläraren har nu en grammatisk 

helhetssyn över texten med alla dess beståndsdelar.   

3.2  Verblexikon vid andraspråksinlärning   

Språkbehärskningen som helhet förutsätter inte bara tillägnande av grammatiska regler 

men också ordförrådsutveckling. Till skillnad från grammatikinlärning där individen kan 

följa bestämda regler avseende morfologin och syntaxen måste lexikala enheter läras in 

”en sak i sänder” vid lexikoninlärning (Ekerot 2015:22). Vid andraspråksutvecklingen 

finns det inga tidsgränser och processen pågår hela livet då ordförrådet fylls på: ”breddas 

ut” när nya ord lärs in och ”fördjupas” när nya betydelser av redan inlärda ord tillkommer. 

Det tar lång tid att bygga upp lexikonet på ett andraspråk och ordets ordklass påverkar 

enligt forskarna hur lätt ett ord lärs in.  

Verb är mindre kontextbundna än t.ex. substantiv, har ofta flera olika betydelser 

som förekommer i olika sammanhang och användardomäner, så de bör ”läras in i 

varierande kontexter” (Enström 2013:185). Vissa verb t.ex. stå, sitta, titta, prata är 

konkreta, andra t.ex. tycka, påverka, tro, förändra är mer abstrakta i sin betydelse och är 

därför svårare att lära sig. Språkkompetensen innebär också att kunna samspelet mellan 

regler och lexikala faktorer vilket kan vara komplicerat och pekar på nära samband mellan 

grammatiken och lexikonet (Ekerot 2015:22).  

Verbordförrådet hos alla språkanvändare består av ett litet antal basala verb och ett 

stort antal mindre frekventa verb. Viberg (2004:203) har fastställt utifrån sina empiriska 

studier bland L1 och L2 barn att av svenskans 10 000 olika verb utgör de mest frekventa 

20 verb (både kopula och hjälpverb men även innehållsverb) 46 % av verbanvändning 

vid skivproduktion. Han påpekar att ”verben har en mer bunden fraseologi i form av till 

exempel valens”, dvs. deras semantiska och syntaktiska förbindelser med omgivningen, 

vilket gör att de är bundna till en mer komplex syntaktisk information vilket kan orsaka 

svårigheter för andraspråksinlärare (Viberg 2004:186). I sin studie delar Viberg 

(2004:204) in svenska verb i tre stora grupper med flera semantiska underfält: konkreta 

verb (kroppsställning, förflyttning, ägande, manipulation, existens/produktion, fysisk 
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kontakt, övriga), mentala verb (metaspråklig, verbal kommunikation, reception, 

kognition, önskan, övriga) och grammatiska verb (dynamiska, aspektuella, modala). 

    

4 Tidigare forskning 
Det har genomförts en del forskning utifrån PT i olika språk där teorins universella 

natur har bekräftats. Flera av de studierna nämns av Håkansson (2013:157): arabiska, 

kinesiska, italienska, japanska osv. 

Det har även gjorts en stor del undersökningar inom svenska som andraspråk i 

relation till PT. Pienemann och Håkanssons (1999) har sammanställt 14 studier inom 

grammatisk utveckling hos andraspråksinlärare av svenska samt har undersökt studiernas 

resultat i förhållande till PT-prediktioner angående språkinlärningens implikationella 

hierarki. De sammanställda studierna sprider sig under två decennier samt skiljer sig åt 

vad gäller datasamlingsperiod: från longitudinella (från fem månader till fem år) till 

tvärsnittsundersökningar, deltagargruppsstorlek (från 4 till 999 personer), deltagarnas 

ålder (både barn och vuxna), deltagarnas modersmål, datainsamlingsinstrument (muntlig 

och skriftlig produktion), olika fokusområden inom morfologin och syntaxen. Trots det 

breda undersökningsspektrumet har de sammanställda resultaten påvisat att PT-

förutsägelser om inlärningsordning är giltiga vilket ger ett empiriskt stöd till teorins 

prediktioner både specifikt för svenska språket och generellt för övriga språk (Pienemann 

& Håkansson 1999:417). Jag nämner några av de studierna som jag hänvisar till vidare 

vid analys och diskussion av mina resultat.  

Hyltenstams studie (1977) var den första som handlade om inlärning av svenska 

som andraspråk med fokus på ordföljd och negationsplacering där 35 olika modersmål 

var representerade i undersökningsgruppen. I studien fastställdes universella 

inlärningsstadier för inversion och negationsplacering oavsett inlärarnas L1 vilket stödjer 

PT-prediktioner. Vad gäller morfologin har Hammarberg (1996) studerat adjektivböjning 

i attributiv och predikativ ställning i sex vuxna deltagares muntlig produktion i syfte att 

pröva PT-prediktioner för morfologin. En viktig slutsats som forskaren har kommit fram 

till är att numeruskategori lärs in före genuskategori.  

Svenska språket har studerats utförligt utifrån PT. Håkansson och Norrby (2007) 

har jämfört andraspråksinlärning hos studenter på Malmö Högskola i Sverige med 

främmandespråksinlärning av svenska hos studenter på University of Melbourne i 

Australien. Forskarna har bl.a. kommit fram till att deltagarnas grammatiska kompetens 

utvecklas i överensstämmelse med PT-prediktioner oavsett hur mycket språklig input de 
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har fått. Resultaten har även visat att det finns ingen skillnad mellan muntlig och skriftlig 

produktion då deltagarna som har klarat att producera en struktur skriftligt har också gjort 

det muntligt och att planeringstid vid skrivande inte påverkar studenternas PT-nivåer.  

Språkkomplexiteten och huruvida man lägger samband mellan skapade kontexter och 

lämpliga strukturer har visat sig bero på vilken inlärartyp man är (Norrby & Håkansson 

2007:107).     

Det har även genomförts flera tvärspråkliga studier med inkludering av svenska 

språket. Glahn, Håkansson, Hammarberg, Holmen, Hvenekilde och Lund har undersökt 

utifrån PT och jämfört inlärningsordning i tre skandinaviska språk: danska, svenska och 

norska med fokus på adjektivböjningar i attributiv och predikativ ställning samt på 

negationsplacering i bisatser hos 47 vuxna andraspråksinlärare (Glahn m.fl. 2001). För 

att uppnå en högre reliabilitet kombinerade forskarna tre analyskriterier vad gäller 

inlärningen: första förekomstkriteriet, 50%-kriteriet och 80%-kriteriet (de diskuteras 

närmare i avsnitt 5.4.1). Studiens resultat stödjer PT-förutsägelser om den implikationella 

inlärningsordningen både avseende morfologin och syntaxen, dvs. att kongruens inom 

fras (attributiv) tillägnas före kongruens mellan fraser (predikativ) som i sin tur tillägnas 

före negationsplacering i bisatser (informationsutbyte mellan satser). Glahn m.fl. har även 

kommit fram till att inom morfologin processas adjektivets numeruskongruens tidigare 

än genuskongruens och att inlärare överanvänder utrumgenus på bekostnad av neutrum. 

Forskarna drar även paralleller mellan hierarkisk utveckling av attributiv och predikativ 

kongruens och tillägnande av numerus- och genuskategorier (Glahn m.fl. 2001:413–414). 

Eklund Heinonen (2009) har prövat PT på muntlig produktion under TISUS-test 

och jämfört resultat hos godkända och underkända testtagare. Undersökningens resultat 

har bl.a. visat att de godkända testtagarna har uppvisat förekomst av betydligt fler 

obligatoriska kontexter inom syntaxen och morfologin än dem som har blivit underkända 

vilket tyder på en högre språkvariation och komplexitet i de godkända testtagarnas 

produktion. Vad gäller morfologin har det konstaterats att de underkända testtagarna 

behärskar numeruskongruens i högre grad än genuskongruens, medan de godkända 

behärskar de båda delarna vilket stämmer överens med Glahns m.fl. (2001) och 

Hammarbergs (1996) fynd om att numeruskongruens tillägnas före genuskongruens. Det 

finns en överensstämmelse mellan bedömarnas betygsättning och PT-nivåer som 

testtagarna befinner sig på vilket visar att PT-analys kan tillämpas vid provbedömning i 

kombination med andra bedömningsverktyg (Eklund Heinonen 2009:2).  
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5 Metod och material 
Datainsamling är ett avgörande moment som påverkar undersökningens kvalitet. 

Denscombe (2016:234) påpekar att val av metod för datainsamling ska grundas framför 

allt på den pragmatiska aspekten, dvs. metodens användbarhet och lämplighet för studien, 

så att ”rätt sak” faller på ”rätt plats”. I det föreliggande avsnittet redogör jag för 

datainsamlingen, materialbearbetningen, analysmetoden och resultatredovisningen. 

5.1 Urval och undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen består av 19 SFI-elever som studerar i samma grupp, på kurs C, 

spår 2. Elevernas skolbakgrund från hemlandet varierar från fem till tolv år. De har 

studerat på SFI olika länge (från fem månader till två år).  Deras vistelsetid i Sverige 

skiljer sig från flera månader till fem år, snitt är två år.   

Valet av deltagare var till viss del ett bekvämlighetsurval eftersom samtliga studerar 

i min grupp. Genom att ha eleverna tillgängliga under en längre period fick jag en 

möjlighet att använda flera instrument och skrivtillfällen för att elicitera relevanta 

grammatiska strukturer. Antalet deltagare är inte stort, men tillräckligt för studiens syfte 

att synliggöra grammatisk och lexikal kapacitet hos elever som studerar i samma grupp.  

5.2 Pilotundersökning 

Pilotstudie anses vara en god praxis för att pröva datainsamlingsverktyg innan 

forskningen sätter igång. På så sätt kan forskaren se hur de valda instrumenten och den 

valda metoden fungerar i verkligheten och vid behov åtgärda eventuella brister 

(Denscombe 2016:237). Före datainsamlingen genomfördes ett pilottest där elever som 

studerar i min grupp beskrev en tecknad bildserie bestående av sex bilder. Vid detta 

skrivtillfälle valde jag att inte ge eleverna instruktioner utan att låta dem producera fritt 

och spontant. Resultatet visade dock att i de producerade texterna saknades relevanta 

obligatoriska kontexter inom morfologin, t.ex. nominalfraser och verbfraser med 

sammansatta tempus. Materialet visade snarare vad eleverna behärskade inom syntaxen 

vilket gjorde det omöjligt att bedöma deras grammatiska kompetens inom morfologin på 

nivå tre och fyra (sammansatta tempus i verbfras, adjektivkongruens i attributiv och 

predikativ ställning) som var av stort intresse i den här undersökningen. I uppföljande 

helgruppssamtal uppgav eleverna att uppgiften hade upplevts av dem som för abstrakt 

och de hade saknat tydliga instruktioner om innehållet. Deras osäkerhet återspeglades 

antagligen i den skriftliga produktionen. 
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5.3 Genomförande av datainsamling 

Undersökningens instrument justerades utifrån pilottestet innan datainsamlingen och jag 

valde att låta eleverna skriva flera olika texter för att locka fram relevanta obligatoriska 

kontexter inom morfologin och syntaxen. Vid genomförande av PT-analysen uppmanar 

Flyman Mattsson och Håkansson (2010:64) till att samla in en bred variation av inlärares 

produktion för att få med så många relevanta strukturer som möjligt och att använda texter 

i olika genrer då de öppnar upp för olika strukturer.  

Vid skrivuppgifternas utformning valde jag att använda mig av vissa 

eliciteringsstrategier: frågestrategi, eliciterad produktion och berättande till bilder 

(Flyman Mattsson & Håkansson 2010:64), men att samtidigt lägga mest fokus på 

deltagarnas egen skriftliga produktion. Eleverna fick skriva egna texter utifrån 

förutbestämda instruktioner och uppmaningar med syftet att framkalla vissa obligatoriska 

kontexter. På så sätt kunde spontanitet och autenticitet behållas i viss mån i deltagarnas 

produktion. 

Den första skrivuppgiften, att skriva om en av sina semesterresor, var kopplad till 

inlärarnas personliga erfarenheter där min intention var att skapa ett kontextuellt stöd. 

Deltagarna fick även tydliga instruktioner ang. innehållet i form av vägledande frågor 

(bilaga B). Därefter fick de skriva några meningar om sina framtidsplaner då mitt syfte 

var att elicitera verbfraser med sammansatt tempus (futurum i det fallet). Många texter 

blev dock fattiga på adjektiv och dess kontraster vilket försvårade analys av attributiv och 

predikativ kongruens. Innan nästa skrivtillfälle gick vi på en gemensam utflykt och sedan 

bad jag eleverna att berätta om utflykten och beskriva naturen. Anledningen till detta var 

att ge deltagarna ett tillfälle att ha en gemensam personlig upplevelse som de efteråt kunde 

beskriva med egna ord. Slutligen fick eleverna skriva en sista text och beskriva en 

bildserie bestående av sex foton som handlade om ett borttappat barn i ett köpcentrum. 

Bilderna hämtades från en allmän webbsida www.google.se. Sista bilden i bildserien 

saknades och eleverna ombads att skriva egna avslutningar. Deltagarna fick stödfrågor 

och skriftliga instruktioner i vilka de uppmanades till att lägga extra fokus på att skildra 

detaljer (bilaga C). Eleverna skrev samtliga texter utan något hjälpmedel och ombads att 

inte samtala med varandra. Miljön vid uppgiftens genomförande liknade således en sådan 

vid en provsituation.    

Sammanfattningsvis kan det konstateras att deltagarnas skrivande som hade 

planerats vara ganska fritt och spontant från början justerades under studiens gång utifrån 

elevernas skriftliga förmåga samt studiens syfte och frågeställningar. Processen blev styrd 

http://www.google.se/
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avseende uppgiftens utformning och instruktioner kring innehållet och genomförandet. 

Den åtgärden var nödvändig för att locka fram systematiska förekomster av relevanta 

strukturer. 

Som en följd tog datainsamling en längre tid - cirka två veckor, materialet blev 

tämligen omfattande då deltagarna sammanlagt producerade 57 texter. Å ena sidan ledde 

detta till att PT-analysen krävde mer tid, å andra sidan gav det mig ett mer omfattande 

analysmaterial med önskade obligatoriska kontexter. 

5.4 Bearbetning av material och analysmetod 

5.4.1 Grammatikanalys utifrån PT, kriteriet av den första 

systematiska förekomsten 

Materialet som består av 57 elevtexter har analyserats och tolkats utifrån 

processbarhetsteorin. SFI-elever anses kunna substantivböjning, enkla tempus och 

meningsproduktion när de har klarat B-kurs vilket innebär att nivå ett och två redan har 

processats. Pilotundersökningen har också visat att samtliga redan processar grammatik 

på ordnivå, dvs. de böjer substantiv, använder enkla tempus och bygger meningar som 

innehåller subjekt, verb, ofta objekt och tids-/platsadverbial.  Därför fokuserar 

undersökningen endast på morfologiska och syntaktiska strukturer på nivå tre – frasnivå 

och fyra – satsnivå (attributiv och predikativ adjektivkongruens, sammansatta 

tempus/verbfraser med hjälpverb inom morfologin, ordföljd med varierande 

spetsställningar och bisatsanvändning inom syntaxen) samt på syntaktiska strukturer på 

nivå fem – textnivå (indirekta frågor och satsadverbialsplacering i bisatser) då inga 

morfologiska strukturer tillkommer på den nivån.  

För bedömning av grammatisk kapacitet utifrån processbarhetsteorin använder jag 

A-delen av Flyman Mattssons och Håkanssons (2010) analysmodell som fokuserar på 

grammatisk processande och tolkar den första systematiska förekomsten av en struktur 

som tecken på att inläraren har börjat processa på en viss nivå.  Pienemann (1998:144) 

kallar det ”the emergence criterion”. Systematiken ligger i att individen måste visa 

användning av en struktur i varierande kontexter och med kontrasterande exempel. 

Håkansson (2004:154) kallar det för den första produktiva förekomsten. Vid morfologisk 

kontrast krävs det att samma ord ska förekomma i olika former, t.ex. trevlig-trevliga vid 

numeruskongruens, trevlig-trevligt vid genuskongruens. Lexikal kontrast innebär att det 

finns minst två kontrasterande former av en struktur med olika ord, t.ex. om inläraren har 

skrivit en nominalfras där det förekommer singular t.ex. en duktig elev ska det finnas 
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exempel på attributiv kongruens i plural t.ex. glada flickor för att strukturen ska anses 

vara processad.  

Eklund Heinonen (2009:76) påpekar att systematiskt användande-kriterium och 

kontrasterande exempel minskar risken för att bli vilseledd av inlärda fraser, komplexa 

oanalyserade lexikala enheter som kan kännas igen på sin avancerade grammatik som 

ligger långt över inlärarens aktuella nivå. Vad gäller grammatisk processande även om en 

sådan fras innehåller vissa strukturer pekar det inte på att individen har processat dem 

eftersom hen inte är kapabel att bryta ner uttrycket och använda dess biståndsdelar i andra 

sammanhang (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:65). T.ex. Hur mår du? Vi ses 

imorgon. Ett ytterligare exempel kan vara en mallinledningsfras inom den återberättande 

genren ”Jag vill skriva/berätta om + nominalfras” som vanligtvis lärs in av elever 

eftersom den är användbar och kan tillämpas vid flera tillfällen. Därför är mitt antagande 

att den inte kan i sig själv räknas som tecken på processande inom modala verbfraser då 

den förekommer i sin oförändrade form i olika texter. Bilden måste således kompletteras 

av flera förekomster av komplexa verbfraser för att kunna bedöma att inläraren håller på 

att processa verbfraser med sammansatta tempus. 

För att fastställa att eleverna har processat en viss struktur har jag såsom i flera 

tidigare studier (t.ex. Glahn m.fl (2001), Eklund Heinonen (2009) etc.) valt att leta efter 

minst två förekomster av en morfologisk struktur i obligatoriska kontexter med lexikala 

och där det är möjligt morfologiska kontraster som innebär t.ex. att ett och samma 

adjektiv används i singular och plural: jag var rolig – alla var roliga. Den morfologiska 

kontrasten har dock visat sig vara svårare att hitta i undersökningsmaterialet då det finns 

få förekomster av samma adjektiv i olika former i deltagarnas texter vilket kan ha 

påverkat resultatens trovärdighet och kan ses som undersökningens begränsning då den 

morfologiska kontrasten hade varit ett extra starkt tecken på att kongruensen håller på att 

processas. Däremot pga. undersökningens omfattning är det inte möjligt att fullständigt 

tillämpa kriteriet av morfologisk kontrast, och dessutom påpekar Eklund Heinonen 

(2009:76) att man inte kan ställa det som ett absolut krav. Därför känner jag mig trygg 

vid tillämpning av den första systematiska förekomsten-kriteriet i den utsträckning som 

är möjlig utifrån det samlade materialet.   

 Vid analys av morfologin är det viktigt att ha i åtanke att processade strukturer inte 

behöver vara målspråksenliga avseende genus, t.ex. nominalfras en stor träd visar att 

inläraren korrekt tillämpar attributiv numeruskongruens trots att genuskongruensen är 

felaktig, och håller således på att processa frasnivån (Flyman Mattsson & Håkansson 
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2010:69). Glahn m.fl. har samma approach till kongruensen:” …matching forms are 

counted as showing agreement whether or not their forms matched the gender of the target 

norm” (Glahn m.fl. 2001:397). Däremot betraktas utelämnade grammatiska strukturer, 

t.ex. där det saknas subjekt: Sedan väntade på min man, som felaktiga (Flyman Mattsson 

& Håkansson 2010:70).  

Det är också viktigt att tänka på att PT-analysmodellen inte är avsett för att studera 

stavning och interpunktion utan fokuserar på grammatiska utvecklingsstadier. Därför 

anses eventuella stavfel vara oväsentliga och påverkar inte bedömning av informanternas 

grammatiska kompetens (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:64, 66).    

Vad gäller syntaxen pga. risk för inlärda fraser har jag valt att bedöma texterna 

utifrån två förekomster av en struktur i olika obligatoriska kontexter samt att notera vid 

resultatredovisningen hur många gånger en syntaktisk struktur ifråga förekommer hos 

varje deltagare. Detta kan också hjälpa att synliggöra hur långt deltagaren har kommit i 

sitt processande inom syntaxen samt att belysa texternas syntaktiska variation som anses 

av forskarna vara en viktig del av språkutvecklingen (Flyman Mattsson och Håkansson 

2010:67). Enligt Kursplanen för SFI är meningsbyggnadsvariation ett väsentligt moment 

vid bedömningen av elevernas skriftliga produktion (Skolverket 2018:32). 

5.4.2 Verblexikonanalys 

Ett annat krav som ställs för SFI-elevers skriftliga förmåga på kurs C handlar om att 

eleven ska visa variation i ordförråd, från en viss variation för E-betyget till en god 

variation för A-betyget (Skolverket 2018:32). Därför har jag även valt att undersöka 

materialet avseende deltagarnas verblexikon och studera ett eventuellt samband mellan 

deras grammatiska kompetens och verbanvändning. Att undersöka ordvariation ingår 

som tredje komponent i C-delen i Flyman Mattssons och Håkanssons (2010) PT-

analysmodell där mest fokus läggs däremot på individuell språkutveckling och inlärarens 

ordvariation ställs i förhållande till hens tidigare texter.  

I min studie görs en uppräkning av ett antal olika verb i deltagarnas texter samt 

analys och tolkning av förhållandet mellan frekventa och mindre frekventa verb i 

elevtexterna. En vanlig metod vid analys av ordvariation är att relatera verbantalet till det 

totala antalet ord.  Det är dock inte syftet med den här studien som är mer fokuserad på 

kartläggningen av elevernas grammatiska kompetens. Därför avgränsar jag den delen av 

studien till att ge en översikt över deltagarnas verbanvändning samt att undersöka ett 

eventuellt samband mellan den och elevernas grammatiska kompetens bedömd utifrån 

PT. Som analysverktyg använder jag Språkbankens digitala lista på  rangordnade 56 mest 
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frekventa verb (här återgivna i grundform) i vuxna andraspråksinlärares skriftliga 

produktion (SweLL-corpus of L2 learner`s essays).  

 

Tabell 5.1 på de 56 mest frekventa verb (inkl. kopula, hjälpverb och innehållsverb) i inlärarnas produktion 

enligt SweLL. 

1 Vara 15 Tycka 29 Heta 43 Lära 

2 Ha 16 Skriva 30 Börja 44 Förstå 

3 Kunna 17 Se 31 Läsa 45 Ringa 

4 Skola 18 Veta 32 Känna 46 Dricka 

5 Vilja 19 Stå 33 Betyda 47 Prata 

6 Komma 20 Tro 34 Lyssna 48 Arbeta 

7 Finnas 21 Behöva 35 Sitta 49 Titta 

8 Gå 22 Ligga 36 Hålla 50 Höra 

9 Måste 23 Tala 37 Åka 51 Passa 

10 Få 24 Bo 38 Gälla 52 Handla 

11 Göra 25 Äta 39 Köpa 53 Sätta 

12 Bli 26 Tänka 40 Använda 54 Hitta 

13 Ta 27 Ge 41 Tala 55 Visa 

14 Säga 28 Bruka 42 Välja 56 Spela 

Vid verbanalysen avseende frekvensen utgår jag också från Vibergs (2004) 

klassifikation (se avsnitt 3.2). 

5.5 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) informerades deltagarna 

muntligt och skriftligt med hjälp av tolk om studiens syfte, villkor för deras deltagande 

samt om att deltagandet var frivilligt, kunde avbrytas när som helst, anonymt och att deras 

namn inte skulle framkomma i uppsatsen då de skulle betecknas slumpmässigt med 

bokstäver i alfabetisk ordning. Jag förklarade för deltagarna att materialet och all relevant 

information enbart skulle användas i forskningssyfte enligt nyttjandekravet och att inga 

andra än jag skulle få tillgång till deras personliga uppgifter. De har skrivit under 

Informationsbrev och samtycke (se bilaga A) som enligt Denscombes (2016:438) 

rekommendation också innehåller min kontrasignering för att markera att den även 

”förbinder forskaren att hålla sin del av överenskommelsen”.  
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5.6 Reliabilitet och validitet 

Studien innehåller både kvantitativ beskrivning av data då den går ut på att räkna upp 

bestämda grammatiska strukturer och lexikala enheter (verb) i deltagarnas skriftliga 

produktion och kvalitativ analys då de uppräknade grammatiska strukturerna undersöks 

utifrån PT samt lexikala enheterna analyseras avseende deras frekvens. PT-

analysmetoden som används i studien är beprövad i andra liknande undersökningar. 

Metoden och analyskriterier beskrivs mer ingående i avsnitt 5.4.  

Vad gäller studiens reliabilitet och validitet har materialets ringa omfång säkerligen 

påverkat resultatets validitet vilket diskuteras i avsnitt 5.3 och tas även upp vid 

resultatanalys (se avsnitt 6.1.1). Som forskare tar jag hänsyn till detta och är även 

medveten om att det finns vissa tolkningsbara moment i elevernas texter som möjligen 

skulle ha tolkats annorlunda av en annan forskare. För att öka validiteten i min studie 

försöker jag enligt Vetenskapsrådets rekommendationer (2017:25) ge en tydlig och 

strukturerad redovisning av det insamlade materialet och dess analys. 

 

6 Analys och resultat 
I det här avsnittet presenteras resultat av textanalys utifrån PT i två tabeller avseende 

morfologisk respektive syntaktisk kompetens. I tabell 6.1 läggs fokus på morfologiska 

strukturer på nivå tre (adjektivkongruens i attributiv ställning, possessiva pronomen, 

verbfraser med sammansatta tempus) och fyra (adjektivkongruens i predikativ ställning), 

PT-nivå fem finns inte med i tabellen då inga nya morfologiska strukturer processas på 

den nivån. I tabell 6.2 redovisas deltagarnas processningskapacitet inom syntaxen på nivå 

tre (variation avseende spetsställning), fyra (omvänd ordföljd i huvudsatser, förekomst av 

bisatser och dess ordföljd) och fem (indirekta frågor och satsadverbialets placering i 

bisatsen). Efter varje tabell beskrivs data utifrån PT.  

Vid resultatredovisningen markeras relevanta grammatiska strukturer som följande: 

om deltagaren målspråksenligt använder en struktur i obligatorisk kontext och det finns 

antingen morfologisk eller lexikal kontrast markeras det med +, om obligatorisk kontext 

saknas markeras det med 0, om en struktur används felaktigt markeras det med -, i 

nominalfraser markeras plural med pl. och singular med s. 

Eftersom datamaterialet är ganska omfattande och inte kan inkluderas i uppsatsen 

har jag valt att presentera exempel på relevanta strukturer från elevernas skriftliga 

produktion i kommentarer till tabellerna. 
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Vidare redovisas deltagarnas resultat avseende verblexikon. I tabell 6.3 

sammanställs deltagarnas uppnådda nivåer inom morfologin och syntaxen samt antalet 

använda verb redovisas för att visualisera förhållandet mellan grammatisk kompetens och 

verbanvändning hos varje elev.  

6.1 Resultat inom morfologin 

Tabell 6.1. Deltagarnas producerade morfologiska strukturer och uppnådda nivåer inom morfologin 

(morfologisk och lexikal kontrast – se avsnitt 5.4.1)   

Elev/ 

PT-nivå 

Attributiv 

kongruens 

lexikal 

kontrast 

Attributiv 

kongruens 

morfologisk 

kontrast 

Kongruens 

possessivt 

pronomen  

Predikativ 

kongruens 

lexikal 

kontrast 

Predikativ 

kongruens 

morfologisk 

kontrast 

Samman-

satta 

tempus i 

verbfraser 

Verbfraser 

med 

hjälpverb 

A/4 + +  + + 0 + + 

B/3 + + 0 pl - pl 0 + 0 

C/4 + +  + + 0 +  +  

D/2 - pl 0 -pl -pl 0 0 - 

E/4 + + + + 0 + 0 

F/3 - pl 0 + - pl 0 + + 

G/3 0  pl 0 0  - pl 0 + + 

H/4 - pl 0 + + + 0 + 

I/3 - pl 0 0 pl 0 pl 0 + +  

J/4 - pl 0 + + + + + 

K/2 - pl 0 0 pl 0 pl 0 0 - 

L/4 + + + + + + 0 

M/3 0 pl 0 + 0 pl 0 + - 

N/4 0 pl 0 + + +  + - 

O/3 + 0 + 0 pl 0 + + 

P/2  - pl,  0 s 0 -pl 0 s, pl 0 0 0 

R/3 0 s, 0 pl 0 + 0 s, 0 pl 0 0 + 

S/4 0 pl 0 - pl + 0 +  0 

T/3 0 pl 0 + 0 pl 0 + + 
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6.1.1 Analys av resultaten avseende adjektivkongruens i 

attributiv och predikativ ställning 

För det första bekräftar elevernas texter antagande om att samtliga antingen redan 

har passerat eller håller på att processa PT-nivå två inom morfologin då de böjer 

substantiv i numerus, använder genus, bestämd och obestämd form, alla deltagare böjer 

även målspråksenligt verb i enkla tempus. Spridningen består dock i att de gör det med 

varierande säkerhet från viss mån till huvudsakligen korrekt.  

Sex deltagare (A, B, C, E, L, O) kongruerar målspråksenligt adjektiv i numerus i 

attributiv ställning, vilket visar att de håller på att processa frasnivån. Alla de utom en (O) 

har uppvisat både lexikal: en vit jacka – svarta byxor och morfologisk:  stor park – många 

stora träd, liten hund – små ankor kontrast inom strukturen vilket kan vara en extra 

bekräftelse på att de håller på att processa den aktuella strukturen.  Ytterligare sju elever 

(F, H, J, M, N, R, T) som felaktigt kongruerar adjektiv i attributiv ställning, t.ex. fin 

hundar eller saknar förekomst av kontrast för adjektivböjning (M, N saknar obligatoriska 

kontexter för plural, R saknar obligatoriska kontexter för både plural och singular) 

kongruerar däremot korrekt possessiva pronomen i numerus: min familj – mina soner, 

min man – mina kompisar. Alla inlärare utom en (B:s texter innehåller inga possessiva 

pronomen i plural) som målspråksenligt kongruerar adjektiv uppvisar också rätt 

kongruens av possessiva pronomen i sin produktion. 

Det är intressant att de elever som inte uppvisar exempel på rätt adjektivböjning i 

attributiv ställning kongruerar däremot possessiva pronomen i attributiv ställning 

målspråksenligt, vilket kan möjligtvis tolkas som att de kan regeln men tillämpar den 

begränsat, och kan således vara bevis på att de har börjat processa attributiv kongruens 

som ligger på nivå 3. Dessutom uppvisar några av dem (H, J, N,) förekomster av både 

lexikal kontrast (plural/singular): hennes hund var liten och svart – människor där är 

snälla och morfologisk kontrast: alla var roliga – min semesterresa var mycket rolig med 

adjektiv i predikativ ställning. Enligt PT-prediktioner är detta omöjligt att göra förrän PT-

nivå tre är processad då inga steg kan hoppas över i språkinlärningen. De två fenomenen, 

alltså förekomsten av kongruens i nominalfraser med possessiva pronomen i attributiv 

ställning och adjektivkongruens i predikativ ställning hos en och samma inlärare stärker 

således varandra och är ett sannolikt tecken på att inläraren processar attributiv kongruens 

även om det inte uppvisas på adjektiv i attributiv ställning. En möjlig orsak till detta kan 

vara ringa materialomfattning, dvs. att individen inte har fått tillräckliga möjligheter att 
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synliggöra sina implicita kunskaper. Mitt förslag är därför att inkludera även possessiva 

pronomen i bedömningen vilket kan vara ett bra komplement i det sammanhanget. 

Åtta elevtexter (A, C, E, H, J, L, N, S) innehåller exempel på systematiska 

förekomster av predikativ kongruens. Samtliga uppvisar lexikala kontraster med singular- 

och pluralform, fyra av dem (H, J, L, N) uppvisar även morfologiska kontraster, t.ex. 

flickan är glad – mina barn var glada. Alla de ovannämnda utom en (S) har också använt 

målspråkenligt attributiv kongruens i strukturer med antingen adjektiv eller possessiva 

pronomen eller med bägge två. B:s, F:s, M:s, O:s och T:s texter innehåller exempel på 

målspråksenlig adjektivkrongruens i attributiv ställning medan produktiva förekomster 

på korrekt adjektivkongruens i predikativ ställning saknas, dvs. de visar processande på 

frasnivå inom morfologin men gör inte det på satsnivå ännu. De resultaten stämmer 

överens med PT-prediktioner om att attributiv kongruens som innebär informationsutbyte 

inom fras processas före predikativ kongruens där informationsöverföring sker tvärs över 

frasgränserna i en och samma sats (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:69). Ingen av 

dem som inte behärskar attributiv kongruens använder korrekt predikativ kongruens 

vilket också följer PT-förutsägelser.  

Det finns ett avvikande exempel: S:s texter innehåller inga målspråksenliga 

produktiva förekomster av kongruens med varken adjektiv eller possessiva pronomen i 

attributiv ställning (nivå tre), men eleven visar däremot processande av 

adjektivkongruens i predikativ ställning (nivå fyra): träden var höga och stora, vi var 

mycket glada. Det handlar antagligen inte om helfrasinlärning då flera systematiska 

förekomster av predikativ kongruens uppvisas av eleven med lexikal variation, dvs. hen 

använder strukturen ifråga med en  viss säkerhet. Det handlar troligen om att eleven inte 

har visat sin fullständiga grammatiska kapacitet, så trots att flera texter har producerats 

skulle det behövas mer material i detta fall för att fastställa deltagarens kompetens inom 

morfologin. Vikten av omfattande material vid PT-analys betonas även av forskarna 

vilket diskuteras i metodavsnittet (avsnitt 5.3). 

Som förväntat visar överlag deltagare som kongruerar i numerus inte konsekvens i 

användning av genuskongruens varken i attributiv eller predikativ ställning, utan 

använder mest singular utrumform vilket är samma som grundform och inte är lika 

komplicerad att hantera, t.ex. en stor och lång träd, den barn blir glad vilket kommer att 

tas upp i diskussionsavsnittet.  
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6.1.2 Resultat avseende sammansatta tempus i verbfraser 

Vad gäller verbfraser uppvisar majoriteten (16 personer) att de håller på att processa på 

nivå tre. Av de sexton deltagarna innehåller texter hos åtta elever (A, C, F, G, I, J, O, T) 

målspråksenliga förekomster av både sammansatt tempus (futurum med ska) och 

verbfraser med  övriga hjälpverb, t.ex. ska åka, ska komma, vill studera, vill komma, 

måste inte lämna. Ytterligare sex elever (B, E, L, M, N, S) har målspråksenligt använt 

verbfraser med sammansatt tempus (hjälpverbet ska – futurum): ska besöka, ska köpa, 

men inte med andra hjälpverb då B:s, E:s, L:s och S:s texter saknar obligatoriska 

kontexter medan M och N har skrivit felaktiga verbfraser: började ropar, kunde träffade. 

Texter hos två deltagare (H, R) har inga obligatoriska kontexter för sammansatta tempus 

och innehåller endast ett exempel på målspråksenlig hjälpverbanvändning i verbfraser: 

måste studera, vill köpa.  

Gruppen använder överlag hjälpverbet ska för att uttrycka futurum, och några 

elever varierar uttrycken för futurum: T och J använder även uttrycken planerar att jobba, 

respektive kommer att glömma, C, E, och O skriver hoppas att. Detta kan tolkas som att 

de har börjat ta till sig hjälpverbets bibetydelser av t.ex. föresats eller löfte. Avseende 

övriga hjälpverb använder de flesta eleverna hjälpverbet vill, vilket antagligen orsakas av 

uppgiftens utformning då de har uppmanats till att skriva om sina framtidsplaner. T 

skriver verbfras försöker fly bort, måste inte lämna och O använder verbet kunna i en mer 

avancerad fras för att kunna hitta vilket kan vara ett tecken antingen på högre 

processningskapacitet eller på helfrasinlärning.  

D:s, K:s och P:s texter innehåller inga målspråksenliga verbfraser med varken 

hjälpverb eller sammansatta tempus då det saknas relevanta obligatoriska kontexter i P:s 

texter medan D och K skriver fel: slutar köper, börja söker, vill åkar.   

6.1.3 Sammanställda resultat inom morfologin 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en tydligt större andel deltagare behärskar 

morfologin inom verbfraser än inom nominalfraser. Sju elever (A, C, E, H, J, L, N) 

behärskar båda delarna.  

 Tre elevtexter (D, K, P) har inga målspråksenliga böjningar av adjektiv i varken 

attributiv eller predikativ ställning, texterna saknar även exempel på målspråksenlig 

produktion av verbfraser med sammansatta tempus eller hjälpverb. Antingen använder 

inlärarna felaktiga former eller uppfyller deras texter inte kravet för den första 
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systematiska förekomsten då de inte innehåller nödvändiga kontraster. Det tyder på att de 

inte har uppnått nivå tre ännu och befinner sig fortfarande på ordnivå inom morfologin. 

6.2 Resultat inom syntaxen 

Resultat struktureras och presenteras i tabellen utifrån deltagarnas uppnådda syntaktiska 

PT-nivåer, från den högsta till den lägsta. Strukturen bisatsordföljd vid indirekta frågor 

som tillhör PT-nivå 5 är inte inkluderad i tabellen då det saknas obligatoriska kontexter 

för den. 

 Tabell 6.2. Resultat syntaktiska strukturer i elevernas produktion med koppling till PT-nivåer. 

Delta-

gare 

Rak ordföljd 

efter 

topikalisering 

Inversion 

efter 

topikalisering 

Inversion i 

bisatser 

Bisatser med 

rak ordföljd 

Adverbials-

placering i 

bisatsen 

PT 

nivå 

L 1 0 3 0 0 4 

M 0 2 0 1 0 4 

N 3 3 1 3 0 4 

O 1 3 0 5 - 4 

P 2 2 1 0 0 4 

R 1 10 0 0 0 4 

S 1 4 2 2 0 4 

T 0 8 4 13 - 4 

A 3 1 1 4 1 4 

C 2 5 0 4 0 4 

D 1 3 0 3 - 4 

E 4 6 1 3 0 4 

J 1 3 0 1 0 4 

B 3 0 1 0 0 3 

H 4 1 0 0 0 3 

F 2 0 1 0 0 3 

G 0 1 0 0 0 2 

I 0 0 0 0 0 2 

K 0 0 0 1 0 2 

 

Vad gäller syntaxen har det liksom inom morfologin kunnat påvisas att alla 

deltagare har uppnått nivå två då samtliga producerar meningar som innehåller både 

subjekt och verb och överlag placerar även negationen korrekt efter det finita verbet. 

Däremot när det kommer till högre PT-nivåer visar sig spridningen inom gruppen vara 

stor.   

Tretton elever håller på att processa olika delar på nivå fyra, dvs. de har börjat 

överföra grammatisk information mellan fraser inom en sats. Nästan alla deltagare har 

visat exempel på inversion i huvudsatser vilket är det viktigaste momentet i syntaktiskt 

processande på satsnivån. Det finns en tendens att alla som producerar rak ordföljd i 

bisatser inverterar också ordföljd vid spetsställning i huvudsatser minst en gång, men inte 
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alla som inverterar i huvudsatser använder bisatser med rak ordföljd. En slutsats kan dras 

att inversion i huvudsatser har processats av deltagarna före bisatsstrukturer, men 

eleverna har ännu inte kommit på att det är olika regler för ordföljd i huvudsatser och 

bisatser. Rak ordföljd i bisatser kommer att processas senare vilket stämmer överens med 

PT-förutsägelser om den bestämda ordningen i språkinlärningen vad gäller syntaxen.     

Trots att majoriteten deltagare har visat processande på nivå fyra handlar 

spridningen om hur systematiskt de använder strukturerna och om de har lärt sig regeln 

om rak ordföljd i bisatser. Vissa elever, t.ex. T visar säkerhet i bisatsanvändningen, hens 

texter innehåller 17 bisatser med varierande bisatsinledare, t.ex. som, när, eftersom, att 

och antingen med rak eller med omvänd ordföljd. Dessutom innehåller hens texter 8 

förekomster av inversion i huvudsatser: Andra vecka kom jag tillbaka till mitt stad, samt 

13 exempel på bisatser med rak ordföljd: Jag vill hjälpa människor när de åker med mig 

eller Jag läste mycket information som jag tog från där. Detta är ett tydligt tecken på att 

eleven har kommit längst i processande av syntaxen i gruppen. A, C, D, E, N, O, S har 

också uppvisat flera förekomster av både inversion i huvudsatser och användning av 

bisatser med varierande ordföljd.  

Flera deltagare ter sig däremot vara i början av processande på nivå 4 eller befinner 

sig fortfarande på nivå tre då de använder mestadels rak ordföljd av typen SVO i sina 

texter, obligatoriska kontexter för bisatser och inversion är antingen få i antal eller saknas.  

H:s och R:s texter innehåller inga bisatser, B, F, J, M och P har visat endast ett exempel 

var på bisatsanvändning vilket inte är tillräckligt för att bedöma att de processar den 

strukturen. Däremot innehåller J:s, M:s, P:s och R:s texter minst två exempel på omvänd 

ordföljd i huvudsatser samtidigt som de visar exempel på korrekt användning av rak 

ordföljd i huvudsatser vilket möjliggör att bedöma deras processande på nivå fyra. L:s 

texter innehåller inga obligatoriska kontexter för inversion i huvudsatser, men hen visar 

flera exempel på omvänd ordföljd i bisatser: Jag åkte tåget för att tyckte om jag åka tåget, 

vilket pekar på att hen processar omvänd ordföljd-regeln och kan således bedömas att ha 

uppnått nivå fyra. 

B, F, H som inte har uppnått nivå fyra visar ändå flera exempel på variation i 

fundament där de spetställer endast tidsadverbial och använder rak ordföljd efter dem: 

Sedan jag ska hitta jobb. Sedan mamma och hennes dotter går hemma. I fredags vi gick 

promenerade med lärare och eleverna en utflykt skola.  Detta innebär att de processar 

PT-nivå tre inom syntaxen.  
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I:s och K:s texter visar ingen variation i topikalisering, det förekommer endast rak 

ordföljd av typen SVO och alla meningar börjar med subjekt: Mamma är glad och gråter. 

Vi bodde i hotellet. Detta innebär att det saknas obligatoriska kontexter för inversion i 

deras produktion. G visar endast ett exempel på spetsställning och använder då omvänd 

ordföljd: På semester resa jag och mina familj till Libanon i november, vilket inte är 

tillräckligt enligt studiens kriterium på minst två förekomster av en syntaktisk struktur, 

dessutom står det finita verbet i sin grundform resa vilket inte är målspråksenligt. Det 

finns inga förekomster av bisatser i I:s, K:s och G:s texter, vilket tyder på att deltagarna 

fortfarande befinner sig på nivå två inom syntaxen.  

Inga elever har bedömts att ha uppnått PT-nivå 5 eftersom det saknas obligatoriska 

kontexter för bisatsordföljd hos majoriteten då deras texter innehåller varken indirekta 

frågor eller satsadverbial i bisatser. L och H har skrivit indirekta frågor men det saknas 

subjekt i båda dem, då kan de inte inkluderas i bedömningen: Hon frågade mig vad ska 

göra på helgen. Min lärare fråga till mig vad göra idag.   Ett fåtal elever (O, D och T) 

har uppvisat förekomst av satsadverbial i bisatser som dock har placerats efter det finita 

verbet: Vi hade en härlig tid som man kan aldrig glömma i mitt liv. Jag tror att kvinnan 

eller mannen måste inte lämna lite barn ensam. Eftersom dotter finns inte mamma och 

var ledsen så börjar de gråter. 

Det finns endast ett fall i gruppen där A visar korrekt negationsplacering i bisatsen: 

Hon är ledsen och gråter för att hennes mamma inte kommer. Då deltagaren redan 

processar på PT-nivå fyra skulle den förekomsten kunnat peka på att hen har börjat 

processa på nivå fem vilket stämmer med PT-prediktioner, men eftersom det finns endast 

en förekomst av strukturen ska resultatet tolkas med försiktighet. Dessutom i den enda 

kontraststrukturen med negationen i huvudsatsen placeras eleven inte före det finita 

verbet: Jag inte träffades för två år sedan. I det fallet pekar korrekt negationsplacering i 

bisatsen sannolikt på ett generellt drag som kännetecknar ett tidigt stadium i 

interimspråkutvecklingen hos alla andraspråksinlärare oavsett modersmål vilket kommer 

att tas upp i diskussionsavsnittet (se avsnitt 7.3).  

6.3 Resultat avseende förhållande mellan deltagarnas 

grammatiska kapacitet och verbanvändning 

 

 

 



22 
 

Tabell 6.3. Sammanställning av elevernas PT-nivåer i förhållande till verbvariation i deras texter 

rangordnad efter verbantalet 

Deltagare Nivå 

inom 

syntaxen 

Nivå 

inom 

morfologin 

Antal verb 

i elevens 

texter 

T 4 4 57 

S 4 4 39 

J 4 4 38 

A 4 4 37 

C 4 4 36 

B 3 3 35 

E 4 4 35 

O 4 3 35 

I 2 3 34 

N 4 4 34 

H 4 4 30 

R 4 3 28 

K 2 2 27 

M 4 3 25 

G 2 3 25 

L 4 4 25 

F 4 3 24 

D 4 2 23 

P 4 2 21 

 

Vid jämförande av deltagarnas uppnådda morfologiska och syntaktiska PT-nivåer 

kan det konstateras att inlärarna ligger på olika nivåer i de två områden.  Tio elever (A, 

B, C, E, H, J, L, N, S, T) har uppnått samma PT-nivå, antingen fyra eller tre både inom 

morfologin och syntaxen. Sex inlärare (D, F, M, O, P, R) har uppnått en högre PT-nivå 

inom syntaxen än inom morfologin, två av dem (D, P) processar på en betydligt högre 

PT-nivå inom syntaxen (nivå fyra) än inom morfologin (nivå två), K ligger på låga PT-

nivåer både inom morfologin och syntaxen, och endast en elev i gruppen (I) har uppnått 

en högre PT-nivå inom morfologin (nivå tre) än inom syntaxen (nivå två). Resultaten 

tyder således på att syntaxen processas överlag snabbare i gruppen än morfologin och på 

att spridningen mellan processningskapacitet i gruppen är större inom morfologin än 

inom syntaxen. 

Uppräkning av verb har visat att skillnaden mellan antal verb i elevernas texter inte 

är särskilt markant, de flesta deltagarna har använt kring 30 verb i sina texter (undantag 

är T som har skrivit 57 olika verb vilket kommenteras vidare i det här avsnittet). Det finns 

emellertid ett tydligt mönster då de flesta eleverna vilkas texter innehåller färre än 30 verb 

(D, F, G, K, M, P, R) ligger på lägre PT-nivåer, samtliga inom morfologin, vilket 

antagligen kan tyda på ett närmare samband mellan grammatisk morfologisk kompetens 
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och ordförrådsutveckling. Det finns dock några undantag: I och B trots sina lägre PT-

nivåer har uppvisat ett förhållandevis varierat verblexikon: 34 respektive 35 verb medan 

L som processar på PT-nivå 4 både inom morfologin och syntaxen har använt 25 verb i 

sina texter. 

Vad gäller frekvensen har det framgått vid närmare analys av 

undersökningsgruppens skriftliga produktion att de vanligaste verb i deltagarnas 

verblexikon stämmer till stor del överens med de frekventa verb som presenteras i tabell 

5.1 (se avsnitt 5.4.2). Det finns dock vissa skillnader, t.ex. följande verb: promenera, 

grilla, gråta, krama, vänta, ropa, träffa, besöka, jobba, resa, skina förekommer i ett 

flertal texter vilket troligen orsakas av uppgiftens utformning och kontexten. Samtliga 

verb är konkreta och kan utifrån sammanhanget betraktas som frekventa i den aktuella 

undersökningsgruppen. Utöver de ovannämnda verben har några deltagare även använt 

andra konkreta enligt Vibergs (2004:204) klassificering verb som är mindre frekventa i 

gruppens produktion: fotografera, (B), hyra (J), flyga (G, S, H), simma ( H, P, J, M), 

andas (N), bada (N), skrika (S), leka (S, R, C, E), vakna (R), sälja (T), vinka (T), stanna 

(K, L, S), träna (C, T), somna (D), sova (D), klä (E, L, S), duscha (E), leta (F), laga (G), 

tappa (M), cykla (O, T), smaka (S), hänga (T), bära (T), sluta (T), lämna (T) osv. Om vi 

tittar på deltagarnas PT-nivåer kan det konstateras att de mer specifika konkreta verben 

förekommer i varierande grad hos deltagare som befinner sig på olika PT-nivåer, medan 

de eleverna som använder flest specifika verb i sina texter (S, T, C, E, H, J, L, N, O) 

befinner sig överlag på högre PT-nivåer.  

Det är intressant att majoriteten deltagare använder även mindre vanliga enligt 

SWELL:s tabell mentala verb må (16 elever), berätta (10 elever), hoppas (11 elever) som 

dock förekommer en gång hos var och en av eleverna i likadana kontexter (inledning eller 

avslutning på personligt brev) och i snarlika fraser av typen Hur mår du? Jag mår bra. 

Jag vill berätta om + nominalfras. Jag hoppas att vi ses/träffas snart, vilket snarare tyder 

på helfrasinlärning än på språkkomplexitet.  

Vad gäller mentala verb finns både de vanliga och mindre vanliga sådana i samtliga 

texter där de förekommer ett fåtal gånger, t.ex. E - bestämma, H - förlora, B – gilla, A- 

skämta osv.  Däremot används abstrakta verb i högre utsträckning av följande deltagare: 

J –vilja, känna, planera, sakna, älska, glömma, O –förlora, tycka, glömma, känna, S – 

förlora, lova, lära, besöka, T – beskriva, försöka, bestämma, tro, påverka, presentera, 

önska, planera, diskutera, tycka.  Alla de deltagarna befinner sig på högre PT-nivåer inom 

antingen syntaxen eller morfologin eller inom de båda delarna och visar en tämligen hög 
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variation i syntaktiska strukturer. För L saknas det samband mellan uppnådda PT-nivåer 

som är ganska höga och verbanvändning som är ganska begränsad.  

De sammanställda resultaten kan å ena sidan betraktas som en indirekt bekräftelse 

på PT-inlärningsordning, dvs. att inlärarna har passerat ordnivå och framgångsrikt 

processar nya ord. Å andra sidan pekar det faktum att de som har högre grammatisk 

kompetens använder fler abstrakta verb som är svårare att lära sig på att 

lexikonkompexitet ligger i samband med grammatisk utveckling och att båda de delarna 

bidrar till inlärarens språkkomplexitet.    

Det är anmärkningsvärt att P och D som befinner sig på den lägsta PT-nivån två 

inom morfologin i gruppen har producerat både minst antal verb, respektive 23 och 22 

och använt överlag frekventa konkreta verb, vilket orsakas av att deras texter är betydligt 

kortare samt pekar på ett relativt begränsat ordförråd, medan för K som befinner sig på 

PT-nivå två inom morfologin, men har använt 27 olika verb är sambandet oklart. 

Det är intressant att T:s texter utmärker sig både genom ett stort antal verb, deras 

variation och förekomst av specifika mindre frekventa verb. Deltagaren har också visat 

störst variation i gruppen inom syntaxen vilket tyder på att hen har kommit längst i sitt 

processande. Därför kan det konstateras att hens fall tydligt påvisar implicit samband 

mellan PT-nivåer och språklig komplexitet avseende både variation i textstruktur och 

utveckling av ordförråd.   

 

7 Diskussion  

7.1 Inledning 

Syftet med uppsatsen har varit att med hjälp av PT-analys av deltagarnas skriftliga 

produktion undersöka och beskriva på vilka PT-nivåer SFI-elever på C-nivå inom spår 2 

befinner sig vad gäller morfologin och syntaxen samt att upptäcka huruvida elevernas 

morfologiska och syntaktiska kunskaper förhåller sig till varandra. Intentionen har också 

varit att undersöka och beskriva ett förhållande mellan inlärarnas grammatiska kompetens 

och verblexikon.  

7.2  Metoddiskussion 

Vad gäller grammatiken har den valda undersökningsmetoden – PT-analysen visat en 

tydlig bild på elevernas processningskapacitet.  

Avseende analys av verbanvändning framstår den applicerade Swell-

frekvenstabellen som ett relevant och användbart verktyg som delvis har anpassats till det 
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samlade materialet vilket har kommenterats i resultatkapitel (se avsnitt 6.3). Uppräkning 

av antal verb i kombination med frekvensanalys enligt Vibergs klassifikation (2004) 

tillsammans med följande sammanställning och jämförelse av inlärarnas verblexikon med 

deras uppnådda PT-nivåer har indikerat en implicit relation mellan deltagarnas 

processningskapacitet och deras ordförrådsutveckling.  

Vad gäller studiens begränsningar så trots att deltagarna har producerat flera texter 

och fått flera möjligheter att visa sina grammatiska kunskaper skulle mer material 

behövas för att locka fram flera obligatoriska kontexter. Det kunde eventuellt leda till att 

flera deltagare skulle kunna visa mer av sin grammatiska kompetens och därigenom 

uppnå högre PT-nivåer. En ytterligare begränsning kan vara att det inte har gjorts 

statistiska beräkningar på grund av uppsatsens relativt ringa omfång vilket har kanske 

påverkat studiens validitet framförallt avseende analys av verbanvändning. 

Begränsningen har även diskuterats i avsnitt 5.4.2.   

Dessutom då jag har valt att analysera skriftlig produktion är de producerade 

texterna inte helt spontana eftersom eleverna har haft tid att tänka igenom och rätta dem. 

Norrbys och Håkanssons (2007:107) forskning har dock påvisat att vid produktion 

påverkas PT-nivåerna varken av planeringstid eller spontanitet. Studiens resultat ska även 

betraktas med försiktighet med tanken på helfrasinlärning vilket har diskuterats tidigare i 

metodavsnittet. 

7.3 Resultatdiskussion 

Övergripande kan det konstateras att studien har uppnått sitt syfte och synliggjort att det 

finns skillnader i gruppen avseende de undersökta grammatiska strukturerna. 

Deltagargruppen har uppvisat en tämligen stor variation mellan uppnådda PT-nivåer och 

skillnaden är betydligt större inom morfologin än syntaxen. Uppdelningen är följande: 

inom syntaxen befinner majoriteten sig på nivå fyra (17 personer), ytterligare två personer 

ligger på nivå två och tre, inom morfologin ligger 9 elever på nivå fyra, 7 elever befinner 

sig på nivå tre och 3 deltagare har inte uppnått högre än till nivå två vilket generellt tyder 

på ett glapp mellan gruppens syntaktiska och morfologiska kunskaper som utvecklas i 

olika takt.        

Antalet förekomster av strukturerna och deras målspråksenlighet tyder på att 

spridningen finns även mellan grammatisk kompetens hos elever som processar på 

samma PT-nivå, dvs. de har kommit olika långt i sitt processande och producerar 

strukturerna med olika frekvens och säkerhet. Utifrån antalet obligatoriska kontexter i 
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deltagarnas texter kan det dras en slutsats att gruppen har visat både en vertikal spridning 

mellan PT-nivåer och en horisontell spridning inom en och samma PT-nivå.    

Studiens resultat indikerar en högre grad korrekthet i deltagarnas användning av 

numeruskongruensen än genuskongruensen vilket också har noterats i Glahns m.fl. 

undersökning där fenomenet förklaras med att genuset inte är betydelsebärande och att 

den kategorin är dessutom ganska diffus i svenska (Glahn m.fl. 2001:401), dvs. det finns 

ingen regel för genuset utan det måste läras in enskilt för varje substantiv för att tillämpas 

vidare vid adjektivkongruensen. Flyman Mattsson och Håkansson påpekar också i 

beskrivning av analysmodellens A-del att numeruskongruensen oftast processas före 

genuskongruensen (2010:68). Samma slutsats dras även i Eklund Heinonens studie där 

hon ansluter sig till bl.a. Glahns m.fl. förklaringsmodell: 

Numerus har en högre semantisk vikt, dess funktion har en betydelse för yttrandets innehåll 

och väljs aktivt av talaren, medan genus i stort sett är en lexikal, inneboende egenskap som 

inte har samma semantiska innebörd (Eklund Heinonen 2009:180). 

Avseende verbfraser pekar det faktum att deltagarna överlag använder verbet ska 

för att uttrycka futurum på att de befinner sig i en tidigare fas inom inbördes ordning vid 

processande av verbfraser som ligger steget före mer avancerade konstruktioner, t.ex. 

perfekt (Flyman Mattsson & Håkansson, 2010:69).  Kotsinas konstaterar också i sin 

studie (2005:80–81) att i början av språkinlärningen oftast används verbet ska som 

framtidsmarkör då inlärarna lär sig först verbets temporala betydelse och att det modala 

innehållet (tvång, nödvändighet) tillkommer senare.  

Vad gäller syntaxen har ingen i undersökningsgruppen uppnått PT-nivå fem, och 

det faktum att den enda gruppdeltagaren A som placerar negation före det finita verbet i 

huvudsatsen också gör det i bisatsen har förklarats i Hyltenstams studie (1977) som har 

visat att alla andraspråksinlärare oavsett L1 följer samma mönster vid inlärning av 

negationsplaceringen: de placerar ”inte” före det finita verbet i bisatser av misstag och då 

gör de samma fel i huvudsatser (se avsnitt 4). Utifrån Hyltenstams inlärningsstadier tyder 

det faktum att A korrekt plaserar satsadverbialet i bisatsen mer sannolikt på att hen 

befinner sig på ett tidigt stadium i inlärning av denna struktur då negationen placeras före 

det finita verbet oberoende av satstyp. 

Diskrepans mellan deltagarnas uppnådda morfologiska och syntaktiska nivåer har 

också synliggjort utvecklingsområden hos varje elev. Det visar sig att några deltagare 

försöker att använda komplexa strukturer utan att behärska nödvändiga grammatiska 

grunder vilket kännetecknar dem som risktagare. Samma fenomen har iakttagits och 
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beskrivits av Norrby och Håkansson (2007:109), de framhåller att individuella drag och 

vilken inlärartyp individen är – risktagaren eller undvikaren kan återspeglas i ens 

skriftliga produktion och påverka språklig komplexitet. 

Det kan dessutom konstateras att de inlärare som processar på högre PT-nivåer 

producerar längre och mer innehållsrika texter med variation både inom struktur 

(textbindning, ordföljd, användning av bisatser) och verbanvändning vilket generellt 

pekar på att de har kommit längre i målspråksinlärningen. Det faktum att eleverna som 

använder fler abstrakta verb befinner sig på högre PT-nivåer pekar på att det verkar finnas 

en tendens som tyder på att deltagarnas grammatiska kompetens ligger i relation till deras 

ordförrådsutveckling, men mer forskning behövs för att belägga detta. Flyman Mattsson 

och Håkansson (2010:67) menar att variation av bl.a. strukturer följer språkutvecklingen 

och blir större ju mer avanserat språket blir. Norrbys och Håkanssons studie (2007:110) 

har också visat att språklig komplexitet och grammatiska processningsnivåer är knutna 

till varandra.    

7.4 Slutsatser och pedagogiska implikationer  

Studien har visat att variation i språkutvecklingen kan vara stor även inom en grupp elever 

som befinner sig på samma kurs och studieväg. PT-analys framstår som ett effektivt 

verktyg som kan ge läraren en tydlig bild av elevernas grammatiska kompetens och 

individuella utvecklingsbehov vilket utgör ett underlag för objektiv bedömning och 

effektiv planering av välbalanserad undervisning med individuella stödinsatser.   

Dessutom då elever i samma grupp kommer olika långt i målspråksinlärningen är 

det viktigt för läraren att synliggöra deras grammatiska kapacitet vid planering av 

grupparbete och interaktion så att eleverna ska kunna aktiveras som läranderesurser för 

varandra.   

Sammanfattningsvis kan det dras en slutsats att PT kan utgöra en solid grund för 

individualisering av SVA-undervisningen enligt kursplanens riktlinjer och därigenom kan 

bidra till att öka undervisningens kvalitet. 

7.5 Vidare forskning 

Den aktuella forskningen har synliggjort PT-nivåer som inlärarna befinner sig på. För att 

komplettera bilden genom att inkludera ”target perspective” (Pienemann, Håkansson 

1999:409) skulle också en djupare undersökning med användning av B- och C-delen av 

Flyman Mattssons och Håkanssons (2010) analysmodell behövas såsom det har gjorts 

t.ex. i Glahns m.fl. (2001) och Eklund Heinonens (2009) studier där den första 
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förekomsten-kriteriet har kompletterats med 50% och 80% korrekthet-kriteriet. En vidare 

forskning i samma grupp under en längre period och med mer omfattande data samt 

tillämpning av 50%- och 80%-kriteriet skulle kunna ge en tydligare och mer detaljerad 

bild på deltagarnas processningskapacitet och språkutveckling. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev och samtycke 

 

2019-02-05 Ronneby 

Hej! 

 

Jag heter Natalya Kretova och läser kandidatkurs i svenska som andraspråk vid 

Linnéuniversitetet. Under vårterminen genomför jag en studie om grammatisk kompetens 

och ordförråd hos andraspråksinlärare. I min undersökning kommer jag att analysera 

grammatiska strukturer och verbanvändning i elevtexter.  

 

Om du vill vara med i studien kommer du att skriva tre texter: den första och den andra 

är återberättande texter, den tredje är beskrivning av en bildserie. Du deltar anonymt och 

din identitet kommer att behandlas konfidentiellt, så ditt namn kommer inte att synas. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas i min undersökning. 

 

Uppsatsen skrivs under handledning av Gisela Håkansson, professor vid 

Linneuniversitetet och beräknas vara klar i slutet av maj.  

 

 

Skriv vänligen under om du vill delta.  

  

Din namnteckning: __________________________________  

 

Kontakta mig gärna om du har frågor. 

 

Med vänliga hälsningar   

Natalya Kretova (0709544321), nk222dy@student.lnu.se  

  

Min namnteckning: ________________________________ 

 

 

mailto:nk222dy@student.lnu.se


II 
 

Bilaga B Återberättande text 

 

Skriv och berätta om en av dina semesterresor.  

 När gjorde du resan? 

 Vart åkte du? 

 Hur åkte du? 

 Hur bodde du? 

 Vad gjorde du på din semester? 
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Bilaga C Bildserien  

Beskriv vad du ser på bilderna. 

Vem finns på bilderna? Vad finns på bilderna? Vad gör personerna? Hur ser de ut? Vad 

händer? Försök att skriva så mycket som möjligt och beskriv detaljer. Skriv din egen 

avslutning – text till bild 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vad händer sedan? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Bilaga D En sammanställd lista av verbanvändning i 

deltagarnas produktion med klassificering frekventa - 

mindre frekventa verb utifrån tabell 5.1 

ID Antal 

verb  

Frekventa verb Mindre frekventa verb 

A 37 Heta, skriva, skola, åka, ta, prata, 

köpa, finnas, arbeta, vilja, lära, göra, 

gå, äta, dricka, spela, se, ha, sitta, vara, 

komma 

Berätta, resa, besöka, skämta, hoppas, 

studera, leka, må, träna, grilla, 

promenera, vänta, gråta, ropa, träffa, 

krama 

B 35 Heta, komma, skriva, åka, ta, vara, bo, 

handla, köpa, känna, gå, stå, prata, 

känna, se, finnas, ha, sitta, titta, vara 

Gilla, besöka, berätta, stanna, 

fotografera, hoppas, må, träna, skina, 

vänta, promenerar, leta, gråta, ropa, 

krama 

C 36 Heta, bo, vilja, skriva, dricka, köpa, 

komma, arbeta, kunna, bli, skola, göra, 

titta, spela, finnas, vara, se, ha, hålla, 

sitta, vara, gå, äta 

Berätta, skina, laga, leka, hoppas, 

träna, må, promenera, vänta, gråta, 

ropa, träffa, krama 

D 23 Gå, äta, sitta, köpa, spela, vilja, prata, 

göra, titta, känna, se, heta, vara, finnas, 

börja 

Berätta, somna, sova, hoppas, må, 

promenera, gråta, ropa 

E 35 Heta, skola, komma, åka, vara, få, se, 

äta, vilja, finnas, veta, må, prata, gå, 

köpa, ha, se, sitta, vara 

Berätta, resa, flyga, duscha, leka, 

bjuda, besöka, promenera, hoppas, 

skina, diskutera, bestämma, klä, gråta, 

ropa, krama 

F 24 Vara, komma, bo, handla, äta, vilja, 

vara, prata, känna, se, ha, finnas, köpa, 

sitta, finnas, gå 

Resa, jobba, må, hoppas, promenera, 

gråta, ropa, leta 

G 25 Åka, bo, titta, vara, gå, vilja, spela, äta, 

dricka, prata, ha, sitta, ska, gå, handla, 

titta 

Resa, flyga, träffa, må, tycka, grilla, 

laga, promenera, ropa 

H 30 Heta, bo, få, vara, finnas, åka, spela, 

äta, göra, titta, komma, se, gå, vilja, 

köpa, ta, sitta, börja, hitta, prata 

Resa, flyga, simma, grilla, hoppas, må, 

promenera, gråta, förlora, ropa 

I 34 Heta, komma, bo, prata, skola, åka, 

köpa, äta, gå, titta, tänka, ta, få, arbeta, 

vilja, göra, finnas, göra, vara, känna, 

se, stå, sitta 

Jobba, studera, önska, må, flytta, 

sakna, sluta, skina, fråga, ropa, gråta, 

träffa 

J 38 Vilja, skriva, komma, åka, ligga, gå, 

äta, vara, spela, lyssna, skola, arbeta, 

köpa, lära, tala,  prata, känna, ha, se, 

vara, handla, sitta, titta, vilja, bli 

Glömma, hyra, simma, planera, 

hoppas, sakna, älska, må, vänta, 

promenera, gråta, ropa, krama 

K 27 Vilja, bo, känna, kunna, ha, behöva, 

prata, se, vara, köpa, titta, gå, vara, 

börja, ta 

Vänta, resa, sakna, hoppas, promenera, 

må, sluta, söka, ropa, stanna, gråta, 

träffa 

L 25 Heta, ha, åka, tycka, titta, bo, dricka, 

äta, se, prata, skola, göra, känna, 

finnas, gå 

Träffa, resa, promenera, fråga, köpa, 

klä, stanna, gråta, ropa, krama  



V 
 

M 25 Gå, heta, ha, åka, vara, prata, spela, 

äta, dricka, finnas, skola, känna, tro, 

sitta, börja, se, hitta 

Träffa, simma, grilla, promenera, 

köpa, tappa, gråta, ropa 

N 34 Vara, ska, skriva, åka, ligga, bo, spela, 

titta, ha, arbeta, gå, komma, finnas, se, 

äta, finnas, handla, sitta, bli, gråta, 

starta, kunna, bli 

Bada, studera, planera, må, andas, 

berätta, hoppas, promenera, ropa, 

lyssna, springa, träffa 

O 35 Heta, komma, ska, åka, bo, ligga, ha, 

kunna, äta, ta, tycka, lära, känna, prata, 

vara, se, handla, gå, vilja, sitta, börja, 

bli, hitta 

Berätta, resa, simma, promenera, 

hoppas, sluta, glömma, cykla, köpa, 

gråta, förlora, ropa 

P 21 Åka, äta, vilja, finnas, tro, ta, vara, se, 

handla, gå, titta, ta, hitta, köpa 

Berätta, simma, promenera, må, resa, 

gråta, ropa 

R 28 Åka, bo, äta, dricka, spela, titta, läsa, 

vilja, köpa, gå, finnas, känna, köpa, ha, 

sitta 

Resa, vakna, leka, cykla, sova, jobba, 

studera, må, grilla, promenera, gråta, 

krama, vänta 

S 39 Heta, skola, komma, åka, finnas, spela, 

äta, dricka, bli, lära, göra, se, gå, köpa, 

ta, prata, sitta, ha, vara,  

Berätta, resa, flyga, smaka, leka, 

springa, stanna, hoppas, besöka, må, 

promenera, klä, vänta, gråta, skrika, 

förlora, träffa, krama, lova, lämna 

T 57 Göra, skola, åka, finnas, vara, komma, 

ta, sätta, ge, vilja, lära, läsa, prata, äta, 

dricka, spela, tycka, gå, sitta, titta, 

finnas, handla, se, börja, köpa, vara, 

tro, måste 

Berätta, presentera, besöka, önska, 

planera, jobba, hjälpa, må, träna, 

grilla, skina, cykla, promenera, fråga, 

beskriva, vinka, sluta, försöka, fly, 

sälja, gråta, hänga, vänta, skrika, bära, 

krama, bestämma, lämna, påverka 

 


