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 Inledning 

Flyman Mattson och Håkansson (2010) hävdar att man som pedagog måste ha goda 

kunskaper om språkets språkutvecklingsnivåer för att kunna utföra språkbedömningar. 

När jag blir färdig med mina studier ska jag bli en pedagog i ämnet svenska som 

andraspråk och då måste jag naturligtvis veta vad jag gör när jag bedömer mina elever 

och följer upp deras språkutveckling. 

I boken Bedömning av svenska som andraspråk (2010) presenterar författarna en 

analysmodell som är baserad på grammatiska språkutvecklingsnivåer. Deras främsta 

syfte är att presentera analysmodellen som ett stöd för pedagoger som vill följa upp sina 

elevers eller studenters språkutveckling och skapa förutsättningar till fortsatt 

språkinhämtning. I min avhandling använder jag processbarhetsteorins 

utvecklingsnivåer för att kvantitativt mäta elevernas förmåga att behärska svenskans 

grammatik. Första nivån innebär behärskningen av ord men ingen förmåga att 

kommunicera, på den andra nivån byggs grammatiken upp, alltså till exempel ordföljd 

och böjningar, ord och fraser processas i sin helhet på nivå tre, där inläraren börjar 

behärska till exempel attributiva kongruensböjningar (till exempel ett stort hus). På nivå 

fyra kan inläraren till exempel använda inversion i satser som påbörjas med adverbial 

(till exempel nu skriver jag) och använda predikativ kongruensböjning (till exempel 

huset är stort). På den sista nivån behärskar inläraren grammatiska olikheter i huvudsats 

och bisats och inläraren kan placera negation efter det finita verbet i huvudsats och före 

det finita verbet i bisats samt behärska ordföljden i indirekta frågor. Jag analyserar de 

grammatiska fynden i elevtexter kvalitativt med hjälp av felanalys som analysmetod. 

 

 Syfte och forskningsfrågor 

Mitt syfte med denna studie är att granska språkbadselevernas och traditionella 

elevernas behärskning av svensk grammatik och jämföra dessa grupper sinsemellan. Jag 

har själv varit i språkbad på 1990-talet och undervisningsmetoden har intresserat mig 

hela min studietid. Språkbad som undervisningsmetod är väldigt olik från den 
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traditionella metoden och de här två metoderna har enligt forskning lett till olika 

inlärningsresultat. Jag anser att det är viktigt att undersöka språkbadets inverkan på 

senare behärskning av svenska språket hos finskspråkiga elever för att hitta det mest 

effektiva sättet att lära barn språket i ett tidigt skede. I min avhandling tas upp 

behärskning av grammatiska kategorier som morfologiska böjningar, attributiv och 

predikativ kongruens, inversion i satser som börjar med adverbial och ordföljden i 

bisatser och indirekta frågor.  

Mina forskningsfrågor ser ut så här:  

1. På vilken nivå är grupperna grammatiskt enligt processbarhetsteoris hierarki?  

2. I vilken mån behärskar elever från traditionell undervisning och språkbadselever 

grammatiken? 

 

 Uppsatsens disposition  

 

I kapitel 2 presenterar jag begreppen och tidigare forskning om andraspråksinlärning, 

språkbad och processbarhetsteori. Jag kommer att ge teoretisk bakgrund för 

andraspråksinlärningen så att svenska som andra inhemska språk och finska som S2 står 

i centrum. Dessutom kommer jag ge en teoretisk beskrivning av språkbadet som 

utbildningsmetod och presentera modellen för processbarhetsteorin. I kapitel 3 

presenterar jag materialet och metoden som i min avhandling är felanalys. I kapitel 4 

presenterar jag mina forskningsresultat, alltså på vilka nivåerna eleverna förefaller och 

de fynden i texterna som är relevanta för min avhandling. I slutet sammanfattar jag 

resultaten och diskuterar vilka aspekter påverkade avhandlingens framgång och finns 

det några möjligheter för vidare forskning.   
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 Teoretisk bakgrund 

 

I det här kapitlet kommer jag att gå igenom några centrala teorier och studier kring 

andraspråksinlärning, språkbad och processbarhetsteori. Först kommer jag att beskriva 

begreppet andraspråksinlärning och presentera några undersökningar om den. Sedan 

presenterar jag språkbadet som undervisningsmetod och koncentrerar mig vidare på 

tidigt fullständigt språkbad. Efter det ska jag gå igenom några studier av språkbadets 

inverkan på senare behärskning av svenska språket. Till sist ska jag beskriva 

processbarhetsteorin som analysmodell och vad den innebär samt presentera några 

undersökningar i anslutning till den. 

 

Andraspråksinlärning 

 

Med andraspråk menas ett språk som lärs in efter förstaspråket, oftast modersmålet 

(Abrahamsson 2009:14). Andraspråksinlärning betyder inlärning av detta språk och det 

sker alltid i den miljön där språket talas och detta innebär en socialisation in i det nya 

språket (Hammarberg 2013:28). En stor del av andraspråksinlärningen sker bland 

emigranter som måste lära sig landets språk men den sker även bland människor (oftast 

barn) som lär sig landets andra officiella språk. 

Ur vetenskapshistorisk synvinkel är andraspråksinlärningen ett relativt ungt 

forskningsfält (Abrahamsson 2009:20). Systematisk forskning av 

andraspråksinlärningen har pågått sedan slutet av 1960-talet och i dag är ämnet väldigt 

etablerat. Forskningsfrågorna har behandlat mest undervisningen och dess förmåga att 

effektivt lära eleverna andraspråket: frågorna om vad som händer när elev lär sig nytt 

språk och vad är karakteristiskt för användningen av det nya språket på olika steg av 

behärskning har varit i fokus på forskningen av andraspråksinlärningen. (Hyltenstam & 

Lindberg 2013:7–9) 

Svenska som andraspråk har forskats från början av 1970-talet med fokuset mest på 

allmän språkvetenskap, nordiska språk och tvåspråkighet (Hyltenstam & Lindberg 
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2013:9–10). Professor Larry Selinker lanserade termen interlanguage (interminspråk) 

1972 som innebär att språket för andraspråksinlärare styrs av systematiska regler och att 

dessa regler skiljer sig från reglerna för det språk som lärs in och från dem för elevens 

modersmål. Därför kopierar språkinlärare inte bara det som modersmåltalarna gör utan 

skapar ett helt nytt språksystem som är unikt för dem själva. (VanPatten m.fl. 2010:100) 

Selinkers teori banade väg för tankesättet där inläraren ses som aktiv aktör när man lär 

sig andraspråket (Hyltenstam & Lindberg 2013:29). Språkinlärning är en dynamisk 

process och senaste årens trender inom forskning om andraspråksinlärning ser 

språkinlärning som en mångfacetterad, holistisk och interaktiv process som 

kännetecknas av ständig förändring. Språket anses vara någonting som lärs in genom att 

använda det i språkbrukssituationer. (Vaarala m.fl. 2016: 5) 

Tidigare har enspråkighet setts som både en gemenskap och en individuell norm: bakom 

det har varit idén om det nationella språket och därmed också idén om nationalstaten. 

Även om Finland har två officiella nationalspråk, finska och svenska, har man levt i 

praktiken för stor del i enspråkiga gemenskaper där man sällan använde något annat 

språk än modersmål.  Den snabba ökningen av migration sedan början av 1990-talet har 

dock lett till ett nytt perspektiv på begreppen tvåspråkighet och flerspråkighet och 

nuförtiden anses det vara vanlig att man använder mer än ett språk. (Vaarala m.fl. 2016: 

19) 

Idag anses flerspråkighet generellt bidra till barns framgång i skolan och öppna upp för 

ett brett utbud av val senare i livet. Studier har visat att tvåspråkiga barn är bättre på att 

klara av uppgifter som kräver selektiv uppmärksamhet. Dessutom tycks användningen 

av fler språk öka den språkliga medvetenheten, dvs. förmågan att upptäcka 

språkfenomen och analysera ett språk. Tvåspråkiga anses också lära sig främmande 

språk lättare än enspråkiga. (Vaarala m.fl. 2016:22) 

Huvudströmmen av språkundervisning sedan 1960 och 1970-talen har representerats av 

det kognitiva språkinlärningssättet som ser språket som kognitiva processer byggd av 

hierarkiska delar. Det kognitiva inlärningssättet ses språk som någonting som man lär 

sig ensam i sin hjärna. Kognitivt orienterade uppfattningar om språk och språkinlärning 

påverkar fortfarande men vid sidan har utvecklats inriktningar som baserar sig på så 

kallade användningsbaserade tänkande som ses språkbruket och samspelet de allra 
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viktigaste för språkinlärningen. Språkbrukssituationen anses skapa uttrycksbehov som 

är en förutsättning för utveckling av språkliga konstruktioner. Sociokulturella 

synpunkten av språkinlärningen betonar att språk lärs i samspel med andra: när man 

använder språket för att interagera är nyckeln att lära sig att uttrycka funktioner och 

betydelser i stället för former. (Vaarala m.fl. 2016:26–28) 

Andraspråksinlärningen har forskats i Finland mycket från synvinkel av S2. Med S2 

menas ämnet finska som andraspråk som studeras först och främst av immigranterna. 

Minna Sunis doktorsavhandling (2008) handlar om hur invandrare bosatta i Finland lär 

sig finska genom att delta i samtalsinteraktion. Ett bra exempel på inlärningen av 

andrapsåket i interaktion är när immigranten som har bott i Finland för tio månader 

diskuterar om att besöka människor med intervjuaren. Informanten kommer inte ihåg 

ordet ”besöka” på finska och föreslår något ord som låter litet som det. Intervjuaren 

föreslår det rätta ordet som genast tas i bruket av informanten. (Suni 2008:12) 

 

 Språkbad som undervisningsmetod  

 

Språkbad är en undervisningsmetod vars idé är att lära barn som talar majoritetsspråk 

som modersmål på ett minoritetsspråk (Swanström 2008). Tanken är att språkinlärning 

ska ske så naturligt som möjligt i olika kommunikationssituationer. (Swanström 2008). 

Christer och Ulla Laurén tog med sig språkbadundervisningen till Finland på 1970-talet 

(Swanström 2008) och Finlands första kommunala språkbadgrupp startade i Vasa 

hösten 1987 (Mård-Miettinen 1994). På andra håll i Finland spreds 

språkbadsverksamheten på 1990-talet (Swanström 2008) då föräldrar i Esbo bildade 

språkbadsföreningen och det första privata språkbaddaghemmet öppnades i Hagalund 

(Mård-Miettinen 1994). Sedan dess har både kommunala och privata språkbadsgrupper 

etablerats årligen, särskilt i Österbotten och södra Finland. (Mård-Miettinen 1994). 

Nuvarande språkbadsundervisning har sitt ursprung i Kanada som liknar finska 

språkmässigt eftersom det också är en tvåspråkig stat med två officiella språk. I stället 

för finska och svenska har Kanada engelska och franska som officiella språk och 

engelska är majoritetens språk (Swanström 2008). Språkbadsföreningen, som föddes i 
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Esbo, föddes enligt samma formel som i Kanada: en grupp aktiva föräldrar tog till 

handling. Engelsktalande föräldrar i St. Lambert, en förort till Montreal, började aktivt 

att kräva mer effektiv franskundervisning i skolor när Kanada blev tvåspråkigt på 1960-

talet (Laurén 2008; Laurén 2000). Föräldrarna hade märkt att fransktalande barn lär sig 

engelska effektivt på lekplatser medan de engelsktalande å andra sidan inte lärde sig 

franska förrän långsamt i skolan. Föräldrar ville därför ha en undervisningsmodell i 

skolan som skulle göra det möjligt för dem att lära sig språket på samma sätt som barn 

lär sig språket när de leker på gatan och att inlärningen skulle börja så tidigt som möjligt 

(Laurén 2008). 

 

 Tidigt fullständigt språkbad 

 

Det finns olika modeller av kanadensiskt språkbad beroende på den åldern språkbad 

påbörjas och hur mycket av undervisningen sker på badspråket men i Finland är den 

populäraste av modellerna den tidiga fullständiga modellen (Swanström 2008). Den 

tidiga fullständiga modellen börjar vid 4–5 års ålder på daghem så att finskspråkiga 

barns aktivitetssituationer sker på badspråket som är svenska. I början är den viktigaste 

att barnen förstår språket och att barnen får använda sitt eget modersmål och höra 

läraren använda badspråket. I ideal situation börjar barnen så småningom själva använda 

badspråket för att bli förstådda (Laurén 2000). Enligt Laurén är det viktigt att läraren är 

uppdaterad om elevens språkkunskaper och låter eleven börja använda badspråket 

successivt när han eller hon känner sig redo. Centralt i undervisningen är innehåll som 

lärs ut på badspråket oavsett om eleverna själva använder sitt modersmål eller badspråk. 

(Laurén 2000). Laurén förklarar att i det här fallet sker inlärning av badspråket så att 

koncentrationen ligger någon annanstans än i själva inlärningen av språket. Enligt 

språkbadsmodellen det viktigaste i språkinlärning är autenticitet och grammatikens 

regler lärs till exempel inte ut isolerat utan som en del av verkliga situationer på samma 

sätt som modersmålsinlärning sker som ett litet barn (Laurén 2000). 

Sammanfattningsvis enligt Laurén sker inlärningen av språket genom meningsfulla och 

autentiska interaktioner och mycket stimuli, att använda nästan uteslutande badspråk 
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som lärare, att betona innehållet i undervisningen, att sätta förståelse som prioritet i 

början, att förstå barnets modersmål, att använda gester och kroppsspråk, att börja med 

läsningen i badspråket, att lära ut grammatik genom kommunicerbarhet och att 

uppmuntra studentinitiativ (Laurén 2000). 

Marjo Savijärvi från Helsingfors universitet har gjort en doktorsavhandling (2011) där 

hon beskriver den successiva inlärningen av andraspråket i daghemmets vardagliga 

situationer. Syftet med studien är att upptäcka hur barnens andraspråk kompetens ökar 

gradvis när de deltar i interaktion med svensktalande lärare. Läraren till exempel gör 

saker fysiskt tillsammans med barnen och hjälper dem i handen och pratar samtidigt om 

vad han gör och på så sätt kopplar språket till en helhetsupplevelse. I studien utforskas 

den framväxande andraspråkskompetensen genom att undersöka hur barnen visar 

förståelse för lärares icke-verbala och verbala åtgärder under första och andra terminen 

av språkbadet. Resultaten visar att lärarnas agerande förstås av barn även i början av 

språkbadet och speciellt i början orienterar deltagarna mot interaktionens framsteg och 

inte på problem med att förstå. (Savijärvi 2011) 

 

 Språkbad och senare behärskning av svenska språket 

 

Språkbads påverka på elevernas behärskning av svenska ämnet har forskats omfattande 

av bland annat forskare Taija Swanström och professorer Siv Björklund och Christer 

Laurén. I det här avsnittet kommer jag att gå igenom några undersökningar och 

presentera de forskningsresultat som de här forskarna och professorerna har fått fram. 

När Swanström forskade språkbadgrupper i Helsingfors fått hon som resultat att 

språkbadseleverna skrev längre essäer än elever från traditionell undervisning. 

Swanström jämför resultaten med resultat som Björklund har fått år 2005 när hon 

forskade femteklassares essäer i engelska: språkbadselever skrev längre essäer med flera 

ord än elever från traditionell undervisning. (Swanström 2008).  

Björklund har forskat två språkbadgrupper från Vasa från året 1987 till 1997. När 

grupper utexaminerade från grundskolan frågade Björklund hur eleverna tyckte 

språkbaden hade påverkat deras skolframgång (Laurén 2000). En del av eleverna 
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intervjuades om kunskaper i svenska språket. Elevernas egna erfarenheter är förstås inte 

samma sak som objektiva forskningsresultat men man kan få en bild om språkbadets 

påverka på elevernas skolframgång (Laurén 2000). Eleverna har berättat om deras 

erfarenheter så här:  

 

Eleverna var nöjda med att de hade lärt sig svenska. En av dem sa att tyskan hade varit 

lättare för honom eftersom hen redan hade goda kunskaper i svenska och att han förväntar 

sig att fortsätta dra nytta av sina kunskaper i svenska i framtiden. En annan elev trodde att 

han hade lärt sig engelska lättare på grund av sina svenska kunskaper. När hen såg sin vän 

i normalklassen göra svenska uppgifter hen märkte hur svåra uppgifterna som var 

självklara för hen var för vännen. Den här eleven rekommenderade språkbadet för alla 

som vill lära sig språket enkelt och bra. (Laurén 2000)  

 

Processbarhetstheori 

Som metod i min avhandling använder jag processbarhetsteorin (Processability 

Theory). Denna teori förutsäger vilka strukturer kan bearbetas av studenten på en given 

utvecklingsnivå (Pienemann 1998). Teorin utvecklades av Manfred Pienemann på 1998 

på basis av Levelts modell för språkprocessning och språkproduktion från år 1989 

(Mattsson & Håkansson 2010:15). Teorin fungerar som psykolingvistiks teori om 

andraspråksinlärning med fokus på att förklara utvecklingssekvenser när det gäller 

språkbearbetning. (Kessler 2011). Nedan presenteras Pienemanns modell för 

inlärningen av andraspråket. 
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Tabell 1 Processbarhetsteorins fem nivåer för svenska språket  

Nivå Morfologi Syntax 

5. Grammatisk 

information mellan 

satser, bisats 

Skillnad 

huvudsats/bisats 

 Inte inversion i indirekta fråga 

Jag undrar om det regnar 

Negation före verb i bisats 

Vi kan gå ut sedan om det inte regnar 

 

4. Grammatisk 

information inom 

satser, mellan fraser 

Kongruens (predikativ) Inversion i satser med framförställt 

adverb (verbet alltid på andra plats) 

Nu skriver jag 

3. Grammatisk 

information inom 

fraser, frasmorfologi 

Kongruens (attributiv) ADV + subjekt före verb 

Nu jag skriver 

2. Ordklass, lexikal 

morfologi 

Plural, bestämdhet, 

presens, preteritum, etc. 

hund-ar, hund-en 

skäll-er, skäll-de 

Kanonisk ordföljd (oftast subjekt före 

verb) 

jag skriver 

1. ”ord” Invarianta former Enstaka konstituenter 

(Flyman Mattsson & Håkansson 2010:16) 

Som man kan se från modellen ovan utgör olika nivåer en slags hierarki där varje nivå 

kräver en högre processningskapacitet och att man skulle kunna uppnå högre nivån 

måste den lägre nivån passeras. Enligt Pienemanns modell har inläraren av andraspråket 

kapacitet att processa bara ett stadium i taget så att varje stadiums strukturer lämnas för 

att automatiseras när inläraren flyttar sig till högre steg. (Mattsson & Håkansson 

2010:15) 

Grundtanken bakom processbarhetsteorin alltså är att de morfologiska och syntaktiska 

strukturerna i språket endast kan läras in i en speciell ordning. Processningshierarkin 

bygger i sin helhet på fem nivåer: den första nivån består av ord: inläraren kan visa att 

hen behärskar enstaka ord som oböjda substantiv och verb men kan sällan kommunicera 

i denna nivå. På den andra nivån byggs grammatiken på orden och inläraren tillämpar 
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ordföljd och -böjning även de sker inte alltid korrekta (Mattsson & Håkansson 

2010:44). Frasen processas i sin helhet på nivån tre där inläraren börjar behärska till 

exempel kongruensböjningar som följs av fjärde nivåns satsprocedur där inläraren kan 

bland annat använda omvänd ordföljd och negation på korrekt sätt. På den sista nivån 

behärskar inläraren grammatiska olikheter i huvudsats och bisats och inläraren kan 

placera negation efter det finita verbet i huvudsats och före det finita verbet i bisats samt 

behärskar den korrekta, raka ordföljden i indirekta fråga.  
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Tidigare forskning i processbarhetsteori 

 

Sedan Pienemanns teori publicerades har det undersökts omfattande. 

Processbarhetsteorin har testats mest på germanska språk som svenska, tyska och 

engelska (Hammarberg m.fl. 1999:55–56). Processbarhetsteorin har undersökts bland 

annat av forskarna Björn Hammarberg från Stockholm universitet, Gisela Håkansson 

från Lund universitet och Maisa Martin från Jyväskylä universitet. Forskarna fick fram 

bland annat att Pienemanns teorin om språkinlärningens stränga hierarki stämmer: 

Håkansson märkte att andraspråksinlärarna inte använde nivån fyra en enda gång före 

nivån tre, och inte nivån fem före nivån fyra (Hammarberg m.fl. 1999:62). Martin 

undersökte i stället teorin från finska språkets synvinkel och fick fram att inlärarna 

använde mera morfologiska suffixen efter åtta månader än de använde efter tre månader 

och att grammatiken var rättare (Hammarberg m.fl. 1999:73). 

Forskare inom norska, svenska och danska testade på 2001 processbarhetsteorin inom 

skandinaviska språken. Tre fenomen valdes för studien: produktion av 

adjektivkongruens i attributiv kontext (nivå 3), produktion av adjektivkongruens i 

predikativ kontext (nivå 4) och placering av negation (nivå 5). De ville testa om de 

fenomen verkligen förekommer i denna förutsagda hierarkiska ordning som i 

Pienemanns modell. Också de här studien visade att fenomen i andraspråksinlärningen 

sker i viss förutsagda ordning enligt Pienemanns modell. (Glahn m.fl. 2001:389–416) 

Maria Eklund Heinonen från Uppsala universitet analyserar testresultat i Tisus (Test i 

svenska för universitets- och högskolestudier) utifrån processbarhetsteorin i sin 

avhandling (2009). Testet används för att bedöma utländska studenters kompetens på 

svenska när de söker in i svenska universitet. Det allmänna syftet med studien var att 

undersöka om det finns en skillnad med den grammatiska utvecklingsnivån mellan de 

testtagare som klarade sig och de som misslyckats. Resultaten visade ett tydligt 

samband mellan grammatisk nivå och testresultat: hon fann att de testtagarna som blev 

underkända var på nivån 3 och de som blev godkända var på nivån 4 eller högre. 

(Eklund Heinonen 2009) 
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Material och metod 

 

I det här kapitlet kommer jag att kort gå igenom informanternas bakgrund och val av 

analysmetod. Som material i min avhandling använder jag 40 uppsatser om elevers 

drömresor. 20 av dem är skrivna av grundskoleelever från Åbo och Helsingfors som har 

gått i språkbad och andra hälften är skrivna av första årets gymnasister i Vanda och Åbo 

som har gått i traditionell undervisning. I materialet finns också uppgifter om de elever 

som har gått i språkbad pratar svenska på deras fritid.  

Jag ska analysera materialet utgående från Pienemanns modell och dess olika 

utvecklingsnivåer för att få en bild av på vilken nivå eleverna är med svensk grammatik. 

För att kunna komma åt det ska jag använda felanalys som analysmetod. Med hjälp av 

felanalys kan man komma fram till på vilken nivå inlärarna befinner sig när det gäller 

processbarhetshierarkin, och det är därför jag anser den vara mest tillämplig i detta 

sammanhang.  

Mitt material har jag fått från Eeva-Liisa Nyqvist, forskare i nordiska språk som 

specialiserat sig på grammatik och språkbad. Nyqvist har samlat in materialet för en 

studie där hon analyserar bestämdhet och artikelanvändning i spontant skrivande hos 

språkbadselever och elever från traditionell undervisning (Nyqvist 2018). Nyqvist 

beskriver sitt material så här: 

 

Materialet har samlats in i tio av de elva finländska kommuner som våren 2015 erbjöd tidigt 

fullständigt språkbad. Materialet består av två skriftliga uppgifter per informant:  en uppsats 

på ca 200 ord och ett e-brev där informanten ber läraren om information angående 

skolarbetet under en resa som informanten föreställs göra under skoltiden. Dessa två texter 

behandlas i det följande som en text per informant.  Då syftet med språkbadet är att förse 

eleverna med fungerande praktisk språkförmåga är det relevant att undersöka hur de klarar 

av praktiska uppgifter. (Nyqvist 2018) 
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 Felanalys  

 

Felanalys utvecklades på 1960-talet från kontrastiv analysen som baseras på den 

systematiserade deskriptiva jämförelsen mellan två språk. Felanalys är en systematisk 

undersökning av språkfel och deras möjliga orsaker och analysen används för att 

undersöka inlärarspråkets karaktär, variation och utveckling. (Hammarberg 2004:34) 

Felanalysen används för att undersöka inlärarspråkets variation, karaktär och utveckling. 

Det är inte bara fråga om att ta fram felens orsak utan också vilken betydelse de har i 

utvecklingen (Abrahamsson 2009:47). Felanalysen består oftast av fyra olika steg. I det 

första steget samlas in materialet, i det andra steget görs materialet analyserbart, i tredje 

steget identifieras, beskrivs och klassificeras felen och i det sista steget förklaras felen. 

(Abrahamsson 2009:48–49) 

Jag valde felanalysen som min analysmetod för klarhetens skull. Det går tydlig att granska 

elevtexter så att man plockar ut fel som är relevanta för undersökningen. Även jag har 

valt att använda felanalysen som min analysmetod finns det också kritik mot den. 

Felanalysen kritiserades för att inte ta hänsyn helheten och vad inläraren gör rätt, m.a.o. 

fokuserar felanalysen på just fel. Felanalysen användes inte så mycket nuförtiden som 

den huvudsakliga forskningsmetoden utan som ett komplement till andra metoder. 

(Abrahamsson 2009:49–50).  
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 Översikt av resultaten 

 

I detta kapitel presenteras och senare analyseras resultat från materialet med hjälp av 

felanalysen. Jag ska dessutom ta reda på var i processbarhetsteorins hierarki eleverna 

hamnar och i sammanfattningskapitel kommer jag ta reda på finns det några skillnader i 

det fallet mellan språkbadselever och traditionella elever. 

 

 Morfologiska kategorier 

 

I det här underavsnittet finns det två tabeller där jag sammanställt resultaten efter 

analysen av språkbadselevtexter och texter skrivna av traditionella elever. Jag har räknat 

fel som finns i morfologiska kategorier som böjning, attributiv kongruens och 

predikativkongruens. Jag har också räknat antal av attributiv och predikativ kongruens i 

elevernas texter för att bättre kunna motivera min bedömning av elevernas nivå. 

Resultaten omfattar nivå 2, 3 och 4 då morfologin saknar motsvarighet till nivå 5 och 

premissen är att alla informanter är på högre nivå än nivå 1. Jag har skrivit antalet fel 

det finns på varenda delkategori och till sist har ja skrivit den nivån eleven placerar sig 

på. 

 

 

Tabell 2 Morfologisk felanalys utifrån PT hos språkbadselever 

Informant Fel i böjning Fel i 

attr.kongruens/antal 

Fel i pred. 

kongruens/antal 

Nivå 

1. 0 0/11 0/2 4 

2. 1 0/14 0/2 4 

3. 0 2/7 0/0 3 
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4. 1 0/15 0/2 4 

5. 2 1/17 1/3 4 

6. 7 0/12 0/3 4 

7. 3 0/13 0/0 3 

8. 3 0/7 0/1 4 

9. 0 0/10 0/0 3 

10. 6 2/14 0/2 4 

11. 1 2/7 0/2 4 

12. 2 0/12 0/0 3 

13. 4 0/6 0/0 3 

14. 4 1/10 0/0 3 

15. 0 0/10 0/1 4 

16. 7 1/9 2/2 3 

17. 0 0/10 0/2 4 

18. 4 0/13 0/1 4 

19. 4 0/17 1/5 4 

20. 1 0/11 0/3 4 

 

 

 

Tabell 3 Morfologisk felanalys utifrån PT hos traditionella elever 

Informant Fel i böjning Fel i 

attr.kongruens/antal 

Fel i pred. 

kongruens/antal 

Nivå 
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1. 1 0/3 0/0 3 

2. 4 0/7 0/1 4 

3. 0 1/3 0/1 4 

4. 2 0/6 0/2 4 

5. 4 1/5 0/0 3 

6. 6 2/10 0/0 3 

7. 0 4/18 1/1 3 

8. 8 3/8 1/3 4 

9. 0 0/11 0/0 3 

10. 2 0/11 1/1 3 

11. 3 0/6 1/4 4 

12. 1 1/9 1/2 4 

13. 6 3/16 3/4 4 

14. 0 1/6 1/4 4 

15. 1 1/11 1/6 4 

16. 4 0/7 0/3 4 

17. 4 2/14 0/3 4 

18. 1 0/7 1/4 4 

19. 4 0/1 0/2 4 

20. 4 0/6 0/6 4 

 

 

 

 

 Syntaktiska kategorier 

 

I det här underavsnittet finns det två tabeller där jag sammanställt resultaten efter analys 

av språkbadselevtexter och texter skrivna av traditionella elever. Jag har räknat fel som 

finns i syntaktiska kategorier som kanonisk ordföljd, indirekta frågors ordföljd och 
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adverbs placering i bisatser. Enligt procesbarhetsteorin behärskar en elev först 

spetsställning av adverb utan inversion (nu jag skriver) på nivå tre och senare när eleven 

blir mer avancerad börjar hen spetsställa med inversion (nu skriver jag) på nivå fyra. I 

tabell 4 har jag räknat spetsställning utan inversion in i ”fel” för att bestämma elevernas 

lägre nivå i hierarkin. Jag har också räknat antal av indirekta frågor och bisatser med 

adverb samt antal av spetsställningar med inversion i elevernas texter för att bättre 

kunna motivera min bedömning av elevernas nivå. Resultaten omfattar nivå 2, 3, 4 och 

5 eftersom premissen är att alla informanter är på en högre nivå än nivå 1. Jag har 

skrivit antalet fel som förekommer i varenda delkategori och till sist har ja skrivit den 

nivån eleven placerar sig på. 

 

 

Tabell 4 Syntaktisk felanalys utifrån PT hos språkbadselever 

Informant Fel i 

kanonisk 

ordföljd 

Spetsställning utan 

inversion/spetsställning 

med inversion 

Fel i 

ordföljd i 

indirekt 

fråga/antal 

Fel i 

adverbs 

placering i 

bisats/antal 

Nivå 

1. 0 0/7 0/1 0/1 5 

2. 0 0/0 0/1 2/2 5 

3. 0 0/4 1/1 0/0 4 

4. 0 0/2 1/2 0/0 5 

5. 0 0/1 0/0 0/0 4 

6. 0 0/4 0/0 0/0 4 

7. 0 0/8 0/0 1/1 4 

8. 0 1/1 0/0 0/0 3 

9. 0 0/3 0/0 1/1 4 

10. 0 0/3 0/1 1/1 5 

11. 0 1/1 0/0 4/5 3 

12. 0 1/2 0/1 2/3 5 

13. 0 0/5 0/0 2/3 5 
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14. 0 0/1 2/2 1/1 4 

15. 0 0/2 0/1 0/2 5 

16. 0 1/5 0/1 1/1 5 

17. 0 0/1 0/0 0/0 4 

18. 0 0/4 1/2 2/3 5 

19. 0 0/1 0/1 3/3 5 

20. 0 1/9 0/0 0/0 4 

 

 

Tabell 5 Syntaktisk felanalys utifrån PT hos traditionella elever 

Informant Kanonisk 

ordföljd 

Spetsställning utan 

inversion/spetsställning 

med inversion 

Fel i 

ordföljd i 

indirekt 

fråga/antal 

Fel i 

adverbs 

placering i 

bisats/antal 

Nivå 

1. 0 2/2 0/0 0/0 3 

2. 0 0/1 1/2 1/2 5 

3. 0 0/4 0/0 0/2 5 

4. 0 0/4 0/0 1/3 5 

5. 0 1/1 0/0 4/5 3 

6. 0 0/0 1/1 2/2 2 

7. 0 2/5 0/0 0/0 4 

8. 0 6/9 0/0 1/1 4 

9. 0 1/4 0/0 0/0 4 

10. 0 0/2 0/0 2/2 4 

11. 0 0/4 0/0 2/2 4 

12. 0 0/5 0/1 2/2 5 

13. 0 0/3 0/0 2/2 4 

14. 0 2/2 0/0 0/1 5 

15. 0 0/2 0/0 1/1 4 

16. 0 3/4 0/0 1/1 4 
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17. 0 0/4 0/1 1/1 5 

18. 0 5/5 0/0 0/0 3 

19. 0 4/4 1/1 3/4 4 

20. 0 0/4 0/1 2/2 5 

 

 

 Analys av resultaten 

 

I detta underavsnitt analyseras resultaten närmare. Jag kommer först att analysera mina 

möjliga observationer av språkbadselevernas texter och deras grammatiska nivå enligt 

processbarhetsteorin. Senare kommer jag att analysera traditionella elevernas resultat på 

samma sätt.  

 

 Språkbadselever 

 

Den första eleven behärskar grammatiken och språket ganska bra fast det förekommer 

några allmänna skrivfel. Enligt processbarhetsteorins hierarki placerar jag eleven på den 

högsta nivån, nivå fem. Morfologiskt kongrueras adjektivet och indefinita pronomen 

efter sitt huvudord, med kongruens av genus (till exempel en lång tid, en sådan sak, ett 

nytt kapitel) och numerus (till exempel nya spanska vänner, nya kläder, fina minnen). 

Predikativa adjektivet kongrueras också korrekt (förställningen skulle vara jätte fin och 

känslig). Böjningar i pluralformerna och tempusformerna samt med ordens genus är 

korrekta. Syntaktiskt lyckas eleven processa meningar när ett annat ord än subjektet står 

i fundamentet, och därmed visas att hon behärskar inversion (till exempel Sedan skulle 

vi gå till teatern att titta en föreställning, så skulle våra nya spanska vänner kommer 

med oss, Där skulle det vara sjungare, Efter en vecka i malaga skulle vi åka tillbaka 

hem).  Eleven processar en bisats med negationsmarkör preverbalt (som inte finns). 

Ordföljden är korrekt i den indirekta frågan (Jag undrar om jag måste göra). 
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Den andra eleven behärskar grammatiken allmänt ganska bra några allmänna skrivfel. 

Enligt processbarhetsteorins hierarki placerar jag eleven på nivå fyra. Morfologiskt 

kongrueras adjektivet och indefinita pronomen efter sitt huvudord, med kongruens av 

genus (till exempel ett fint hotell, ett populärt resmål) och numerus (till exempel andra 

platser, några år, vilka skolövningar, alla uppgifter). Predikativa adjektivet kongrueras 

också korrekt (när jag är vuxen, ett fint hotell men inte för mycket fint). Böjningar i 

pluralformerna och tempusformerna är korrekta samt med nästan alla ordens genus 

förutom ett fel med genus i ordet resmål som står som *en resmål i elevtext. Det finns 

inga meningar i elevtext som börjar med adverbial och man kan inte dra en slutsats om 

behärskning av inversion. Eleven lyckas inte processa bisatser med negationsmarkörer 

och satsadverbial på rätt plats alltså preverbalt (*att jag har inte varit, *för att det är 

redan). Ordföljden är korrekt i den indirekta frågan (Du kan berätta för mig vilka läxor 

jag måste göra och om jag måste skriva om resan) vilket höjer eleven från nivå tre till 

nivå fyra.  

Den tredje eleven har allmänt några fel på ord nivå. Ur processbarhetsteorins synvinkel 

kongrueras adjektivet efter sitt huvudord med kongruens av genus i de här fallen: god 

mat och en lång väg men inte i de här fallen: *en fin hotell. Adjektivet och indefinita 

pronomen kongrueras efter sitt huvudord också med kongruens av numerus (nya saker, 

trevliga människor) och bestämdhet (hela tiden). Eleven processar ingen predikativ 

kongruens i satsen eller mellan frasen, vilket placerar eleven i det här fallet på nivå tre 

morfologiskt. Böjningar i pluralformerna och tempusformerna samt med ordens genus 

är ändå korrekta. Syntaktiskt lyckas eleven processa meningar när ett annat ord än 

subjektet står i fundamentet, och därmed visas att han behärskar inversion (till exempel 

Sen skulle jag räntta, Så åkte jag till Berlin).  Det finns inga bisatser med satsadverbial i 

elevtext och man kan inte dra en slutsats om behärskning av ordföljden. Ordföljden är 

också omvänd i den indirekta frågan (*Nu tänker jag vart skulle jag åka till näst?) när 

den borde vara rak. Eftersom eleven inte behärskar ordföljden i bisatserna och i den 

indirekta frågan ska jag placera honom på nivå fyra syntaktiskt.  

I den fjärde elevens text står det några enstaka skrivfel med några ord men i största del 

är böjningar i pluralformerna och tempusformerna samt med ordens genus korrekta 

förutom ett-ord intresse som böjs i pluralform som en-ord i elevtext (*intresser). Ur 

processbarhetsteorins synvinkel kongrueras adjektivet och indefinita pronomen efter sitt 
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huvudord med kongruens av genus (till exempel en trevlig stad, en lång tid, en sådan 

resa) och numerus (till exempel många intressanta butiker, några kompisar, några år, 

sådana pengar). Predikativa adjektivet kongrueras också korrekt (California, Florida 

och New York skulle vara intressanta, Jag tycker att stora stader är intressanta). Jag 

skulle placera eleven på nivå fyra morfologiskt. Syntaktisk är eleven ganska avancerad 

och lyckas processa meningar när ett annat ord än subjektet står i fundamentet, och 

därmed visas att han behärskar inversion (I NY finns de också många intressanta 

butiker, Till Florida skulle jag gå för solen).  Eleven processar inte några bisatser med 

adverbial så det finns inget bevis på behärskning av ordföljden och har den omvända 

ordföljden i indirekta frågan *Jag undrar hur ska jag ta hand om skolan men visar att 

han kan den raka ordföljden i den andra indirekta frågan (Jag är inte säkert om var jag 

skulle vilja gå) vilket placerar honom på nivå fem syntaktiskt.  

Den femte eleven är hittills den första som pratar svenska med sina kompisar på fritid. 

Morfologiska fel förekommer med ordens genus (*nån häfte, *ett liten dagbok) samt 

med några enstaka skrivfel men böjningar i tempusformerna och pluralformerna är 

korrekta. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med 

kongruens av genus (till exempel sådant vatten) men har fel i *ljusblå vatten. 

Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras också efter sitt huvudord med 

kongruens av numerus (till exempel bästa vänner, alla roliga saker, gamla kläder, alla 

andra fina butiker, några andra uppgifter, sista veckorna). Predikativa adjektivet 

kongrueras också stort sätt korrekt (drömresan skulle vara sådan, Teuvo Teräväinen 

som är bara 19 år gammal) men det finns också en felaktig konstruktion (*Sådana 

skulle vara min drömresa) där adjektivet står i pluralis och substantivet i singularis. 

Morfologiskt skulle jag placera eleven på nivå fyra. Syntaktisk måste jag placera i det 

här fallet eleven på nivå fyra även hon visar att hon behärskar inversion (Sen skulle vi 

fara shoppa) eftersom det inte finns några bisatser med satsadverbial och inga indirekta 

frågor går det inte att dra en slutsats om behärskning av ordföljden i varken bisatser 

eller indirekta frågor. 

Den sjätte eleven pratar också svenska på sin fritid med några av hennes nära. Små 

skrivfel kommer här och där och ur processbarhetsteorins synvinkel förekommer 

problem med ordens genus (till exempel *mitt hund, *en vatten, *livstidet, *ett safari, 

*en liten hus, *äventyrer) men böjningar i plural- och tempusformerna är korrekta. 
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Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord med kongruens av 

den genuset eleven tänker är rätt (till exempel en spegelstill vatten). Adjektivet och 

indefinita pronomen kongrueras också efter sitt huvudord med kongruens av numerus 

(till exempel blommiga ängar, nya vänner, alla resor, gamla tåg) samt bestämdhet (till 

exempel hela meningen). Predikativa adjektivet kongrueras korrekt (På de jätte varma 

dagar skulle vi sitta ute och låta solen göra oss bruna, När jag bestämmer att åka hem, 

är jag många äventyrer rikare med bilder i handen, nya vänner där någonstans och 

mycket glad).  I processbarhetsteorins hierarki hamnar den sjätte informanten på nivå 

fyra morfologiskt. Syntaktiskt måste jag placera i det här fallet eleven på nivå fyra även 

hon visar att hon behärskar inversion (till exempel Alla resor skulle vi åka med gamla 

tåg, På regniga dagar skulle vi sitta inne, Nu har vi landats) men inte uppnå nivå fem 

eftersom hon har inga bisatser med satsadverbial och inga indirekta frågor i hennes text.  

Den sjunde eleven skulle jag placera på nivå tre morfologiskt och nivå fyra syntaktiskt. 

Fel förekommer samt med några allmänna skrivfel med ordens genus (*en liten hus, *i 

den finaste och dyraste hotellen) och böjningar i pluralformen (*kvällerna) men 

tempusformerna är böjda korrekt. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter 

sitt huvudord, med kongruens av numerus (till exempel bästa vänner, kalla drycker, 

alla fina fiskar, stora byggnader, dyra kläder, fina länderna). Eleven processar ingen 

predikativ kongruens i satsen eller mellan frasen, vilket placerar eleven i det här fallet 

på nivå tre morfologiskt. Syntaktiskt lyckas eleven processa många meningar när ett 

annat ord än subjektet står i fundamentet, och därmed visas att hon behärskar inversion 

(till exempel efter det skulle vi flyga till New York, I NY skulle vi bo, på kvällarna skulle 

vi gå till baren, Från Paris skulle vi åka till Spanien, Ännu i 100-års ålder skulle vi 

komma ihåg).  Eleven lyckas inte processa bisatser med satsadverbial på rätt plats alltså 

preverbalt (*för att jag har aldrig varit där). På grund av felaktig placering av adverb i 

bisats och inget bevis på indirekta frågor ska jag placera eleven på nivå fyra syntaktiskt.  

Den åttonde eleven skulle jag placera på nivå fyra morfologiskt och nivå tre syntaktiskt. 

Morfologiska fel förekommer samt med några allmänna skrivfel med ordens genus (*en 

hotell, *vårt familj) och böjningar i pluralformen (*esser) men tempusformerna är böjda 

korrekt. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med 

kongruens av genus (en liten buss, en liten kamera) och numerus (till exempel vi alla, 

andra människor, Några nätter). Predikativa adjektivet kongrueras också korrekt 
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(Under den här månaden jag och mina kompisar ska visitera jätte många stader, lilla 

och stora). Syntaktiskt lyckas eleven inte processa meningar när ett annat ord än 

subjektet står i fundamentet så att verb skulle stå före subjekt och därmed visas att hon 

inte behärskar inversion (Under den här månaden jag och mina kompisar ska visitera 

jätte många stader, lilla och stora.).  På grund av ingen inversion och eftersom eleven 

inte lyckas processa inga bisatser med negationsmarkörer eller satsadverbial och inga 

indirekta frågor, placerar jag eleven på nivå tre syntaktiskt.  

Den nionde eleven skulle jag placera på nivå tre morfologiskt och nivå fyra syntaktiskt. 

Böjningar i ordens genus, pluralformerna och tempusformerna är korrekta. Adjektivet 

och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av genus 

(vilken bok) och numerus (nya kulturer, sådana butiker, några fina bio saker, olika 

städer, Vilka övningar, Vilka saker). Eleven processar ingen predikativ kongruens i 

satsen eller mellan frasen, vilket placerar eleven i det här fallet på nivå tre morfologiskt. 

Syntaktiskt lyckas eleven processa meningar när ett annat ord än subjektet står i 

fundamentet, och därmed visas att han behärskar inversion (till exempel I Hollywood 

skulle man säkert hitta, I LV skulle jag inte vilja spela, I NY har jag redan varit).  

Eleven lyckas inte processa bisatser med negationsmarkörer på rätt plats alltså 

preverbalt (*men det var jätt mycke jag hann inte se). På grund av felaktig placering av 

negationsmarkör i bisats och inget bevis på indirekta frågor ska jag placera eleven på 

nivå fyra syntaktiskt.  

Den tionde eleven pratar svenska med sin mamma. Morfologiskt skulle jag placera 

eleven på nivå fyra. Det förekommer några skrivfel samt med fel med sammansatta ord 

och ordens genus (*ett utflykt, *Ett promenad, *vacker berg, *ryggsäcket, *en söt café) 

men böjningar i plural- och tempusformerna är korrekta. Adjektivet och indefinita 

pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av genus i till exempel de här 

fallen varmt land, ett varmt vind, en liten bergväg, god dag, vilken sida men inte i de 

här fallen *fint restaurant, *trevligt vecka. Indefinita pronomen kongrueras efter sitt 

huvudord också med kongruens av numerus (till exempel några uppgifter, några prov, 

alla andra). Predikativa adjektivet kongrueras också korrekt (ansiktet och fötterna blir 

bruna, Hotellet är överbokat). Syntaktiskt lyckas eleven processa meningar när ett annat 

ord än subjektet står i fundamentet och därmed visas att hon behärskar inversion (till 

exempel Just nu skulle jag älska att resa, På morgonen fortsätter vi neråt till staden). 
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Eleven lyckas inte processa bisatser med satsadverbial på rätt plats alltså preverbalt (*så 

märker man att det har redan blivit). Ordföljden är korrekt i den indirekta frågan (Gå 

och äta tillåt fint restaurant och bara tänka, hur det skulle vara att bo i så här stor stad) 

vilket placerar eleven syntaktiskt på nivå fem ändå. 

Den elfte eleven skulle jag placera på nivå fyra morfologiskt och nivå tre syntaktiskt. 

Samt med några allmänna skrivfel förekommer fel med böjning av en pluralform 

(*mopedar) men böjningar i genusformerna samt med tempusformerna är korrekta. 

Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av 

genus i de här fallen: en liten stad, vacker plats men har fel i *litet kommun. Indefinita 

pronomen kongrueras också efter sitt huvudord med kongruens av numerus i till 

exempel de här fallen: alla mopedar, alla dagar men har fel i *någon utomlands. 

Predikativa adjektivet kongrueras också korrekt i det här det här fallet: Drömsemestern 

skulle vara jätte long och grammatiskt rätt i någon ganska litet kommun men det går 

inte att säga om eleven tänkte att kommunen är en ett-ord när attributiva adjektivets 

böjning skulle vara i teori rätt men predikativa pronomens böjning skulle vara fel i 

relation med adjektivet. Syntaktiskt lyckas eleven inte processa meningar när ett annat 

ord än subjektet står i fundamentet så att verb skulle stå före subjekt och därmed visas 

att han inte behärskar inversion (Och i Helsingfors jag skulle åka).  Eleven lyckas 

processa bara en bisats där satsadverbial står i rätt plats preverbalt (när vi kanske skulle 

åka) men i alla andra bisatser kommer det fel med negationsmarkörers och 

satsadverbials placering: (*så att man måste inte gå, *Men också man skulle ha snö, 

*eftersom det är också mycket roligt, *som jag ser inte på semestern). Eftersom eleven 

spetsställer utan inversion, har så många fel i bisatsordföljd och har inte några indirekta 

frågor ska jag placera honom på nivå tre syntaktiskt.  

Den tolfte informanten skulle jag placera på nivå tre morfologiskt och nivå fem 

syntaktiskt. Fel förekommer samt med några allmänna skrivfel med ordens genus 

(*världet, *mitt Hogwartsbrev) men böjningar i pluralformerna samt med 

tempusformerna är korrekta. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt 

huvudord, med kongruens av genus (en officiell student, en jätte kul plats, en kul plats) 

numerus (kula platser, andra kula platser, vänliga hälsningar) samt med bestämdhet 

(den ”äkta” världen). Eleven processar ingen predikativ kongruens i satsen eller mellan 

frasen, vilket placerar eleven i det här fallet på nivå tre morfologiskt. Syntaktiskt lyckas 
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eleven processa en mening som börjar med satsadverbial med inversion (Men i London 

vill jag se alla sevärdheter) och en mening har ingen inversion (såsen jag kan vara). 

Eleven lyckas processa bara en bisats där satsadverbial står i rätt plats preverbalt 

(platser som jag också vill besöka) men i alla andra bisatser kommer det fel med 

negationsmarkörs och satsadverbials placering: (*därför att sen jag fått, *som jag kan 

nu inte minnas). Eleven har ändå den raka ordföljden i indirekt fråga (Kan du berätta nu 

vad vi får till läxa och måste jag hämta några papper från skolan?) vilket placerar 

honom på nivå fem syntaktiskt. 

Som den tolfte eleven skulle jag placera också den trettonde eleven på nivå tre 

morfologiskt och nivå fem syntaktiskt. Fel förekommer samt med några allmänna 

skrivfel med ordens genus (*ett intressant plats, *en stor problem) och i böjningar av 

pluralformen i *hoteller samt med tempusformen i *viljat. Indefinita pronomen 

kongrueras efter sitt huvudord med kongruens av numerus i några dagar. Eleven 

processar ingen predikativ kongruens i satsen eller mellan frasen, vilket placerar eleven 

i det här fallet på nivå tre morfologiskt. Syntaktiskt lyckas eleven processa många 

meningar som börjar med satsadverbial med inversion (till exempel På min drömresa 

skulle jag resa, Där skulle jag besöka, Efter det skulle jag flyga till NY, Därifrån skulle 

jag åka, Efter Japan skulle jag åka, Sist skulle jag åka). Eleven lyckas processa bara en 

bisats där satsadverbial står i rätt plats preverbalt (för att jag redan varit) men i alla 

andra bisatser kommer det fel med negationsmarkörs och satsadverbials placering: (*för 

att jag har aldrig varit, *om jag kan inte delta). Eleven visar inget bevis på behärskning 

av ordföljden i indirekt fråga men eftersom han spetsställer med inversion och har minst 

en korrekt ordföljd i en bisats placerar jag honom på nivå fem syntaktiskt.   

Den fjortonde eleven skulle jag placera på nivå tre morfologiskt och på nivå fyra 

syntaktiskt. Samt med några allmänna skrivfel förekommer fel med ordens genus (*fin 

hotel, *ditt hjälp) och böjning av en pluralform (*palmträder) men böjningar i 

tempusformerna är korrekta. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt 

huvudord, med kongruens av genus i till exempel de här fallen: någon kompis, En 

annan drömresa, någon stor stad men har fel i *soligt plats. Indefinita pronomen 

kongrueras också efter sitt huvudord med kongruens av och numerus (några saker, vilka 

övningar) samt med bestämdhet (hela dagen). Eleven processar ingen predikativ 

kongruens i satsen eller mellan frasen, vilket placerar eleven i det här fallet på nivå tre 
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morfologiskt. Syntaktiskt lyckas eleven processa en mening där ett annat ord än 

subjektet står i fundamentet, och därmed visas att hon behärskar inversion (På 

drömresan skulle jag också ha med mig någon kompis eller kompisar.) Eleven lyckas 

inte processa bisatser med negationsmarkör på rätt plats alltså preverbalt (*men har inte 

visiterat ännu) och i indirekta frågor har hon den fela, omvända ordföljden (*Före jag 

börjar, så vill jag fråga när ska övningarna bli färdiga? *Jag vill också fråga, vad gör 

ni i skolan när jag är borta?) Eftersom eleven inte behärskar ordföljden i bisatserna och 

i de indirekta frågorna ska jag placera henne på nivå fyra syntaktiskt 

Den femtonde eleven använder svenska på sin fritid och man kan se att eleven är van 

vid språket. Ur processbarhetsteorins synvinkel är böjningar i pluralformerna och 

tempusformerna korrekta samt med alla ordens genus. Adjektivet och indefinita 

pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av genus (en ganska lugn 

semester, någon tour, en annan typ, en står och fin båt, en liten tid) och numerus (till 

exempel några veckor, några prov, andra uppgifter) samt med bestämdhet (den lokala 

kulturen). Predikativa adjektivet kongrueras också korrekt (min semester är sådan). 

Eftersom eleven bevisar att han kan kongruera det predikativa adjektivet korrekt 

placerar jag honom på nivå fyra morfologiskt. Syntaktiskt lyckas eleven processa 

meningar när ett annat ord än subjektet står i fundamentet, och därmed visas att han 

behärskar inversion (Helst skulle jag vilja resa, Sedan kommer vi). Eleven processar 

bisatser med satsadverbial och negationsmarkör preverbalt (som man sedan skulle vara, 

fast det inte kan) och ordföljden är korrekt i den indirekta frågan (men ändå är det 

viktigt för mig att få veta, vad ni gör i skolan under resan). Eftersom eleven processar 

bisatsernas och indirekta frågans ordföljd korrekt ska jag placera honom på nivå fem 

syntaktiskt. 

Den sextonde eleven har allmänna skrivfel i sin text och morfologiska fel förekommer 

med ordens genus (till exempel *något varmt plats, *en köke, *mitt mat, *mitt familj, 

*en disko) samt med en felaktig pluralform (*mater) och en felaktig tempusform 

(*sjungde). Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med 

kongruens av genus (till exempel en privat kokare en vacker flicka en stor strand ett 

eller annat sätt) men har fel i *en helt månad. Indefinita pronomen kongrueras också 

efter sitt huvudord med kongruens av numerus (till exempel vilka övningar). Det som 

ändå placerar eleven på den tredje nivån morfologiskt är de predikativa adjektiv som 
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kongrueras fel (*Mitt rum skulle vara något hundar kvadrat stor, *Där skulle mitt mat 

vara färdigt att äta.)  Syntaktiskt lyckas eleven använda inversion i nästan alla av 

meningarna som börjar med satsadverbial (till exempel I boten skulle jag, På festen 

måste man, Där ska jag) utan en (Efter festen jag går).  Eleven lyckas inte processa 

bisatsen med satsadverbial på rätt plats alltså preverbalt (*men det är alltid bra att) men 

det som ändå placerar eleven på nivå fem syntaktiskt är ordföljden i den indirekta frågan 

som är rak (Jag skulle vilja veta vilka övningar ni gör i skolan som jag skulle göra). 

 

Den sjuttonde eleven pratar litet svenska på sin fritid och behärskar grammatiken och 

språket väldigt bra. Enligt processbarhetsteorins hierarki placerar jag eleven på nivå 

fyra. Morfologiskt kongrueras adjektivet och indefinita pronomen efter sitt huvudord, 

med kongruens av genus (lite tid) och numerus (andra sport, olika skolor, några dagar, 

vilka övningar) samt med bestämdhet (till exempel hela dagen, sista året). Predikativa 

adjektivet kongrueras också korrekt (sjöarna är varma, sån är min drömsemester). 

Böjningar i pluralformerna och tempusformerna samt med ordens genus är korrekta. 

Syntaktisk måste jag placera i det här fallet eleven på nivå fyra även hann visar att han 

behärskar inversion (Viss måste man) eftersom det finns inga bisatser med adverb eller 

indirekta frågor så det finns inget bevis på behärskning av ordföljden. 

Den artonde eleven pratar också svenska på sin fritid. Det finns några allmänna skrivfel 

och ur processbarhetsteorins synvinkel kommer det fel med ordens genus i *det 

australiska familj, *en bra språk och *vårt klass. Pluralformerna och tempusformerna 

är ändå korrekta. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, 

med kongruens av genus (fin upplevelse) och numerus (till exempel nya människor, 

andra ungdomar, några frågor, rätta svar). Predikativa adjektivet kongrueras också 

korrekt (jag skulle också bli mycket självständig). Eftersom eleven bevisar att han kan 

kongruera det predikativa adjektivet korrekt placerar jag honom på nivå fyra 

morfologiskt. Syntaktiskt lyckas eleven stort sätt processa meningar när ett annat ord än 

subjektet står i fundamentet (Då skulle jag få, Därför just skulle jag vela åka, då skulle 

jag se platser) och därmed visas att hon behärskar inversion. Eleven lyckas processa 

bara en bisats där satsadverbial står i rätt plats preverbalt (Om jag skulle fara dit ensam 

skulle jag kanske bo där med någon familj) men i alla andra bisatser kommer det fel 
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med negationsmarkörs och satsadverbials placering: (*Om jag skulle fara med mina 

vänner skulle resan vara kanske vara en interrail, *eftersom jag vet inte alls vad allt 

man kan göra där.) Eleven processar två indirekta frågor där i den ena finns det den 

korrekta raka ordföljden (Jag undrar om jag måste göra några extra uppgifter eftersom 

jag inte kan följa med till teatern) och i den andra finns det den felaktiga omvända 

ordföljden (*Jag undrar om hur kan jag vara säker om dem är rätt.) Eftersom eleven 

bevisar behärskning av ordföljden i bisatser och indirekta frågor placerar jag henne på 

nivå fem syntaktiskt.  

Den nittonde eleven skulle jag placera på nivå fyra morfologiskt och nivå fem 

syntaktiskt. Morfologiska fel förekommer med några ordens genus (*ett stor del, *en 

problem, *en prov) samt med böjningen i en tempusform (*har älskad) men andra 

plural och tempusformerna är korrekta. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras 

efter sitt huvudord, med kongruens av genus (en underbar skyskrapa, fantastisk mat, ett 

helt annorlunda liv) och numerus (till exempel olika människor, några månader, nya 

personer). Predikativa adjektivet kongrueras också korrekt (Staden är väldigt vacker 

och full, Resan skulle vara några månader lång, Antagligen skulle jag kanske bli 

ensam, från en plats till en annan). Syntaktiskt lyckas eleven processa en mening där ett 

annat ord än subjektet står i fundamentet och därmed visas att hon behärskar inversion 

(Antagligen skulle jag kanske bli). Eleven lyckas inte processa bisatser med 

satsadverbial på rätt plats alltså preverbalt (*för att bara några veckor räcker inte, *men 

jag vill också besöka, *alltså pengar skulle inte vara). Ordföljden är korrekt i den 

indirekta frågan (jag undrade på vad ni skulle göra på timmarna undan den tiden när 

jag är bortrest) vilket placerar eleven syntaktiskt på nivå fem ändå. 

Den sista eleven skulle jag placera på nivå fyra i processbarhetsteorins hierarki. Det 

kommer fel med ordens genus i *en stilig hotel men andra ord samt med pluralformerna 

och tempusformerna är ändå korrekta. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras 

efter sitt huvudord, med kongruens av genus (till exempel god mat, en mysig 

restaurang) och numerus (till exempel nya människor, olika festivaler, färska 

jordgubbar, stora landscroissanter) samt med bestämdhet (hela dagen). Predikativa 

adjektivet kongrueras också korrekt (Min drömsemester är solig och varm, Om vi blir 

hungriga). Syntaktisk måste jag placera i det här fallet eleven på nivå fyra även hon 

visar att hon behärskar inversion (till exempel Största delen av semestern är jag med 
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mina kompisar, Där skulle vi shoppa, sola och simma, I Finland går jag med mina 

kompisar, Efter det ska vi bara gå, För frukost har vi, Nästa dag går vi till stranden) i 

alla meningar utan en (I festivalerna vi äter glass) eftersom det finns inga bisatser med 

adverb eller indirekta frågor så det finns inget bevis på behärskning av ordföljden. 

 

 

Elever som deltagit i traditionell undervisning 

 

Den första eleven från traditionella undervisningen har största problem med syntaxen. 

Fast har eleven skrivfel i satser och orden (till exempel *Min drömsemester var senaste 

åren, *jätte stor, *kläderaffären, *hotel) men dem inte stör läsbarhet av texten så 

mycket som de syntaktiska felen. Texten saknar hjälpverben i många meningar (*Vad ni 

göra på skolan nästa veckan? *När jag lämna engelska uppsats och när jag göra 

ordprovent? *När jag ersätta ett teaterbesök och ett museum besök?) Ur 

processbarhetsteorins synvinkel har eleven bara ett felaktigt genus i ordet *åren där det 

står i singularis och alla andra plural- och tempusform är korrekta. Adjektiv och 

indefinit pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av genus (vänlig 

hälsning) och bestämdhet (hela veckan). Eleven processar ingen predikativ kongruens i 

satsen eller mellan frasen, vilket placerar eleven i det här fallet på nivå tre morfologiskt. 

Syntaktiskt lyckas eleven inte processa meningar när ett annat ord än subjektet står i 

fundamentet så att verb skulle stå före subjekt och därmed visas att eleven inte 

behärskar inversion (Då jag reste till England, I London jag gick).  På grund av ingen 

inversion och eftersom eleven inte lyckas processa några bisatser med 

negationsmarkörer eller satsadverbial och några indirekta frågor, placerar jag eleven på 

nivå tre syntaktiskt.  

Den andra eleven skulle jag placera på nivå fyra morfologiskt och på nivå fem 

syntaktiskt. Ordens genus och böjningar i pluralformerna är korrekta men eleven har 

problem med tempusformerna i ord resa (*resat, *resar, *resade) och säga (*sägade).  

Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av 

genus (någon annan plats) och i numerus (vänliga människor bästa vännerna). 
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Predikativa adjektivet kongrueras också korrekt (när jag var 6 år gammal). Syntaktiskt 

lyckas eleven processa en mening där ett annat ord än subjektet står i fundamentet (I 

Hawaiji skulle jag gå och handla) och därmed visas att eleven behärskar inversion. 

Eleven lyckas processa bara en bisats där negationsmarkör står i rätt plats preverbalt (så 

jag inte mindes för saker) men i den andra bisatsen kommer det fel med 

negationsmarkörs och satsadverbials placering: (*att Finland har inte). Eleven 

processar två indirekta frågor där i den ena finns det den korrekta raka ordföljden (Jag 

vill också veta vad man gör i skolan, när jag är borta?) och i den andra finns det den 

felaktiga omvända ordföljden (*Jag vill veta hur många kemi övningar måste jag görä 

när jag är utomlands?). Eftersom eleven bevisar behärskning av ordföljden i bisatser 

och indirekta frågor placerar jag eleven på nivå fem syntaktiskt.  

Den tredje eleven skulle jag placera på nivå fyra morfologiskt och på nivå fem 

syntaktiskt. Det förekommer några allmänna skrivfel men ordens genus och böjningar i 

pluralform och tempusformerna är korrekta. Adjektivet kongrueras efter sitt huvudord, 

med kongruens av genus (vacker natur, lång uppsats) men inte i bestämdhet 

(*föräldrars gammal motorseglare). Predikativa adjektivet kongrueras korrekt (vinter 

havet är väldigt kallt). Syntaktiskt lyckas eleven processa meningar som börjar med 

satsadverbial med inversion (till exempel I början skulle vi åka, Från Åland åka vi till 

Sveriges strand, I Gotland skulle jag simma.) Eleven lyckas processa två bisatser där 

satsadverbial står i rätt plats preverbalt (men jag riktigt tycker det, fast där aldrig vara 

så vårmt). Eleven visar inget bevis på behärskning av ordföljden i indirekt fråga men 

eftersom han spetsställer med inversion och har minst en korrekt ordföljd i en bisats 

placerar jag eleven på nivå fem syntaktiskt. 

Den fjärde eleven skulle jag placera på nivå fyra morfologiskt och på nivå fem 

syntaktiskt. Det kommer några allmänna skrivfel samt med fel med ordens genus i *en 

fin hotel och *en drömresmål men andra ordens genus samt med pluralformerna och 

tempusformerna är ändå korrekta. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter 

sitt huvudord, med kongruens av genus (en ny tid) och numerus (samiska människor, 

vilka övningar) samt med bestämdhet (dess berömda vackra natur). Predikativa 

adjektivet kongrueras också korrekt (till exempel när jag var liten). Syntaktiskt lyckas 

eleven processa meningar som börjar med satsadverbial med inversion (I Lappland 

finns det fjällor, Och på vintern finns det alltid mycket snö, På natten skulle jag titta 
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men sedan skulle jag åka tillbaka hem.) Eleven lyckas processa två bisatser där 

negationsmarkör och satsadverbial står i rätt plats preverbalt (som vi inte har här, fast 

jag aldrig trodde) men det finns en bisats där negationsmarkör står i fel plats (*för att 

vardagen är inte alls lika rolig). Eleven visar inget bevis på behärskning av ordföljden i 

indirekt fråga men eftersom eleven spetsställer med inversion och har minst en korrekt 

ordföljd i en bisats placerar jag eleven på nivå fem syntaktiskt.   

Den femte eleven har allmänt ganska många fel på ord nivå och jag skulle placera 

eleven på nivå tre morfologiskt. Fel förekommer i ordens genus (*min favorit ishockey 

lag, *det bästa land) och böjningar i tempusformer (*tyckar, *anländar) samt med en 

pluralform (*problemer). Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt 

huvudord, med kongruens av genus i till exempel det här fallet: en ny telefon men inte i 

det här fallet: *varm väder. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt 

huvudord med kongruens av numerus (nya kläderna, alla landerna). Eleven processar 

ingen predikativ kongruens i satsen eller mellan frasen, vilket placerar eleven i det här 

fallet på nivå tre morfologiskt. Syntaktiskt lyckas eleven inte processa meningar när ett 

annat ord än subjektet står i fundamentet så att verb skulle stå före subjekt och därmed 

visas att eleven inte behärskar inversion (Från där jag skulle vill flyga).  Eleven lyckas 

processa bara en bisats där satsadverbial står i rätt plats preverbalt (så jag kanske skulle 

göra) men i alla andra bisatser kommer det fel med negationsmarkörers placering: (*om 

det är inte, *för att min favorit artist ska inte besöka, *som är inte för sälja, *att jag kan 

inte komma.). Eftersom eleven spetsställer utan inversion, har så många fel i 

bisatsordföljd och har inga indirekta frågor i sin text ska jag placera eleven på nivå tre 

också syntaktiskt.  

Den sjätte eleven har många skrivfel båda morfologiskt och syntaktiskt i nästan varje 

mening. Jag skulle placera eleven på nivå tre morfologiskt och på nivå två syntaktiskt. 

Fel förekommer i ordens genus (*en vacker land, *en turkisk spa, *det…dromresa, 

*min oveningspapper, *min foredrag) och böjningar i en pluralform 

(*oveningsnummerna) men böjningar i tempusformerna är ändå korrekta. Adjektivet 

och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av genus till 

exempel i det här fallet: en ny rygg men inte i det här fallet: *vänligt helsning. 

Adjektivet kongrueras också efter sitt huvudord med kongruens av numerus (till 

exempel två stora moskei) men har fel i bestämdhet i det här fallet (*En blåa moskei). 
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Eleven processar ingen predikativ kongruens i satsen eller mellan frasen, vilket placerar 

eleven i det här fallet på nivå tre morfologiskt. Syntaktiskt lyckas eleven producera inga 

meningar när ett annat ord än subjektet står i fundamentet och processa inga bisatser 

med negationsmarkörer och satsadverbial på rätt plats alltså preverbalt (*eftersom jag 

har aldrig, *som jag har aldrig). Ordföljden är också omvänd i den indirekta frågan 

(*jag skulle vilja veta vad ska ni gora) när den borde vara rak. 

Den sjunde eleven har några allmänna skrivfel i sin text men ordens genus samt med 

pluralformerna tempusformerna är korrekta. Adjektivet och indefinit pronomen 

kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av genus i de här fallen: en hel månad, 

en vacker stad och jättestor sjö men har fel i *ett tropisk klimat, *jättelungt stämning 

och *en andra gång. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord 

med kongruens av numerus i till exempel de här fallen: andra städer, alla intresanta 

museer, kända sevärdheter, några saker och Vilka matte övningar men har fel i *vänlig 

hälsningar. Indefinit pronomen kongrueras också efter sitt huvudord med kongruens av 

bestämdhet (hela landet). Det som ändå placerar eleven på den tredje nivån 

morfologiskt är det predikativa adjektivet som kongrueras fel (*Sådant skulle vara min 

drömresa.) Syntaktisk måste jag placera i det här fallet eleven på nivå fyra även eleven 

visar att hen behärskar inversion (Där skulle jag besöka, Sedan skulle jag ta, På vägen 

skulle jag besöka) i alla meningar utan två (Framför allt jag skulle ta det lugnt, På sista 

jag skulle vilja besöka) eftersom eleven inte processar några bisatser med 

negationsmarkörer eller satsadverbial och inga indirekta frågor. 

Den åttonde eleven skulle jag placera på nivå fyra båda morfologiskt och syntaktiskt. 

Samt med några allmänna skrivfel förekommer fel med ordens genus (till exempel *en 

jätte stor outletcentrum) böjning av en pluralform (*sju timmen) och böjningar i 

tempusformerna (*villt, *kommade, *flyggade). Adjektivet och indefinita pronomen 

kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av genus i de här fallen: rolig resa, rolig 

dag men har fel i *stor outletcentrum. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras 

också efter sitt huvudord med kongruens av numerus i till exempel de här fallen: olika 

platser och alla kläder men har fel i *popular platser och *vänligt hälsningar. Indefinit 

pronomen kongrueras också efter sitt huvudord med kongruens av bestämdhet (hela 

dagen). Predikativa adjektivet kongrueras också korrekt i de här fallen: mat som vi åt, 

var jätte gott och Kultur, som de hade, var så olik men kongrueras fel i det här fallet: 
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*alla kläder som är popular märken var so billig. Syntaktiskt lyckas eleven processa 

meningar när ett annat ord än subjektet står i fundamentet, och därmed visas att hen 

behärskar inversion (Nästa dag var vi i, I Tisdag* gick vi till Manhattan, på lördag åkte 

vi) men största delen av sådana meningar skrivs utan inversion (till exempel I första dag 

vi var nära, Sen vi såg mycket, På söndag vi). Eleven lyckas inte processa bisatser med 

satsadverbial eller negationsmarkör på rätt plats alltså preverbalt (*som är inte så nära 

Finland). På grund av felaktig placering av negationsmarkör i bisats och inget bevis på 

indirekta frågor ska jag placera eleven på nivå fyra syntaktiskt. 

Den nionde eleven skulle jag placera på nivå tre morfologiskt och nivå fyra syntaktiskt. 

Böjningar i ordens genus, pluralformerna och tempusformerna är korrekta. Adjektivet 

och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av genus (en 

riktig drömresa) numerus (till exempel några andra populära sevärdheterna, alla 

butiker, vackra parker, vilka övningar) samt med bestämdhet (Amerikanska kultur). 

Eleven processar ingen predikativ kongruens i satsen eller mellan frasen, vilket placerar 

eleven i det här fallet på nivå tre morfologiskt. Syntaktisk måste jag placera i det här 

fallet eleven på nivå fyra även eleven visar att hen behärskar inversion (Där skulle jag 

jogga, I Los Angeles skulle jag jogga) i alla meningar utan en (efter det jag skulle resa) 

eftersom det finns inga bisatser med adverb eller indirekta frågor så det finns inget bevis 

på behärskning av ordföljden 

Den tionde eleven har några allmänna skrivfel i sin text samt med fel i ett ords genus 

(*min föredrag) och en pluralform (*bergerna) men tempusformerna är korrekta. 

Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av 

numerus (till exempel olika platser, alla vackra natur-sevärdheter, andra sevärdheter, 

stora sjöar). Det som ändå placerar eleven på den tredje nivån morfologiskt är det 

predikativa adjektivet som kongrueras fel (*Finlands bergerna även om de är inte så 

hög). Syntaktiskt lyckas eleven processa meningar när ett annat ord än subjektet står i 

fundamentet, och därmed visas att eleven behärskar inversion (Där skulle jag segla, 

Också skulle jag resa till Lappland).  Eleven lyckas inte processa bisatser med 

satsadverbial eller negationsmarkör på rätt plats alltså preverbalt (*även om de är inte). 

På grund av felaktig placering av negationsmarkör i bisats och inget bevis på indirekta 

frågor ska jag placera eleven på nivå fyra syntaktiskt. 
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Den elfte eleven skulle jag placera på nivå fyra båda morfologiskt och syntaktiskt. 

Morfologiska fel förekommer samt med några allmänna skrivfel med två ordens 

tempusformer (*sovade, *ersättar) och en pluralform (*fotoer) men ordens genus är 

korrekta. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med 

kongruens av genus (vitt huset, vänlig hälsning) och numerus (till exempel andra 

familjer, några övningar). Predikativa adjektivet kongrueras också stort sätt korrekt 

(min bror var sjuk, Folk var artiga, Jag var så trött) men det finns också en felaktig 

konstruktion (*Folk var…snäll). Syntaktiskt lyckas eleven processa meningar när ett 

annat ord än subjektet står i fundamentet, och därmed visas att eleven behärskar 

inversion (Först flög vi, Nästa dagen började vi, Från North Carolina kör vi, I 

Manhattan besökte vi).  Eleven lyckas inte processa bisatser med satsadverbial eller 

negationsmarkör på rätt plats alltså preverbalt (*men temperaturen var aldrig, när jag 

är inte). På grund av felaktig placering av negationsmarkör i bisats och inget bevis på 

indirekta frågor ska jag placera eleven på nivå fyra syntaktiskt. 

Den tolfte eleven skulle jag placera på nivå fyra morfologiskt och på nivå fem 

syntaktiskt. Samt med några allmänna skrivfel förekommer fel med ordens genus (*det 

drömsemester) men böjningar i plural- och tempusformerna är korrekta. Adjektivet och 

indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av numerus (den 

sist dagen). Predikativ adjektivet kongrueras rätt i det här fallet: taxchaufern visade för 

trött men inte i det här fallet: *hur väldigt stora New York är. Syntaktiskt lyckas eleven 

processa meningar när ett annat ord än subjektet står i fundamentet och därmed visas att 

hen behärskar inversion (För två år sedan reste jag, I Times Square såg vi, Då såg vi, 

På skeppet kan man, Senare besökte vi). Eleven lyckas inte processa bisatser med 

satsadverbial eller negationsmarkörer på rätt plats alltså preverbalt (*för att han tycker 

inte, *att han krockade inte). Ordföljden är korrekt i den indirekta frågan (Jag skulle 

vilja veta om jag borde göra några övningar under resan.) vilket placerar eleven 

syntaktiskt på nivå fem ändå. 

Den trettonde eleven skulle jag placera på nivå fyra båda morfologiskt och syntaktiskt. 

Samt med några allmänna skrivfel förekommer fel med ordens genus (*Min favorit 

djuren, *en ny djur) böjningar av pluralformer (*språker, *dagor) och böjning i en 

tempusform (*sjungar). Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt 

huvudord, med kongruens av genus (en stor ö, exotisk skogen, vänlig hälsning) och 
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numerus i till exempel de här fallen: många exotiska djuren, stora ögonen, olika 

kulturer och andra saker men har fel i *lilla och mörka apa och *andra tiden. 

Adjektivet kongrueras också felaktigt efter sitt huvudord med kongruens av bestämdhet 

(i Madakasgars varm vatten). Predikativa adjektivet kongrueras korrekt i det här fallet: 

Ai-ai själv är inte rädd men kongrueras fel i de här fallen: *Människor är rädd, *Oi-oi 

låter jättesöta och *Årtiden är inte problematisk. Syntaktiskt lyckas eleven processa 

meningar när ett annat ord än subjektet står i fundamentet, och därmed visas att eleven 

behärskar inversion (Också vill jag resa, Efter resan till Afrika måste jag, Efter en 

månad ska jag).  Eleven lyckas inte processa bisatser med satsadverbial eller 

negationsmarkör på rätt plats alltså preverbalt (*som man har aldrig, att vi kan inte). På 

grund av felaktig placering av adverbial och negationsmarkör i bisats och inget bevis på 

indirekta frågor ska jag placera eleven på nivå fyra syntaktiskt. 

Den fjortonde eleven skulle jag placera på nivå fyra morfologiskt och nivå fem 

syntaktiskt. Samt med några allmänna skrivfel förekommer fel med genus i ett ord 

(*den test) men böjningar i plural- och tempusformerna är korrekta. Adjektivet och 

indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av genus i till 

exempel det här fallet: lång tid men har fel i varm vatten. Adjektivet och indefinita 

pronomen kongrueras också efter sitt huvudord med kongruens av numerus (till 

exempel andra saker, vänliga hälsningar). Predikativa adjektivet kongrueras också 

korrekt i de här fallen: pojken är så söt, Min favorit kläder är från Guess och det är så 

billiga och vatten är varmt men fel förekommer i *strand är väckert. Syntaktiskt lyckas 

eleven inte processa meningar när ett annat ord än subjektet står i fundamentet så att 

verb skulle stå före subjekt och därmed visas att eleven inte behärskar inversion (I min 

drömresa jag hade, Men tyvär jag måste vänta som tid.) Eleven lyckas processa en 

bisats där negationsmarkör står i rätt plats preverbalt (Men jag inte tycker) men har inga 

indirekta frågor i sin text. Eftersom eleven bevisar behärskning av ordföljden i bisatsen 

placerar jag eleven på nivå fem syntaktiskt. 

Den femtonde eleven skulle jag placera på nivå fyra båda morfologiskt och syntaktiskt. 

Samt med några allmänna skrivfel förekommer fel med genus i ett ord (*det resa). 

Böjningar i plural- och tempusformerna är ändå korrekta. Adjektivet och indefinita 

pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av genus i till exempel de här 

fallen: en jätte intresant och lärorik resa och rolig resa men har fel i *det var rolig 
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stelle. Adjektivet och indefinita pronomen också kongrueras efter sitt huvudord med 

kongruens av numerus (olika städer) samt med bestämdhet (till exempel italienska 

maten, hela veckan). Predikativa adjektivet kongrueras också korrekt i de här fallen: 

dom finska standerna är inte lika vackra och varma, Klädäffarer var stora och fina och 

vatten var så varm men inte i det här fallet: *Garda sjö var vackert.  Syntaktiskt lyckas 

eleven processa meningar när ett annat ord än subjektet står i fundamentet, och därmed 

visas att eleven behärskar inversion (till exempel Under vår tid i italien besökte vi).  

Eleven lyckas inte processa bisatser med negationsmarkör eller satsadverbial på rätt 

plats alltså preverbalt (*för dom finska standerna är inte). På grund av felaktig 

placering av negationsmarkör i bisats och inget bevis på indirekta frågor ska jag placera 

eleven på nivå fyra syntaktiskt. 

Den sextonde eleven skulle jag placera på nivå fyra båda morfologiskt och syntaktiskt. 

Skrivfel kommer hit och dit och ur processbarhetsteorins synvinkel förekommer 

problem med ordens genus (till exempel *ett lägenhet, *ett spelnatt, *den engelska 

talen) men böjningar i pluralformerna och tempusformerna är korrekta. Adjektivet och 

indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av numerus (till 

exempel några vännersvenska och norska ungdomar, andra människor och kulturer) 

samt bestämdhet (till exempel svenska skolan). Predikativa adjektivet kongrueras 

korrekt (invånare är finska, Skolan var ganska liten, Vädret var mysigt).  Syntaktiskt 

lyckas eleven processa meningar när ett annat ord än subjektet står i fundamentet, och 

därmed visas att hen behärskar inversion (Ibland studerade jag) men största delen av 

sådana meningar skrivs utan inversion (Efter det vi simmade, varje torstag vi hade, Där 

vi spelade). Eleven lyckas inte processa bisatser med satsadverbial eller 

negationsmarkörer på rätt plats alltså preverbalt (*men där var ändå nästan). På grund 

av felaktig placering av satsadverbial i bisats och inget bevis på indirekta frågor ska jag 

placera eleven på nivå fyra syntaktiskt. 

Den sjuttonde eleven skulle jag placera på nivå fyra morfologiskt och på nivå fem 

syntaktiskt. Det förekommer några skrivfel samt med fel i ett ords genus (*vår hotell) 

och böjningar i tempusformerna (*åkade, *ätade, *sittade) men böjningar i 

pluralformerna är korrekta. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt 

huvudord, med kongruens av genus i de här fallen: röd två vånig buss, en liten by och 

en annan resa men inte i det här fallet: *andra teatern. Adjektivet och indefinita 
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pronomen kongrueras också med sitt huvudord med kongruens av numerus i de här 

fallen: andra vackra blommor, inga kungliga personär*, vilka övningar och några 

ordprov men inte i det här fallet: *vänlig hälsningar. Predikativa adjektivet kongrueras 

korrekt (Flygtiden var inte för lång, kronjuvelerna som var vackra, Byggnader var 

vackra). Syntaktiskt lyckas eleven processa meningar när ett annat ord än subjektet står 

i fundamentet och därmed visas att hen behärskar inversion (I juni 2013 reste jag, I 

Tower of London såg vi, I Madame Tussauds var det, I en av dagarna ätade vi). Eleven 

lyckas inte processa bisatser med satsadverbial eller negationsmarkör på rätt plats alltså 

preverbalt (*men vi gick inte). Ordföljden är korrekt i den indirekta frågan (Jag funderar 

vad du gör när jag är borta) vilket placerar eleven syntaktiskt på nivå fem ändå. 

Den adertonde eleven skulle jag placera på nivå fyra morfologiskt och nivå tre 

syntaktiskt. Morfologiska fel förekommer samt med några allmänna skrivfel med en 

pluralform (*problemer) men ordens genus och böjningar i tempusformer är korrekta. 

Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av 

genus (vacker dag, olik restaurangen, en stor kramm, rolig resa) och numerus (några 

problemer, nya kläder, spanska mat, små fiskar). Predikativa adjektivet kongrueras 

också stort sätt korrekt (vi var så hungriga, mat var så god, jag var så lycklig) men det 

finns också en felaktig konstruktion (*vatten i haven var också varm.). Syntaktiskt 

lyckas eleven inte processa meningar när ett annat ord än subjektet står i fundamentet så 

att verb skulle stå före subjekt och därmed visas att eleven inte behärskar inversion 

(Nästa dagen vi åt, sen vi gick, Efter lunchen vi gick, Varje kväll vi gick, Nästa timmar 

jag berättade).  På grund av ingen inversion och eftersom eleven inte lyckas processa 

några bisatser med negationsmarkörer eller satsadverbial och några indirekta frågor, 

placerar jag eleven på nivå tre syntaktiskt. 

Den nittonde eleven skulle jag placera på nivå fyra båda morfologiskt och syntaktiskt. 

Det förekommer några skrivfel samt med fel i ett ords genus (*vår hotel, *hotellen, *ett 

roligt upplävelse) och i en böjning av en pluralform (*dröm) men tempusformerna är 

korrekta. Adjektivet kongrueras efter sitt huvudord, med kongruens av det genuset 

eleven tycker är korrekt (ett roligt upplävelse). Predikativa adjektivet kongrueras 

korrekt (till exempel vilken var mycket mer stor). Syntaktiskt lyckas eleven processa 

meningar när ett annat ord än subjektet står i fundamentet, och därmed visas att eleven 

behärskar inversion (I 2008 var jag, Den semester kommer jag, På kvällen åt vi, Nu är 
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min dröm att resa).  Eleven lyckas inte processa bisatser med satsadverbial eller 

negationsmarkörer på rätt plats alltså preverbalt (*för att vi skulle inte komma, *att där 

fanns inte, *men har inte). På grund av felaktig placering av negationsmarkörer i bisats 

och den felaktiga omvända ordföljden i den indirekta frågan (*Skulle du berätta vilka 

övningar kommer ni att göra och vad de behandlar så jag kan göra dem på mig själv?) 

ska jag placera eleven på nivå fyra syntaktiskt. 

Den sista eleven skulle jag placera på nivå fyra morfologiskt och nivå fem syntaktiskt. 

Skrivfel kommer hit och dit och ur processbarhetsteorins synvinkel förekommer 

problem med ordens genus (till exempel *ett jätte longt sommarlov, *den här 

fantastiska lovet, *ämnen, *en frivillig museumbesök) men böjningar i pluralformerna 

och tempusformerna är korrekta. Adjektivet och indefinita pronomen kongrueras efter 

sitt huvudord, med kongruens av genus (till exempel en long tid, en sådan semester) 

och numerus (två sådana). Predikativa adjektivet kongrueras korrekt (till exempel jag 

skulle vara glad).  Syntaktiskt lyckas eleven använda inversion i alla av meningarna 

som börjar med satsadverbial (På april börjar våren, på den tiden är, Personligen 

skulle jag tycka). Eleven lyckas inte processa bisatser med negationsmarkör eller 

satsadverbial på rätt plats alltså preverbalt (*att det stämmer inte, *Om någon vill ändå 

gå) men det som ändå placerar eleven på nivå fem syntaktiskt är ordföljden i den 

indirekta frågan som är rak (jag undrar om jag kunde få lite mer tid med den). 
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 Sammanfattning: jämförelse mellan elever som deltagit i 

språkbad respektive traditionell undervisning 

 

I det här kapitlet diskuterar jag undersökningens resultat och ger svar på 

forskningsfrågorna. Den första forskningsfrågan ”på vilken nivå är grupperna 

grammatiskt enligt processbarhetsteoris hierarki?” fick svar på i kapitel fyra genom 

tabellerna 2–5 där varje elev har fått en placering enligt processbarhetsteorins hierarki 

på nivåerna 1–4 morfologiskt och 1–5 syntaktiskt. I det här kapitlet kommer jag att 

vidare diskutera den andra forskningsfrågan: ”i vilken mån behärskar elever från 

traditionell undervisning och språkbadselever grammatiken?” Jag ska för klarhetens 

skull i den här sammanfattningen bara behandla de grammatiska kategorier som är 

relevanta för processbarhetsteori, alltså först allmänt morfologiska fenomen som 

befinner sig på nivå två, sedan attributiv kongruens på nivå tre, predikativ kongruens på 

nivå fyra, och efter detta sammanfattas de syntaktiska resultaten gällande inversion på 

nivå fyra och bisatsordföljd samt ordföljd i indirekt fråga på nivå fem. Grammatiska 

konstruktioner har jag inkluderat i enlighet med tabellerna 2-5. 

 

 

Morfologisk behärskning 

 

Aggregerat genomsnitt mellan språkbadselever och elever i traditionell undervisning är 

3,65 respektive 3,7 när det gäller nivån som indikerar behärskning av morfologiska 

fenomen. Resultaten visar att elever i traditionell undervisning behärskar grammatiken 

morfologiskt litet bättre än språkbadselever. Allmänt kan jag konstatera att båda grupper 

hade nästan lika många felaktiga konstruktioner på nivå två. Fel förekommer mest i 

samband med ordens genus (till exempel *en fin hotell), några vid ordens deklination 

(till exempel *dagor), och bland traditionella elever oftare än bland språkbadselever, i 

samband med verbböjning (till exempel *ersättar).  I nästa underavsnitt tar jag en 

närmare titt på behärskningen av attributiv och predikativ kongruens.  
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 Resultat av nivå 3 och 4: attributiv och predikativ kongruens 

 

Språkbadselever använde attributivt ställda adjektiv 225 gånger i sina texter och 

felaktiga konstruktioner förekom bara nio gånger, så man kan konstatera att 

språkbadselever behärskar den attributiva kongruensen bra. Elever i traditionell 

undervisning använde attributiva adjektiv 165 gånger och felaktiga konstruktioner 

förekom 20 gånger, vilket också visar relativt bra behärskning av den attributiva 

kongruensen. 

Användning av den predikativa kongruensen på nivå fyra är den som gör traditionella 

elevernas morfologiska kunskaper i genomsnitt högre än språkbadselevernas: elever i 

traditionel undervisning använde predikativt ställda adjektiv 46 gånger och felaktiga 

konstruktioner förekom 11 gånger, medan språkbadselever använde predikativt ställda 

adjektiv bara 31 gånger (4 av dessa felaktiga konstruktioner).  

 

Syntaktisk behärskning 

 

Aggregerat genomsnitt mellan språkbadselever och elever i traditionell undervisning är 

4,4 respektive 4,1 när det gäller nivån som indikerar behärskning av syntaktiska 

kategorier. Resultaten visar att språkbadselever behärskar grammatiken syntaktiskt 

bättre än elever i traditionell undervisning. I nästa underavsnitt tar jag en närmare titt på 

användning av inversion och behärskning av ordföljden i bisats och indirekt fråga.  

 

 

Resultat av nivå 4 och 5: användning av inversion och behärskning av 

ordföljd 
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Språkbadselever använde inversion i satser som började med adverb 70 gånger och fem 

gånger utan inversion. För elever i traditionell undervisning var siffrorna 69 och 22, 

vilket visar mycket sämre behärskning av användningen av inversion som krävs på nivå 

fyra. Det här sänkte många traditionella elevers nivå till nivå tre, vilket också gjorde det 

syntaktiska genomsnittet lägre för elever i traditionell undervisning. 

På nivå fem behärskades bisatsordföljden dock bättre av elever i traditionell 

undervisning, även om båda grupper hade mest problem just i samband med 

bisatsordföljden jämfört med alla andra grammatiska kategorier. Elever i traditionell 

undervisning använde negation eller satsadverbial i bisats 33 gånger och av dessa var 25 

felaktiga, alltså hade verbet före satsadverbialet. Språkbadselever använde negation 

eller satsadverbial 28 gånger och av dessa var till och med 22 felaktiga. Språkbadselever 

använde indirekta frågor två gånger så ofta som elever i traditionell undervisning och 

felaktiga, omvända ordföljden förekom 5 gånger bland alla 14 indirekta frågor 

producerade av språkbadselever och 3 gånger bland alla 7 indirekta frågor producerade 

av elever i traditionell undervisning.  
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 Avslutning 

 

När jag läste genom elevtexter märkte jag att eleverna som deltagit i traditionell 

undervisning gjorde mer fel som stör läsandet och ibland gick det inte att förstå, vilket 

inte hände i språkbadselevernas texter. Ändå finns det inte så stor skillnad kvantitativt 

mellan de traditionella elevernas och språkbadselevernas antal av fel, de traditionella 

eleverna hade ju ett högre genomsnitt i korrekthet när det gäller morfologin. Det kan ha 

med det att göra att processbarhetsteorins syn på behärskning av strukturer är ganska 

bred och att modellen inte kan betraktas som ett gapfritt mått på grammatisk 

behärskning, eftersom den bara mäter vissa, rätt allmänt formulerade grammatiska 

kunskapsnivåer. 

Många andra faktorer, så som elevernas aktuella årskurs, användning av svenska på 

fritiden eller vad som har stått i anvisningarna för textuppgiften, kan ha påverkat 

studiens utfall mellan olika grupper, så resultatet ensamt är inte tillräckligt för att svara 

på forskningsfrågorna och ytterligare studier behövs. Det går bland annat att studera hur 

andra yttre faktorer, som den tidigare nämnda användningen av svenska på fritiden, 

påverkar elevers skolframgång i ämnet svenska. Eftersom resultaten inte heller 

överensstämmer med tidigare forskning vad gäller morfologi och språkbadselevers 

bättre kunskaper i svensk grammatik vid senare ålder, kan man till exempel undersöka 

om det finns skillnader i behärskningen av grammatiken morfologiskt och syntaktiskt. 

Naturligtvis ska man också komma ihåg att urvalet i just den här avhandlingen inte är 

tillräckligt omfattande för att ge ett fullständigt svar på om språkbadselever har bättre 

kunskaper i svenska eller ej. Mer forskning om ämnet behövs i framtiden bland annat 

för att mer kunskap kunde öka föräldrars vilja att välja en tvåspråkig utbildning för sina 

barn, och den är onekligen är nyttig, vilket data jag presenterat här även kunnat visa. 

 

 

 

 



43 

 

43 

 

Litteratur  

 

Abrahamsson, Niclas 2009. Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eklund Heinonen, Maria 2009. Processbarhet på prov: Bedömning av muntlig 

språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare. Uppsala: Uppsala universitet. 

 

Flyman Mattsson, Anna & Gisela Håkansson 2010. Bedömning av svenska som 

andraspråk: en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Glahn, Esther, Gisela Håkansson, Björn Hammarberg, Anne Holmen, Anne Hvenekilde 

& Karen Lund 2001. Processability in Scandinavian Second Language Acquisition. 

Studies in Second Language Acquisition. 23, s. 389–416. 

 

Hammarberg, Björn 2013. Teoretiska ramar för andraspråksinlärning. I: Hyltenstam,  

Kenneth & Inger Lindberg 2013. Svenska som andraspråk – i forskning,  

undervisning och samhälle. Studentlitteratur AB. 

 

Hammarberg, Björn., Gisele Håkansson & Maisa Martin 1999. Cognitive and 

Functional Aspects of Second Language Development. I: Pietilä, Päivi & Olli-Pekka 

Salo (red.), Multiple Languages – Multiple Perpectives. (AfinLan julkaisuja 57) 

Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino, s. 55–82. 

 

Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg 2013. Svenska som andraspråk – i forskning, 

undervisning och samhälle. Studentlitteratur AB. 

 



44 

 

44 

 

Kessler, Jörg-U, Manfred Pienemann, Manfred 2011 Studying processability theory : an 

introductory textbook. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins John Benjamins 

Publishing Company. 

 

Laurén, Christer 2000. Kielten taitajaksi: kielikylpy käytännössä. Jyväskylä: Kopijyvä 

Oy.  

 

Laurén, Christer 2008. Varhain monikieliseksi: kielen oppimisen teoriaa ja käytäntöä. 

Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy 

 

Mård-Miettinen, Karita 1994. Millainen lapsi hakeutuu kielikylpyyn Suomessa? I: 

Laurén, Christer. (red.), Kielikylpy: kahden kielen kautta monikielisyyteen. Vaasa: 

Vaasan yliopisto, s. 71–85 

 

Nyqvist, Eeva-Liisa 2018. Species och artikelbruk hos finska språkbadselever i årskurs 

6. Folkmålstudier. 56, s. 71–104 

 

Pienemann, Manfred 1998. Language processing and second language development. 

Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

 

Savijärvi, Marjo 2011. Yhteisestä toiminnasta yhteiseen kieleen. Helsinki: Helsingin 

yliopisto. 

 

 

 



45 

 

45 

 

Suni, Minna 2008. Toista kieltä vuorovaikutuksessa: kielellisten resurssien jakaminen 

toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

Swanström, Taija 2008. Språkbad: två språk i utveckling = Kielikylpy: kaksi kieltä 

kehityksessä. Turku: Åbo Akademi. 

 

VanPatten, Bill, Alessandro G. Benati 2010. Key Terms in Second Language 

Acquisition. London: Continuum. 

 

Vaarala, Heidi, Nina Reiman, Juha Jalkanen & Leena Nissilä 2016. Tilanne päällä! — 

Näkökulmia S2-opetukseen. Opetushallitus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

46 

 

Bilagor 

 

Helsingfors 

Flicka   6 år, nej 

Min drömresa 

På min drömresa skulle jag åka till Spanien. Jag skulle åka dit med min bra vän. Först 

åkte vi till Madrid och där skulle vi gå till någon trevlig hotell nära centrum. Vi skulle 

besöka svärdheter, få nya spanska vänner, äta god mat, gå till flamencoföreställningar 

och göra allt annat roligt. Att besöka konserter av spanska artister skulle också vara 

intressant. Sedan skulle vi gå till teatern att titta en föreställning där det är en av mina 

favorit skådespelaren. Det skulle vara fint! 

När vi skulle gå titta en flamencoföreställning så skulle våra nya spanska vänner 

kommer med oss. Där skulle det vara sjungare, gitarrister och dansare och förställningen 

skulle vara jätte fin och känslig. Efter det skulle flamenco känslan räcka en lång tid och 

vi skulle prata om föreställningen. 

Eter en vecka i Madrid skulle vi åka tåg till Malaga. Där skulle vi också besöka 

sevärdheter. Vi skulle vara mycket på stranden och simma eftersom det finns inga 

stander i Madrid. Kanske skulle vi också kunna köpa nya kläder i butiker som inte finns 

i Finland.  

Efter en vecka i malaga skulle vi åka tillbaka hem.vi skulle ha fått fina minnen från 

Spanien och solbränna absolut. En sådan resa till Spanien skulle vara min drömresa! 

VANDA 

 

Min drömsemester 

Min drömsemester var senaste åren. Då jag reste till England, till London. London var 

jätte stor stad och där var mycket människor. 

I London jag gick många kläderaffären till exempel Hollister, Adidas och Nike. 
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Jag besökte i sevärdhet till exempel British Museum. 

Jag var i London fyra dagar och jag var där i midsommar. Jag semestra där med min 

familj: mamma, pappa och min lillasyster Eevi. 

Vi var på hotel som var mellan i centrum. Där var jätte bra vädret som vi var i London. 

De var min drömsemester! 

 

 

Hej! 

Jag är inte skola nästa vecka eftersom jag reser till Spanien med min familj för hela 

veckan. 

Vad ni göra på skolan nästa veckan? 

När jag lämna engelska uppsats och när jag göra ordprovent? 

När jag ersätta ett teaterbesök och ett museum besök? 

Med vänlig hälsnin 

 


