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Sammanfattning 

Studien undersöker redan bedömda skriftliga tester från nationella provet i svenska för 
invandrare (sfi) i syfte att pröva relevansen hos processbarhetsteorin (PT) som ett stöd i 
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stor individuell variation på individnivå. 

 

Nyckelord 

Processbarhetsteorin, summativ bedömning, andraspråksutveckling, svenskundervisning 
för invandrare (sfi) 

 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ..................................................................................... 1 

1.1 Syfte ................................................................................................... 2 

1.1.1 Frågeställningar ............................................................................. 2 

2. Teoretisk bakgrund ...................................................................... 3 

2.1 Processbarhetsteorin (PT) ...................................................................... 3 

2.1.1 PT och experimentella studier .......................................................... 4 

2.1.2 PT i testsammanhang ...................................................................... 5 

2.1.3. Systematisk användning ................................................................. 7 

2.2 Testteori .............................................................................................. 8 

2.2.1 Provets syfte .................................................................................. 8 

2.2.2 Stöd för bedömning ........................................................................ 9 

3. Metod......................................................................................... 11 

3.1 Material .............................................................................................. 11 

3.2 Kategorier........................................................................................... 12 

3.3 Kriterier för systematisk användning ...................................................... 13 

3.4 Genomförande .................................................................................... 13 

4. Resultat ..................................................................................... 15 

4.1 Kategoriseringen ................................................................................. 15 

4.2 Översikter för samtliga grupper ............................................................. 16 

4.3 Individuella testtagare .......................................................................... 19 

4.4 Sammanfattning .................................................................................. 21 

5. Diskussion ................................................................................. 22 

5.1 Variation på gruppnivå ......................................................................... 22 

5.1.1 Helfrasinlärning ............................................................................. 22 

5.2 Individuell variation och tillämpning ....................................................... 24 

5.3 Fortsatt forskning ................................................................................ 25 

5.4 Pedagogiska implikationer..................................................................... 25 

Litteratur ....................................................................................... 26 

Bilaga 1: Analyskort .................................................................................. 28 

Bilaga 2: Implikationella skalor för 1-kontextkriteriet ..................................... 29 



 

 1

 

1. Inledning 

Ursprunget till den föreliggande uppsatsen har kommit ur alla de otaliga situationer som 
en språklärare möter när det kommer till att bedöma kursdeltagares språkliga 
behärskning och de återkommande diskussioner som jag har haft med lärarkollegor 
kring detta. Främst gäller det den summativa bedömningen som syftar till att avgöra om 
en testtagare vid ett givet tillfälle har vad som krävs för att uppfylla vissa kriterier 
såsom kursmål och uppgifter kopplade till nationella prov. Den här studien är därmed 
begränsad till att gälla summativ bedömning där syftet med bedömningen är att ge mått 
på huruvida kurstagaren uppnått satta mål, vilket är i motsatt förhållande till formativ 
bedömning som syftar till att främja den pågående och fortsatta inlärningen (Lindström, 
2005). 

I den bedömningsverksamhet som ligger förknippad med bedömning av nationella prov 
kan två tydliga källor ses. Det första och väl genomarbetade stödet finns i Skolverkets 
bedömningsmaterial bestående av både bedömningsexempel och bedömningsmall. En 
annan källa till bedömning är den erfarne lärarens intuition1. Vad den senare egentligen 
innebär faller inte inom ramen för detta projekt, men det är nödvändigt att erkänna det 
som en betydande del av bedömningarna i det empiriska underlaget i den här studien. 
Den erfarne läraren har förvärvat nära kännedom om språkutveckling både via praxis 
och via teori, men det finns ändå en – verklig eller upplevd – osäkerhet kring 
bedömning som eventuellt kan härledas till den distans som finns mellan teorier om 
andraspråksinlärning och lärarens praktiska arbete med bedömning. Ett praktiskt 
exempel på dessa svårigheter är hur man som lärare ställer sig till alla de inlärardrag 
som är naturligt återkommande i både skriftligt och muntligt bedömningsmaterial. Detta 
är alltså språkliga drag som på ett eller annat sätt bryter mot målspråksnormen och 
benämns i den här studien som ”icke målspråksenliga former”. Troligt är att den erfarne 
läraren kan avgöra hur icke målspråksenliga former påverkar bedömningen genom sin 
intuition men det är min erfarenhet att det inte alls är ovanligt att två lärare tolkar 
betydelsen av dessa olika. I diskussionen som då uppstår blir det relevant att tänka 
igenom hur man som lärare motiverar sin bedömning och hur den kan skilja sig från 
andras motiveringar och att tillsammans eller enskilt analysera de belägg som finns för 
den bedömning man gör.  

Inom litteraturen om andraspråksinlärning (Colliander, 1993) påpekas att kunskap om 
gången för andraspråksutveckling är av värde för andraspråkslärare och att det kan vara 
ett stöd i bedömning. I senare forskning har också teorier om den kognitiva 
språkutvecklingen, processbarhetsteorin, förts samman med bedömning (Eklund 
Heinonen, 2009) något som man eventuellt kan ta fasta på i det praktiska arbetet med 
andraspråksbedömning, vilket utgör en central del i lärarens yrkesmässiga verksamhet. 

                                                      
1 Finns omnämnt i Bachman & Palmer (1996:46). 
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1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att pröva hur kunskap om processbarhetsteorin (PT) går 
att tillämpa som ett stöd i summativ andraspråksbedömning. Med stöd menas här att 
läraren har ett verktyg till tydligare belägg för sin tolkning av ett testresultat. 

1.1.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna riktar sig mot studiens material av skriftliga texter tagna från 
nationella provet i svenska för invandrare (sfi) där den första frågan verkar på gruppnivå 
och den andra frågan på individnivå med tydligt fokus på tillämpning. 

1. Vad utmärker, enligt PT, redan bedömda skriftliga texter på nivåerna EUM (ej 
uppnått målen), G (godkänd) och VG (Väl godkänd)? 

2. Hur pass praktiskt lämpad är PT när det gäller summativ 
andraspråksbedömning? 
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2. Teoretisk bakgrund 

Det här kapitlet består av två huvuddelar där den första tar upp den forskning som 
beskriver processbarhetsteorin (PT) med ett perspektiv på svenskan som andraspråk. 
Denna genomgång är riktad mot metodologiska och empiriska aspekter i forskningen.  
Den andra delen sätter det nationella provet i sfi i ett större testteoretiskt sammanhang 
och kopplar det till kommunikativ språkförmåga och språkbedömning. 

2.1 Processbarhetsteorin (PT) 
Pienemann (1998) utgör utgångspunkten för denna kognitivt baserade teori om 
inlärningsgången i andraspråket, processbarhetsteorin (PT). Det är en beskrivning av 
vad som karaktäriserar vägen från ett mycket knappt andraspråk till ett andraspråk som 
ligger ytterst nära språket hos förstaspråkstalare. Han ger en sammanställning av 
forskning som fram till dess styrker att inlärningsgångar i andraspråk är universella, 
dvs. de framträder oavsett både förstaspråk och andraspråk. Dessutom presenterar han 
en teoretisk modell för de mekanismer som ligger bakom utvecklingen och vilken 
förklarar det inbördes förhållandet mellan hierarkiskt ordnade steg i inlärningen. 
Pienemann och Håkansson (1999) ger en översikt över PTs olika utvecklingsnivåer för 
svenskan.  

Tabell 1. Utvecklingsnivåer i svenska enligt PT (Pinemann och Håkansson, 1999)
2
 

Nivå Morfologi Syntax 

5. Grammatisk information 

mellan satser 

    Skillnad huvudsats/bisats 

 Negation före verb i bisats 

4. Grammatisk information 

inom satser, mellan fraser 

Kongruens 

(predikativ) 

Inversion i satser med 

framförställt adverb (verb 

alltid på andra plats) 

3. Grammatisk information 

inom fraser, frasmorfologi 

Kongruens 

(attributiv) 

ADV+ subjekt före verb 

2. Ordklass lexikal morfologi Plural, bestämdhet, presens, 

preteritum, etc. 

Kanonisk ordföljd (oftast 

subjekt före verb) 

1. ”ord” Oböjda former Enstaka konstituenter 

 

Som framgår i tabellen delar PT in andraspråksutvecklingen i 5 nivåer där skillnaden 
ligger på vilket avstånd informationen kan processas hos inläraren. Kortfattat kan 
utvecklingen beskrivas så att på den lägsta och första nivån saknas helt denna 

                                                      
2 Översättning Håkansson (2004) 



 

 4

information och ord och fraser är oanalyserade, på den tredje nivån processas 
informationen inom frasen och till exempel nominalfrasen kan vara mer utbyggd för att 
i ett senare skede på den femte och sista nivån klara av att särskilja huvudsatser och 
bisatser vilket för svenskan innebär att negationen är efter det finitia verbet i 
huvudsatsen men före verb i bisatsen. Förhållandet mellan de fem nivåerna är 
implikationellt vilket innebär att nivå 3 förutsätter existensen av även nivå 1 och 2 och 
ingen nivå i utvecklingen kan därmed utelämnas. 

Ett exempel på svensk forskning som Pienemann (1998) och Pienemann och Håkansson 
(1999) hänvisar till för att styrka sin teori om processbarhet är Colliander (1993) som 
redovisar en delstudie i ett projekt med fokus på andraspråksutveckling bland deltagare i 
dåtidens motsvarighet till sfi. Undersökningen är longitudinell då informanterna 
intervjuats vid fem tillfällen med ett ungefärligt intervall på 2 månader, men 
informanterna delas också in i tre olika grupper som låg- mellan- eller högpreseterande 
vilket även ger ett tvärsnittsperspektiv. Delstudiens fokus är hur negationen placeras 
genom de olika stadierna i andraspråket. Enligt PT är negationens målspråksenliga 
placering i bisats ett belägg för att en inlärare i svenska som andraspråk befinner sig på 
den hösta nivån, se tabell 1. Collianders (1993:39) resultat uppmärksammar en U-
formad inlärningskurva genom att inlärare i ett tidigt skede kan uppvisa en 
målspråksenligt negerad bisats men att det då rör sig om en icke målspråksenlig 
negation i huvudsatskontext (*jag inte arbetar) som övergeneraliseras till att även gälla i 
bisatskontexter (jag undrar om hon inte arbetar). För Pienemann (1998) innebär detta ett 
stöd för PTs femte nivå, att det rör sig om att kunna skilja på satser genom att 
informationen mellan de kan processas vilket inläraren som övergeneraliserar 
negationens placering inte klarar.  

Senare forskning har till stor del syftat till att pröva PT och har på så vis berikat 
forskningen kring inlärningsgångar när det gäller svenskan, Glahn et al. (2001), 
Philipsson (2007), Eklund Heinonen (2009) och Rahkonen och Håkansson (2008). De 
två förstnämnda är experimentella studier och de två senare tillämpar PT i olika 
utsträckning i testsammanhang.  

2.1.1 PT och experimentella studier 

Glahn et al. (2001) prövar giltigheten hos PT i tre grammatiska kategorier: kongruens 
inom nominalfrasen (nivå 3), kongruens mellan subjekt och predikativt adjektiv (nivå 4) 
och negationens placering i bisats (nivå 5). Informanterna är inlärare av både svenska, 
norska och danska och ger på så vis en bild av hur skandinaviska lärs in som 
andraspråk. De metoder som tillämpas är specifikt riktade mot att elicitera de former 
som ligger i fokus för undersökningen. Adjektiven undersöks endast i form av färgord 
som uppstår med hjälp av färgillustrationer och muntliga övningar. Negationen 
undersöks via ett ”lotto-spel” (Glahn et al. 2008:369) och underordnade satstyper är 
begränsade till relativa som-satser. Deras resultat stödjer inlärningsgången som PT-
hierarkin  förevisar. 

Philipsson (2007) prövar PT när det gäller inlärningen av direkta och indirekta frågor 
samt den morfologiska utvecklingen av verbet. 36 informanter kategoriseras efter 
språkbehärskning vilket gör det möjligt att dra slutsatser om inlärningsgångar även i en 
tvärsnittsstudie, genom att urvalet av informanter representerar olika steg i 
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andraspråksinlärningen. Data samlas in från en mängd olika experimentella tester, 
muntliga, skriftliga, receptiva och även grammatikalitetsbedömningar.  

Resultaten både stödjer och motsäger PT. Philipsson (2007:84) menar att underordnade 
frågor uppträder senare i andraspråket än både direkta frågor och verbmorfologi, i 
enlighet med PT. Vad gäller gången för verbmorfologi visar studien belägg för att de 
finita verbformerna presens och preteritum tillägnas tidigare än de sammansatta – 
har/hade + supinum och hjälpverb + infinitiv, vilket också förutspås av PT i steg 2 
respektive 3. Men det är svårt att säga något om relationen mellan verbmorfologi och 
direkta frågor och han drar slutsatsen att studien inte kan ge några belägg för att 
verbmorfologin utvecklas tidigare än direkta frågor på det sätt som PT förutspår. 

Studien (Philipsson 2007:189) visar därtill en U-formad inlärningskurva när det gäller 
tillägnandet av underordnade frågeordsfrågor parallellt med den om negationen i 
Colliander (1993) – det blir rätt men av fel skäl och inläraren klarar ännu inte att 
särskilja på olika typer av satser. När det gäller pedagogiska implikationer kopplar 
Philipsson (2007:189) sin studie till lärares kännedom om andraspråksutveckling för att 
lättare förstå och tolka sina inlärare och planera undervisning, däremot refererar han inte 
direkt till språkbedömning. 

Den gemensamma nämnaren för Glahn et al. (2001) och Philipsson (2007) av intresse 
här är att man har tillgång till styrd data som kunnat eliciteras och samlas in med hänsyn 
till vad respektive forskningssyfte kräver. 

2.1.2 PT i testsammanhang 

Till skillnad mot de ovan nämnda experimentella studierna (Glahn et al. 2001, 
Philipsson  2007) har även PT tillämpats i studier där det empiriska underlaget består av 
testresultat, och data är då mycket mindre styrd, vilket Eklund Heinonen (2009) kallar 
för ”spontandata”. Forskningen ställs därmed inför några metodpraktiska 
ställningstaganden. 

Rahkonen och Håkansson (2008) använder skriftliga testresultat som underlag för sin 
undersökning. Här följer en redovisning av varje kategori som Rahkonen och 
Håkansson (2008) använder vilka sedan tillämpas i denna studies syfte och återkommer 
i kapitel 3. 

1. Tense. Denna första kategori gäller tempusmarkering på det finita verbet i 
presens eller preteritum, ”De skrattar” (Rahkonen och Håkansson, 2008:38). 
Lexikal morfologi av den här typen är helt oberoende av information mellan, 
eller inom, fraser och ingår i nivå 2 enligt PT-hirearkin.  

2. VPAgr. Kategorin syftar på ”VP agreement” vilket benämner den komplexa 
verbfrasen som antingen består av ett finit hjälpverb och ett infinit verb (”allt 
skulle vara lättare” Rahkonen och Håkansson, 2008:139), eller finita har/hade i 
kombination med infinit verb i supinum. För PT innebär komplexa verbfraser att 
informationen fortfarande processas inom en och samma fras men utanför det 
enskilda morfemets nivå och Rahkonen och Håkansson (2008:139) menar att det 
hör hemma i nivå 3 som frasmorfologi. 
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3. PredAgr. Den här kategorin fångar kongruensen mellan predikativa adjektiv och 
subjektet, ”många människor är arbetslösa” (Rahkonen och Håkansson 
2008:141). Adjektivets markering för plural krävs för numeruskongruens 
eftersom subjektets nominalfras är plural, vilket innebär att information mellan 
olika fraser är nödvändig för att klara konstruktionen och därför ett exempel på 
nivå 4 i PT. 

4. Inv. Här analyseras inversionen mellan subjet och verb som svenskan kräver i de 
fall subjektet inte inleder satsen (XVS), synlig här i exempel från Rahkonen och 
Håkansson (2008:142) ”På kvällen träffade dom deras kamrater”. I de fall 
inversionen uteblir (*XSV) har inläraren ändå kommit vidare från den kanoniska 
subjekt-initiala satsen genom att börja spetsställa andra fraser och Rahkonen och 
Håkansson (2008:142) menar att denna, för svenskan icke målspråksenliga 
ordföljd, är ett kännetecken för nivå 3. När det emellertid gäller inversionen i 
samma kontext har inläraren kommit vidare till nivå 4 då informationen mellan 
subjekt och verb möjliggör inversionen. Beträffande inversion i interrogativa 
satser är endast frågeordsfrågor inkluderade eftersom det är inversionen i sig hos 
ja/nej-frågor som uttrycker den interrogativa funktionen – i påståendesatser och 
frågeordsfrågor finns ingen annan funktion med inversionen än en rent 
syntaktisk och på så vis bättre lämpad för en syntaktisk analys.  

5. SubNeg. Här granskas negationens placering i underordnade satser som är en 
kontext där det kan vara möjligt att se huruvida inläraren kan särskilja på 
överordnade och underordnande satstyper, vilket i svenskan är möjligt till följd 
av att negationen är preverbal i den förra men inte i den senare. Att inläraren kan 
urskilja huvudsatser och bisatser kännetecknar den högsta och sista nivån i 
andraspråksinlärningen enligt PT. 

6. CancInv. Förkortningen står för ”Cancel Inverson” och syftar då på syntaxen i 
indirekta frågor/underordnade frågor som skiljer sig från direkta/överordnade 
frågor genom att de inte tillåter inversion. Återigen rör det sig därmed om nivå 5 
i PT. Både underordnade frågeordsfrågor och ja/nej-frågor är inkluderade. 

Rahkonen och Håkansson (2008:136) syftar inte till att koppla testtagarnas prestationer 
till språkbedömning, men betonar att få studier med PT som utgångspunkt har 
analyserat skriftligt material och att även skriftlig produktion ställer krav på den 
kommunikativa förmågan på ett sätt som kan liknas vid muntlig produktion med samma 
kommunikativa krav.  

Eklund Heinonen (2009) använder data hämtad från muntliga prov3 med syfte att hitta 
skillnader och variation i andraspråksutvecklingen mellan underkända respektive 
godkända testtagare. I analysen används PT som förklaringsmodell, vilket gör det 
möjligt att se huruvida den kommunikativa färdigheten som bedömts på provet har 
några paralleller till den grammatiska delen av språkutvecklingen. Ett sådant samband 
mellan nivå i PT-hierarkin och den kommunikativa kompetensen visar sig finnas och 
redovisas även i Eklund Heinonen (2007). Resultatet visar att de flesta underkända 
testtagarna inte ännu klarar steg 4 i hierarkin medan godkända testtagare befinner sig på 
                                                      
3 Testet är en del av TISUS (test i svenska för universitets- och högskolestudier), med språkliga 
krav relativt långt över dem för sfi.  
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steg 4 eller över. Hon drar slutsatsen att ett sådant klart samband som studien visar 
mellan uppnått testresultat och PT-nivå tyder på att PT kan vara behjälplig i 
språktestning (Eklund Heinonen, 2009:189). 

Eklund Heinonen (2009) jämför konsekvenserna av att använda sig av experimentell 
data som exempelvis Philipsson (2007) respektive spontandata som hennes material 
består av.  Eklund Heinonen (2009) menar att i en experimentellt upplagd studie är varje 
elicitationsteknik noga utvald för att, för studiens syfte, ge så pass användbara data som 
möjligt. I synnerhet blir detta resonemang relevant när det handlar om att tillämpa PT i 
pedagogiska kontexter såsom språkbedömning eftersom den syftar till att bedöma 
inlärarens generella kommunikativa språkförmåga (se senare avsnitt om testteori) 
medan experimentella studier har ett avgränsat forskningssyfte. Hon betonar att den 
praktiska svårigheten med att tillämpa PT på spontandata främst gäller det underlag som 
krävs för att kunna fastställa steg 5 i hierarkin då detta kräver närvaro av negerade 
bisatser som är tämligen sällsynta. 

2.1.3. Systematisk användning 

Philipsson (2007:113) och Eklund Heinonen (2009:77-78) menar att tillvägagångssättet 
för att bedöma huruvida en struktur i målspråket har blivit inlärd är väldebatterat och 
hänvisar bland annat till resonemang i Glahn et al. (2001). Dessa undersökningar söker 
efter ett kriterium för systematisk användning i inlärarspråket och bortser från kravet att 
en inlärare ska behärska ett språkligt fenomen till fullo, i hundra procent av fallen. 
Teoretiskt sett är det av intresse för andraspråksforskningen när ett visst fenomen först 
uppträder hos inläraren och man talar då om ett ”uppkomstkriterium” men det för med 
sig några metodpraktiska svårigheter. Glahn et al. (2001:398) anser att 
uppkomstkriteriet är olämpligt för deras studie på grund av att det är en tvärsnittsstudie 
som inte följer varje individuell inlärare över tid.  

För att kunna fastställa en inlärares systematiska användning använder sig Glahn et al. 
(2001) av två kriterier, förutom uppkomstkriteriet som endast kräver förekomst av en 
enda målspråksenlig form. Både Philipsson (2007) och Eklund Heinonen (2007, 2009) 
följer deras exempel. Kriterierna gäller målspråksenlig användning i; 

1. 50 % av alla obligatoriska kontexter, och 

2. 80 % av alla obligatoriska kontexter. 

Glahn et al. (2001:399), Eklund Heinonen (2007:78) och Philipsson (2007) finner att 
det strängare analyskriteriet förstärker resultaten från det något mindre strikta kriteriet, 
vilket också var den ursprungliga avsikten hos Glahn et al. En ytterligare fördel hos det 
strängare kriteriet som kräver målspråksenlig användning i 80 % av kontexterna är att 
undantagen från PT blir färre. Undantag är de testtagare/informanter som visar sig 
behärska högre nivåer i PT-hierarkin trots att de saknar behärskning i en eller flera lägre 
nivåer.  

Rahkonen och Håkanssons (2008) analys av skrivna andraspråkstexter är mer uttalat 
fokuserat på uppkomstkriteriet, vilket de definierar som så att av 3 obligatoriska 
kontexter ska minst 3 vara målspråksenliga, ”3-kontextkriteriet”. En explicit motivering 
till varför man väljer just 3 kontexter saknas. 
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Ett annat dilemma är vilken typ av data som behövs för att fastställa hur långt en 
andraspråksinlärare har kommit och Ellis (2008:5) menar att det är en central fråga för 
både andraspråksforskare och språktestare. I den här genomgången har både forskning 
som lutar sig mot experimentell och styrd data och forskning som använder spontandata 
från testsammanhang presenterats. Problematiken när det gäller spontandata är att det 
som studeras kanske inte förekommer, vilket Eklund Heinonen (2007, 2009) vittnar om. 
När det gäller styrd data som exempelvis i Glahn et al. (2001) ligger svårigheten i att 
generalisera om hur omfattande inlärarens kunskaper är.  

2.2 Testteori 
Den bedömning som är relevant för den föreliggande studien är summativ bedömning 
av testtagares kommunikativa språkförmåga i skriftlig produktion. I det här avsnittet 
redogörs för testets syfte för att ge ett sammanhang åt vad testet syftar till och därmed 
vad som ska bedömas och vilka stöd som finns framtagna till bedömningen.  

2.2.1 Provets syfte 

Utgångspunkten för både kursen och nationella provet i sfi är främst kursplanen 
(SKOLFS 2009:2) som betonar att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. I 
ett testteoretsikt perspektiv är därmed provet ett exempel på måluppfyllelseprov, vilket 
Wrigstad (2004:717-718) menar innebär att kursplanen är den referensram som används 
för tolkningen av testresultatet. Han ställer då måluppfyllesleprov som en parallell mot 
språkfärdighetstest vars referensram baseras på en teori om (någon eller flera av): 
språkutveckling, språkinlärning, språkförmåga. Måluppfylleseprov ställs även mot 
språkfärdighetstest i GERS4 (Skolverket 2007:181). Språkfärdighetstester används i 
Glahn et al. (2001) och Philipsson (2007) för att utvinna betydelsefull data som i 
forskningssyfte sedan tolkas och mäts mot en referensram bestående av PT.  

Wrigstad (2004:718) för emellertid ett resonemang där han visar på att sfi-provet även 
delvis är teoribaserat och inte enbart kursplansbaserat. Detta kommer sig av att provet 
(och indirekt kursplanen) är baserat på en teori om vad kommunikativ språkförmåga 
innebär och inkluderar därför aspekter som ligger nära ett språkfärdighetsprov. Denna 
teori beskrivs i Bachman och Palmer (1996) och är den modell för språkförmåga som 
ligger till grund för själva provkonstruktionen (Wrigstad 2004, Skolverket 2008). Till 
stor del är det samma modell som används i GERS. 

Bachman och Palmer (1996:67-76) beskriver en mångfacetterad bild av vad som 
tillsammans utgör en inlärares kommunikativa språkförmåga. Den omfattar såväl 
strategiska kompetenser, i hur en uppgift planeras och utförs av inläraren, som språkliga 
kompetenser. Den språkliga kompetensen delar de in i två huvudgrupper, pragmatisk 
kompetens och organisatorisk kompetens. Inom den pragmatiska kompetensen ryms 
kunskaper om funktionell och sociolingvistisk språkanvändning. Inom organisatorisk 
kompetens ryms textuella kunskaper och även formellt språkliga såsom fonologisk, 
lexikal och grammatisk. I en komplex bild av inlärarens kommunikativa språkförmåga 

                                                      
4 Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning 
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utgör med andra ord den grammatiska kompetensen, där PT verkar, endast en av många 
delar. 

I ett testteoretiskt sammanhang har syftet med ett språktest betydelse för validiteten i 
testkonstruktionen, vilket Bachman och Palmer (1996:21) kallar för konstruktvaliditet. 
De menar också att förståelse för provets syfte även är betydelsefullt för testanvändarna, 
exempelvis bedömande lärare, genom att den krävs för att kunna dra relevanta slutsatser 
av det testresultat som en inlärare uppvisar. Wrigstad (2004:219) lyfter också fram att 
det är denna tolkning som gör det möjligt att dra de nödvändiga parallellerna mellan en 
inlärares yttre manifestationer av kunskap (performans) i testsammanhang och den inre 
språkförmågan (kompetens).  

Bachman och Palmer betonar att de tolkningar som görs av ett testresultat måste kunna 
styrkas med tillräckliga belägg: 

When we interpret scores from language tests as indicators of test takers’ language ability, a 

crucial question is, ‘To what extent can we justify these interpretations?’ The clear implication 

of this question is that as test developers and test users we must be able to provide adequate 

justification for any interpretation we make of a given test score.  

(Bachman och Palmer, 1996:21) 

Mot bakgrund av den modell för kommunikativ språkförmåga som Bachman och 
Palmer (1996) erbjuder ingår flera komponenter varav den grammatiska bara är en. PT 
kan då eventuellt vara ett stöd till att finna belägg för just denna del, men inte för övriga 
om inte ett tydligt samband går att bevisa. 

2.2.2 Stöd för bedömning 

I det här avsnittet redogörs för de stöd som finns utvecklade för bedömning av 
provresultatet på nationella provet som en bedömning ska ta hänsyn till. Främst är det 
angivelserna ur lärarhandledningen (Skolverket, 2008) men även kursplanen och GERS 
ger en övergripande bild och alla dessa är källor till stöd för bedömning. 

När det gäller inlärardrag och icke målspråksenliga former uttrycker Skolverkets 
bedömningsmall (Skolverket, 2008) att avvikelserna i grammatik ”i allmänhet inte [är] 
störande”. I referensramen GERS förutsätts också att icke målspråksenliga former 
förekommer i den grammatiska kompetensen, men inte i sådan utsträckning att det 
försvårar budskapet (Skolverket, 2007:111). Det är mycket troligt att lärares bedömning 
i praktiken ser så ut och att det är en del av en intuitiv bedömningsstrategi. GERS syftar 
till att vara en användbar referensram genom hela Europa och är inte knuten till något 
specifikt språk. Man menar att det är omöjligt att göra en skala för att mäta framsteg i 
grammatik som gäller för alla språk men rekommenderar att den som använder 
referensramen strävar efter att ange vilka grammatiska enheter som inlärarna bör kunna 
hantera. 

I bedömningsmallen (Skolverket, 2008:del D, s.5) framgår tydligt att helfraser bidrar till 
den kommunikativa kvaliteten i texten som en del av inlärarens strategier. Angivelsen är 
att ”språkanvändaren tar hjälp av vanligt förekommande fasta fraser och aktualiserar 
konventionaliserade mönster för textstruktur”. 
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Lindberg (2004:24) konstaterar vikten av att, i synnerhet vuxna, inlärare kan tillgå 
”färdiga helfrasinlärda flerordskombinationer”, som ett led i att klara av kommunikativa 
behov på ett mindre resurskrävande sätt. Helfraser representerar därmed språklig 
kompetens som inte är ett givet resultat av den grammatiska kompetensen. 
Konsekvensen blir att helfraser inte är lämpade för en analysmodell som PT – enligt 
vilken helfraser är oanalyserade enheter som kännetecknar nivå 1 – men även bortsett 
från det återstår svårigheterna med vilka flerordskombinationer som med säkerhet kan 
räknas vara ett resultat av helfrasinlärning. Eklund Heinonen (2009) tar upp flera 
aspekter med att använda spontandata som empiriskt underlag och visar att det inte 
finns någon garanti för att de kontexter som analysen fordrar faktiskt förekommer och 
inte heller går det att utesluta en faktor som helfrasinlärning.  
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3. Metod 

3.1 Material 
I den här studien består materialet av skrivna texter som deltagare i sfi (svenska för 
invandrare) har skrivit som en del i det nationella provet för D-kursen på sfi. 41 texter 
har samlats in vid ett och samma testtillfälle hos samma kursanordnare under 
höstterminen 2010 och representerar det totala antalet testtagare vid det tillfället. 
Urvalet som sådant är därmed en autentisk representation för det breda material som 
lärare ställs inför i sin bedömningsverksamhet. Testuppgiften består i att svara på en 
insändare som uttrycker att mobiltelefoner borde förbjudas på offentliga platser. 
Testtagaren instrueras att i sin insändare själv uttrycka sin åsikt om saken och att 
beskriva några för- och nackdelar med mobiltelefonen. Att materialet består av en 
enhetlig testuppgift underlättar för jämförelser i analysen men innehåller även stor 
variation särskilt vad gäller textmängd. Uppgifter om testtagarna, såsom modersmål, 
ålder etc., har inte samlats in av det skäl att sådana faktorer inte bör vara relevanta vid 
summativ bedömning och studien har som utgångspunkt att förstaspråket inte spelar roll 
för inlärningsgångar, som PT (Pienemann 1998) vidhåller. Texterna har i samband med 
testtillfället bedömts av en eller flera lärare ur en grupp på fem sfi-lärare och kan därför 
delas in i tre grupper efter ”ej uppnått målen” (EUM), ”godkänd” (G) och ”väl 
godkänd” (VG). För att bredda materialet har även de av skolverket bedömda texterna 
som återfinns i lärarhandledningen till provet (Skolverket, 2008) inkluderats i materialet 
till den här studien. Dessa texter bör inte ses som en kontrollgrupp då de är för få till 
antalet. Här följer en översikt över materialets sammanlagt 47 texter och fördelningen 
för varje betygkategori: 

Tabell 2. Fördelning av materialets 47 texter. 

Bedömare EUM G VG 

Skolverket 2 2 2 

Sfi-lärare 12 25 4 

Totalt 14 27 6 

 

Samtliga texter har fått ett identifikationsnummer som består dels av den betygskategori 
texten tillhör och dels ett nummer mellan 1-41, exempelvis EUM:28 och G:17. Texter 
bedömda av Skolverket har likadant en identifikation efter sin betygskategori och sedan 
numret 1 eller 2 följt av ”SkV”; EUM:1 SkV och VG:2 SkV. Avidentifieringen är 
nödvändig sett till etiska överväganden och eliminerar kopplingen mellan text och en 
bestämd individ (Vetenskapsrådet 2011:67) och i synnerhet då datainsamlingen skett 
efter testtillfället och testtagarna inte gets en möjlighet att godkänna användandet av 
deras texter. Av de exempel som återges i den här studien finns inga sådana som skulle 
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kunna avslöja personuppgifter som namn, hemkommun eller adress – uppgifter som 
finns angivna av vissa testtagare i texten. Gruppen av sfi-lärare som har bedömt 
materialet är informerade om den här undersökningen och införstådda med att syftet inte 
är att utvärdera eller ifrågasätta deras bedömning, utan att utgångspunkten är att den 
bedömning som gjorts är ett rättesnöre som är ytterst betydelsefullt i både analys och 
resultat.  

3.2 Kategorier 
I analysen tillämpas de språkliga kategorier som används i Rahkonen och Håkansson 
(2008) och som tidigare redovisats i detalj, de morfologiska kategorierna är tense, 
VPAgr och PredAgr, de syntaktiska är CancInv, SubNeg och Inv. Deras studie 
innehåller en större bredd av kategorier än flera andra studier men flera av dem ingår 
även i annan litteratur. De två verbmorfologiska kategorierna ingår i Philipsson (2007), 
PredAgr ingår i både Glahn et al. (2001) och Eklund Heinonen (2009). De syntaktiska 
kategorierna ingår också i Eklund Heinonen förutom CancInv, men den finns däremot i 
Philipsson (2007). Med tanke på att det kan vara svårt att hitta tillräckligt underlag för 
nivå 5 i PT är det intressant att inkludera två kategorier på denna nivå. Här följer en 
översikt över samtliga kategorier med exempel tagna ur materialet: 
 

Tabell 3. Morfologiska och syntaktiska kategorier för analys. 

Nivå enligt PT Morfologi Syntax 

5. Grammatisk 

information mellan 

satser 

    Skillnad 

huvudsats/bisats 

 CancInv.  

…de bör fokusera på vad läraren 

säger… (G:1 SkV) 

SubNeg. 

Jag tror att det inte går att 

förbjuda… (G:34) 

4. Grammatisk 

information inom 

satser, mellan 

fraser 

PredAgr. 

Mobiltelefoner är mycket 

viktiga… (G:37) 

Inv. 

I bussen bör de prata lite … 

(EUM:23) 

3. Grammatisk 

information inom 

fraser, 

frasmorfologi 

VPAgr. 

…det borde vara förbjudet… 

(G:5) 

…som Dennis har skickat… 

(EUM:23) 

 

2. Ordklass lexikal 

morfologi 

Tense.  

Jag läste insändaren… (EUM:23) 

Vi människor behöver 

mobiltelefon… (G:8) 

 

 

I materialet finns en stor kvantitativ skillnad mellan antalet verb, dvs kategorierna Tense 
och VPAgr, och antalet kontexter för övriga kategorier (se kapitel 4). Men när det gäller 
textmängd finns också en stor individuell variation mellan kortast text och längsta text. 
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3.3 Kriterier för systematisk användning 
I enighet med det praxisnära syftet med den föreliggande undersökningen krävs ett 
analyskriterium som är praktiskt tillämpbart i bedömningssammanhang. Den här studien 
anammar således 3-kontextkriteriet som tillämpas i Rahkonen och Håkansson (2008) 
för systematisk användning. Valet är motiverat av att det gör analysen genomförbar 
även för verksamma lärare utan att ställa krav på att exempelvis bearbeta testmaterialet 
med hjälp av taggning.  Dessutom bedöms kriteriet som rimligt med hänsyn till den 
genomsnittliga textmängden.  

1. 3-kontextkriteriet. För att möta kriteriet krävs förekomst av 3 obligatoriska 
kontexter varav minst 3 är målspråksenliga.  

Med hänsyn till att materialet består av spontandata och med hänsyn till Eklund 
Heinonen (2009) som visar svårigheten med att finna tillräckliga antal av de 
konstruktioner som ligger i fokus, är det dock av vikt att få grepp om hur pass giltigt 3-
kontextkriteriet är. För att kunna värdera validiteten tillämpas ytterligare två 
analyskriterier som definieras som följer: 

2. 2-kontextkriteriet. För att möta kriteriet krävs förekomst av 2 obligatoriska 
kontexter varav minst 2 är målspråksenliga. 

3. 1-kontextkriteriet. För att möta kriteriet krävs förekomst av 1 obligatorisk 
kontext som är målspråksenlig. 

Skillnaden mellan dessa tre analyskriterier ligger inte främst i att de har olika 
strikthetsgrad utan att de ställer olika krav på förekomsten av obligatoriska kontexter, 
vilket då kan fånga upp kontexter som förekommer i mindre utsträckning. En skillnad i 
strikthetsgrad uppstår endast för de kategorier som först uppfyller 3-kontextkriteriet 
men varav mindre än 3 är målspråksenliga. För en sådan kategori fungerar 2-
kontextkriteriet och 1-kontextkriteriet som mer tillåtande. 

3.4 Genomförande 
I en strävan efter god validitet i analysen menar Patel och Davidsson (2003:106) att 
genomförandet bör vara så redovisat att det går att följa steg för steg.  
 
Till varje individuell text finns ett analyskort (se bilaga 1) där obligatoriska kontexter 
för varje kategori noteras och där icke målspråksenliga former markeras med *. 
Analyskortet är utformat så att det tydligt ska framgå hur kontexterna i texten ser ut och 
förs därför över som hela exempel. Att jobba med analyskortet förutsätter ingen teknisk 
utrustning och har då förutsättningar att kunna implementeras i lärares praktiska arbete 
med bedömning.  
 
Själva analysprocessen skedde i tre steg. Först analyserades hela materialet enligt 3-
kontextkriteriet. Efter det analyserades materialet enligt 2-kontextkriteriet och slutligen 
en sista genomgång enligt 1-kontextkriteriet. Tanken med att inte använda alla kriterier 
samtidigt för varje text var att det då bara skulle bli en enda bearbetning per text. 
Genom att i stället göra det i en cyklisk arbetsgång undersöktes varje text flera gånger 
med tre separata tillfällen för sammanställning och eventuella missar kunde på så sätt 
lättare upptäckas och åtgärdas. På varje kort finns utrymme för anteckningar om 
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exempelvis svårtolkade kontexter och gränsfall som även de kunde fångas upp vid varje 
sammanställning för att säkerställa en konsekvent analys av dem. De slutgiltiga 
tabellerna kontrollerades mot analyskorten också vid ett senare tillfälle. 
 
Flerordskombinationer som direkt är tagna ur den insändare som testtagaren svarar på 
exkluderas från analysen eftersom det med stor sannolikhet inte handlar om självständig 
språklig kompetens.  
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4. Resultat 

Först redogörs för kategoriseringen av några svårtolkade andraspråksdrag och hur de 
inkluderats i resultaten. Sedan ges en sammanställning över vad som sker i materialet i 
liknelse med den översikt som ges i Rahkonen och Håkansson (2008:147). 
Sammanställningen är på gruppnivå och kan inte säga något om den individuella 
testtagaren, för det hänvisas till implikationella skalor i 4.3. 

4.1 Kategoriseringen 
Textmaterialet innehåller några specifika andraspråksdrag som visar sig otydliga att 
kategorisera och för att undvika ett alltför stort bortfall tillämpas en bred analys. Dessa 
omständigheter redovisas här i detalj. 

Obligatoriska kontexter för passiv har inkluderats i analysen trots att konstruktionen 
som sådan ligger på en högre nivå än de två verbmorfologiska kategorierna Tense och 
VPAgr. Dessa kontexter är få och till största delen icke målspråksenliga. 

1. *”mobiltelefonen måste förbjuda” (EUM:23) 

Konstruktionen rör inte enbart verbmorfologi utan är även beroende av nominalfrasens 
innehåll (mobiltelefonen) och nominalfrasens position som objekt (aktiv sats) eller 
subjekt (passiv sats). Därmed är den passiva konstruktionen mer krävande när det gäller 
processkapacitet och bör ligga på nivå 4 enligt PT. Den passiva kontexten som visas i 
exempel 1 inkluderas emellertid motiverat av att själva verbkongruensen mellan det 
finita hjälpverbet (måste) och det infinita verbet (förbjuda) följer målspråksnormen.  

I analysen av kongruens inom kategorin PredAgr finns ett exempel när kongruensen 
visar sig hålla över satsgränsen: 
 

2. ”…så många samtal som är jätteviktiga” (G:17) 

I exempel 2 syns hur subjektet så många samtal och adjektivet jätteviktiga är skilda åt 
av den relativa subjunktionen som. Trots detta håller kongruensen för numerus och 
testtagaren visar därför prov på att information kan processas över satsgränser vilket 
borde ligga på en högre processbarhetsnivå än nivå 4 som är begränsad till information 
inom sats. För analysen förmodas G:17 således även klara samma kongruens inom en 
sats och exempel 2 inkluderas i analysen av PredAgr som en målspråksenlig form. 

I kategorin CancInv inkluderas endast underordnade satser som har en interrogativ 
funktion och som på så sätt har en parallell överordnad sats med samma interrogativa 
funktion. Detta innebär att temporala satser med ”när” inte inkluderas eftersom 
funktionen där är att tidfästa en händelse.  
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3. *”När pratar man om sina privata problem sedan man måste kontrollera själv”. 
(EUM:1) 

Den understrukna satsen har en temporal funktion genom att den anger en tid för 
huvudsatsens händelse (man måste kontrollera själv) och inkluderas därmed inte i 
analysen. Temporala bisatser är mycket frekventa i materialet medan interrogativa 
bisatser väldigt få men eftersom syftet med kategorin CancInv är att undersöka hur 
testtagaren kan särskilja indirekta frågor från direkta frågor krävs det att temporala 
bisatser exkluderas, trots att man kan ana att testtagaren EUM:1 inte klarar av att 
särskilja dessa två, sett till exempel 3, där den egentliga bisatsen visar en syntax 
förknippad med huvudsats. 

Uteblivna satsled försvårar kategoriseringen av de syntaktiska kategorierna Inv, SubNeg 
och CancInv. Ett första exempel visar uteblivet formellt subjekt: 
 

4. *”Nu förtiden blir vanligt…” (G:36) 

Inläraren visar här prov på att kunna spetsställa tidsadverbial vilket ger belägg för nivå 3 
men när det kommer till kategorin Inv saknas underlag för subjekt-verb-inversion i 
denna obligatoriska kontext och analysen kan inte komma längre än att konstatera att 
det är en obligatorisk kontext som inte är målspråksenligt uttryckt. Ett liknande resultat 
blir det för följande exempel med uteblivet subjekt: 
 

5. *”Så jag ska avsluta med det att om man själv vet var kan och var kan använda 
inte mobiltelefonen då man ska ju göra det med respekt för alla.” (G:7) 

Här (understrukna) finns två samordnade indirekta frågor, det vill säga två obligatoriska 
kontexter för CancInv men det framgår emellertid av exemplet att subjekt saknas. 
Samma situation uppstår i analysen av SubNeg där copula utelämnats av inläraren: 
 

6. *”…jag är säker på att det inte nogot problem…” (EUM:29) 

7. *”…om jag kunde prata i telefon för att hon inte så bra på svenska.” (EUM:29) 

Exempel 6 och 7, som båda kommer från en och samma inlärare, gör gällande att denne 
ännu inte tillägnat sig negationens preverbala placering i bisatser eftersom ingendera av 
exemplen överensstämmer med målspråksnormen. I samtliga av dessa tre exempel (4, 5 
och 6/7) används en bred analys, vilket betyder att de obligatoriska kontexterna 
inkluderas men avvikelserna ligger inte i, till exempel, saknad av inversion (rak 
ordföljd) i exempel 4. En bred analys förhindrar alltför stort bortfall men påverkar också 
hur resultaten kan tolkas. 

4.2 Översikter för samtliga grupper 
Översikterna innehåller både procentuell behärskning och absoluta tal för att tydliggöra 
frekvensen för varje kategori i respektive betygsgrupp. 
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Tabell 4. Antal testtagare som möter 3-kontextkriteriet målspråksenligt (+) eller icke 

målspråksenligt (-). 

 EUM G VG 

Antal % Antal % Antal % 

Tense 
+ 14 100 27 100 6 100 
- 0 0 0 0 0 0 

VPAgr 
+ 11 85 26 100 6 100 
- 2 15 0 0 0 0 

PredAgr 
+ 0 0 1 50 2 100 
- 2 100 1 50 0 0 

Inv 
+ 3 43 2 22 1 25 
- 4 57 7 78 3 75 

SubNeg 
+ 0 0 / / / / 
- 1 100 / / / / 

CancInv 
+ 0 0 0 0 / / 
- 1 100 1 100 / / 

 
Vad tabellen visar är att förekomsten av obligatoriska kontexter för Inv, PredAgr, 
SubNeg och CancInv är få eller inga (/). Tabellen visar att ingen av testtagarna inom 
gruppen EUM klarar kriteriet för PredAgr, medan hälften av dem som uppfyller kriteriet 
inom gruppen G klarar konstruktionen för att 100% av testtagarna inom gruppen VG 
som uppfyller kriteriet klarar konstruktionen målspråksenligt. Till antalet visar tabellen 
att det rör sig om två testtagare per grupp som överhuvudtaget använder sig av minst 3 
obligatoriska kontexter för PredAgr.  
 
För kategorin Inv har testtagarna inom gruppen EUM högre målspråksenlig användning, 
43 %, än både gruppen G, 22 % och VG, 25 %. Bland testtagarna inom EUM är det 
dessutom hälften, 7 av 14, som använder kontexten medan motsvarande siffra hos 
gruppen G bara är en tredjedel, 9 av 27. 
 
I motsats till de kategorier som till antalet är mycket få står de två verbmorfologiska 
kategorierna Tense och VPAgr där alla testtagare utom en använder kategorin i minst 3 
kontexter och underlaget är på så sätt säkrare. I dessa två kategorier syns i tabellen att 
samtliga tre grupper har en målspråksenlig användning av Tense och medan gruppen 
EUM utmärker sig något genom att ha en lägre procentuell målspråksenlig användning 
av de komplexa verbfraserna i VPAgr, 85 % jämfört med 100 % hos både G och VG. 
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Tabell 5. Antal testtagare som möter 2-kontextkriteriet målspråksenligt (+) eller icke 

målspråksenligt (-). 

 EUM G VG 

Antal % Antal % Antal % 

Tense 
+ 14 100 27 100 6 100 
- 0 0 0 0 0 0 

VPAgr 
+ 12 93 27 100 6 100 
- 1 7 0 0 0 0 

PredAgr 
+ 5 71 6 43 2 67 
- 2 29 8 57 1 33 

Inv 
+ 4 40 7 47 5 100 
- 6 60 8 53 0 0 

SubNeg 
+ 0 0 3 43 / / 
- 1 100 4 57 / / 

CancInv 
+ 1 100 1 33 / / 
- 0 0 2 67 / / 

 

Tabellen visar att gruppen EUM höjer sin målspråksenliga användning i kategorin 
VPAgr från tidigare 85 % till 93 %. Kategorin PredAgr påverkas så till vida att de 
tidigare 6 antalet obligatoriska kontexter utökas till 24 antal kontexter och dessutom att 
gruppen EUM nu är den grupp som har högst procentuell målspråksenlig användning 
med 71 %. Det motsatta gäller däremot för kategorin Inv där gruppen EUM nu har den 
lägsta procentuella målspråksenliga användningen, 40 %, jämfört med 47 % hos G och 
hela 100 % inom gruppen VG.  

De två syntaktiska kategorierna som är på nivå 5 enligt PT, SubNeg och CancInv, 
förekommer sällan i materialet även i det mer tillåtande 2-kontextkrieteriet, i synnerhet 
CancInv som endast används av sammanlagt fyra testtagare.  

Slutligen redovisas sammanställning för samtliga grupper enligt 1-kontextkriteriet i 
tabell 6. Värt att notera är att detta kriterium endast kräver en enda målspråksenlig 
användning av kategorin och tar då inte hänsyn till hur många icke målspråksenliga 
former som förekommer.  
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Tabell 6. Antal testtagare som möter 1-kontextkriteriet målspråksenligt (+) eller icke 

målspråksenligt (-). 

 EUM G VG 

Antal % Antal % Antal % 

Tense 
+ 14 100 27 100 6 100 
- 0 0 0 0 0 0 

VPAgr 
+ 13 100 27 100 6 100 
- 0 0 0 0 0 0 

PredAgr 
+ 7 78 17 94 2 67 
- 2 22 1 6 1 33 

Inv 
+ 10 71 21 88 5 100 
- 4 29 3 12 0 0 

SubNeg 
+ 2 29 5 38 2 100 
- 5 71 8 62 0 0 

CancInv 
+ 4 80 7 78 / / 
- 1 20 3 22 / / 

 

Tabellen visar att det totala antalet kontexter för SubNeg och CancInv är större än 
tidigare men trots att färre testtagare i gruppen EUM möter kriteriet för SubNeg än de 
andra två grupperna så har denna grupp även den högsta procentuella användningen i 
kategorin CancInv. Kategorin PredAgr står oförändrad för gruppen VG jämfört med 2-
kontextkriteriet (tabell 5) medan båda övriga grupper förbättrar sitt resultat för den 
kategorin och har högre målspråklig användning än testagarna i gruppen VG.  

4.3 Individuella testtagare 
I tabell 7 redovisas varje individuell testtagares resultat för samtliga kategorier enligt 3-
kontextkriteriet. Det implikationella förhållandet mellan kategorierna förutspås av PT 
och gäller från vänster till höger med PredAgr och Inv på samma nivå och SubNeg och 
CancInv på samma nivå (tense > VPAgr > PredAgr/Inv > SubNeg/CancInv). Av 
tabellen framgår att ingen testtagare bryter mot den sekvens som PT förutspår. 
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Tabell 7. Implikationella skalor enligt 3-kontextkriteriet.   
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EUM:1 + + / - / / G:5 + + / / / / VG:9 + + / - / / 
EUM:2 + + / / / / G:7 + + / / / / VG:11 + + / / / / 
EUM:3 + + / - / / G:8 + + / - / / VG:22 + + + + / / 
EUM:4 + + / / / / G:10 + + / + / / VG:32 + + / / / / 
EUM:6 + + / / / / G:12 + + / / / / VG:1 SkV + + + - / / 
EUM:15 + + / + / / G:13 + + + - / / VG:2 SkV + + / - / / 
EUM:16 + - / - / / G:14 + + / - / /        
EUM:23 + + / / / / G:17 + + / / / /        
EUM:26 + + - + / - G:18 + / / / / /        
EUM:28 + + / / / / G:19 + + / / / /        
EUM:29 + + / + - / G:20 + + / / / /        
EUM:30 + / / / / / G:21 + + / / / /        
EUM:1 SkV + + / / / / G:24 + + - / / /        
EUM:2 SkV + - - - / / G:25 + + / / / /        
       G:27 + + / / / /        
       G:31 + + / / / /        
       G:33 + + / - / /        
       G:34 + + / / / /        
       G:35 + + / / / /        
       G:36 + + / - / /        
       G:37 + + / - / /        
       G:38 + + / / / /        
       G:39 + + / + / /        
       G:40 + + / / / /        
       G:41 + + / - / /        
       G:1 SkV + + / / / -        
       G:2 SkV + + / / / /        

 

Nyckeln för de individuella tabellerna är samma som tidigare tabeller, det vill säga att / 
visar att testtagaren inte mött kriteriet medan + visar att testtagaren har gjort det 
målspråksenligt eller inte (-).  

I tabell 8 redovisas skalorna för 2-kontextkriteriet. Vid detta kriterium finns ett 
undantag från den inlärningssekvens som PT förutspår. Undantaget representeras av 
G:18 som visar målspråksenlig användning av kategorin SubNeg på nivå 5 men klarar 
inte målspråksenlig användning i någon av kategorierna på nivå 4 (PredAgr och Inv). 
Undantagen blir några fler när man kommer till 1-kontextkriteriet, där fyra undantag 
finns (EUM:16, EUM:2 SkV, G:18 och G:27). För en slutlig jämförelse med 1-
kontextkrieteriet hänvisas till bilaga 2. 
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Tabell 8. Implikationella skalor enligt 2-kontextkriteriet. 
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EUM:1 + + / - / / G:5 + + / - - / VG:9 + + / + / / 
EUM:2 + + + / / / G:7 + + / - - - VG:11 + + / / / / 
EUM:3 + + - - / / G:8 + + + + / - VG:22 + + + + / / 
EUM:4 + + + / / / G:10 + + / + + / VG:32 + + / + / / 
EUM:6 + + / + / / G:12 + + / / / / VG:1 SkV + + + + / / 
EUM:15 + + + + / / G:13 + + + + + / VG:2 SkV + + - + / / 
EUM:16 + + / - / / G:14 + + + - / /        
EUM:23 + + / / / / G:17 + + - / / /        
EUM:26 + + + + / + G:18 + + - - + /        
EUM:28 + + / / / / G:19 + + + + / /        
EUM:29 + + + + - / G:20 + + / / / /        
EUM:30 + / / - / / G:21 + + / / / /        
EUM:1 SkV + + / - / / G:24 + + - / - /        
EUM:2 SkV + - - - / / G:25 + + - + / /        
       G:27 + + - / / /        
       G:31 + + - / / /        
       G:33 + + / - / /        
       G:34 + + / / / /        
       G:35 + + / / / /        
       G:36 + + / - / /        
       G:37 + + - - / /        
       G:38 + + - + / /        
       G:39 + + + + / /        
       G:40 + + / / / /        
       G:41 + + / + / /        
       G:1 SkV + + + / / +        
       G:2 SkV + + / - - /        

4.4 Sammanfattning 
På gruppnivå visar resultaten att gruppen EUM har en något lägre behärskning av 
komplexa verbfraser (VPAgr) än de två övriga grupper, som förbättras något av 2-
kontextkriteriet. Av de övriga kategorierna visar emellertid gruppen EUM en hög 
procentuell behärskning av kongruens med predikativa adjektiv (PredAgr), och inte 
förrän vid det mest tillåtande 1-kontextkriteriet visar gruppen G en högre procentuell 
behärskning. Det framgår också att förekomsten av de syntaktiska kategorierna på nivå 
5 (SubNeg och CancInv) är mycket få och det bekräftas ytterligare i de individuella 
resultaten. Av de implikationella skalorna tydliggörs den individuella variationen främst 
i 2-kontextkrieteriet som lyckas fånga upp fler av de mer sällsynta kategorierna. 
Undantagen mot den inlärningssekvens som PT förutspår är inga eller ytterst få, med ett 
undantag i 2-kontextkriteriet och fyra i 1-kontextkrieteriet.  
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5. Diskussion 

5.1 Variation på gruppnivå 
Den första frågeställningen rörde vad som utmärker redan bedömda texter på de tre 
betygsnivåerna EUM, G och VG. I ett pedagogiskt sammanhang kan man därför prata 
om att det rör sig om två huvudgrupper och dra en linje mellan de som inte uppnått 
målen och de som uppnått målen och lämna frågan om hur pass väl målen uppfyllts åt 
sidan. Jämförelsen står då mellan EUM och en större grupp bestående av både G och 
VG. I det sammanhanget blir resultatet för kategorin CancInv intressant som en kategori 
där EUM utmärker sig med en bättre målspråksenlig användning än de övriga 
grupperna, synligt i tabell 5. En eventuell förklaring kan då finnas i den U-formade 
inlärningskurvan som både Colliander (1993) och Philipsson (2007) tar upp. Och att den 
genomsnittliga EUM-testtagaren befinner sig mer i början på den kurvan än testtagare i 
de andra grupperna. I så fall skulle man kunna förvänta sig att samma U-kurva skulle 
vara syntlig i resultaten för SubNeg som också är en syntaktisk kategori på samma nivå, 
men så är inte fallet och resonemanget håller bara för CancInv och inte på samma sätt 
för SubNeg.  

De implikationella skalorna i tabell 8 kan ge en kompletterande bild av 
inlärningsgångarna hos de individuella testtagarna. Här syns att EUM:26 är den enda 
inom EUM-gruppen som klarar CancInv. I gruppen G har två testtagare icke 
målspråksenlig användning av samma kategori, varav den ena är G:7. Tidigare 
redovisades i exempel 5 hur G:7 utelämnar subjekt i underordnade frågor. Bristen ligger 
därmed inte i att testtagaren förväxlar syntaxen i huvudsatser och bisatser, utan förklaras 
bäst av att uteblivet satsled är en tredje faktor.  

En eventuell förklaring till skillnader mellan två kategorier på samma nivå skulle kunna 
vara att inlärningen för SubNeg har kommit längre än inlärningen av CancInv. För att 
kunna avgöra detta krävs en kvalitativ analys av syntaxen i huvudsatser hos de 
testtagare i EUM som visar målspråksenlig användning i underordnade frågor. Som 
analysen har varit upplagt för den här studien går sådana iakttagelser förlorade, men det 
kan givetvis ha varit något som observerats i lärarnas ursprungliga bedömning. 
Samtidigt bör man vara vaksam på att generalisera användningen av dessa två 
syntaktiska kategorier med tanke på att de till antalet är ytterst få. 

5.1.1 Helfrasinlärning 

Kategorin PredAgr är den andra kategorin där testtagarna inom gruppen EUM har en 
högre procentuell användning än de båda andra grupperna har tillsammans, 71 % mot 
47 %, vilket är som mest synligt i 2-kontextkriteriet (tabell 5). Här är det då passande att 
reflektera över metod och analys.  
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Eklund Heinonen (2007, 2009) utesluter fraser av typen ”det är svårt” från analysen av 
PredAgr med motivet att de är misstänkta helfraser till följd av att de är frekvent 
förekommande i svenskan. Den här analysen har inte följt hennes exempel av två 
anledningar. För det första är exemplen på ”det är”-fraser utan målspråksenlig 
kongruens så pass vanliga att det är tveksamt om de målspråksenliga formerna 
verkligen beror på helfrasinlärning och inte helt enkelt är ett resultat av variation i 
andraspråksutvecklingen. Följande exempel talar mot att ”det är”-fraser skulle vara 
helfraser eftersom dessa testtagare tydligt visar att de inte följer målspråksnormen som 
de skulle ha gjort i fall det rörde sig om helfrasinlärning: 
 

8. *”det är inte så trevlig” (EUM:3) 

9. *”det är viktig” (EUM:2 SkV) 

10. *”det är bekväm” (G:13) 

För det andra är kontexter med predikativa adjektiv utan formellt subjektet ”det” mycket 
sällsynta i materialet och reliabiliteten skulle bli alltför låg om endast dessa få exempel 
inkluderades. Validiteten behöver emellertid också kommenteras i samband med 
kongruensen. Ett bra exempel är testtagare EUM:2 som är en av de få testtagarna som 
använder annat subjekt än ”det” med predikativa adjektiv: 
 

11. ”Mobiltelefon är viktig” (EUM:2) 

Testtagaren använder samma fras (11) vid två tillfällen och man bör då vara aktsam med 
vilka slutsatser man kan dra om testtagarens andraspråksförmåga. Subjektet i exemplet 
är utrum och adjektivet i sin oböjda grundform men inga övriga belägg (viktigt, viktiga) 
finns som med säkerhet visar att EUM:2 är på nivå 4 i PT-hierarkin och framgångsrikt 
kan processa information om både numerus och genus mellan fraser. I den 
experimentella studien som Glahn et al. (2001) presenterar kan en sådan här osäkerhet 
undvikas genom att informanterna producerar styrd data med både numerus och genus i 
kombination med samma predikativ. Exempel 11 visar således hur analysen försvåras 
till följd av att data är spontant producerad. Med fokus på uppkomstkriteriet finns heller 
inget krav på att 100 % av alla obligatoriska kontexter ska vara målspråksenliga och 
därför borde varje belägg för att en systematisk användning påbörjat tas till vara på och 
inkluderas i analysen. 

 
I analysen inkluderades fraser med formellt subjekt dels för att inte sänka reliabiliteten 
och dels därför att det fanns belägg för att det inte enbart rörde sig om helfraser. Om 
man i stället inte utesluter möjligheten att det till viss del kan röra sig om 
helfrasinlärning så skulle det kunna vara en faktor som förklarar varför resultatet på den 
här punkten inte följer den förväntade inlärningsgången. En annan faktor som kan spela 
roll för PredAgr är att materialet inte kan ge några belägg för att en och samma 
testtagare behärskar kongruensen fullt ut i alla former, utrum, neutrum och plural (se 
exempel 11). Det kan därför vara svårt att generalisera på det sätt som analysen 
förutsätter. Det ter sig med andra ord som att det häri ligger ett hinder till att använda 
PT som ett stöd i summativ språkbedömning av spontandata. Utgångspunkten här måste 
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vara att framgångsrikt använda helfraser bidrar till att testtagaren klarar testuppgiftens 
kommunikativa krav såsom till exempel bedömningsmallen anger.  

5.2 Individuell variation och tillämpning 
Studiens andra frågeställning gäller hur tillämpbar PT är i summativ bedömning. För att 
kunna avgöra detta är det otillräckligt att endast se till gruppnivå eftersom bedömningen 
ytterst görs för individuella testtagare och ska ta hänsyn till individens språkförmåga. I 
det syftet är det tveksamt hur mycket man kan luta sig mot genomsnittliga resultat för 
en grupp individer. Från tabell 7 är det tydligt att varje grupp innehåller individuell 
variation. Det går till exempel att hitta testtagare från varje grupp som har samma skala, 
jämför exempelvis EUM:2, G:7 och VG:32, och många fler testtagare visar samma 
resultat som dessa tre. Bilden av den individuella variationen fortgår även för 2-
kontextkriteriet (tabell 8). Individuella testtagare från olika grupper visar samma skala 
(se till exempel EUM:15, G:19 och VG:22).  Testtagare som utmärker sig är till 
exempel EUM:26 som uppvisar en inlärningsgång som är tämligen avancerad enligt 
tabellen. Även andra testtagare inom samma grupp uppvisar målspråklig användning på 
en relativt hög nivå, EUM:15 och EUM:29. Likaså visar testtagare VG:11 inga belägg 
för någon högre nivå än nivå 3.  

I ett praktiskt perspektiv är det å ena sidan fullt genomförbart att använda ett analyskort 
(bilaga 1) för att notera konstruktioner och på så vis få en översikt, men å andra sidan 
krävs ett rimligt kriterium för att kunna tolka den grammatiska färdigheten. Resultaten 
från den här studien visar att 3-kontextkriteriet inte är tillräckligt tillåtande för att 
synliggöra allt som händer i materialet och 2-kontextkriteriet framstår därför som mer 
fördelaktig. Det är också vid detta kriterium som undantag mot PTs förväntande 
inlärningsgång först uppstår, vilket skulle kunna ses som en indikation på att 1-
kontextkriteriet är alltför tillåtande eftersom undantagen här blir allt fler. 

En slutsats man kan dra från resultaten är att samtliga kriterier emellertid fungerar olika 
för olika kategorier beroende på hur vanligt förekommande de är. Inför en jämförelse 
mellan 3-kontextkriteriet och 2-kontextkriteriet kan man förvänta att 2-kontextkriteriet 
verkar mindre strikt för kategorin VPAgr och att gruppen EUM därmed kan höja sin 
procentuella målspråksenliga användning och närma sig de andra grupperna. Detta 
bekräftas. För verbkategorierna fungerar alltså kriterierna genom att ha olika 
strikthetsgrad och effekten blir då densamma som hos Glahn et al. (2001), Philipsson 
(2007) och Eklund Heinonen (2007, 2009). För övriga kategorier fungerar kriterierna 
främst genom att de i olika grad lyckas fånga upp de få antal som faktiskt förekommer. 
Man kan därför ifrågasätta validiteten i att använda samma kriterium för samtliga 
kategorier eftersom de är så pass olika frekventa i spontant producerad data som 
testmaterialet består av. Frågan kvarstår också om denna generalisering håller för andra 
textmaterial där den genomsnittliga textmängden kanske är mer omfattande och 
kategorierna mer frekventa.  
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5.3 Fortsatt forskning 
Eklund Heinonen (2007, 2009) visar ett samband mellan testtagarens uppnådda resultat 
och den nivå som testtagaren har enligt PT, där behärskning av nivå 4 förefaller vara en 
förutsättning för godkänt resultat. Ett sådant samband saknas i det här resultatet men 
man ska också komma ihåg att testtagarna i den här studien generellt har en lägre 
språkbehärskning i svenskan än de som ingick i hennes studie. För övrigt bör man vara 
aktsam med att dra för många paralleller mellan analyser av muntlig respektive skriftlig 
data utan en närmare analys av hur utvecklingen i de två skiljer sig åt.  

Analysen lyckas fånga en viss kvantitativ skillnad mellan EUM och G på nivå 3 
(VPAgr) som en lägsta förutsättning, men otillräcklig för att kunna dra någon slutsats. 
För att fokusera mer på inlärarnas behärskning av nivå 3 skulle en fortsatt studie kunna 
fokusera på kategorier inom detta steg, kongruens inom nominalfrasen och 
spetsställning utan inversion (*XSV). Att inleda satsen med annat led än subjekt är 
emellertid relativt förekommande i gruppen EUM i det här materialet då 100 % av dessa 
gör det åtminstone en gång enligt 1-kontextkriteriet, vilket är något mer än för de andra 
grupperna (tabell 6).  

En kvarvarande problematik gäller hur relevant den språkliga (organisatoriska) 
kompetensen är när syftet med ett test och även bedömningen är att värdera den 
sammanlagda kommunikativa språkförmågan. Det finns heller ingen inblick i hur de 
bedömande lärarna i det här materialet resonerat och motiverat sin bedömning. Mot 
bakgrund av resultaten verkar det inte som om de har värderat icke målspråksenliga 
former diskriminerande, med möjligen gruppen VG som undantag där notering för 
dessa former är tämligen få (se tabell 7 och 8).   

5.4 Pedagogiska implikationer 
Andraspråksutveckling ställer både teoretiker och praktiker inför några specifika 
svårigheter när det kommer till att fastställa huruvida ett givet stadium, nivå eller 
moment har tillägnats eller inte och i så fall i hur stor utsträckning. Frågan om vad som 
bör definieras som systematisk användning har belysts i den här studien och kan även 
göras aktuell för yrkesverksamma lärare som direkt eller indirekt tar ställning i samma 
fråga genom den språkbedömning som görs. Inom lärarnas bedömningsverksamhet kan 
fokus skiftas från ”rättning” till fördel för ”tolkning”. Det ter sig som om ett 
betydelsefullt stöd för bedömning ligger i kunskapen om andraspråksteoriers 
begränsningar och även i insikten om begränsningar i data, vilket även inkluderar 
testmaterialet som ska bedömas. 
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Bilaga 1: Analyskort 
Analyskort för text: __________ 

 
 

Övrigt för sammanställning:     

      

      

      

      

       

Kategori  Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3 Totalt 

Tense 

   3-kontext:_______ 

2-kontext:_______ 

1-kontext:_______ 

VPAgr 

   3-kontext:_______ 

2-kontext:_______ 

1-kontext:_______ 

Inv 

   3-kontext:_______ 

2-kontext:_______ 

1-kontext:_______ 

PredAgr 

   3-kontext:_______ 

2-kontext:_______ 

1-kontext:_______ 

SubNeg 

   3-kontext:_______ 

2-kontext:_______ 

1-kontext:_______ 

CancInv 

   3-kontext:_______ 

2-kontext:_______ 

1-kontext:_______ 
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Bilaga 2: Implikationella skalor för 1-
kontextkriteriet 
 

EUM  
 
Testtagare T

en
se
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gr
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gr
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VG  
 
Testtagare T

en
se

 

V
P

A
gr

 

P
re

dA
gr

 

In
v 

S
ub

N
eg

 

C
an

cI
nv

 

EUM:1 + + - + - - G:5 + + + + - + VG:9 + + / + / / 
EUM:2 + + + - - / G:7 + + + - - - VG:11 + + / / + / 
EUM:3 + + + + / / G:8 + + + + + + VG:22 + + + + + / 
EUM:4 + + + + - / G:10 + + / + + + VG:32 + + / + / / 
EUM:6 + + / + / / G:12 + + / + / / VG:1 SkV + + + + / / 
EUM:15 + + + + / / G:13 + + + + + / VG:2 SkV + + - + / / 
EUM:16 + + / - - + G:14 + + + + / /        
EUM:23 + + / + / / G:17 + + + + / /        
EUM:26 + + + + + + G:18 + + + - + /        
EUM:28 + + + - / / G:19 + + + + / /        
EUM:29 + + + + + + G:20 + + / + / /        
EUM:30 + / / + - / G:21 + + / / / /        
EUM:1 SkV + + / + / / G:24 + + - + - /        
EUM:2 SkV + + - - / + G:25 + + + + / /        
       G:27 + + - / / +        
       G:31 + + + + - +        
       G:33 + + + + - /        
       G:34 + + + / + /        
       G:35 + + / + / -        
       G:36 + + + + / +        
       G:37 + + + - / -        
       G:38 + + + + - /        
       G:39 + + + + / /        
       G:40 + + / + - /        
       G:41 + + / + / /        
       G:1 SkV + + + + / +        
       G:2 SkV + + / + - /        

Tabell 9. Implikationella skalor för 1-kontextkriteriet. 
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