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Sammandrag 

 
Den här studien analyserar två texter skrivna av två persisktalande elever inom 

undervisning i  Svenska som Andraspråk (SAS). Analysen undersöker de båda elevernas 

användning av ordföljd. Studien utgår ifrån processbarhetsteorin  som i sin tur grundar 

sig i idén om att samtliga andraspråksinlärare lär sig de grammatiska strukturerna i en 

och samma ordning (Pienemann 1998:7). Båda eleverna befann sig på samma nivå 

enligt processbarhetsteorin, men Elev 2 skrev en svårare text. Detta kan bero på en rad 

olika faktorer, t.ex graden av risktagande vilket i sin tur kan bero på deltagarnas ålder; 

Elev 1 är 40 år medan Elev 2 är 23. Det vore därför intressant att undersöka ifall det 

finns något samband mellan inlärares ålder och deras benägenhet att ta risker vid 

skriftlig och muntlig produktion.   

 
Nyckelord: Processbarhetsteorin, svenska som andraspråk, språkinlärning 
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1. Inledning 
 

 

Under åren 2006-2010 har ca 3% av alla kursdeltagare i Svenska För Invandrare (SFI) i 

Sverige haft persiska som modersmål. Detta gör persiskan till ett av de tio största 

modersmålen bland SFI-deltagare (Skolverket 2011). Därför har jag valt att studera 

persisktalande elever. Icke-svenskar som deltar i kommunal svenskaundervisning måste 

först studera kurser i Svenska för Invandrare (SFI) upp till kurs D innan de kan börja 

läsa SAS. Eleverna i studien studerar kursen SAS A, som ska  motsvara 

gymnasiekursen Svenska A.   

 

Den här studien består till stor del av en analys som utgår ifrån  processbarhetsteorin, 

som bygger på antagandet att alla andraspråksinlärare lär sig de grammatiska 

strukturerna i ett språk i en och samma ordning (Pienemann 1998:7). Genom att 

undersöka vilka strukturer en elev behärskar kan man därmed bedöma elevens språkliga 

nivå i målspråket.  

 

När man genomför analyser utefter procesbarhetsteorin brukar man undersöka 

morfologi och/eller ordföljd. Jag har valt att undersöka syntax då ordföljden i svenskan 

har ett flertal aspekter som är väldigt svåra att lära sig för andraspråksinlärare (Ekerot 

2011:65).  

 

Svenskan är ett SVO-språk, vilket innebär att vår grundläggande ordföljd är subjekt (S) 

först, sedan verb  (V) och därefter objekt (O), t.ex Han äter mat. När man pratar om 

meningars ordföljd brukar man kalla ordföljden SVO för rak ordföljd och jag kommer 

använda den  termen  i min studie. I svenska används rak ordföljd i bisatser samt i 

huvudsatser som ej har topikalisering (Viberg, Ballardini & Stjärnlöf 2009:25-26). 

Topikalisering innebär att en mening inleds med något annat än subjekt och 

topikalisering följs av inversion i huvudsatser, dvs omvänd ordföljd (VSO), t.ex 

Imorgon har jag lektion kl.12:30 (Ekerot 2011:187). 

 
1.1 Syfte 

 

Den här studien går ut på att  jämföra två elevtexter utifrån processbarhetsteorin. 

Texterna är skrivna av två elever i SAS G med persiska som modersmål. Texterna är 

argumenterande texter och skrivna på ett nationellt prov. Det går inte att dra några 

generella slutsatser med enbart två testpersoner, men det går att se tendenser. Den här 

studien strävar efter att, utifrån processbarhetsteorin; besvara följande frågor:  

 

 På vilken nivå befinner sig de två eleverna enligt processbarhetsteorin? 

 På vilket sätt skiljer sig deras använding av ordföljd åt?  

 Vad kan skillnaderna i användning av ordföljd bero på? 
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2. Tidigare forskning 

 
Det är viktigt att skilja mellan andraspråksinlärning och förstaspråksinlärning då de 

skiljer sig åt på flera sätt (Abrahamsson 2009:25). Ett förstaspråk brukar även kallas för 

modersmål och är det språk man lär sig först och detta sker genom naturlig interaktion 

(Abrahamsson 2009:258). Termen andraspråk syftar på alla språk som lärs in efter 

förstaspråket (Abrahamsson 2009:255). Bla.a skiljer sig variationen i 

modersmålsinlärarnas utveckling väldigt lite medan det i andraspråksinlärning finns 

stora skillnader i inlärningshastighet och slutgiltig nivå (Abrahamsson 2009:25). Detta 

beror på att ju högre ålder man har när man börjar lära sig ett språk desto sämre blir de 

biologiska förutsättningarna och desto mer måste de kompenseras av icke-biologiska 

faktorer (Abrahamsson & Hyltenstam 2009:250).  

 

2.1 Icke-biologiska faktorer   

 

En elevs andraspråksinlärning påverkas av faktorer på samhälls-, grupp- samt 

individnivå. En elevs socioekonomiska bakgrund, t.ex de egna och föräldrarnas studier, 

påverkar resultatet. T.ex har elever från medelklassen i genomsnitt bättre resultat än de 

från underklassen. Den etniska och språkliga identiteten kan bland annat påverka genom 

gruppens attityder gentemot målspråket. Den egna gruppens storlek och 

sammanhållning har även betydelse. En grupp med låg sammanhållning anses ha större 

tendens att socialisera med målspråksgruppen, vilket antas främja språkinlärningen. Hur 

pass väl individens kultur överensstämmer med målspråkskulturen påverkar också, ju 

mer lika kulturerna är desto bättre för språkinlärningen (Abrahamsson 2009:197ff).  

 

Det är även av betydelse hur lång tid individen tror att han eller hon kommer vistas i det 

nya landet. Om en person tror att vistelsen i Sverige enbart är tillfällig påverkar det 

inlärningen negativt. Andraspråksinlärning kan även påverkas negativt av att individen 

känner sig löjlig eller är rädd för att göra bort sig när han eller hon använder målspråket. 

Skillnader mellan den egna och målspråkskulturen kan även leda till förvirring och 

ängslan. Det varierar även från individ till individ hur öppen han eller hon är till att ta 

till sig ett nytt språk och en ny kultur (Abrahamsson 2009:203). 

 

Inlärarens motivation, dvs hur villig han eller hon är att lära sig ett nytt språk, har 

betydelse för andraspråksinlärningen. Motiverade elever är mer framgångsrika i sin 

andraspråksinlärning   (Abrahamsson 2009:207).  Individens inlärningsstrategier har 

även  påverkan. Följande strategier har visat sig vara opitmala för andraspråksinlärning: 

 

 Individen fokuserar på och språkets form, t.ex genom att analysera det och se 

mönster.           

 Individen fokuserar på språkets innehåll och betydelse och strävar efter att skapa 

autentiska situationer där han eller hon kan använda språket 

 Individen deltar aktivt i undervisningen och andra aktiviteter som kan främja 

inlärningen. 

 Individen är medveten om sin egen inlärning och på vilket sätt han eller hon lär 

sig bäst.  

 Inläraren anpassar strategi utefter situation (Ellis 1994:546-550).  

 

Även inlärningsstil, dvs på vilket sätt man uppfattar, tar in, tolkar samt strukturerar 

information, har betydelse för andraspråksinlärningen.  Vissa studier delar in individer 
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två kategorier; fältoberoende och fältberoende. Den förstnämnda kategorin innebär att 

man är bra på att urskilja detaljer, analys samt problemlösning och den andra kategorin 

är bättre på att se helhet samt sammanhang. Det har visat sig att fältoberoende elever har 

en fördel i andraspråksinlärning (Abrahamsson 2009:216-217).      

 

Individens intelligens har även visat sig påverka språkinlärning. Abrahamsson 

definierar det som summan av en människas kognitiva förmågor . Man har sett tydliga 

samband mellan intelligens och språkinlärning. Det har dock mindre påverkan på uttal 

och fri muntlig produktion (Ekstrand 1977:25).  

 

Inom forskningen har man även diskuterat begreppet språkbegåvning, som består av  

 Fonemisk kodningsförmåga, dvs förmågan att identifiera, särskilja, minnas 

språkljud samt kunna associera dem med symboler.  

 Grammatisk känslighet, som innebär förmågan att identifiera satsdelar. 

 Utantillinlärning,som i det här sammanhanget syftar på förmågan att lära in nya 

ord på ett effektivt sätt.  

 Induktiv språkinlärning, som syftar till förmågan att uppfatta samt dra slutsatser  

om form och innehåll utifrån ett okänt språkligt material (Carroll 1981:83-118).  

 

Forskarna är dock oeniga om språkbegåvningens påverkan på andraspråksinlärning 

(Abrahamsson 2009:217-222). 

 

Följande variabler har även visat sig ha betydelse för andraspråksinlärning: 

 Självkänsla, både i allmänhet och i specifika situationer 

 Ängslan, dvs hur säker respektive osäker individen känner sig inför olika 

situationer 

 Risktagande, dvs till vilken grad eleven tillåter sig själv att använda sina 

språkliga resurser samt ibland misslyckas 

 Hämningar, t.ex rädslan att göra bort sig 

  Empati, dvs förmågan att förstå andra människors subtila signaler, både verbala 

och icke-verbala (Abrahamsson 2009:215).  

 

2.2 Ett paradigmskifte 

 

På 1970-talet övergick forskningen från att se andraspråkinlärning som en mekanisk 

process till att betrakta den som en kreativ utveckling som följer kognitiva processer 

enligt ett universellt mönster (Bjar 2006:64). Då övergavs  även jämförandet av 

inlärarens första- respektive andraspråk till förmån för studier om interimspråk och dess 

diakroniska utveckling (Abrahamsson 2009:21). Interimspråket har mer variation än 

modersmålet, men variationen är systematisk (Abrahamsson 2009:22).  

 

Olika sorters transfer, dvs överföring, är viktiga inom teorin om interimspråk Transfer 

orsakas av någon av följande faktorer (Selinker 1972:216-217). : 

 Modersmålet, dvs kodväxling, som innebär att en person, under ett och samma 

samtal, använder mer än ett språk, dialekt eller språkligt register (Fraurud & 

Bijvoet 2009:408-409), t.ex Min family bor i Iran.  

 Undervisningen, tex  att en svensk inlärare av engelska överanvänder –ing 

formen i engelska, t.ex I am eating breakfast every day, eftersom hans eller 

hennes lärare fokuserat relativt mycket på gerundium,. 

 Inlärningstekniker, t.ex att förenkla grammatiska regler. 

 Kommunikativa strategier, t.ex att använda sig av kodväxling för att bli 

förstådd.  
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 Övergeneralisering av former i målspråket. T.ex har inläraren övergeneraliserat 

engelskans –ed-suffix i följande mening: What did you talked about? (Selinker 

1972:216-217).    

 

Ibland händer det att inkorrekta former fastnar i interimspråket även om eleven är 

medveten om att det är fel. Detta kallas för fossilisering och kan både vara permanent 

eller enbart uppstå i vissa situationer, t.ex när eleven är väldigt fokuserad på innehållet 

istället för formen (Selinker 1972:215) .  

 
2.3 Allmänna teorier om andraspråksinlärning 

 

När man analyserar hur individer uttrycker sig använder man sig ibland av distinktionen 

langue och parole, varav det förstnämna benämner vilken nivå individen egentligen har, 

även kallat kompetens, och den andra står för elevens performans, dvs hur personen 

presterar språkligt (Abrahamsson 2009:16). Detta grundar sig i en uppfattning som 

enligt Clahsen, Meisel och Pienemann är ett känt faktum, att inlärare inte ständigt kan 

uttrycka sig enligt sin kompetens eftersom det kräver för mycket tid och energi 

(Clahsen, Meisel & Pienemann 1981:115). En lösning på detta problem är att 

genomföra grammatikalitetsbedömningstest, som går ut på att testpersonen ska avgöra 

vilka av en rad meningar som är grammatiskt inkorrekta (Abrahamsson 2009:17:18).  

 

Anhängare av Universal grammar (UG) studerar vilka strukturer som är gemensamma i 

olika språk och grundar sig i en uppfattning om att människan är föds med kunskaper 

om hur ett språk är uppbyggt och att inlärningen styrs av de kunskaperna (Hammarberg 

2009:45-46). 

  

En annan  lära som studerar gemensamma faktorer inom språk är typologisk markering, 

men till skillnad från UG grundar det sig i empiriska observationer istället för 

biologiska principer. Typologisk markering uppfanns av Eckman (Abrahamsson 

2009:139) och går ut på att bedöma hur vanliga olika grammatiska strukturer är bland 

världens språk. Vanliga strukturer är lågt markerade (Abrahamsson 2009:245) och ju 

högre markerad, dvs ovanlig, en struktur är desto svårare anses den vara att lära sig 

(Abrahamsson 2009:141). Typologisk markering kan förutspå vilken sorts fel som 

troligen kommer uppstå inom andraspråksinlärning. En nackdel är dock att teorin inte 

förklarar orsaken till felen (Abrahamsson 2009:149). 

 

Processbarhetsteorin utgår från idén om att elever endast kan lära sig att använda 

grammatiska konstruktioner när de kan processa dem och därmed kan de inte lära sig all 

grammatik på en gång (Pienemann 1998:13). Olika grammatiska strukturer lärs in i en 

bestämd ordning och man måste kunna föreliggande nivåer för att kunna lära sig nästa 

(Pienemann 1998:7). Processbarhetsteorin har fått kritik för att inte vara varken 

semantiskt eller pragmatiskt relaterad  (Hammarberg 2004:56-57). Jag har trots det valt 

att låta min analys utgå från den här teorin då min analys  enbart berör ordföljd.  

 

2.4 Svenskans ordföljd 

 

 I svenskan är ordföljden SVO den mest neutrala formen och den används alltid i 

bisatser och i huvudsatser när de inte utgörs av en fråga eller har någon sorts 

topikalisering (Viberg, Ballardini & Stjärnlöf 2009:25:26). Topikalisering kallas ibland 

även för spetsställning och går ut  på att man inleder meningen med något annat än 

subjekt. Detta sker vanligtvis med satsadverbial, t.ex Igår gick jag på bio, men det går 

att topikalisera andra sorters ord också, och även verbfraser, t.ex Att dansa salsa är 
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populärt i Sverige. Detta är det allra viktigaste undantaget till svenskans fasta ordföljd 

(Ekerot 2011:187).  

 

Topikalisering följs av omvänd ordföljd, sk. inversion, i huvudsater (Ekerot 2011:78). 

Detta fel ligger på nivå fyra enligt processbarhetsteorin (Eklund Heinonen 2009:34) och 

enligt Ekerot är det en av de mest frekventa feltyperna bland personer som läser svenska 

(2011:78). Som nämnt har bisatser inte inversion, men studenter som lärt sig ordföljden 

i huvudsatser brukar appplicera det på indirekta fragor också, t.ex Jag har glömt vad 

heter hon.  (Ekerot 2011:83). SOV-språk brukar inte ha topikalisering av subjektbisats, 

t.ex Att läsa roligt. och Det är kul att läsa, men persiskan har det (Viberg, Ballardini & 

Stjärnlöf 2009:164). Bisatser brukar dock inledas med bisatsinledare, t.ex att, om, som, 

eftersom och därför att (Viberg, Ballardini, Stjärnlöf 2009:54:55).  

 

Även elever vars modersmål har samma ordföljd som svenskans huvudsatser, t.ex 

tyskan, brukar placera adverbialet före verbet när de lär sig svenska, t.ex  Jag inte sova 

(Abrahamsson 2009:245).  

 

2.5 Svenskans ordföljd enligt processbarhetsteorin 

 

Som nämnt i Inledningen har jag valt att bedöma ordföljd i två elevtexter utifrån 

processbarhetsteorin. Processbarhetsteorin bedömer både morfologi och syntax. Nedan 

följer en sammanställning över de olika nivåerna: 

 

1. Enstaka ord. På den här nivån består elevens produktion av oböjda ord eller 

inlärda fraser , t.ex Jag äta. Detta är den lägsta nivån inom processbarhetsteorin. 

2. Lexikala morfem. På den här nivån lär sig inläraren att konjugera substantiv  

utefter plural och bestämdhet , t.ex Jag har två katter och verb i nutid och dåtid, 

t.ex Iag pratade svenska igår. Även rak ordföljd tillhör nivå 2, t.ex Han äter 

mat. 

3. Kongruens inom fraser. På den tredje nivån lär sig  inläraren att hantera 

kongruens inom nominal- och verbfraser, t.ex två svarta hundar.  Nu kan de 

även hantera topikalisering av adverbial, men inte inversion och kan därmed 

producera meningar som t.ex Imorgon vi har lektion.   

4.  Kongruens mellan fraser. På den näst högsta nivån hanterar inläraren  

predikativ kongruens,, t.ex Böckerna är gamla. Individen använder inversion vid 

topikalisering, t.ex På lektionen läste vi bok.    

5. Huvud- och bisats. Det finns inga morfologiska strukturer på den här nivån, 

enbart syntaktiska (Pienemann 1998:190).  På nivå 5 kan inläraren hantera 

ordföljden både i huvud- och bisatser. (Håkansson 2009:158). 

 

För att underlätta förståelsen av min analys har jag sammanställt en lista över de 

synktaktiska strukturerna på respektive nivå: 

1. Enstaka ord.  

2. Rak ordföljd. 

3. Topikalisering utan inversion. 

4. Inversion vid topikalisering.  

5. Ordföljd i bisatser (Pienemann 1998:190).   

 

 

 

 

 



 

9 
 

3. Metod  

 

Jag har sammanställt en enkät för att ta reda på bakgrundsinformation om deltagarna i 

studien. Jag valde att göra en enkät i strävan att påverka elevernas svar så lite som 

möjligt. Visserligen har enkätens och frågornas utformning påverkan (Bloomer & Wray 

2006:156), men i en intervju påverkar även intervjuarens personlighet, sätt att ställa 

frågor osv (Bloomer & Wray 2006:163).  

Jag har valt att använda mig av stängda frågor, då det genererar precis infirmation som 

jag kan kontrollera, t.ex om jag hade ställt en öppen fråga så som Berätta om dig själv 

finns det en risk att personen inte nämner sin ålder. En risk med stängda frågor är att de 

styra eleverna att svara på ett visst sätt. Om man t.ex ger eleverna färdiga alternativ 

kanske eleverna inte hittar något alternativ som överensstämmer med vad de tycker 

(Bloower & Wray 2006:156). 

Enkäten är skriven på både persiska och svenska. Jag valde att skriva på persiska för att 

öka chansen att de skulle förstå frågorna och jag valde att även skriva på svenska så att 

jag skulle kunna hjälpa dem om de har frågor. Jag fick hjälp med översättningen av en 

person med persiska som modersmål. Enkäten finns i Bilaga1.  Tabellen nedan 

redovisar hur eleverna har besvarat enkäten. 

Tabell 1: Elevernas svar på enkäten 

Fråga Elev 1 Elev 2 

1. Är ditt modersmål 

persiska? 

Ja Ja 

2. Är du man eller kvinna? Kvinna Kvinna 

3. Hur gammal är du? 40år 23år 

4. Vilken är den högsta nivå 

på studier du har haft? 

Gymnasienivå Gymnasienivå 

5. Hur länge har du bott i 

Sverige? 

3år 3år 6månader 

6. Hur länge har du studerat 

svenska? 

3år 2.5år 

7.Hur länge har du studerat 

annat än svenska i Sverige? 

3år 5 månader 

8. Hur mycket talar du 

svenska på en skala 1-4 där 

4 är högst? 

2 3 

9. Med vem talar du 

svenska?  

I skolan och med 

kompisar och 

bekanta 

I skolan och med 

kompisar och 

bekanta 

10. Hur bra tycker du att din 

svenska är på en skala 1-7 

där 1 är nybörjare och 7 

soom en modersmålstalare? 

5 3 

11.Talar du några fler språk 

än persiska och svenska? 

Hur bra på en skala 1-7? 

Arabiska Engelska 

Urdu 6 

12. Var någon av frågorna 

svår att besvara?Varför?  

- - 
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De faktorer som deltagarna har gemensamt är att de båda har persiska som modersmål, 

är kvinnor, har studerat upp till gymnasienivå i sitt hemland och talar svenska i skolan 

samt med kompisar och bekanta. I följande avseenden ha de dock besvarat frågorna 

olika. E1ev 1 är 40 år medan elev 2 är 23. De har inte heller varken vistats eller studerat 

lika länge i Sverige. Elev 1 anser sig tala svenska oftare än vad Elev 2 anser sig göra. 

Elev 2 har bott 6 mänader längre i Sverige än Elev 1, men Elev 1 har studerat svenska 

och annat under längre tid än elev 2. Elev 2 bedömer att hon pratar svenska oftare än 

vad Elev 1 anser sig göra, medan  Elev 1 bedömer att hennes egen nivå är högre än vad 

elev 2 anser sin nivå vara. Elev 1 talar även arabiska medan elev 2 behärskar engelska 

och urdu.Ovanstående uppgifter om eleverna kommer sedan att tas med i beräkningen 

vid analysen av deras texter.    

 

Jag har valt att utgå från processbarhetsteorin då den bedömer en elevs språkliga nivå. 

Jag har valt att studera skriftlig produktion istället för muntlig eftersom man i svenskan 

kan kompensera felaktig ordföljd med intonation. T.ex, i svenskan har frågor omvänd 

ordföljd som i exemplet Gillar du svensk mat? (Viberg, Ballardini & Stjärnlöf 2009), 

men i tal kan man även med hjälp av intonationen indikera att en mening är en fråga. 

Med andra ord kan man hävda att ordföljen i svenskan är viktigare i skrift än i tal. 

Jag har valt att, med utgångspunkt i processbarhetstoein, göra en analys av texterna och 

sedan jämföra dem. Min studie är kvalitativ då jag enbart analyserar texter från två 

inlärare, men min analys är kvantitativ då jag anser att  en elev behärskar en 

processandenivå då strukturerna som hör till nivån vara korrekta i 80% av de fall de 

används (Eklund Heinonen 2009:78). 

För att göra resultatet jämförbart har jag valt att enbart analysera det som eleverna själva 

producerat. Därför jag jag tagit bort citat ur texten. Dessutom har jag inte tagit med 

rubriker i analysen eftersom de inte behöver utgöras av hela meningar. För att få lika 

mycket material från båda eleverna har jag valt att ha med hela den kortare texten, ta 

bort rubriker och citat. Den första texten blev då 199 ord lång. Därefter tog jag bort alla 

rubriker och citat från den andra elevtexten och tog med de första 199 orden i den 

texten. Jag valde sedan att lägga till ett ord för att göra sista meningen komplett. Då 

elevtext 1 är så kort har jag därmed inte särskilt mycket material att analysera, men det 

kan ändå ge indikationer.   

3.1 Metodkritik 

Det faktum att enbart två inlärare analyseras medför att möjligheterna att dra generella 

slutsatser är kraftigt begränsad. Det är dock möjligt att se tendenser. I studier av elevers 

produktion är det även viktigt att inte dra för många slutsater om sina respondenter, 

speciellt om de har en annan ålder, annan utbildning eller annan nationalitet (Bloomer & 

Wray 2006:158). 

3.2 Etiska aspekter 

Studien är konfidentiell, dvs det ska inte gå att ta reda på testdeltagarnas identitet 

(Sapsford & Abbott 1996:319). Det är svårt ur ett etiskt avseende att utforma en enkät 

för personer av en annan kultur då det finns en risk att man uppfattar frågorna olika, 

vilket kan leda till att testdeltagarna upplever frågorna som för personliga, smärtfulla 

eller svåra (Bloomer & Wray 2006:161).  
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4. Resultat 
 

 

Jag har analyserat de två elevtexterna utifrån processbarhetsteorin. Jag väljer att 

analysera en text från vardera deltagare. Båda texterna är argumenterande texter och 

skrivna under ett nationellt prov. Uppgiften var att, genom att referera till två  bifogade 

artiklar, argumentera för eller emot att använda Facebook och liknande virtuella forum 

under arbetstid.  

 I analysen försöker jag svara på följande frågor: 

 Är satsen korrekt eller inte? 

 Vilka regler visar eleven att den behärskar/inte behärskar i satsen? 

 Vilken nivå enligt processbarhetsteorin tillhör regeln? 

Textanalysen inleds med att bedöma elevernas nivå enligt processbarhetsteorin. Precis 

som Eklund Heinonen (2009:15), söker jag i min analys inte efter tecken på nivå 1 och 

2 då båda eleverna tydligt befinner sig på en högre nivå. Satserna kommer i den ordning 

de är skrivna i originaltexterna. Meningarna är numrerade medan satserna markeras med 

bokstäver. T.ex innebär 1b att det är andra satsen i första meningen. Tabellen visar vilka 

regler eleven visar att han eller hon behärskar eller inte behärskar i varje sats och jag har 

markerat de fall där den aktuella strukturen tillhör någon specifik nivå enligt 

processbarhetsteorin, dvs 1-5. Jag har valt att ha med hela meningar för att man ska 

förstå satserna bättre.  

 

Därefter kommer jag att undersöka hur på hur hög nivå ordföljden i texten har varit. 

Detta kommer jag att undersöka genom att undersöka hur många satser på respektive 

nivå, hur många huvudsatser, bisatser samt inversion de använt sig av, samt hur många 

satser per mening de i genomsnitt har använt. Jag utgår därmed från antagandet att 

meningar bestående av fler saster är svårare att konstruera än de bestående av färre.  

Därefter kommer jag att ta med informationen från studentprofilen i beräkningen för att 

söka möjliga orsaker till de val eleverna gjort i texten. Tabellen nedan visar en 

sammanfattning av resultatet. Som nämnt har jag inte sökt tecken på  nivå 1 och 2 då 

bägge elever tydligt befinner sig över de nivåerna: 

 

Tabell 2: Fördelning av de olika nivåerna, elev 1 och 2 

Nivå enligt 

proc.b.teorin 

Elev 1 Elev 2 

Korrekt Inkorrekt Korrekt Inkorrekt 

3 0 0 0 0 

4 2 0 4 0 

5 9 0 13 1 

Totalt: 10 0 17 1 

 
I tabellen ovan ser vi att elev 1 har åtta korrekta strukturer på nivå 5 och ingen inkorrekt 

medan elev 2 har 13 korrekta strukturer och en inkorrekt.  De uppfyller därmed kraven 

för nivå 5 enligt processbarhetsteorin. Elevernas satser fördelas dock olika mellan de 

olika nivåerna. Ingen av dem har något yttrande på nivå 3, på nivå 4 har elev 1 två satser 

medan elev 2 har fyra och på nivå 5 har elev 1 nio satser medan elev 2 har 17. 1 består 

av 19 huvudsatser och elevtext 2 består av tolv.   
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Omvi utgår från antagandet att det är svårare att konstruera meningar bestående av fler 

satser, är det även intressant att undersöka hur många satser i genomsnitt elevtexterna 

har per mening.  

 

Tabell: 3 Antal satser per mening.  

 

 Antal 

meningar 

Antal 

satser 

Antal 

satser per 

mening 

Elev 1 19 28 1.47368 

Elev 2 10 26 2.6 

 

Elevtext 2 har fler satser per mening så den kan ur det avseendet, bedömas som svårare 

att skriva. Tabellen nedan visar hur hur satserna var fördelade. Kolumnen till vänster 

anger antal satser och de två kolumnerna till höger visar hur många som meningar 

innehåller respektive antal satser. T.ex siffran sju under rutan ”Elev  1” visar att den 

elevens text innehöll sju meningar bestående av enbart en sats vardera. För att göra 

fördelningen tydligare har jag även räknat ur hur stor andel av meningarna  som 

innehåller varje antal satser, vilket jag har valt att kalla ”kategori”. T.ex, elev 1 har 

skrivit sjutton meningar sammanlagt och utav dem består sju stycken av enbart en sats, 

vilket är är ungefär 41%. Jag har avrundat procentsatserna till heltal.    

 

Tabell 4: Fördelning av antal satser, elev 1 och 2 

 

Antal 

satser per 

Mening 

Antal meningar 

per kategori 

Elev 1 Elev 2 

1 7 41% 2 20% 

2 9 53% 4 40% 

3 1 6% 0 0% 

4 0 0% 4 40% 

Total: 17 - 10 - 

 

Meningarna i Elevtext 1 består antingen av en (41%), två (53%) eller tre satser (6%) 

medan de i Elevtext 2 består av en (20), två (40%) eller fyra (40%) satser. Med andra 

ord kan vi bedöma Elevtext 2 som svårare utifrån den här aspekten.   

 

Sammanfattningsvis, befinner sig båda eleverna på nivå 5 enligt procesbarhetsteorin (se 

tabell 2). Det som skiljertexterna åt är dock att texten skriven av Elev 2 överlag ligger 

på en högre nivå enligt processbarhetsteorin när det gäller syntax och dess meningar har 

i genomsnitt fler satser.  
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5.Diskussion och slutsatser 
 

Den här studien består av en analys av två elevtexter skrivna av två persisktalande 

elever. Analysen utgår från processbarhetsteorin. I analysen kommer jag fram till båda 

texterna ligger på nivå 5 enligt processbarhetsteorin (se Tabell 2). Texterna skiljer sig åt 

på så sätt att Elev 1 har två satser på nivå 4 medan elev 2 har fyra och på nivå 5 har de 

nio respektive 13. Elevtext 2 har även i genomsnitt fler satser per mening; 2.6 medan 

Elevtext 1 har 1.47368. Om man utgår från antagandet att meningar bestående av fler 

satser är svårare att konstruera är elevtext svårare även utifrån ett ordföljdsperspektiv.  

Om vi utgår från processbarhetsteorin kan vi därmed konstatera att elevtext 2 är svårare. 

Vi bör dock vara medvetna om att resultatet visar elevernas performans, dvs hur de 

presetrar och vi kan genetligen inte bedöma elevernas kompetens, dvs vad de egentligen 

kan (Abrahamsson 2009:16).  

 

En möjlig orsak till skillanden mellan texterna är vilken ålder deltagarna hade när de 

började lära sig svenska. Ju högre startålder desto lägre biologiska förutsättningar och 

desto mer påverkar icke-biologiska faktorer (Abrahamsson & Hyltenstam 2009:250). 

Elev 1 är nu 40 år gammal, har bott i Sverige i tre år och studerat svenska lika lång tid. 

Hon var därmed 37 år när hon började lära sig svenska. Elev 2 är nu 23år, kom till 

Sverige tre och ett halvt år sedan och har studerat svenska i två och ett halvt år. Vi vet 

inte om hon började lära sig svenska innan hon påbörjade sina svenskastudier, så vi kan 

endast säga att hon började lära sig svenska när hon var circa 20år gammal.  

 

Elev 1 bedömer att hennes svenska ligger på 5 av 7 medan elev 2 har bedömt sin 

svenska som 3 av sju möjliga. Detta är dock enbart elevernas egna uppskattning, det är 

möjligt att de ligger på samma nivå. Elevernas språkliga nivå är därmed en annan 

möjlig orsak. Det är t.ex möjligt att elev 1 har högre kompetens, men att andra faktorer, 

t.ex ängslan, hämningar eller låg självkänsla får henne att välja lättare språkliga 

strukturer. Det är även möjligt att elev 2 är mer benägen att ta risker och har högre 

självförtroende samt mindre hämningar och ängslan än elev 1  (Abrahamsson 

2009:215).  

Det kan givetvis finnas andra orsaker än de jag tar ställning till i den här studien. Det 

går inte att dra några slutsatser på två deltagare, men det vore intressant att undersöka 

om inlärarnas ålder påverkar deras benägenhet att ta risker i sin språkanvändning. Detta 

vore i sin tur relevant för vuxenutbildning samt för att utforma kurser specifikt för äldre 

inlärare. Följaktligen vore det intressant att undersöka vilka övriga egenskaper 

risktagande elever har, hur detta påverkar deras språkutveckling etc.  

 

Sammanfattningsvis har den här analysen visat att båda eleverna befinner sig på nivå 5 

enligt processbarhetsteorin, men att Elevtext 2 ligger på en högre nivå när det gäller 

ordföljd (se Tabell 2). Detta kan bero på t.ex bero på ålder, språklig nivå, personlighet 

eller någon faktor jag inte tagit hänsyn till i denna studie.  
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Bilaga 
 

Bilaga 1: Enkät 
 
Enkät 
 
 نظرسنجی
Jag läser Svenska som andraspråk på universitetet och håller på att göra en undersökning 

 دانشگاه هستم و در حال انجام پروژه یدر « سوئدی به عنوان زبان دوم»من دانشجوی درس 
 تحقیقاتی هستم که

 där jag analyserar texter på svenska skrivna av elever med persiska som modersmål. För att  

 در این پروژه متن ها و مقاالتی که دانشجویان فارسی زبان به سویدی نوشته اند را تحلیل و بررسی
 می کنم

kunna genomföra studien behöver jag din hjälp. Om du vill vara med i undersökningen kommer jag att 
analysera en 

 درصورت مشارکت. برای انجام این پروژه از شما درخواست مشارکت دارم
 

 av de texter du har skrivit under kursen du nu håller på att läsa i SAS A.  
 که اکنون دانشجوی آن هستید« SAS A»های شما را به زبان سویدی که در درس من یکی از نوشته 

 .را برای تحلیل و بررسی الزم دارم

Undersökningen är frivillig och anonym. Om du vill delta är det enda du behöver göra 

 این تحقیق شرکت اگر مایل هستید در . مشارکت شما کامال بصورت داوطلبانه و ناشناس می باشد
 .کنید تنها کاری که الزم هست انجام بدهید تکمیل پرسشنامه در انتهای این متن می باشد

 att skriva  under nedan och svara på frågorna. Gör det isåfall under lektionens gång eller direkt efter lektionen 
och lämna det sedan till Anna eller Linda.  

 .تحویل دهید Linda و یا   Anna بعد تکمیل این پرسشنامه می توانید آنرا قبل از اتمام کالس به 
 

Tanken är att du ska besvara blanketten direkt utan att tänka alltför mycket så ta inte med dig blanketten 
utanför klassrummet.   

 پاسخ دهید و این پرسشنامه را با خود بیرون از کالس درس  شما باید سواالت را سریع و بی وقفه 
 .نیاورید

Skriv under: 
______________________ 
Datum: ________________ 
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Kryssa i den ruta som bäst motsvarar ditt svar.  

1. Är ditt modersmål persiska? 

         Ja. 
            Nej. Om persiska inte är ditt modersmål kan du sluta besvara enkäten. 

2. Är du man eller kvinna? 

         Man 
         Kvinna 

3. Hur gammal är du? ___år 

4. Kryssa i den högsta nivån av studier du har haft: 

     Låg- och mellanstadiet ابندایی     

      Högstadiet راهنمایی      

      Gymnasiet دبیرستان   
      Universitet. Hur många år har du studerat på universitetet? ___år.  

5. Hur länge har du bott i Sverige?___år.  

6. Hur länge har du studerat svenska?___år 

7. Hur länge har du studerat annat än svenska i Sverige?___år 

8. Hur mycket talar du svenska?  

      Mycket lite 
      Lite 
      Ganska mycket 
      Jättemycket 

9. Med vem talar du svenska? Det går att välja flera alternativ. 

      I skolan 
      På arbetet 
      Med kompisar och bekanta 
      Med min partner 
      Övrigt :Specificera: ________________________________________ 

 

10. Hur bra tycker du att du är på svenska? Svara 1, 2,  3, 4, 5, 6 eller 7. 1 är nybörjare och 

7 är som en modersmålstalare. 

       1 Nybörjare 
       2 
       3 
       4 
       5 
       6  
       7 Som en modersmålstalare 

11. Talar du några fler mer språk än persiska och svenska? Skriv språket och skriv siffran 1-

7 enligt skalan i frågan innan. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Var det någon av frågorna som var svår att förstå? Skriv frågans nummer. 

________________________________________________________________________________ 
Lämna enkäten till Anna eller Linda när du är klar. 

 تحویل دهید  Linda و یا   Annaپرسشنامه را بعد از تکمیل به  لطفا این 
 

Tack för ditt deltagande! 

 با سپاس فراوان بابت مشارکت شما در این نظرسنجی
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Bilaga 2: Transkribering av Elevtext 1 
 

Alltid inloggad 

 

Inledning          

Det finns mycket diskussion om nackdelar och fördelar med användning av Facebook och 

sociala medier på skolor, universitet och på jobbet. 

 

Tes 

Många arbetsgivare är kritiska över saken. Det finns nyttiga arbetsområden med Facebook.  

 

Argumet:  

Det är lätt att kommunicera med arbetskamrater på skolor, på universitet och jobbet.  

Det ökar informationen i samhället.  

Det är ett bra arbetsverktyg.  

Man kan hålla sig uppdaterad.  

 

Motargumet: 

Många utnyttja situationen b) och använder på fel sätt.  

Tittar på porr och säljer otillåtna saker.  

Rasism, spel och sekpropaganda före kommer också man kan bli av med om man fel av sociala 

medier och Facebook.  

 

 

Nu som det finns sociala medier och Facebook är det bättre att använda dem på gott och ont. 

Vi ska inte vara rädd på nya tekniken  bara använda den rätt. 

 

Jag har läst en artikel av Mattias Sjöberg om att ”Att använda internet är tillåtet endast om det 

är förenligt med den anställdes uppigifter får man inte surfa runt på Facebook och privata 

bloggar om inte ingår i arbetet.” 

En artikel som handlar och företag  som använder sig av olika sociala nätverk på sin 

arbetsplats.  

 

Sammanfattig: 

 

Nu som det finns sociala medier och Facebook är det bättre att använda den på gott och ont.  

Vi ska inte vara rädd på nya tekniken b) bra använda den rätt. 

Det är bra för alla människor att använda dator, sociala medier för ökad frihet på 

arbetsplatser.  
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Bilaga 3: Analys av elevtext 1 
 

Tabell 2: Analys av satserna i texten skriven av elev 1 
 

Satsens 
Nr 

Sats Vilka regler satsen visar 
att eleven behärskar 

Nivå 
enl. 
PT 

1 Det finns mycket diskussion om 
nackdelar och fördelar med användning 
av Facebook och sociala medier på 
skolor, universitet och på jobbet. 

  

2 Många arbetsgivare är kritiska över 
saken.  

 
 

 
 

3 Det finns nyttiga arbetsområden med 
Facebook.  

 
 

 
 

4a Det är lätt     

4b att kommunicera med arbetskamrater på 
skolor, på universitet och jobbet. 

Bisats 5 

5 Det ökar informationen i samhället.    

6 Det är ett bra arbetsverktyg.    

7 Man kan hålla sig uppdaterad.    

8a Många utnyttja situationen    

8b och använder på fel sätt.   

9a Tittar på porr   

9b och säljer otillåtna saker.   

10a Rasism, spel och sekpropaganda före 
kommer också  

  
 

 
 

10b man kan bli av med om man fel av 
sociala medier och Facebook.  

  
 

11a Nu som det finns sociala medier och 
Facebook 

Bisats 
 

5 

11b är det bättre att använda dem på gott och 
ont. 

Inversion vid topikalisering 
 

4 
 

12a Vi ska inte vara rädd på nya tekniken    

12b bara använda den rätt. Bisats 5 

13 Jag har läst en artikel av Mattias Sjöberg 
om att (citat)” 

  
 

14a En artikel som handlar och företag   Bisats  5 

14b som använder sig av olika sociala 
nätverk på sin arbetsplats. 

Bisats 5 
 

16a Nu som det finns sociala medier och 
Facebook  

Bisats 5 
 

16b är det bättre  Inversion vid topikalisering 4 

16c att använda den på gott och ont. Bisats 5 

17a Vi ska inte vara rädd på nya tekniken     

17b bra använda den rätt. Bisats 5 

19a Det är bra för alla människor     

19b att använda dator, sociala medier för 
ökad frihet på arbetsplatser. 

Bisats 5 

* Här utgår jag ifrån att eleven menar ordet om, inte och. 
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Bilaga 4: Elevtext 2 
 
Transkribering av elevtext 2 
 
Alltid inloggad 
Man borde inte använda eller surfa på sociala medier i skolor, på universitet och arbetsplatser. Användning av 
sociala medier som Facebook och Twitter skapar mycket problem i skolor, på  universitet och på arbetsplatser.  
Det debatterades tidigare att personalen på Akademiska sjukhiset uppdaterade sin facebook istället att jobba 
och ta hand om patienterna författaren Mattias Sjöberg har skrivit den i sin artikel  som publicerades i 
Uppsalatidningen Så påverkar det sjukhusen och patienterna att de inte behandlas på ett bra sätt.  

Det skapar problem i skolor och på universitet så att eleverna ska inte vara närvarar på lektionerna utan att sitta 
framför datorn och surfar eller uppdaterar sina Facebooker. Och som resultat får de icke-godkänd i sin betyg. 
Social medierna är ett arbetsverktyg säger Adrian Westman som är IR-ansvarig på företaget. Med hjälp av 
sociala medierna får han veta om vad som pågår i branchen16 och kontakta med sina kolleger och 
affärskontrakter.  
Man kan surfa i sociala medierna om det ingår i arbetet, till exempel personal som arbetar med kultur och på 
bibliotek för att utföra sitt arbete. Men man kan inte göra sina privata grejer på arbetsplatsen och på 
arbetstiderna, utan att göra dem på rasten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Bilaga 5: Analys av elevtext 2 

 
Tabell 4: Analys av satserna i texten skriven av elev 2 

Satsens 
Nr 

Sats Vilka regler satsen visar 
att eleven behärskar 

Nivå 
enl. 
PT* 

1a Man borde inte använda    

1b eller surfa på sociala medier i skolor, på 
universitet och arbetsplatser. 

  

2 Användning av sociala medier som 
Facebook och Twitter  skapar mycket 
problem i skolor, på  universitet och på 
arbetsplatser. 

 
 

 

3a Det debatterades tidigare    

3b att personalen på Akademiska sjukhiset 
uppdaterade sin facebook istället 

Bisats 5 
 

3c *att jobba  Bisats 5 

3d och ta hand om patienterna. Bisats 5 

4a författaren Mattias Sjöberg har skrivit 
den i sin artikel   

  
 

4b som publicerades i Uppsalatidningen  Bisats  5 

4c Så påverkar det sjukhusen och 
patienterna  

Inversion vid topikalisering 4 

4d att de inte behandlas på ett bra sätt. Ordföljd i bisats, placering 
av adverb 

5 
 

5a Det skapar problem i skolor och på 
universitet  

  
 

5b så att eleverna ska inte vara närvarar 
på lektionerna  

Ordföljd i bisats, placering 
av adverb. Fel: Adverbial 
placeras före det finita 
verbet i bisatser.* 

5* 
 

5c utan att sitta framför datorn och surfar  Bisats 5 

5d eller uppdaterar sina Facebooker. Bisats 5 

6 Och som resultat får de icke-godkänd i 
sin betyg.  

Inversion vid topikalisering 
 

4 
 

7a (Citat)säger Adrian Westman Inversion vid topikalisering 4 

7b som är IR-ansvarig på företaget. Bisats 5 

8a Med hjälp av sociala medierna får han 
veta om vad som pågår i branchen 

Inversion vid topikalisering 
 

4 

8b och kontakta med sina kolleger och 
affärskontrakter.  

Bisats 5 

9a Man kan surfa i sociala medierna   

9b om det ingår i arbetet, till exempel 
personal  

Bisats 5 

9c som arbetar med kultur och på bibliotek  Bisats 5 

9d för att utföra sitt arbete. Bisats 5 

10a Men man kan inte göra sina privata 
grejer på arbetsplatsen och på  

 
 

 

10b utan att göra dem på rasten.  Bisats 5 

*Denna sats är felaktig 

 


