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Abstract 
Syftet med denna uppsats var att med hjälp av en analysmodell baserad på 
processbarhetsteorin (Pienemann, 1998) jämföra andraspråkselever 
grammatiska utvecklingsnivå i förhållande till olika bakgrundsfaktorer. 
Eleverna studerade SVA1 på en gymnasieskola i södra Stockholm med 
varierande skolbakgrund och vistelsetid i Sverige. Elevtexterna samlades in 
från klassens lärare och analyserades utifrån den morfologiska delen av 
processbarhetsteorin. Eleverna fick besvara en enkät om sina 
bakgrundsfaktorer så som skolbakgrund, vistelsetid i Sverige och läsvanor 
dessa jämfördes sedan med deras morfologiska utvecklingsnivå. Resultatet 
som framkom från undersökningen var att endast en elev utmärkte sig vad 
gäller den uppnådda utvecklingsnivån på så sätt att hen hade en 
förhållandevis hög nivå vad gäller morfologisk utveckling jämfört med sina 
bakgrundsfaktorer. Resterande elever befann sig på likvärdiga nivåer. Några 
större samband mellan elevernas bakgrundsfaktorer och morfologiska 
utveckling kunde därför inte utläsas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: andraspråksutveckling, processbarhetsteori, skolbakgrund, 
ankomstålder, litteracitetsrelaterade kunskaper 
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1. Inledning 
 
I mitt framtida yrke som lärare inom ämnet svenska som andraspråk krävs goda 
kunskaper inom andraspråksutveckling. Ett andraspråksklassrum består av elever 
från olika delar av världen med olika erfarenheter och kunskaper som bör tas hänsyn 
till vilket också Läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011a) poängterar. 
Detta gör läraruppdraget väldigt komplext då undervisningen bör anpassas till varje 
elevs individuella kunskapsnivå. I Läroplanen för gymnasiet (Skolverket 2011a) står 
det även att skolans mål är att varje elev ”kan bedöma sina studieresultat och 
utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen”. Även att läraren ska 
”fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i 
studierna” (2011a, s.11). Detta innebär att varje elev bör få möjlighet att explicit 
informeras om sina resultat och utvecklingsbehov på ett tydligt sätt för att kunna 
utvecklas i framförallt sitt andraspråk.  
 
Ämnesplanen för svenska som andraspråk (Skolverket 2011b) syftar till att elever 
med annat modersmål än svenska utvecklar kunskaper och färdigheter om det 
svenska språket. Skolverket (2011b, s.2) poängterar andraspråkselevernas rätt till 
möjligheten att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Undervisning i ämnet 
svenska som andraspråk ska syfta till att bland annat ge eleverna kunskaper om 
svenska språkets uppbyggnad dvs. hur ord, fraser och satser samspelar med varandra 
och hur dessa byggs upp i det svenska språket. Detta innebär att elever med annat 
modersmål än svenska bör få en god undervisning i svenska språkets struktur för att 
andraspråksutvecklingen ska fortlöpa så bra som möjligt och ge eleven möjlighet att 
utveckla ett nyanserat andraspråk.  
 
Sammanfattningsvis belyser både Läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2011a) 
och Ämnesplanen för svenska som andraspråk (Skolverket, 2011b) elevernas 
tidigare erfarenheter och grammatiska utveckling som viktiga delar av 
andraspråksutvecklingen. Därför synes det intressant att undersöka några 
andraspråkselevers olika bakgrundsfaktorer, som kan påverka 
andraspråksutvecklingen, med deras grammatiska utveckling för att se om några 
slutsatser om detta kan dras.   
 
Den teori som ligger till grund för denna studie är processbarhetsteorin (vidare 
nämnd som PT) som utarbetades av forskaren Manfred Pienemann (1998). Denna 
teori syftar till att mäta elevernas grammatiska utvecklingsnivå. Enligt PT’s 
grundidéer processas grammatiska strukturer i en särskild ordning oavsett inlärarens 
bakgrund. Processning sker dels via en morfologisk del dels via en syntaktisk del, 
denna studie berör dock endast den morfologiska delen. Elevernas 
bakgrundsfaktorer kommer att besvaras med hjälp av en enkät.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att jämföra andraspråkselevers morfologiska 
utvecklingsnivå med olika bakgrundsfaktorer för att undersöka om det finns några 
samband. För att undersöka detta kommer studien utgå från följande 
frågeställningar: 
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 Vilken morfologisk utvecklingsnivå befinner sig eleven på?  
 

 Hur ser elevens olika bakgrundsfaktorer, som kan påverka 
andraspråksinlärningen, ut? 
 

 Hur ser relationen mellan den morfologiska utvecklingsnivån och 
bakgrundsfaktorerna ut?  
 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 
 
2.1 Processbarhetsteorin 

 
Processbarhetsteorin (PT) är en modell vars syfte är att mäta andraspråksinlärares 
grammatiska utveckling. Modellen presenterades av forskaren Manfred Pienemann 
(1998) efter ett tidigare projektarbete tillsammans med Meisel och Clahsen (1981) 
som visade på en fast inlärningsordning i tyskans ordföljdsregler. Pienemann 
fortsatte sedan att undersöka stabiliteten i inlärningsordningen vilket ledde till 
uppkomsten av PT. Hans teori är baserad på Levelts (1989) modell för talproduktion 
som sker i olika steg. Pienemann ville beskriva och förklara inlärningsgångar i ett 
språk för både morfologi och syntax. Detta görs utifrån en modell med olika 
processningsnivåer som går från enkla basord upp till att hantera en hel text. 
Pienemann beskriver modellens processningsprocedurer utifrån en hierarki där de 
olika nivåerna har ett implikationellt förhållande (Pienemann 1998, s.7). Detta 
innebär att den första processnivån måste påbörjas innan andraspråksinläraren kan 
börja processa nästa nivå i modellen. Flyman Mattsson och Håkansson (2010, s.19) 
menar att processning innebär en medvetenhet och användning av den grammatiska 
strukturen som är aktuell för den berörda nivån. När eleven visar en struktur, även 
om fel förekommer, så räknas den som processad. Endast en förekommande 
grammatisk struktur för varje nivå krävs för att räknas som processad och 
Håkansson (2013, s.152) beskriver detta fenomen som ”emergence criterion”. Först 
när eleven visat att hen förstår och använder sig av en grammatisk struktur lämnar 
hen den nivån åt automatisering och kan fortsätta processningen på nästa nivå 
(Flyman Mattsson & Håkansson 2010, s.15). Detta innebär dock att strukturerna 
som har processats kommer att visa sig i elevens texter med varierad korrekthet 
innan den blir automatiserad. Automatisering innebär att en struktur kan användas 
på vilka ordkombinationer som helst (Flyman Mattsson & Håkansson 2010, s.70). 
Denna studie berör dock endast processning. 
 
PT har även blivit applicerad på svensk grammatik av Pienemann och Håkansson 
(1999) liksom av Flyman Mattsson och Håkansson (2010). Modellen för PT på 
svenska består av följande grammatiska strukturer i det svenska språket anpassade 
till de fem nivåerna i PT’n. Dessa strukturer presenteras i Tabell 1 nedanför.  
 
Tabell 1. Processbarhetsteorins utvecklingsstadier  
(Efter Pienemann & Håkansson 1999; Flyman Matsson & Håkansson 2010, s.16, 68) 

Nivå Morfologi Syntax 
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      5. Textnivå  
Grammatisk information 
mellan satser 

Inget processande.  Korrekt bisatsordföljd i 
indirekt fråga. Jag vet 
inte när de kommer.  
Negation korrekt i bisats. 
Jag kommer om det inte 
snöar.  

4. Satsnivå 
Grammatisk information 
inom satser, mellan fraser 

Predikativ kongruens. 
Alla var glada. Jag var 
glad.  

Inversion efter 
topikalisering. Nu 
kommer de. Inversion i 
bisats. Jag vet inte när 
de kommer. 
Negation ännu inte 
korrekt i bisats.  
Jag vet att de kommer 
inte   

3. Frasnivå 
Grammatisk information 
inom fraser  

Attributiv kongruens. 
Två gånger. Ett nytt bil. 
En god vän. Flera goda 
vänner. Sammansatta 
tempus. Jag ska läsa en 
bok. Jag har läsit en bok.  

Rak ordföljd efter 
topikalisering. De 
kommer nu. Nu de 
kommer. Negation efter 
huvudverb. Jag tittade 
inte på tv igår.  

2. Ordnivå 
Lexikal morfologi 

Numerus, genus  
Finita verbformer i 
presens och preteritum 
(enkla tempus).  
Kompis, kompisar, tre 
kompis. 
Jag läser, Jag läste igår. 

Kanonisk ordföljd Jag 
läser 
Negation efter hjälpverb 
men före huvudverb Jag 
vill inte titta. Jag inte 
tittade tv igår. 
 

1. Invarianta 
former 

”ord” 

Svåruppfångad nivå, 
eleverna går igenom en 
så kallad tyst period. 
Enkla ord.  

Inget processande 

 
I tabellen ovan visas både de morfologiska och syntaktiska utvecklingsstadierna. I 
denna undersökning är det dock endast den morfologiska delen som används i 
analysen.  
 
Den första nivån, invarianta former, i den morfologiska delen innebär att eleven 
befinner sig i nybörjarstadiet av utvecklandet av ett nytt språk och samlar in enkla 
ord i sitt mentala lexikon (Abrahamsson 2009, s.125). Flyman Mattsson och 
Håkansson (2010, s.68) menar att den första nivån är svåruppfångad då eleven går 
igenom en så kallad tyst period och inte börjat kommunicera på sitt andraspråk än. 
Denna nivå kommer därför inte finnas med vidare i undersökningen.  
 
Den andra nivån, ordnivå, beskriver Abrahamsson (2009, s.126) innebär att eleven 
börjat använda sig av flerordsyttranden och den lexikala morfologin börjar 
användas. Eleven börjar böja ord i numerus och genus, inte nödvändigtvis i korrekta 
former. Flyman Mattsson och Håkansson (2010, s.44) poängterar också att det är 
just fenomenet böjning av substantiv som räknas in i processningen, inte om det böjs 
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på rätt sätt. Därför räknas exempelvis ett kompis eller tre kompis som en processad 
struktur. Detsamma gäller verbformerna presens och preteritum som också ingår i 
den andra utvecklingsnivån (Flyman Mattsson & Håkansson 2010, s.50). Vetskapen 
om och användningen av verbformerna är det som räknas in i processningen, inte 
att verbformerna används korrekt.  
 
Den tredje utvecklingsnivån, frasnivån, innebär att eleven börjar hantera 
grammatisk information inom fraserna (Abrahamsson 2009, s.126) som benämns 
attributiv kongruens. Detta innebär enligt Flyman Mattsson och Håkansson (2010, 
s.48) att eleven blir medveten om användningen av adjektiv och att dessa bör böjas 
efter sitt huvudord. Även på denna nivå är korrektheten inte aktuell, det vill säga att 
ett nytt bil räknas som processad liksom en god vän. Även sammansatta tempus 
behärskas på denna nivå, alltså med hjälp av har/hade + supinum så skapar man de 
sammansatta verben perfekt och pluskvamperfekt.  
 
På den fjärde nivån, frasnivå, lär sig eleven att processa grammatisk information 
mellan fraserna men inom satsen menar Abrahamsson (2009, s.126). Detta görs 
utifrån en så kallad predikativ kongruens som innebär att den grammatiska 
informationen från nominalfrasen överförs till verbfrasen exempelvis alla var glada 
då ordet glada böjs efter nominalfrasens plural alla.  
 
Den femte och sista nivån, textnivå, innefattar ingen processning utifrån den 
morfologiska utvecklingsnivån utan endast på den syntaktiska nivån (Abrahamsson 
2009, s.127).  
 
2.2 Faktorer som påverkar andraspråksinlärning 
 
Faktorerna som kan påverka andraspråkselevernas språkutveckling är många och 
här nedan beskrivs en del av dessa faktorer som haft en stor inverkan på framförallt 
synen på andraspråksinlärning. Nedanstående teorier är av intresse för denna studie 
då de belyser inlärningsordningens universella praktik, vilket innebär att 
inlärningsordningen är densamma för alla oberoende av tidigare bakgrundsfaktorer. 
Även de litteracitetsrelaterade kunskaperna förklaras och är av stor relevans för 
denna studie. 
 
Under 1970-talet gjordes viktiga studier som kom att påverka synen på 
andraspråkselevernas interimspråksutveckling. Abrahamsson (2009, s.56f) 
beskriver flera forskares studier som bland annat undersökte inlärningsgången av 
andraspråket. Framförallt beskrivs Heidi Dulays och Marina Burts (1973) rad av 
tvärsnittsstudier som benämns morfemstudierna. Dessa studier bestod av 
sammanlagt 250 spansk- och kinesiskspråkiga barn i åldrarna 5–8 år med engelska 
som sitt andraspråk. Barnen skulle besvara bestämda frågor för att synliggöra olika 
slags strukturer. I en av dessa studier kom de fram till att det endast är en väldigt 
liten del av de felaktiga strukturerna som kunde kopplas till modersmålet. De flesta 
felaktiga strukturer berodde på övergeneraliseringar som också förekommer hos 
förstaspråkstalare, detta är något som haft en stor inverkan på senare forskning. En 
annan studie som gjorts av Dulays och Burts (1973) har undersökt 150 
spanskspråkiga barn med engelska som andraspråk. Studien visade att eleverna lärt 
sig de engelska morfemen i samma ordning oberoende av sociala, kulturella och 
utbildningsmässiga faktorer. Inlärningsordningen var härmed densamma för alla 
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elever trots olikheter mellan dem. I en tredje undersökning fann forskarna ut att 
inlärningsordningen var universell för alla andraspråksinlärare med olika 
modersmål (Dulay & Burt, 1974). Det finns dock inga svenska motsvarigheter till 
ovanstående morfemstudier menar Abrahamson (2009, s.63f) men undersökningar 
om de svenska inlärningsgångarna har gjorts inom enskilda morfologiska delar. 
Philipssons (2007) har exempelvis gjort en studie som beskriver verbmorfologin 
som följer en viss inlärningsordning. Inlärningsgången börjar med finita verb och 
därefter lärs verbkonstruktioner med hjälpverb in och slutligen de sammansatta 
tempusen perfekt och pluskvamperfekt.  
 
Cummins (2007, s.232) beskriver en teoretisk aspekt av tillägnandet av ett 
andraspråk utifrån en hypotes benämnd som interdependenshypotesen. Hypotesen 
innebär att litteracitetsrelaterade kunskaper från första språket kan leda till en 
snabbare inlärning av litteracitetsrelaterade kunskaper på en inlärares andraspråk. 
Detta genom att det finns en underliggande gemensam färdighet i de olika språken 
och att den kognitiva koden redan är knäckt på förstaspråket och tas därför med till 
andraspråket. Detta brukar realiseras med hjälp av två isberg (Magnusson 2013, 
s.637) där isbergen under vattenytan är den gemensamma underliggande förmågan, 
alltså de litteracitetsrelaterade förmågorna som exempelvis läs- och skrivfärdigheter 
eller inlärningsstrategier. Medan topparna ovanför vattenytan är de olika språkens 
ytliga särdrag som representerar uttal och grammatik. 
 
 
2.3 Tidigare forskning 
 
Pienneman och Håkansson (1999) gjorde tillsammans ett försök att applicera PT på 
en svensk kontext. De två huvudsyftena i studien var att lägga fram 14 av de största 
empiriska studierna som gjorts inom de morfosyntaktiska områdena inom svenska 
som andraspråk och sedan applicera PT på svenska. PT påstås vara universell för 
alla språk och Pienemann beskriver LFG (Lexical-functional grammar) som en 
grammatisk teori som appliceras på målspråket för att förutspå specifika 
grammatiska strukturer och användes också på det svenska språket. Resultatet som 
visades i denna studie var att PT på svenska, som testades mot de 14 empiriska 
studiernas resultat, följer den hierarkiska utvecklingsnivån som redovisades och 
tyder alltså på att PT är appliceringsbar på det svenska språket.  
 
Glahn m.fl. (2001) gjorde en undersökning gällande validiteten i Pienemanns PT på 
skandinaviska språk, danska, norska och svenska. Studien syftade till att undersöka 
processnivå 3, 4 och 5, alltså på frasnivå, satsnivå och textnivå. Det intressanta för 
denna studie är framförallt frasnivån som innefattar den attributiva kongruensen 
samt satsnivå som innebär den predikativa kongruensen. Utöver detta har även en 
analys gällande användningen av genus- och numeruskongruens gjorts. I studien 
samlades material in från 21 vuxna andraspråkselever i Sverige som studerade en 
intensivkurs i svenska som andraspråk. Eleverna fick utföra tester genom att 
beskriva olika föremål utifrån bilder för att framkalla både attributiva och 
predikativa kongruenser. Adjektiven som skulle användas i inlärarnas svar skulle 
endast bestå av färger. Testerna var även utformade för att besvara fem föremål i 
singular utrum, fem föremål i singulart neutrum samt föremål i plural. Resultaten 
redovisades i implikativa tabeller och visade att PT på alla de skandinaviska språken 
bekräftas vilket också det implikationella förhållandet gör. Gällande genus- och 
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numeruskongruens framkom det att numerus lärs in tidigare än genus. Detta 
fenomen beskrivs med att numerus väljs beroende av det konceptuella innehållet i 
ett ord medan genus har morfologiska egenskaper hos själva substantivet (Glahn 
m.fl.2001).   
 
Cummins (1981) utförde en studie som syftade till att undersöka 
andraspråkselevernas vistelsetid och ankomstålder och hur detta påverkade elevens 
utveckling på andraspråket. Studien bestod av analyserade data från Torontos 
skolstyrelse som sammanlagt bestod av 5386 elever i årskurs 5, 7 och 9 i Kanada. 
Av dessa 5386 elever var 1210 elever födda utanför Kanada och lärde sig engelska 
som sitt andraspråk. Resultatet visade att vistelsetiden i landet har en väldigt stor 
påverkan på elevernas resultat under åtminstone de första fem till sju åren. Det 
framkommer också att vistelsetiden i stort sett är oberoende av elevernas 
ankomstålder till landet (Cummins 1981).  
 
Håkansson (1998) gjorde en empirisk studie som undersökte om inlärare med 
formell undervisning tillägnade sig svensk grammatik i samma ordning som inlärare 
med informell undervisning. Studien bestod av åtta deltagare då fyra av deltagarna 
hade undervisning i svenska, alltså den formella gruppen inlärare. Medan de andra 
fyra eleverna inte hade någon undervisning i svenska, den informella gruppen 
inlärare. Alla inlärare hade nått nivå 4–5 i PT-modellen. Materialet bestod av 
elevernas muntliga återberättande av en film de sett som sedan analyserats utifrån 
PT. Resultatet visade att elevernas inlärningsordning var densamma oberoende av 
inlärningsmetoden av svenska. Dock framkom det en viktig skillnad mellan 
eleverna, nämligen hastigheten. Gruppen formella inlärare hade vistats i Sverige 
mellan tre till sex månader innan de nått stadium 4–5 i PT-modellen. Gruppen med 
informella inlärare hade nått samma stadium vid 3,5 till 4 års vistelse i Sverige 
(Håkansson 1998).  
 
 

3. Metod och material 

 
I detta kapitel redovisas studiens metod- och urval samt material och analysmetod 
som studien grundas på. Även förhållandet till de etiska aspekterna och 
genomförande finns med i kapitlet.  
 
3.1 Metod 
 
Studien syftar till att jämföra elevernas bakgrundsfaktorer med deras uppnådda 
morfologiska utvecklingsnivå. Detta görs med hjälp av både kvalitativa och 
kvantitativa angreppssätt och analyser. Studien baserar sig på andraspråkselevers 
skriftliga texter och besvarade enkäter. 
  
För att besvara frågeställning 1 har texter samlats in där eleverna producerat en 
skriftlig text på svenska som sedan analyserats utifrån den morfologiska delen av 
PT. Den skriftliga texten har eleverna gjort sedan tidigare tillsammans med sin lärare 
och uppgiften, se bilaga C, bestod av att beskriva en person utifrån en bild. 
Exempelvis vad personen arbetar med, familjesituation och så vidare. Dokument 
som datainsamlingsmetod menar Denscombe (2017, s. 319) har sina fördelar. Dels 
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är det ett skriftligt dokument som samlats in och är beständigt dels finns det ofta mer 
än bara en skriven text. För denna undersökning var valet av dokumentinsamling 
givet då elevernas grammatiska förmågor skulle undersökas och ansågs göra det 
främst i skriftlig form.   
 
För att besvara frågeställning 2 har eleverna fått besvara en enkät som handlade om 
skolbakgrund, ankomstålder till Sverige samt läsvanor. Denscombe (2017, s.239) 
poängterar att en enkät bör utgå från tre kriterier: frågornas utformning, insamling 
av information samt frågornas relevans för undersökningen. Frågorna bör bestå av 
en uppsättning identiska frågor, vilket innebär att alla som besvarar enkäten besvarar 
exakt likadana frågor. Detta gör att sammanställningen av svaren underlättas (se 
bilaga B). Valet av enkät som metod utgjordes dels av, som ovan nämns, att alla 
deltagare besvarar exakt samma frågor, vilket gör svarshanteringen enklare. Dels av 
det relativt enkla arrangemanget, med tanke på uppsatsens omfång och tidsaspekt 
utgjorde enkäten sitt syfte med relativt kort tidsåtgång (Denscombe 2017, 259).  
 
För att senare besvara frågeställning 3 gjordes en jämförelse av den morfologiska 
utvecklingsnivån och bakgrundsfaktorerna.   
 
3.2 Urval  
 
Urvalet av deltagare har utgått ifrån vad Denscombe (2017, s.74) nämner som 
subjektivt urval. Det innebär att deltagarna har valts ut efter deras erfarenheter och 
kunskap. Deltagarna i denna undersökning är andraspråkselever från en 
gymnasieklass i södra Stockholm. Dessa deltagare har valts ut för att de uppfyller 
det som krävs för denna uppsats, nämligen att de är andraspråkselever och studerar 
på gymnasiet.  
 
Eleverna som deltagit i studien var nio till antalet och läste SVA1 gymnasiet. De nio 
deltagande andraspråkseleverna kommer från sex olika länder varav fyra stycken 
kommer från Afghanistan. En av dessa fyra har dock ingen tidigare skolbakgrund 
från hemlandet och ankom till Sverige först vid senare år. Resterande två elever utan 
skolbakgrund från hemlandet kommer från Peru och Ryssland men dessa två har 
skolbakgrund från Sverige sen innan 10 års ålder. I övrigt finns elever från Chile, 
Eritrea och Tunisien, dessa med tidigare skolbakgrund.  Eleverna från Afghanistan 
har Dari som sitt modersmål en av dessa fyra har även persiska som modersmål, 
eleverna från Chile och Peru har spanska som sitt modersmål, eleven från Eritrea 
har tigrinja som modersmål, eleven från Ryssland har ryska som modersmål och 
eleven från Tunisien har arabiska och franska som modersmål. Eleverna är i 
någorlunda samma ålder men skiljer sig åt gällande ankomsten till Sverige.  
 
3.3 Material 
 
3.3.1 Elevtexter 
 
Dokumenten bestod av en elevtext från varje elev som de fått i uppgift av sin lärare 
under tidigare lektion. Uppgiften, se bilaga C, utgick från en tidigare novell som 
eleverna läst, nämligen ”så fel man kan ha” då de diskuterat individer och hur man 
inte kan veta vem en enskild person är endast genom att titta på den. Eleverna skulle 
nu beskriva en person utifrån en bild genom att hitta på en presentation om denna, 
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exempelvis vad personen på bilden jobbar med, var hen bor, ålder, familj och 
intressen. I uppgiften stod det beskrivet att den slutliga texten skulle vara mellan en 
halv och en hel A4 sida.  
 
3.3.2 Enkäter 
 
Enkäterna, se bilaga B, bestod av 15 frågor varav elva av dessa var strukturerade 
frågor med fasta svarsalternativ (Patel & Davidson 2017, s.76 & 79). Sju av dem 
undersökte bland annat skolgången i hemlandet, om sådan fanns, elevernas ålder vid 
mötet med andraspråket samt frekvenser av läsning och skrivning på både första- 
och andraspråket. Skolgången har begränsats till att innebära minst ett års skolgång 
för att räknas in som skolbakgrund. Detta gjordes för att hålla ett likvärdigt 
sammanställningsresultat, alltså att skolbakgrunden räknas i år och inte i månader. 
Två av frågorna bestod av graderande svar där eleven graderade sin egen uppfattning 
om dennes läs- och skrivkunskaper på första- och andraspråket på en skala mellan 
1–10. Graderingen syftade till att undersöka elevernas egen uppfattning om deras 
språkförmåga. Även två ja och nej frågor förekom som syftade till att besvara om 
eleverna gått i skolan i sitt hemland samt om eleverna lärt sig att läsa och skriva i 
skolan i sitt hemland. Fyra av frågorna bestod av en lägre grad strukturering då de 
syftade till att besvara elevernas hemland och modersmål samt vilken typ av text 
och skrift som användes i skolan i hemlandet.  
 
 
 
3.4 Genomförande 
 
Vid första besöket i skolan dök endast 9 av 16 elever upp och 7 valde att delta i 
undersökningen därav skedde även ett andra besök som beskrivs nedan. Vid första 
besöket i klassrummet skedde en genomgång av informations- och samtyckesbrevet 
som eleverna fått sedan tidigare för att säkerställa att alla förstått. Sedan fick 
eleverna som samtyckt till medverkan skriva under samtyckesblanketten innan 
materialinsamlingen började. Vidare fick eleverna som samtyckt till medverkan 
besvara enkäten under ledning. Enkät under ledning innebär att den ansvarige för 
enkäten befinner sig i klassrummet tillsammans med eleverna när de besvarar 
enkäten om frågor dyker upp om denna (Patel & Davidson 2017, s.73). Detta för att 
få så bra och ärliga svar som möjligt. Elevernas texter samlades in från deras lärare 
förutom två som inte var färdiga vid besökstillfället, dessa mejlades sedan över vid 
ett senare tillfälle.  
 
Vid andra besöket fick jag möjlighet att ställa frågor till tre stycken av eleverna som 
tidigare besvarat enkäten för att reda ut vissa oklarheter som berott på missförstånd. 
Då dök även två till elever upp som inte var med under första besöket som väljer att 
medverka. Information- och samtyckesbrevet samt enkäten genomgicks med dessa 
två elever en och en för att inga missförstånd skulle ske även denna gång.   
 
3.5 Analysmetod 
 
3.5.1 Elevtexter  
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Analysen av dokumentinsamlingen skedde med hjälp av Flyman Mattsson och 
Håkanssons (2010) analysmodell av PT. Analysen utgick från den morfologiska 
delen av PT. Detta gjordes på grund av elevernas väldigt korta beskrivande texter, 
de flesta texterna bestod endast av fyra till tio rader text och gjorde det näst intill 
omöjligt att analysera den syntaktiska delen. Varje text analyserades var för sig 
utifrån PT’s morfologiska utvecklingsnivåer. Den första nivån, invarianta former, 
har inte analyserats i denna studie utan endast nivå två till fyra. På den andra nivån, 
ordnivå, har strukturer i form av genus, numerus och enkla verb undersökts. En del 
elever använde sig av felaktiga genus som exempelvis en bibliotek, också felaktig 
användning av numeruskongruens förekommer två broder. Dessa förekomster 
räknas dock som processade strukturer då sådana här fel tyder på att fenomenet med 
böjningar har visats av eleverna och därför finns en medvetenhet om detta (Flyman 
Matsson & Håkansson, 2010 s.44). Tredje nivån, frasnivå, har studerat attributiv 
kongruens samt sammansatta tempus. Den attributiva kongruensen innebär att 
eleven kan behandla kongruens inom fraserna medan det sammansatta tempuset 
innebär att har/hade använts som hjälpverb tillsammans med supinum för att skapa 
perfekt och pluskvamperfekt, svenskans sammansatta tempus (Källström, 2012, 
s.108). Många av eleverna befann sig just på denna nivå i sin utveckling då en del 
av eleverna endast visat den attributiva kongruensen och andra endast det 
sammansatta tempuset. Exempel från en attributiv kongruens som dock är felaktig i 
genuskongruensen: En hård arbete visar dock på att eleven är medveten om 
kongruensen och räknas därmed som processad. Den fjärde nivån och också den 
högsta inom den morfologiska delen är satsnivån som innebär att eleverna kan 
behandla kongruens mellan fraser så kallad predikativ kongruens. Exempel från den 
enda elev som klarat denna nivå är: Alla personer som är snälla, då adjektivet snälla 
böjs efter subjektet alla personer som är i plural. I singular hade adjektivet stått i sin 
grundform snäll.  
 
Beräkningen av processade strukturer har utgått från vad Håkansson nämner (2013, 
s. 152) ”emergence critetion”, alltså att det endast krävs en grammatisk struktur på 
aktuell nivå för att räknas som processad. En struktur beskrivs därmed med ett 
plustecken i resultattabellen. Är dock endast en struktur av två möjliga på en nivå, 
som exempelvis nivå 3 som innehåller både attributiv kongruens och sammansatta 
tempus, benämndes detta med ett plus inom parentes (+). Om inga strukturer hittades 
benämndes dessa med ett minustecken.  
 
3.5.2 Enkäter 
 
Analysen av enkäterna gjordes utifrån ett kvantitativt angreppsätt och redovisas på 
en nominalskalenivå vilket innebär numeriska data (Denscombe 2017, s.350). 
Exempelvis har frågan om när eleverna kom till Sverige sammanställts till 
sifferform som sedan delats in i åldersgrupper. I detta fall användes 
nominalskalenivå för att främst gruppera in eleverna i olika grupper gällande 
skolbakgrund och ålder vid mötet med det svenska språket, åldersgrupperna bestod 
av 0–5 år, 6–10 år, 11–15 år samt 16 år eller äldre. Resultaten redovisades med hjälp 
av ett stapeldiagram. Valet av stapeldiagram som redovisningssätt berodde på 
tydligheten. Denscombe (2017, s.370) poängterar just stapeldiagrammets enkla och 
tydliga utläsning av resultat som en styrka. Övriga frågor som ställts till eleverna 
gällande exempelvis läsvanor, hemland och modersmål redovisas i de individuella 
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analyserna där varje enskild individs bakgrundsfaktorer redovisas tillsammans med 
textanalysen.   
 
3.6 Etiska aspekter 
 
Studien har tagit hänsyn till alla fyra forskningsetiska huvudkrav som Patel & 
Davidsson (2017, s.63) beskriver. Det första kravet, informationskravet, har 
uppnåtts med hjälp av en informationsblankett som eleverna fick innan uppstart 
angående studiens syfte och hanteringen av materialet. Informationsblanketten 
genomgicks även vid första mötet för att säkerställa att eleverna förstått innehållet. 
Andra kravet, samtyckeskravet, har uppnåtts genom en samtyckesblankett som 
eleverna fick skriva under med en signatur för att godkänna sitt deltagande innan 
någon datainsamling började. Informations- och samtyckesblankett finns som 
bilaga, se bilaga A. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, uppnåddes genom 
information om att elevernas uppgifter inte hamnar hos obehöriga utan endast hos 
mig och min handledare. En anonymisering av elevernas namn har också skett då 
alla elever tilldelats fingerade namn. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, 
togs hänsyn till genom att materialet endast användes till denna studie och sedan 
makulerades.  
 
3.7 Tillförlitlighet 
 
Gällande tillförlitligheten i denna undersökning är valet av enkät den metod som 
bringar minsta möjlighet till mätning av tillförlitligheten i förväg (Patel & 
Davidsson 2017, s.105). Dock ansågs metodvalet relevant för undersökningens syfte 
som utgick från att insamla material om elevernas bakgrundsfaktorer. Vidare i 
undersökningens syfte var att mäta elevernas morfologiska utvecklingsnivå som 
gjordes med hjälp av Pienamanns (1998) PT-modell. PT-modellen har överförts till 
en svensk kontext av Pienemann och Håkansson (1999) och har även testats på dem 
nordiska språken av Glahn m.fl. (2001). Dessa båda undersökningar bekräftar 
validiteten i PT-modellen på svenska och anses därmed vara av god relevans för 
denna studie. Undersökningen anses inte vara generaliserbar i förhållandet till 
deltagarnas relativt låga antal. Studien ger inte en heltäckande bild av 
andraspråkselever morfologiska utveckling i relation till bakgrundsfaktorerna.  
 
4. Resultat 
 
Resultaten redovisas nedan utifrån först en individnivå där varje elevs enkätsvar 
samt processningsnivå framställs. Sedan redovisas resultat på gruppnivå där 
elevernas bakgrundsfaktorer som skolbakgrund, ankomstålder till Sverige samt 
litteracitetsrelaterade kunskaper i form av läsvanor sammanställs. Slutligen 
beskrivs det sammanfattande resultatet av det som framkommit i kapitlet som 
också besvarar frågeställning 3. Alla elever har tilldelats fingerade namn. 
 
4.1 Eleverna på individnivå 
 
I detta avsnitt kommer eleverna att presenteras var för sig med utgångspunkt i 
deras enkätsvar och morfologiska utvecklingsnivå enligt PT.   
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4.1.1 Anders  
 
Anders kommer från Eritrea och hans modersmål är Tigrinja. Han har gått i skolan 
i sitt hemland i 7 eller fler år där han även lärt sig att läsa och skriva på sitt 
modersmål. Han menar att han läste och skrev på sitt modersmål 4-6 gånger i 
veckan och då i form av böcker, brev och insändare. Han läste även på sin fritid 4-
6 gånger i veckan och då bestod texterna av tidningar, faktaböcker och historia. 
Han menar att han även läser 2-3 gånger i veckan på sin fritid nu i Sverige. Han 
uppskattar sina läs- och skrivkunskaper på sitt modersmål till en nia på en 
tiogradig skala. Anders kom i kontakt med det svenska språket när han var 16 år 
eller äldre och lärde sig även att läsa och skriva på svenska i samma ålder. Han 
uppskattar sina kunskaper i läsning och skrivning på svenska till en sexa på en 
tiogradig skala.  
 
 
Tabell 4.1 Anders morfologiska utvecklingsnivå 
Processnivå  Morfologiska processer Kommentarer 
5. Textnivå  Ingen morfologisk 

process på denna nivå 
4. Satsnivå  - -  
3. Frasnivå, attributiv 
kongruens och 
sammansatta tempus 

-  
- 

Inga strukturer hittade  

2. Ordnivå, lexikal 
morfologi (genus & 
numerus, de finita 
verbformerna presens 
och preteritum)   

En villa 
Mäniskorna*, föräldrar, 
två broder* 
Heter, tycker om, tänker 
funderar 
- 
 

Finns inget verb i 
preteritumform men 
visar att han förstår 
resterande. 

1. Invarianta former + En tyst nivå där eleverna 
använder sig av enkla 
ord  

 
4.1.2 Erik 
 
Erik är en kille vars hemland är Afghanistan och modersmålet är Dari. Han har 
gått i skolan mellan 4–6 år där han även lärde sig att läsa och skriva. Dock har den 
mesta tiden av skolgången varit i Pakistan och då på språket urdu som han inte 
räknar som sitt modersmål. Därför har Erik svarat att han inte läst och skrivit på 
sitt modersmål i skolan i hemlandet men att han har läst skolböcker i Pakistan på 
urdu. Han besvarar dock frågan om hur ofta han läser på sitt modersmål nu med 1 
gång i veckan och att hans läs- och skrivkunskaper på sitt modersmål ligger på en 
etta i en tiogradig skala. Han kom i kontakt med det svenska språket när han var 
mellan 11–15 år och lärde sig även att läsa och skriva på svenska i samma ålder. 
Han uppskattar sina läs- och skrivkunskaper på svenska till en femma på en 
tiogradig skala.  
 
Tabell 4.2 Eriks morfologiska utvecklingsnivå 
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Processnivå  Morfologiska processer Kommentarer 
5. Textnivå - Ingen morfologisk 

process på denna nivå 
4. Satsnivå, predikativ 
kongruens   

- Inga strukturer hittade 

3. Frasnivå, attributiv 
kongruens och 
sammansatta tempus 

-  
- 

Inga strukturer hittade  

2. Ordnivå, lexikal 
morfologi (genus & 
numerus, de finita 
verbformerna presens 
och preteritum)   

En tjej, en sjuksköterska  
Helgerna 
Hon bor i Tensta 
Hon skrev om sitt liv 

Visar att processning på 
ordnivå är uppnådd 

1. Invarianta former + En tyst nivå där eleverna 
använder sig av enkla 
ord  

 
 
4.1.3 Johan 
 
Johan är en kille från Tunisien och har både arabiska och franska som sitt 
modersmål. Han har gått i skolan i sitt hemland i 7 eller fler år där han även lärt sig 
att läsa och skriva. Han menar att han läste och skrev på sitt modersmål i skolan i 
hemlandet 4-6 gånger i veckan och då i form av böcker och skoluppgifter. Han 
läste även böcker på sin fritid i hemlandet varje dag men menar att han inte läser 
någonting på sitt modersmål nu. Han uppskattar sina läs- och skrivkunskaper på 
modersmålen till en nia på en tiogradig skala. Johan kom i kontakt med det 
svenska språket när han var 11-15 år och lärde sig att läsa och skriva på svenska 
när han var 16 år eller äldre. Han uppskattar sina kunskaper i läsning och skrivning 
på svenska till en sjua på en tiogradig skala.  
 
Tabell 4.3 Johans morfologiska utvecklingsnivå 
Processnivå  Morfologiska processer Kommentarer 
5. Textnivå - Ingen morfologisk 

process på denna nivå 
4. Satsnivå, predikativ 
kongruens 

- Inga strukturer hittade 

3. Frasnivå, attributiv 
kongruens och 
sammansatta tempus 

-  
- 

Inga strukturer hittade  

2. Ordnivå, lexikal 
morfologi (genus & 
numerus, de finita 
verbformerna presens 
och preteritum)   

Lärare, två barn 
Heter, är, jobbar, bor 
 

Enkla substantiv och 
verb hittas. Processning 
på ordnivå är uppnådd 

1. Invarianta former + En tyst nivå där eleverna 
använder sig av enkla 
ord  
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4.1.4 Karl  
 
Karl är en kille som kommer från Chile och har spanska som sitt modersmål. Han 
har gått i skolan i sitt hemland i 7 eller fler år och har även lärt sig att läsa och 
skriva på sitt modersmål där. Han har svarat att han läste teaterpjäser, om 
romantiken och informationstexter i skolan på sitt modersmål dagligen men att han 
inte läste något speciellt på sin fritid på sitt modersmål i hemlandet och inte heller 
nu i Sverige. Berättelser var det som oftast skrevs på modersmålet i skolan och 
Karl menar att han skrev mellan 4-6 gånger i veckan i skolan i hemlandet. Han 
uppskattar sina läs- och skrivkunskaper på sitt modersmål till en sjua på en 
tiogradig skala. Han var mellan 11–15 år när han först kom i kontakt med det 
svenska språket och 16år eller äldre när han lärde sig att läsa och skriva på 
svenska. Han uppskattar sina läs- och skrivkunskaper på svenska till en fyra på en 
tiogradig skala. 
 
Tabell 4.4 Karls morfologiska utvecklingsnivå 
Processnivå  Morfologiska processer Kommentarer 
5. Textnivå - Ingen morfologisk 

process på denna nivå 
4. Satsnivå, predikativ 
kongruens 

- Inga strukturer hittade 

3. Frasnivå, attributiv 
kongruens och 
sammansatta tempus 

En hård arbete* Ett stor 
chans*  
- 

Attributiv kongruens 
hittas men inga 
sammansatta tempus 

2. Ordnivå, lexikal 
morfologi (genus & 
numerus, de finita 
verbformerna presens 
och preteritum)   

En kvinna, ett barn 
Händer (hand), märken 
Gillar, tror 
 

Visar att processning på 
ordnivå är uppnådd 

1. Invarianta former + En tyst nivå där eleverna 
använder sig av enkla 
ord  

 

4.1.5 Lars 
 
Lars är en kille från Afghanistan med Dari som modersmål som inte har gått i 
skolan i sitt hemland och lärde sig därför inte heller att läsa och skriva på sitt 
modersmål i skolan i hemlandet. Han har dock modersmålsundervisning idag 2-3 
gånger i veckan och uppskattar sina läs- och skrivkunskaper på sitt modersmål till 
högsta gradering, nämligen tio. Han kom till Sverige när han var 16 år eller äldre 
och lärde sig att läsa och skriva inom samma åldersintervall och uppskattar sina 
läs- och skrivkunskaper på svenska till en nia på en tiogradig skala.  
 
Tabell 4.5 Lars morfologiska utvecklingsnivå 
Processnivå  Morfologiska processer Kommentarer 
5. Textnivå - Ingen morfologisk 

process på denna nivå 
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4. Satsnivå, predikativ 
kongruens 

- Inga strukturer hittade 

3. Frasnivå, attributiv 
kongruens och 
sammansatta tempus 

En bra familj  
- 

Attributiv kongruens 
hittas men inga 
sammansatta tempus 

2. Ordnivå, lexikal 
morfologi (genus & 
numerus, de finita 
verbformerna presens 
och preteritum)   

En lägenhet, en man  
pengar 
heter, jobbar  
 

Visar att processning på 
ordnivå är uppnådd 

1. Invarianta former + En tyst nivå där eleverna 
använder sig av enkla 
ord  

 
4.1.6 Maria 
 
Marias hemland är Afghanistan och modersmålet beskriver hon är både dari och 
persiska. Hon har gått i skolan i sitt hemland i 7 eller fler år där hon även lärde sig 
att läsa och skriva. Hon meddelar också att hon läste framförallt skolböcker och 
berättelser varje dag under sin skolgång i hemlandet. Medan läsning på fritiden 
endast skedde en gång i veckan och då i form av tidningar, berättelser eller böcker. 
Läxor och skoluppgifter var det som skrevs i skolan i hemlandet dagligen. Idag 
menar Maria att hon inte läser på sitt modersmål på fritiden. Hon bedömer sina 
kunskaper i läsning och skrivning på modersmålet på en skala mellan 1–10 där 1 
är inte så goda och 10 är mycket goda, hennes svar blev 10. Maria kom i kontakt 
med det svenska språket när hon var 16 år eller äldre och lärde sig att läsa och 
skriva på svenska vid samma ålder. Hon bedömer sina läs- och skrivkunskaper på 
svenska som väldigt goda, 9 på skalan.  
 
Tabell 4.6 Marias morfologiska utvecklingsnivå 
Processnivå  Morfologiska processer Kommentarer 
5. Textnivå - Ingen morfologisk 

process på denna nivå 
4. Satsnivå, predikativ 
kongruens 

- Inga strukturer hittade 

3. Frasnivå, attributiv 
kongruens och 
sammansatta tempus 

En snäll mamma 
Har bott 

Sammansatt tempus i 
form av perfekt, har + 
supinum (bott) 
Attributiv kongruens 
finnes, med korrekt 
kongruens. 

2. Ordnivå, lexikal 
morfologi (genus & 
numerus, de finita 
verbformerna presens 
och preteritum)   

En villa, en bibliotek* 
döttrar, böcker 
heter, jobbar, sjunger 
 

Klarar av genusböjning, 
dock enstaka felaktig 
genus men visar dock på 
utveckling.  
Processningen uppnådd. 

1. Invarianta former + En tyst nivå där eleverna 
använder sig av enkla 
ord  
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4.1.7 Nils 
 
Nils är en kille som kommer från Peru och hans modersmål är spanska. Han har 
besvarat att han inte gått i skolan i sitt hemland men har dock skrivit en egen 
kommentar om att han gått i skolan i 3 månader, vilket inte fanns bland 
alternativen i enkäten, lägsta var 1 år. Därav har han besvarat att han lärt sig att 
läsa och skriva på sitt modersmål där. Han läste på sitt modersmål i skolan varje 
dag och mycket av texterna bestod av historia. Han läste även tidningar på sitt 
modersmål på fritiden i sitt hemland 2-3 gånger i veckan. 4-6 gånger i veckan 
använde sig han av skrift i skolan i hemlandet men kommer inte ihåg vad för slags 
texter han skrev då. Han uppskattar sina kunskaper i läsning och skrivning på 
modersmålet till en nia på en tiogradig skala. Men med tanke på den korta tiden i 
skolan i hemlandet räknas han ändå med dem eleverna utan tidigare skolbakgrund. 
Nils kom i kontakt med det svenska språket när han var mellan 0-5 år och lärde sig 
att läsa och skriva på svenska vid samma åldersintervall. Han uppskattar sina läs- 
och skrivkunskaper på svenska till en nia på en tiogradig skala.  
 
Tabell 4.7 Nils morfologiska utvecklingsnivå 
Processnivå  Morfologiska processer Kommentarer 
5. Textnivå - Ingen morfologisk 

process på denna nivå 
4. Satsnivå, predikativ 
kongruens 

En person som är alltid 
glad 
Alla personer som är 
snälla 
 

Predikativ kongruens, 
den första med felaktig 
placering av  
Den andra korrekt.  

3. Frasnivå, attributiv 
kongruens och 
sammansatta tempus 

Ett ganska stor villa*  
Har kämpat 

Attributiv kongruens, 
dock med felaktigt 
genus.   

2. Ordnivå, lexikal 
morfologi (genus & 
numerus, de finita 
verbformerna presens 
och preteritum)   

En författare, ett barn, 
ett intresse 
Personer, pengar 
Jobbar, stör  
Litade, lyssnade 

Visar på att processning 
på ordnivå är uppnådd. 

1. Invarianta former + En tyst nivå där eleverna 
använder sig av enkla 
ord  

 
4.1.8 Oskar 
 
Oskar kommer från Ryssland och hans modersmål är därmed ryska. Han har inte 
gått i skolan i sitt hemland och har därför inte lärt sig att läsa och skriva på sitt 
modersmål i skolan i hemlandet. Istället har Oskars föräldrar lärt honom detta samt 
att han deltagit i modersmålsundervisning. Han uppskattar sina läs- och 
skrivkunskaper på sitt modersmål till en tvåa på en tiogradig skala. Oskar kom i 
kontakt med det svenska språket när han var mellan 6-10 år och var i samma 
åldersintervall när han lärde sig att läsa och skriva på svenska. Han uppskattar 
därmed sina läs- och skrivkunskaper på svenska till en nia på en tiogradig skala.  



 

16 
 

 
Tabell 4.8 Oskars morfologiska utvecklingsnivå 
Processnivå  Morfologiska processer Kommentarer 
5. Textnivå - Ingen morfologisk 

process på denna nivå 
4. Satsnivå, predikativ 
kongruens 

- Inga strukturer hittade  

3. Frasnivå, attributiv 
kongruens och 
sammansatta tempus 

- 
Har jobbat, har kommit 

Ingen attributiv 
kongruens men 
sammansatt tempus 
finns.    

2. Ordnivå, lexikal 
morfologi (genus & 
numerus, de finita 
verbformerna presens 
och preteritum)   

En psykolog 
Böcker, noveller 
Heter, jobbar 
- 

Visar på att processning 
på ordnivå är uppnådd. 

1. Invarianta former + En tyst nivå där eleverna 
använder sig av enkla 
ord  

 
Oskars text består endast av fyra rader vilket gör det väldigt svårt att analysera 
den. Fyra rader text ger inte så mycket underlag.  
 
 
 
 
4.1.9 Per 
 
Per är en kille från Afghanistan och hans modersmål är Dari. Han har gått i skolan 
i sitt hemland i 4-6 år där han även har lärt sig att läsa och skriva på sitt 
modersmål. Han menar att han läst och skrivit dagligen på sitt modersmål i skolan 
i hemlandet, oftast i form av skolböcker och läxor. På fritiden i hemlandet menar 
han att han inte läste något medan han idag läser på sitt modersmål dagligen via 
exempelvis nyheter. Han uppskattar sina läs- och skrivkunskaper på sitt 
modersmål till en nia på en tiogradig skala. Per kom i kontakt med det svenska 
språket när han var mellan 11-15 år och lärde sig att läsa och skriva på svenska när 
han var 16 år eller äldre. Han uppskattar sina läs- och skrivkunskaper på svenska 
till en fyra på en tiogradig skala.  
 
Tabell 4.9 Pers morfologiska utvecklingsnivå 
Processnivå  Morfologiska processer Kommentarer 
5. Textnivå - Ingen morfologisk 

process på denna nivå 
4. Satsnivå, predikativ 
kongruens 

- Inga strukturer hittade  

3. Frasnivå, attributiv 
kongruens och 
sammansatta tempus 

En vacker kvinna, en 
positiv kvinna 
Har gift sig 

Både attributiv 
kongruens och 
sammansatt tempus 
hittas 
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2. Ordnivå, lexikal 
morfologi (genus & 
numerus, de finita 
verbformerna presens 
och preteritum)   

En författare, ett barn 
två raser, länder 
tror, bor, jobbar 
skrev 

Visar på att processning 
på ordnivå är uppnådd. 

1. Invarianta former + En tyst nivå där eleverna 
använder sig av enkla 
ord  

 
 
 
 
4.1.10 Sammanfattande resultat 
 
Här nedan i tabell 4.10 följer det sammanfattande resultatet av elevernas uppnådda 
processningsnivå. De kolumnerna markerade med + innebär att minst en godkänd 
av alla strukturer som benämns inom nivån är funna, godkända strukturer beskrivs i 
avsnitt 2.2, medan (+) innebär att en del av de strukturer som tillhör nivån är funna 
men inte alla. De kolumnerna markerade med – innebär att inga strukturer för den 
valda nivån är hittad. Nivå 5 finns inte med i tabellen då det inte finns någon 
morfologisk process på denna nivå.  
 
 
 
 
 
Tabell 4.10  
Deltagare Nivå 1 

Tyst nivå 
Nivå 2 
Lexikal 
Morfologi 

Nivå 3 
Attributiv  
Kongruens,  
Sammansatta 
Tempus 

Nivå 4 
Predikativ 
kongruens 

A + + - - 
E + + - - 
J + + - - 
K + + (+) - 
L + + (+) - 
O + + (+) - 
M + + + - 
P + + + - 
N + + + + 

 
 
Som visas i tabellen finns endast en elev som uppnått den högsta morfologiska 
processningsnivå, vilket är Nils. Karl, Lars och Oskar befinner sig på nivå 3 i sin 
processning då eleverna producerar antingen en attributiv kongruens eller ett 
sammansatt tempus och alltså inte båda. Medan Maria och Per har uppnått hela nivå 
3 med processade strukturer av både attributiv kongruens och sammansatt tempus 
dock finns inga tecken på predikativ kongruens, nivå 4, hos dessa två vilket innebär 
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att de två fortfarande processar på nivå 3. Anders, Erik och Johan har uppnått nivå 
2 i sin processning. Sammanfattande finns alltså en (1) elev som befinner sig på den 
högsta utvecklingsnivån, fem elever befinner sig på nivå 3 och tre elever befinner 
sig på nivå 2.  
 
4.2 Elevernas resultat på gruppnivå 
 
4.2.1 Elevernas skolbakgrund i hemlandet 
 
Resultaten som framkommit gällande elevernas skolbakgrund är varierande. Här 
nedan i tabell 4.11 visas resultaten av elevernas enkätsvar gällande skolgång från 
hemlandet.  
 
Tabell 4.11 Elevernas tidigare skolbakgrund 

 
 
Av de nio elever som besvarat enkäten är det tre av dessa som inte gått i skolan i sitt 
hemland och har därför inte lärt sig att läsa och skriva på sitt modersmål i skolan i 
hemlandet. Två av dessa har dock gått i skolan i Sverige sen innan 10 års ålder 
istället medan en av dessa tre inte beskriver någon skolgång innan ankomsten till 
Sverige i senare ålder. I övrigt har resterande sex elever gått i skolan i hemlandet 
där de också lärt sig att läsa och skriva, två av dessa har gått i skolan i 4–6 år i 
hemlandet och fyra av dessa i 7 eller fler år i hemlandet.  
 

4.2.2 Elevernas möte med det svenska språket 
 
Elevernas första möte med det svenska språket skiljer sig en hel del åt vilket visas i 
tabell 4.12 nedan. De flesta av eleverna har dock kommit i kontakt med det svenska 
språket först vid åldern 11-15 år.  
 
Tabell 4.12 Ålder vid mötet med det svenska språket 

0

1

2

3

4

5

0 år 4-6 år 7 eller fler år

Antal år i skolan i hemlandet

Antal år i skolan i hemlandet
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Eleverna som besvarat frågan om ålder vid mötet med det svenska språket med de 
lägsta åldersintervallerna (0-5år och 6-10år) och även det högsta alternativet (16 år 
eller äldre) meddelar att de lärt sig att läsa och skriva på svenska inom samma 
åldersintervall. Eleverna som besvarat frågan med åldersintervallen 11-15 år är fem 
stycken och två av dessa har lärt sig att läsa och skriva på svenska inom samma 
åldersintervall. Resterande tre elever har lärt sig att läsa och skriva på svenska vid 
16 år eller äldre.  
 
Eleverna som besvarat frågan om ankomsten till Sverige med de lägsta 
åldersintervallen, 0-5 och 6-10 år har alltså gått i svensk skola sedan den åldern. Alla 
elever utom Lars beskriver en skolgång sen tidig ålder. Lars beskriver alltså ingen 
skolgång alls innan ankomsten till Sverige vid 16 års ålder eller äldre.  
 
4.3 Relationen mellan bakgrundsfaktorer och morfologiska utvecklingsnivå 
 
I tabellen nedan följer en sammanställning av elevernas uppnådda morfologiska 
processningsnivå som redovisades i tabell 4.10, ålder vid ankomsten till Sverige, 
skolbakgrund från hemlandet samt om det finns tidigare litteracitetsrelaterade 
kunskaper. De litteracitetsrelaterade kunskaperna har besvarats utifrån läsvanor på 
modersmål samt om läsning och skrivning på svenska är uppnådd. Ett Ja innebär att 
eleven hade läsvanor från sitt modersmål alternativt svenska och ett nej innebär att 
det inte fanns några läsvanor.  
 
Tabell 4.13 Sammanställning av processnivå och skolbakgrund  
3Deltagare Högst 

uppnådda 
processnivå 

Ålder vid ankomst 
till Sverige 

År i skolan i 
hemlandet 

Litteracitetsrelaterade 
kunskaper M/S 

A 2 16 år eller äldre 7 eller fler Ja/Ja 
E 2 11-15 år 4-6 år Ja/Ja 
J 2 11-15 år 7 eller fler  Ja/Ja 
K 3 11-15 år 7 eller fler Ja/Ja 
L 3 16 år eller äldre 0 år Nej/Ja 
M 3 16 år eller äldre 7 eller fler Ja/Ja 
N 4 0-5 år 0 år Ja*/Ja 
O 3 6-10 år 0 år Nej/Ja 
P 3 11-15 år 4-6 år Ja/Ja 

0

2

4

6

0-5 år 6-10 år 11-15 år 16 år eller äldre

Elevernas ålder vid mötet med svenska 
språket

Ålder vid mötet med svenska språket
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Som tabellen visar finns det tre elever utan skolbakgrund från hemlandet. Två av 
dessa, Nils och Oskar, har istället gått i skolan i Sverige sen innan 10 års ålder. 
Medan Lars inte beskrivit någon skolgång alls innan ankomsten till Sverige vid 16 
års ålder eller äldre. Nils är den som befunnit sig längst i Sverige och har också 
uppnått högsta morfologiska processningsnivå. Nils beskrev, i den individuella 
resultatdelen, att han gått i skolan i hemlandet i tre månader och lärt sig att läsa och 
skriva på sitt modersmål under denna tid. Därav har Nils en stjärna efter sitt ”Ja” till 
litteracitetsrelaterade kunskaper på modersmålet. Oskar och Lars har båda uppnått 
nivå 3 i PT-modellen.  
 
Resterande elever har tidigare skolbakgrund från hemlandet. Två av dem, Erik och 
Per, har gått i skolan i hemlandet i 4-6 år och ankom till Sverige när de var mellan 
11-15 år. Erik har uppnått nivå 2 i PT-modellen medan Per har uppnått nivå 3. 
Eleverna med längre skoltid i sitt hemland, 7år eller fler, är Anders, Johan, Karl och 
Maria. Anders och Maria ankom till Sverige när de var 16 år eller äldre och har 
uppnått nivå 2 respektive 3 i PT-modellen. Medan Johan och Karl ankom till Sverige 
vid 11-15 års ålder och har uppnått nivå 2 respektive 3 i PT-modellen.  
 
5. Diskussion 
 
I denna studie har jag undersökt några andraspråkelevers olika bakgrundsfaktorer 
och jämfört dessa med deras morfologiska utvecklingsnivå enligt Pienemanns 
(1998) PT-modell. Vid redovisningen av resultaten framgår det att endast en av de 
nio eleverna uppnår högsta morfologiska processningsnivå i modellen och är också 
den som befunnit sig längst i Sverige. Utöver detta finns en elev som befunnit sig i 
Sverige från 6–10 års ålder som uppnår samma resultat, nivå 3, som elever som 
befunnit sig i Sverige från 16 års ålder. Resterande elever har befunnit sig i Sverige 
från 11–15 års ålder samt 16 år eller äldre och dessa elever har uppnått nivå 2 samt 
3 i PT-modellens morfologiska del.  
 
Elevernas skolbakgrund är varierande. I resultatet framkommer det att tre av 
eleverna inte har någon skolbakgrund från hemlandet. Dessa tre elever är Nils, Oskar 
och Lars. Nils och Oskar har istället skolbakgrund från den svenska skolan sedan 
innan 10 års ålder. Lars däremot har inte beskrivit någon skolbakgrund alls innan 
ankomsten till Sverige vid 16 års ålder eller äldre. Karl, Anders, Johan och Maria 
har besvarat enkätfrågan om skolbakgrund från hemlandet med 7 eller fler år medan 
Per och Erik besvarat med 4-6år. Dessa elever har alltså skolbakgrund med relativt 
många år från hemlandet. Elevernas skolbakgrund undersöktes med bakgrund i 
Cummins (2007) interdependenshypotes som innebär att elever med tidigare 
litteracitetskunskaper snabbare utvecklar dessa även på sitt andraspråk. De flesta av 
dessa elever har relativt många års skolbakgrund och bör därmed besitta en hel del 
litteracitetsrelaterade kunskaper. Den elev som inte har någon tidigare skolbakgrund 
än den från svensk skola i senare år borde därmed hamna på en lägre nivå i den 
morfologiska utvecklingen.   
 
Elevernas ankomstålder till Sverige skiljer sig också åt en hel del. Nils och Oskar 
har besvarat frågan om kontakten med det svenska språket i enkäten med 
åldersintervallen 0–5 år och 6–10 år. Karl, Per, Erik och Johan ankom till Sverige 
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vid 11–15 års ålder medan Maria, Anders och Lars ankom till Sverige vid 16 års 
ålder eller äldre. Nils är alltså den elev som inte har någon specifik skolbakgrund 
från hemlandet men befunnit sig längst i Sverige och han uppnår högsta 
morfologiska processningsnivå. Både Oskar och Lars har besvarat att de inte har 
någon skolbakgrund från hemlandet, Oskar har dock skolbakgrund från svensk 
skola. Båda dessa elever uppnår dock nivå 3 i den morfologiska utvecklingsnivån 
trots att det skiljer dem 6–10 år mellan ankomståldern till Sverige. Cummins (1981) 
gjorde en undersökning om andraspråkselevers vistelsetid och ankomstålder och vad 
detta hade för påverkan på andraspråksutvecklingen. Han kom fram till att 
vistelsetiden hade en väldigt stor påverkan på elevernas utveckling och resultat. 
Detta innebär teoretiskt sett att Oskar som befunnit sig flera år längre än Lars i 
Sverige borde ha uppnått en högre nivå i modellen än Lars. Detta är dock inte fallet 
i denna undersökning utan Oskar befinner sig på samma nivå som Lars och även 
flera andra av eleverna. Utöver Oskar och Lars befinner sig även Karl, Maria och 
Per på nivå 3 i den morfologiska modellen. Dessa tre elever har besvarat 
enkätfrågorna om skolbakgrund och ankomstålder till Sverige liknande de sista tre 
eleverna som befinner sig på nivå 2 i den morfologiska utvecklingsnivån. Dessa sista 
elever är Anders, Erik och Johan. Med all denna information i baktanke är det svårt 
att se några samband mellan elevernas skolbakgrund och ankomstålder i relation till 
den morfologiska utvecklingen. Eleverna med låg respektive hög ankomstålder till 
Sverige, samt eleverna med lite eller mycket skolbakgrund befinner sig på 
ungefärligen samma morfologiska utvecklingsnivå. Därav kan inga likheter med 
Cummins (1981) undersökning om vistelsetidens betydelse ses. De enda eleverna 
som urskiljer sig är som sagt Nils och Lars men på helt olika sätt. 
 
Gällande elevernas litteracitetsrelaterade kunskaper har dessa besvarats utifrån 
enkäten med läs- och skrivvanor från framförallt hemlandet. Även med bakgrund i 
Cummins interdependenshypotes (2007, s. 232) samt Håkanssons studie (1998) om 
formell- och informell undervisning. Dock har det framkommit under studiens gång 
att de litteracitetsrelaterade kunskaperna är ett svåruppfångat undersökningsämne. 
Därför valdes det att fokusera på den faktorn om eleven hade lärt sig att läsa och 
skriva på sitt modersmål i hemlandet istället, vilket de flesta av eleverna hade gjort. 
Även den faktorn om skolbakgrund har haft betydelse då vi vet om att undervisning 
i skolan leder till utvecklandet av litteracitetskunskaper. Litteracitetskunskaper 
menar Cummins (2007, s.232) är överförbara från förstaspråket till andraspråket och 
kan innebära en snabbare utveckling av dessa på andraspråket. Gällande eleverna i 
denna studie finns endast en elev, Lars, som inte nämner någonting om någon 
tidigare skolgång än den som skedde i Sverige från 16 års ålder eller äldre. Lars har 
även besvarat att han inte lärt sig att läsa och skriva på sitt modersmål i hemlandet. 
Därmed har det antagits att han inte har några specifika tidigare 
litteracitetsrelaterade kunskaper från hemlandet. Trots att Lars besvarar enkäten 
med att ingen skolgång skett innan ankomsten till Sverige och att han inte utvecklat 
några läs- och skrivkunskaper på modersmålet innan ankomsten till Sverige, så 
uppnår han nivå 3 i den morfologiska utvecklingsnivån. Jämförelsevis med andra 
deltagare i denna studie befinner sig Lars på samma morfologiska utvecklingsnivå 
som eleverna med flera års skolbakgrund. Med tanke på att det endast finns en elev 
som skiljer sig från övriga elever, vad gäller litteracitetserfarenheter, kan inga 
samband gällande detta och den morfologiska utvecklingen ses.  
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Sammanfattningsvis kan inte några större samband mellan elevernas 
bakgrundsfaktorer och morfologiska utvecklingsnivå hittas. Det finns två elever 
som utmärker sig specifikt gällande bakgrundsfaktorer dock inte på en sådan nivå 
att några skillnader i den morfologiska utvecklingen kan ses och kopplas till dessa 
utmärkelser.  
 
5.1 Metoddiskussion 

 
Genom att använda sig av enkäter där eleven ska besvara exempelvis skolgång från 
hemlandet finns det en risk för att eleven minns fel. Några av eleverna missförstod 
också en del av frågorna och besvarade dessa något avvikande. Jag fick dock 
möjlighet att ifrågasätta en del av elevernas svar men kan ändå inte var helt säker på 
att alla svaren är helt tillförlitliga. Möjligen hade en intervju kunnat innebära mer 
utförligare svar. De fasta svarsalternativen i enkäten utgör dock en enklare 
sammanställning av svaren.  
 
Enkätens utformning kan dock också ifrågasättas. I det slutliga resultatet kom inte 
alla enkätsvar till användning. För att besvara elevernas tidigare 
litteracitetsrelaterade kunskaper skapades fråga 9–15 i enkäten, dessa syftade till att 
undersöka elevernas läs- och skrivvanor från modersmålet i hemlandet. Under 
studiens gång upptäcktes dock hur svåruppfångat detta undersökningsämne är. På 
grund av detta ändrades undersökningsfrågan om läs- och skrivvanor till om eleven 
kunde läsa och skriva på sitt modersmål i hemlandet. Även den subjektiva 
bedömningen av elevens läs- och skrivvanor på modersmålet samt svenska kom att 
bli överflödig. Jag anser dock att enkät som metodval gav ett brett underlag för 
informationsinsamling gällande elevernas bakgrundsfaktorer.  
 
Elevtexterna som samlades in hade uppkommit vid ett tidigare skede tillsammans 
med elevernas lärare. Texterna skrevs vid ett specifikt tillfälle och många av dessa 
uppfyllde inte kravet på att vara mellan en halv och en hel A4-sida. Många av 
texterna bestod endast av några få rader text och kan innebära att många strukturer 
kan ha uteslutits. Möjligheten att samla in fler texter från eleverna hade måhända 
gett ett annat resultat. 
 
Processbarhetsteorin som analysmodell anses vara av relevans för denna studie. 
Både Pienemann och Håkansson (1999) samt Glahn m.fl. (2001) har bekräftat 
processbarhetsteorins validitet på svenska.  
 
5.2 Slutsatser  
 
I relation till syftet med föreliggande studie kan följande slutsatser dras: 
 

 Elevernas skolbakgrund och ankomstålder till Sverige har inte visat på 
några större skillnader. Det finns en elev som utmärker sig med att uppnå 
den högsta morfologiska utvecklingsnivån och denne har även befunnit sig 
i Sverige längst. Resterande elever befann sig på nivå 2 och 3 i modellen 
oberoende av skolbakgrund och ankomstålder. 

 De litteracitetsrelaterade kunskaperna var svårundersökta och byttes ut till 
faktorn om eleverna hade lärt sig att läsa och skriva på sitt modersmål i 
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hemlandet. Endast en elev urskilde sig från övriga elever gällande denna 
bakgrundsfaktor, han hade inte lärt sig att läsa och skriva på sitt modersmål, 
men uppnådde ändå liknande morfologiska nivå som nästan alla övriga 
elever.  

 Denna studie kom därmed inte fram till några samband gällande elevernas 
olika bakgrundsfaktorer och den morfologiska utvecklingen.  

 
Ur ett lärarperspektiv kan dock PT-modellen ses som ett bra hjälpmedel gällande 
elevernas språkutveckling. Skolverkets läroplan för gymnasieskolan (2011b) 
poängterar skolans och lärarens riktlinjer som bör utgå från att inkludera eleven i 
kunskapsutvecklingen. Med hjälp av PT-modellen kan en relativt snabb bedömning 
av elevens grammatiska utvecklingsnivå göras och därmed framföras för eleven. På 
detta sätt får eleven en klar och tydlig bild över dennes utvecklingsnivå och 
utvecklingsbehov. PT kan även ses som ett ansenligt hjälpmedel för läraren att 
undersöka elevens kunskapsutveckling. Eftersom analysen är relativt enkel kan den 
användas vid flera tillfällen för att mäta elevens utveckling över tid. 
 
I framtiden skulle det kunna vara av intresse att undersöka en större grupp elever 
och under en längre tid för att uppmärksamma en utvecklingsgång i PT-modellen. 
Även en undersökning som undersöker automatisering av strukturer i elevernas 
texter skulle vara en intressant infallsvinkel.  
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Bilagor 
 
Bilaga A. Information- och samtyckesbrev  
 
Informationsbrev gällande studien ”Morfologisk utveckling hos 
andraspråkselever med varierande bakgrundsfaktorer.” 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
Just nu skriver jag en uppsats i ämnet Svenska som andraspråk och syftet är att 
undersöka om det finns något samband mellan andraspråkselevers tidigare 
skolerfarenheter och deras grammatiska utvecklingsnivå utifrån en modell som 
benämns Processbarhetsteorin. Undersökningens genomförande syftar till att 
skapa en djupare förståelse för elevers utveckling av andraspråket i relation till 
elevers tidigare skolerfarenheter.  
Deltagandet i undersökningen sker genom att besvara en enkät med frågor om 
bland annat tidigare skolbakgrund om sådan finns, ålder vid mötet med det 
svenska språket samt modersmål. Därefter sker också en insamling av tidigare 
skrivuppgift som utförts tillsammans med Christina. När insamlingen av enkäterna 
samt texterna gjorts kommer texterna att analyseras utifrån processbarhetsteorin 
och sedan analyseras ihop med enkätsvaren. Detta innebär att jag kommer att 
närvara på ett lektionstillfälle. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att skickas till 
er skola där ni kan ta del av resultatet.  
Jag garanterar att ditt deltagande kommer hanteras med största konfidentialitet. 
Detta innebär att du inte på något sätt kommer kunna identifieras utan de enda som 
kommer ha tillgång till informationen är jag och min handledare Eva Lindström. 
Skolan kommer inte heller att kunna identifieras. Ditt deltagande påverkar inte din 
betygssättning på något sätt. Vid uppsatsen slut kommer all insamlad information 
att makuleras.  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
Ort/datum 
Västerhaninge 18/11 - 2018 
Uppsatsförfattare Handledare     
Beatrice Gilljam Eva Lindström 
h15beape@du.se elt@du.se 
0738475232  
 
 
Skriftligt informerat samtycke till deltagande i studien ”Morfologisk 
utveckling hos andraspråkselever med varierande bakgrundsfaktorer.” 
Jag har informerats om studiens syfte, informationsinsamling, bearbetning samt 
hur hantering av informationen sker. Jag har även informerats om att mitt 
deltagande är helt frivilligt och jag kan när som helst avbryta mitt deltagande utan 
att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna studie som handlar 
om att undersöka om det finns något samband mellan andraspråkselevers tidigare 
skolerfarenheter och deras grammatiska utvecklingsnivå.  
 



 

27 
 

Ort/Datum/År:______________________________________________________ 
 
Namnunderskrift:____________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:__________________________________________________ 
 
 
Uppsatsförfattarens underskrift 
 
Namnförtydligande  
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Bilaga B. Enkät  
 
Denna undersökning syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar din 
språkinlärning. För att ta reda på detta behöver vi veta lite mer om dig, det är 
därför viktigt att du försöker svara så exakt som möjligt.  
 
 

1. Vilket är ditt hemland och ditt/dina modersmål? (kan vara flera) 
 
_________________________________________________________ 

 
2. Har du gått i skolan i ditt hemland? Ringa in ditt svar. 

 
JA NEJ 
 

3. Hur många år gick du i skolan i ditt hemland? Kryssa i det svar som 
stämmer bäst överens.  
 
(  )    Inga  
(  )    1-3 år 
(  )    4-6 år 
(  )    7 eller fler år 
  

4. Lärde du dig att läsa och skriva i skolan i ditt hemland? Eller lärde du 
dig att läsa och skriva på ditt modersmål på något annat sätt? Ringa in 
ditt svar. 
 
JA NEJ ANNAT SÄTT 
______________________________ 
 

5. Hur gammal var du när du kom i kontakt med det svenska språket för 
första gången? Kryssa i det svar som stämmer bäst överens.  
 
(  )    0-5 år 
(  )    6-10 år 
(  )    11-15 år 
(  )    16 eller äldre 

 
 

6. Hur gammal var du när du lärde dig att läsa och skriva på svenska? 
 

(  )    0-5 år 
(  )    6-10 år 
(  )    11-15 år 
(  )    16 eller äldre 
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7. Hur goda är dina kunskaper i läsning och skrivning på ditt modersmål, 
enligt dig själv, på en skala från 1 till 10? Där 1 är inte så goda och 10 
mycket goda. Ringa in ditt svar. 
 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

8. Hur goda är dina kunskaper i läsning och skrivning på svenska, enligt 
dig själv, på en skala från 1 till 10? Där 1 är inte så goda och 10 mycket 
goda. Ringa in ditt svar.  
 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

9. Hur ofta läste du på ditt modersmål i ditt hemland i skolan? Kryssa i 
det svar som stämmer bäst överens.  
 
(  )   Varje dag 
(  )   4-6 gånger i veckan 
(  )   2-3 gånger i veckan 
(  )   1 gång i veckan 
(  )   Aldrig. 
 

10. Vad för typ av texter läste ni då i skolan i ditt hemland? 
 
_________________________________________________________ 

 
11. Hur ofta skrev du på ditt modersmål i ditt hemland i skolan? Kryssa i 

det svar som stämmer bäst överens.  
 
(  )   Varje dag 
(  )   4-6 gånger i veckan 
(  )   2-3 gånger i veckan 
(  )   1 gång i veckan 
(  )   Aldrig. 
 

12. Vad för typ av texter skrev ni då i skolan i ditt hemland? 
 
_________________________________________________________ 

 
13. Hur ofta läste du på ditt modersmål i ditt hemland på fritiden? Kryssa i 

det svar som stämmer bäst överens.  
 
(  )   Varje dag 
(  )   4-6 gånger i veckan 
(  )   2-3 gånger i veckan 
(  )   1 gång i veckan 
(  )   Aldrig. 
 

14. Vad för typ av texter läste du på din fritid i ditt hemland? 



 

30 
 

 
_________________________________________________________ 

 
15. Hur ofta läser du nu på ditt modersmål på fritiden? 

 
(  )   Varje dag 
(  )   4-6 gånger i veckan 
(  )   2-3 gånger i veckan 
(  )   1 gång i veckan 
(  )   Aldrig. 
 

 
Tack för din medverkan!  
 
Beatrice Gilljam 
h15beape@du.se 

0738475232 
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Bilaga C. Elevuppgift 
 

Skrivövning – Bakom bilden 
 
Vi har last novellen “Så fel man kan ha” och pratat om att vi inte vet någontting 
om en annan människa bara genom att se på den. 
 
Titta på personen på bilden och hitta på en text. Vem tror du personen är? Vad har 
hen för ålder, jobb, bostad, intressen, familj osv. Hitta på en presentation av 
personen! 
 
Din text ska vara en halv till en hel A4. 
 
Skicka texten till mig senast imorgon så får du närvaro på lektionen! 
 
 
 

 


