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Sammandrag: 
Uppsatsen behandlar bisatsutvecklingen hos gymnasieungdomar som läser svenska 
som andraspråk. Texter från det nationella provet i ämnets kurs 1 och 3 har undersökts 
utifrån bisatstyp, bisatsinledare och föregångsverb samt grammatiska och idiomatiska 
avvikelser och förtjänster i bisatserna. Resultatet visar en fortsatt inlärningsgång efter 
att nivå fem i processbarhetsteorin har uppnåtts. Denna består av användning av fler 
relativsatser, samt flera olika och mer markerade bisatsinledare och föregångsverb, men 
även av ökad placering av bisatser på fundamentsplats samt en större säkerhet i att 
koncentrera språket med hjälp av olika typer av strykningsformationer och reduktioner. 
Samtidigt visar resultatet att inlärarna trots en hög språklig nivå ännu inte automatiserat 
varken alla steg i processbarhetsteorin eller övriga avancerade språkdrag och att en 
möjlig förklaring är att en mer avancerad konstruktion i ett led, kan leda till misstag vad 
gäller enklare konstruktioner i ett annat led. 
 
 
 
 
Nyckelord: andraspråksinlärning, bisats, markeringsmodellen, processbarhetsteorin, 
inlärningsgångar 
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1. Inledning 

I den tidiga andraspråksinlärningen används ofta processbarhetsteorin för att förklara i 
vilken ordning grammatiken lärs in och vad eleverna är redo för att gå vidare med vid 
en viss nivå. En nivå anses processad när eleven visar prov på nivåns förmågor vid ett 
antal tillfällen, men eleven behöver inte behärska dem fullt ut. På den femte och högsta 
nivån är skillnaden i ordföljd mellan huvudsats och bisats central, vilket visar att detta 
är konstruktioner på relativt hög nivå. Men sen då? En elev som fått minst betyget E i 
grundskolans kurs i Svenska som andraspråk torde redan ha processat dessa steg, men 
en korrekt och helt idiomatisk bisats på svenska handlar inte bara om ordföljd, utan 
även om att välja rätt bisatsinledare, att ibland utelämna inledare eller hjälpverb och i 
mer formellt och koncentrerat språkbruk också om att inte överanvända bisatser. 
Frågan är därför hur andraspråkselever på gymnasiet kan utvecklas vidare från 
processbarhetsteorins fem steg mot helt idiomatiska bisatser.  

Skolverket (2015a; 2015b) anger i bedömningsanvisningarna till gymnasieskolans 
nationella prov, i både svenska och svenska som andraspråk, bisatsanvändningen som 
en viktig aspekt att iaktta för ett mer avancerat språk och en vetenskaplig stil. Flera 
forskare (se t.ex. Källström 2012 och Ekeroth 2011) pekar dock på hur det tar lång tid 
innan andraspråksinlärare fullt ut behärskar det svenska bisatssystemet. Detta beror 
delvis på att ordföljdsreglerna för huvudsats och bisats skiljer sig åt, men också på att 
de innehåller en hel del undantag och, i jämförelse med världens språk, ovanliga drag. 
En utgångspunkt i uppsatsen blir därmed att bisatsutvecklingen är en central del av 
andraspråksutvecklingen och att denna utveckling fortsätter även efter att nivå fem i 
processbarhetsteorin har uppnåtts. Men hur? Åke Viberg (1990) ger en ingång till hur 
bisatsanvändningen utvecklas hos inlärare av svenska som andraspråk, och hans studie 
är fortfarande en av de mest refererade inom bisatsforskningen. Viberg studerade 
emellertid vuxna inlärare och utgick från ett muntligt material och den mesta 
forskningen har också gjorts på antingen vuxnas eller grundskoleelevers lärande, liksom 
på muntlig produktion. Ulrika Magnusson (2011) ger visserligen ett viktigt bidrag till 
förståelsen av gymnasielevers skrivande generellt och av utvecklingen mot ett mer 
avancerat och vetenskapligt språkbruk, men hennes fokus är de grammatiska 
metaforerna. Andra forskare har även undersökt specifika aspekter av 
bisatsutvecklingen såsom satsadverbialets placering (Bolander 1988), indirekta frågor 
(Philipsson 2013) och fördelningen mellan huvudsats och bisats (Hultman & Westman 
1977), men många av dessa studier börjar bli till åren. 

 Det kan således vara intressant att se om resultaten från ovanstående forskning 
stämmer på gymnasieelever av idag, vilka till stor del har en annan språklig bakgrund 
än på 70- och 80-talen och undervisas enligt nya metoder och inom ett nytt ämne. 
Pusselbitar kan tas från tidigare forskning, men en helhetsbild av den mer avancerade 
bisatsanvändning som Skolverket talar om i sina bedömningsanvisningar, utgör ett 
glapp i dagens forskningsläge och det är därför viktigt att undersöka detta vidare för att 
öka förståelsen av även gymnasieelevers skriftspråksutveckling. Föreliggande uppsats 
är därmed ett försök att åter sätta ljus på bisatsernas roll i denna utveckling. 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur bisatskonstruktionen utvecklas i skrift hos 
flerspråkiga gymnasieelever efter att nivå fem i processbarhetsteorin har nåtts. Speciellt 
fokus kommer att ligga på att studera bisatserna utifrån form, variation, korrekthet och 
om de är idiomatiskt använda. Både styrkor och svagheter kommer därmed att studeras 
för att få en helhetsbild av utvecklingen och resultatet kommer att jämföras med den 
inlärningsgång för bisatser som presenteras av Viberg (1990). För att uppnå syftet 
kommer jag att undersöka elevtexter från det nationella provet i svenska som 
andraspråk utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka typer av bisatser finns i elevernas texter? 
 Vilka bisatsinledare och föregångsverb används i texterna? 
 Vilka grammatiska och idiomatiska avvikelser finns i texternas bisatser? 
 Hur skiljer sig bisatskonstruktionen i elevtexterna från kurs 1 och 3? 

 
 
 

3. Styrdokument  

I ämnesplanen för svenska som andraspråk står att undervisningen ska ”syfta till att 
eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket [samt] erövra och 
utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk” (Skolverket 2019a, min kursivering). Målet 
för de tre kurser som ges på gymnasienivå är också att eleverna ska tillägna sig 
”kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, 
fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar” (Skolverket 2019a). 
Jämförelser ska också ske mellan svenska, elevernas modersmål och andra språk.  

I kunskapskraven för kurs 1 anges att elevens grammatiska behärskning för betyget 
E ska vara ”tillräckligt god[a] för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte 
ska hindras annat än i undantagsfall”. För C är skillnaden att kommunikationen ”inte 
ska hindras” och för betyget A ska den ”fungera väl”. I kraven för kurs 3 anges för 
både betyget E och C att ”den grammatiska behärskningen begränsar endast i 
undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen”, medan den grammatiska 
behärskningen för betyget A inte begränsar kommunikationen alls (Skolverket 2019a).  

Bedömningsanvisningarna till det nationella provet i kurs 1 (Skolverket 2015a, ss. 
27-29) anger att bedömningen ska fokusera på de kommunikativa förmågorna och om 
syftet med texten uppnås och eleven anpassar språket till situationen, och det är alltså 
inte graden av korrekthet som bedöms utan hur väl eleven rör sig mellan olika 
textaktiviteter, vilket anses kräva ett komplext och brett språk. Vad gäller normerna för 
språkriktighet i bisatser sägs bland annat att ”Normalt innehåller varje mening en 
huvudsats, ofta utvecklad med en eller flera bisatser” (Skolverket 2015a, s. 28), men 
även fristående bisatser accepteras eftersom det förekommer i tidningsprosa och 
nättext. Enstaka ordföljdsfel ska inte heller påverka bedömningen. För C-nivå krävs ett 
varierat språk, vilket i bedömningsanvisningarna delvis kan utgöras av en varierad 
meningsbyggnad och man föreslår därför att bedömarna iakttar fördelningen mellan 
huvudsatser och bisatser och även vilken typ av bisatser som förekommer.  

I kurs 3 blir detta ännu mer tydligt då bedömningsanvisningarna anger ett ”varierat 
bisatsbruk” som krav för den vetenskapliga texttyp som provet testar. För ett fylligt, 
förtätat och avancerat språk anges även variation i fundamentet, utbyggda 
nominalfraser och användningen av olika typer av adverbial som framgångsrikt 
(Skolverket 2015b, ss. 8, 11). Inte heller här ska bedömaren leta fel, utan det handlar 
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om att se hur väl elevens språk ”för fram elevens tankar och kommunicerar dessa till 
läsaren” (Skolverket 2015b, s. 17). Endast bristande precision i ordvalet anses begränsa 
förståelsen och alltså inte ordföljdsfel. Man anger dock att texten för C ska ”vara 
anpassad till den vetenskapliga texttypen” (Skolverket 2015b, s. 19), vilket man tidigare 
alltså sagt bl.a. kan innebära ett ”varierat bisatsbruk”.  

 
 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
En central utgångspunkt i uppsatsen är att grammatiska strukturer växer fram i 
bestämda steg, vilket enligt Norrby och Håkansson (2007, s. 70) kan förklaras av både 
Eckmans markeringsmodell och Pienemanns processbarhetsteori. Dessa två begrepp 
får därmed agera stomme i följande teoriavsnitt, vilket syftar till att beskriva i vilken 
ordning olika strukturer i språk kan tillgodogöras och hur markerade och omarkerade 
strukturer påverkar inlärningen. Avsnittet syftar även till att beskriva hur det svenska 
språket, och då specifikt bisatskonstruktionerna, fungerar i relation till dessa teorier. 
Därför presenteras även vissa centrala forskningsresultat kopplat till just begreppen 
markering och processbarhet på svenska under denna rubrik. 
 
 
4.1 Processbarhetsteorin  
Pienemann (i Pienemann & Håkansson 1999, ss. 385f., 389f.; även beskriven i 
Abrahamsson 2009, s. 123f.) ger med sin processbarhetsteori en psykolingvistisk 
förklaring till att inlärare av ett andraspråk lär sig grammatiska strukturer i en speciell 
ordning. Dessa strukturer är ordnade i en viss hierarki av procedurer där inläraren i tur 
och ordning processar strukturerna och tar sig upp på en alltmer avancerad nivå. På 
den lägsta nivån handlar det om tillgång till lexikon (ordkunskap) och sedan följer 
kategoriproceduren (att kunna kategorisera och böja orden), frasproceduren (att 
överföra grammatisk information inom en fras), satsproceduren (att överföra 
grammatisk information inom en sats) och till sist bisatsproceduren (att skilja huvudsats 
och bisats åt). Varje procedur är en förutsättning för nästa: man måste kunna ord för 
att kunna kategorisera och böja dem och man måste kunna kategorisera dem för att 
bygga upp fraser osv.  
 
 
4.1.1  Processning och automatisering 
Procedurerna i Pienemanns teori måste alltså gås igenom i den beskrivna ordningen 
och endast när ett stadie är processat är inläraren redo för nästa steg. Dessa strukturer 
måste sedan automatiseras innan de fungerar i kommunikativa situationer. Därmed 
finns också hypotesen om undervisningsbarhet (Pienemann 1989, i Norrby & 
Håkansson 2007, s. 66), det vill säga att läraren bara bör undervisa om en struktur när 
tidigare stadiers strukturer redan är processade. Elever som ligger på nivån precis under 
den som läraren undervisar om, kan tillägna sig den nya nivån, men de elever som ligger 
långt under klarar inte av att själva producera på den högre nivån.  

Inlärningsgången i processbarhetsteorin är densamma för informella inlärare som 
för formella, vilket tyder på att undervisning inte kan påverka ordningen på inlärningen, 
utan endast möjligen hastigheten. Inlärning sker heller inte i tydliga steg till full 
behärskning av en nivå, utan är en kontinuerlig process där korrekthet uppstår gradvis. 
(Lindberg 1995, s. 103f.). Pienemann (i Pienemann & Håkansson 1999, s. 387f.) utgår 
här från teorier om ett grammatiskt minne, vilket hjälper inläraren att fortsätta inlärning 
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på en högre nivå även om hen fortfarande producerar felaktiga former på den lägre 
nivån. Det grammatiska minnet innehåller specifik information knuten till specifika 
uppgifter och i språkinlärning aktiverar det olika grammatiska associationer till ord, 
vilket hjälper inläraren att konstruera fraser och satser. Det är därmed viktigt att komma 
ihåg att redan vid första förekomst av en korrekt struktur anses nivån processad och 
inläraren redo för nästa procedur, men att inkorrekta former av tidigare strukturer kan 
förekomma under lång tid innan de blivit helt automatiserade. Här blir Chomskys 
begrepp kompetens och performans (beskrivna i Abrahamsson 2009, s. 16) relevanta i 
det att han skiljer på den mentala representationen av en grammatisk struktur 
(kompetensen) och den explicita användningen av den (performansen).  

En inlärare kan alltså ha kunskap om att ordföljden ska vara på ett visst sätt, men 
ändå inte alltid göra rätt när hen talar och skriver. I en vidareutveckling av 
processbarhetsteorin presenterar Flyman Mattsson och Håkansson (2010, ss. 15, 19, 
27) därför i linje med detta en analysmodell där läraren efter att ha identifierat inlärarens 
processningsnivå även studerar graden av automatisering och variation.  
 
 
4.1.2 Processbarhetsteorin applicerad på svenska 
Studier av processbarhetsteorin på bland annat tyska, engelska, japanska och svenska 
har bekräftat att den fungerar oavsett modersmål och målspråk och enligt 
Abrahamsson (2009, ss. 127-129) och Håkansson (2013, s. 152) kan man utifrån teorin 
göra förutsägelser om inlärning av i stort sett alla språk. Dock skiljer sig naturligtvis 
innehållet i varje procedur åt mellan språken och en inlärare måste lära sig 
språkspecifika rutiner för de olika procedurerna i processbarhetsteorin (Pienemann & 
Håkansson 1999, s. 390f.). I det följande förtydligas därför hur teorin fungerar vad 
gäller det svenska språket. 

Nivåerna i processbarhetsteorin går som sagt från ordnivå vidare till frasnivå och 
satsnivå för att sedan på den högsta nivån beskriva samband mellan satser på 
meningsnivå (stegen beskrivna i Pienemann & Håkansson 1999, ss. 398 samt även i 
Norrby & Håkansson 2007, ss. 85-92 och Abrahamsson 2013, s.126f.). På den första 
nivån använder inläraren så kallade invarianta former, dvs. bara oböjda ord och oftast 
ettordsyttranden (springa). På nivå två kommer flerordsyttranden och inläraren kan 
processa viss grammatisk information kring ordklasser och vet att man ska böja olika 
ordklasser enligt olika regler, t.ex. vad gäller plural, bestämdhet och enkla tempus, även 
om t.ex. oregelbunden böjning kommer senare (person springer, personer springde). På nivå 
tre klarar inläraren av att göra kopplingar mellan ord i en fras och till exempel 
kongruensböja adjektiv attributivt (ett grönt träd, två gula bilar), där numerus lärs in först 
och genus senare. Här kan inläraren också producera sammansatta tempus, topikalisera 
adverb, även om inversion lärs in senare, och börja bilda frågekonstruktioner med 
frågeord. Inläraren processar sedan på nivå fyra information över frasgränserna och 
kan överblicka hela satsen, vilket visar sig i till exempel predikativ kongruens (trädet är 
grönt) och inversion i frågor och efter spetsställt adverbial så att den så kallade V2-regeln 
följs (Imorgon springer jag). Här placeras även negationen rätt i huvudsats. På nivå fem ska 
inläraren till sist kunna skilja mellan huvudsats och bisats, det vill säga markera 
skillnaden grammatiskt vad gäller ordföljd och placering av satsadverbial (Förut frågade 
han inte, vem som skulle komma) och föra över grammatisk information över satsgränserna 
så att till exempel adjektivkongruens i relativbisats fungerar (jag såg en katt, som var randig). 
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4.1.3 Teorin i ett vidgat perspektiv 
I föreliggande uppsats används processbarhetsteorin dels som en utgångspunkt i och 
med att undersökningen handlar om elever som redan processat alla fem nivåer, dels i 
ett vidgat perspektiv eftersom den kommer att användas på ett skriftligt material och 
även kopplas till teorier om andra inlärningsgångar och av en fortsatt inlärningsgång 
för bisatsutvecklingen. Därför ska några ord skrivas om detta. 

Pienemanns teori utgår från muntlig produktion och den gäller i grunden endast 
naturlig talproduktion. Teorin testades dock tidigt på svenskt språkbruk både genom 
skriftliga lucktexter (av Hyltenstam 1978) och i muntlig produktion (av Bolander 1988). 
På senare tid har även Norrby och Håkansson (2007, s. 106) och Philipsson (i 
Abrahamsson 2009, s. 128) visat att processbarhetsteorin fungerar även när det gäller 
skriftlig produktion och att det inte föreligger några stora skillnader i vilka strukturer 
man kan producera i tal och skrift.    

I likhet med processbarhetsteorin fann 70-talsforskare såsom Dulay och Burt och 
Krashen (refererade i Abrahamsson 2009, ss. 57-59) vissa regelbundna mönster i 
andraspråksinlärningen och utvecklade teorier om naturliga inlärningsgångar, där 
inlärare oavsett sociala, kulturella, utbildningsmässiga och personliga faktorer, och 
oavsett modersmål, lär sig ett språk i samma ordning, även om hastighet och slutnivå 
kan variera. Detaljerade inlärningsgångar finns därmed för frågekonstruktion, negation 
och ordföljd, där regler lärs in efter varandra i en bestämd ordning från ett starkt 
förenklat system till ett fullt utvecklat (Lindberg 1995, s. 95f). Även Viberg (1990, s. 
340 och i Viberg, Ballardini & Stjärnlöf 1984, s. 5) visar hur andraspråksinlärare 
tenderar att följa inlärningsgångar, vilket innebär att grammatiken lärs in i en viss följd 
och att grammatiska strukturer successivt byggs ut enligt en viss regelbundenhet, t.ex. 
att rak ordföljd lärs in före inversion och att-satser före relativsatser.  
 
 
4.2  Markeringsmodellen   
Eckmans markeringsmodell (1977, beskriven i Norrby & Håkansson 2007, s. 70f.) 
bygger på språktypologiska jämförelser av hur världens språk är uppbyggda. Strukturer 
som är vanliga benämns omarkerade och de som förekommer mer sällan benämns 
markerade och tesen är att markerade strukturer är svårare att lära sig, och att inläraren i 
början av språkutvecklingen föredrar de omarkerade strukturerna. Ett exempel på en 
relativt ovanlig, och alltså markerad, struktur i svenskan är satsadverbialets placering 
efter verbet i huvudsats, varför inlärare av både svenska som första- och andraspråk 
tenderar att först placera satsadverbialet före verbet (Jag inte äta), innan man lär in en 
placering efter verbet (Jag äter inte).  
 
 
4.2.1 Om transfer och typologisk markering 
Markeringsmodellen grundar sig till viss del på det kontrastiva perspektivet, där man 
utgår från att skillnader mellan modersmålet och målspråket är huvudorsaken till de fel 
som andraspråkinläraren gör och hur snabbt inlärningen sker. Med hjälp av så kallad 
transfer överförs strukturer från modersmålet till målspråket, vilket kan resultera i  
språkliga fel. Då talar man om negativ transfer, eller interferens. Detta perspektiv 
dominerade fram till 1960-talet och användes för att förutspå de fel en 
andraspråksinlärare skulle göra och till viss del används det fortfarande idag 
(Abrahamsson 2009, ss. 31-33). Till exempel talar Källström (2012, ss. 24, 198-201) om 
att transfer kan påverka inlärning vad gäller både uttal, ordval och syntax – även om 
man idag också ser hur många andra faktorer spelar in. Så kallad positiv transfer kan 
också hjälpa andraspråksinläraren framåt, vilket ofta sker då språken liknar varandra. 
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Källström talar också om att strukturer som är vanliga i världens språk är lättare att lära 
in, vilket ligger i linje med markeringsmodellen.  

Eckmanns ursprungliga markeringshypotes innebar att 1) de strukturer i målspråket 
som skiljer sig från modersmålet och är mer markerade resulterar i svårigheter, 2) hur 
svåra dessa markerade strukturer blir för inläraren beror på graden av markering och 3) 
de strukturer i målspråket som skiljer sig från modersmålet men inte är markerade, 
innebär inga svårigheter (i Abrahamsson 2009, s. 140). Men fel görs även där 
förstaspråket och andraspråket är lika och inlärare gör inte alltid fel där språken är olika, 
vilket gör att Eckmanns hypotes inte kan användas rätt av. Hyltenstam (1984, i 
Abrahamsson 2009, ss. 141f.) vidareutvecklade därför teorin och lade till att även när 
modersmål och målspråk har samma markerade struktur, innebär markeringen en 
svårighet och inlärare verkar använda den omarkerade strukturen. Andraspråksinlärare 
verkar därmed generellt föredra en omarkerad struktur, även om både förstaspråket 
och andraspråket har samma markerade struktur, och den tidiga språkinläraren kan 
alltså producera omarkerade strukturer som varken finns i modersmål eller målspråk 
(Philipsson 2014, s. 143). Det är också främst de omarkerade strukturerna i 
förstaspråket som verkar överföras genom transfer till andraspråket, vilket talar för att 
markeringsmodellen ändå stämmer (Norrby & Håkansson 2007, s. 70f.). 

Hyltenstam (1984, i Abrahamsson 2009, ss. 149, 245) visar alltså hur typologisk 
markering kan användas för att förutsäga svårigheter och när negativ transfer äger rum 
är det omarkerade strukturer från modersmålet som överförs och ersätter markerade 
målspråksstrukturer, aldrig tvärtom. Oavsett skillnader i modersmål och målspråk 
tenderar också inlärare att ersätta högt markerade drag med omarkerade, varför 
markeringsmodellen är mer användbar än endast det kontrastiva perspektivet. Till 
exempel visar Hyltenstam (i Philipsson 2013, s. 142f.) hur pronominella kopior (flickan, 
som hon är glad) används av samtliga inlärare av svenska som andraspråk oavsett 
förstaspråk – eftersom det är en omarkerad struktur, medan den svenska 
pronomenstrykningen är markerad. Markerade drag i svenskan kan därmed förväntas 
ligga längre fram i inlärningsgången, varför det blir ett relevant verktyg i föreliggande 
undersökning. Nedan följer ett förtydligande av hur det svenska bisatssystemet 
förhåller sig till både inlärningsgångar och markeringsmodellen. 
 
 
4.3 Svenskans bisatssystem 
En mening kan bestå av en eller flera satser och om den består av fler, kallas den för 
en sammansatt mening. Om två eller flera likvärdiga satser bildar mening kallas det för 
samordning och om olika satser binds samman i en mening och en av satserna blir till 
en satsdel i den andra satsen, kallas det för underordning. Det senare är fallet när det 
gäller bisatser, vilka inte kan bilda mening på egen hand utan behöver ingå i en 
överordnad huvudsats (Viberg et al. 1984, s. 51f.). 
 
 
4.3.1 Markerat och omarkerat i svensk bisatsordföljd 
Kännetecknande för svenska bisatser är att de inleds med en bisatsinledare, att de har 
rak ordföljd (subjektet före det finita verbet) och att även satsadverbialet står före detta 
verb, den så kallade BIFF-regeln. Spetsställning av adverb är inte möjlig i bisatser 
(Viberg et al. 1984, s. 55). Svenskan har därmed så kallad grammatisk ordföljd, det vill 
säga att man med hjälp av ordföljden markerar skillnad i satstyp och mellan subjekt och 
objekt i satsen. Få språk har så generella ordföljdsregler för bisats som svenskan och i 
de flesta språk har bisats och huvudsats samma ordföljd, vilket gör att skillnaden i 
ordföljd mellan satstyperna kan ses som en markerad struktur i svenska och därmed ett 
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system som tar lång tid att automatisera för en andraspråksinlärare (Källström 2012, ss. 
141-145). Egentligen är det bisatsens ordföljd med satsadverbialet före verbet som är 
den omarkerade strukturen bland världens språk, vilket ger att det är den som används 
först, innan huvudsatsens ordföljd lärs in och sedan överförs felaktigt även på bisatsen, 
och att det är först på avancerad nivå som skillnaden mellan huvudsats och bisats 
markeras korrekt med hjälp av ordföljden (Ekeroth 2011, s. 85f.). För en 
modersmålstalare av svenska kan den ovan nämnda BIFF-regeln hjälpa talaren att 
genom sin intuition avgöra om satsen är en bisats genom att sätta inte på rätt plats, men 
för andraspråkstalaren är detta inte möjligt, utan här måste andra metoder först 
användas för att avgöra satstyp för att sedan kunna sätta inte på rätt plats (Philipsson 
2013, s. 130). Lindberg (1995, s. 98) visar också hur bisatsens placering som fundament 
försvårar inlärningen av inversion i huvudsats, varför korrekt användning av inversion 
dröjer längre i sådana satser. 

Den grammatiska ordföljden ger också att svenskan har ett platshållartvång, det vill 
säga att alla satser måste ha både subjekt och finit verb och dessutom på rätt plats i 
satsen. Detta system garanterar att skillnaden mellan rak och omvänd ordföljd, och 
mellan huvudsats och bisats, uttrycks tydligt och om inget egentligt subjekt finns, 
infogas antingen ett formellt subjekt (det sitter en katt på trappan), olika former av 
subjektsmarkörer (Det regnar, vet du vem som kommer) eller subjektspronomen (Om 
man vill ha mat, måste man betala) (Källström 2012, s. 147; Ekeroth 2011, s. 86f.). Fel i 
bisatskonstruktionen grundar sig ofta just på detta platshållartvång och inlärare tenderar 
att till exempel utelämna subjektspronomen i bisats, liksom subjektsmarkören som i 
indirekta frågor, då det är möjligt i många andra av världens språk (Viberg et al. 1984, 
s. 53; Källström 2012, s. 154). Just de indirekta frågorna innebär därmed flera markerade 
och därför svårinlärda strukturer. Dels är det ovanligt med olika ordföljd i direkta och 
indirekta frågor (Vem är du?/Jag undrar vem du är.), dels måste man om frågeordet 
fungerar som subjekt även infoga ett som på subjektsplatsen om annat subjekt saknas 
(Jag undrar vem som kommer). Indirekta frågor är heller inte så vanligt förekommande, 
varför de också tar längre tid att lära in (Viberg et al. 1984, ss. 170-172).  
 
 
4.3.2 Olika bisatstyper 
De olika typerna av bisatser är adverbialbisatser (som fungerar som adverbial i 
huvudsatsen), att-bisatser (som oftast fungerar som objekt till vissa verb i huvudsatsen), 
relativbisatser (som används som en beskrivning av ett substantiv) och indirekta frågor 
(Viberg et al. 1984, ss. 52-55). 
 
Bisatstyp Exempel 
Adverbialbisats När jag var liten (bodde jag i Iran). 
Att-bisats (Läraren vill) att vi ska läsa romaner. 
Relativbisats (Där är huset) som jag bodde i förut. 
Indirekt fråga (Jag vet inte) varför han inte kommer. 

Tabell 1 De olika bisatstyperna i svenskan med exempel. Tillhörande huvudsats inom parentes. 

 
Det gäller för inläraren att, förutom att skilja på ordföljden i huvudsats och bisats, också 
att välja rätt bisatstyp och inte heller blanda ihop att-bisatserna med infinitivfraser, vilka 
också inleds med att (att lära sig svenska). En att-bisats kan dock reduceras till en 
infinitivfras (Doktorn lovade att [han skulle] komma), precis som en relativsats kan 
reduceras till en predikativfras (Sockerkaka [som var] uppblött i vatten), men bara om de 
relevanta distinktionerna upprätthålls (Ekeroth 2012, ss. 111, 219, 221). Genom att 
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välja vad som ska stå i bisatsen och vad som ska stå i huvudsats kan man därmed 
markera i texten vilken information som ska stå i förgrund och bakgrund, vilket enligt 
Ekeroth (2012, s. 218) ger bisatsen en mer central status i svenskan än i andra språk. 
Bisatser anses också öka komplexiteten i en mening och uppträder i liten grad tidigt i 
språkutveckling, för att sedan öka enligt inlärningsgången adverbialbisats, att-bisats och 
relativbisats (Viberg et al. 1984, s. 52), vilket kommer att utvecklas i kapitel 5. 

Svenskans relativsatser är alltså de som lärs in sist, vilket möjligen kan förklaras av 
en del markerade strukturer (se Viberg et al. 1984, ss. 172-174). Strukturen som sådan 
är inte heller lika vanlig i alla språk; på turkiska ersätts den istället ofta av en participform 
(Flickan som ler – den leende flickan, i Källström 2012, s. 157). Relativsatsen på svenska står 
dock direkt efter sitt korrelat och inleds oftast av en inledare, t.ex.  som, vilket, var, där 
och då. Ett så stort urval av relativinledare som i svenskan, finns inte i så många språk. 
Persiska har t.ex. bara partikeln ke- för att markera relativ och språk som istället har 
framförställda relativer saknar ofta inledare. Där är ovanligt som relativinledare bland 
världens språk, liksom möjligheten att utelämna relativinledaren som, vilket bara kan 
göras om det finns ett subjekt efter inledaren. I svenskan utelämnar man efter som även 
det led som är identiskt med korrelatet, medan många andra språk, till exempel persiska, 
kurdiska och arabiska, använder ett så kallat resumtivt pronomen här, vilket ger 
pronominella kopior i relativbisatsen (Flickan, som hunden bet henne), en struktur som 
enligt Hyltenstam (i Norrby & Håkansson 2007, s. 72) används av inlärare oavsett om 
den finns i förstaspråket eller inte, vilket tyder på att den är omarkerad (Källström 2012, 
s. 155). Hela det svenska relativiseringssystemet kan också sägas vara markerat eftersom 
alla nominalfraskategorier, både subjekt och olika typer av objekt, kan relativiseras, 
medan den minst markerade strukturen är att relativisera subjektet, och därför är det 
också i sådana relativfraser som de pronominella kopiorna försvinner först hos 
andraspråksinlärare (Abrahamsson 2009, ss. 73f., 146).   

Förutom att de relativa bisatserna har markerade drag är de enligt Halliday (2002, i 
Magnusson 2011, s. 54) utmärkande för ett mer avancerat skriftspråk, genom att de 
bl.a. bidrar till att utveckla nominalfrasen, något som stämmer överens även med 
Skolverkets (2015b) definition av en högre språknivå där både bisatser och 
nominalfraser finns med. 
 
 
4.3.3 De svåra undantagen 
I svenskan är det alltså centralt att markera skillnaden i satstyp genom en grammatisk 
ordföljd. Även i svenskan kan bisatsen dock se ut som en huvudsats eftersom 
bisatsinledare kan utelämnas, satsadverbial inte alltid finns och även huvudsatser har 
rak ordföljd om fundamentet utgörs av subjekt. Detta gäller till exempel att-satserna, 
som kan ha samma ordföljd som huvudsatser och att kan utelämnas i vissa fall – även 
om det aldrig är fel att sätta ut (Källström 2012, s. 143; Viberg et al. 1984, s. 53). 

Just detta med så kallade strykningsformationer, det vill säga att utelämna delar av 
bisatsen, är en viktig del av framförallt skriftspråksutvecklingen och hänger ihop med 
en mer formell syntax för både första- och andraspråksinlärare av svenska. Till exempel 
gäller detta att utelämna hjälpverbet ha (jag tror att jag [har] tappat nycklarna) och att 
stryka det relativa som (nycklarna [som] jag tappat), medan det anses vara mer informellt 
språkbruk att stryka inledaren att (jag tror [att] jag tappat nycklarna) (Ekeroth 2011, s. 
229f.). Platshållartvånget har även undantag vid samordnade satser och i infinitivfraser 
då man kan utelämna det andra subjektet om det har samma referens som det första 
och skulle ha stått i fundamentet (Hon skuttade ur sängen och [hon] tassade bort till 
Tommy; Hon lovade att [hon skulle] komma). Att på liknande sätt stryka någon del av 
satsen får därmed ett uttrycksvärde och ett korrekt utelämnande inträder sent i 
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andraspråksutvecklingen. Även inlärare på lägre nivå utelämnar dock ibland ha i bisats, 
men på ett felaktigt sätt och den högre stilgraden på språket kan naturligtvis bara antas 
vara inlärd om inläraren i övrigt behärskar platshållartvånget (Ekeroth 2011, s. 88f.).  

 
 
 

5. Tidigare forskning  
 
En stor del av världens andraspråksforskning har fokuserat på språkliga strukturer och 
grammatik, mycket i USA, men även i Europa, där framförallt interimspråksteorin och 
processbarhetsteorin fått stort genomslag. I Sverige kom andraspråksforskningen igång 
runt 1970 som en följd av den då ökade invandringen och idag är svenska som 
andraspråk det tredje bäst dokumenterade, efter engelska och tyska, och stort fokus har 
riktats på markering, språktypologi och språkprocessning (Norrby & Håkansson 2007, 
ss. 63, 77). Det följande avsnittet behandlar främst forskning om inlärningsgångar och 
bisatsutveckling och innehåller även en fördjupad genomgång av den forskning av 
Viberg som uppsatsens resultat kommer att jämföras med. 
 
 
5.1 Forskning om inlärningsgångar i och utanför Sverige  
Med start på 1960-talet kom inlärningsprocessen att studeras mer aktivt och forskarna 
pratade om inlärare istället för elever och studerade även inlärning utan formell 
undervisning. Inläraren blev därmed mer aktiv och man anlade ett psykolingvistiskt 
perspektiv där man närmade sig förstaspråksforskningens teorier om att grammatik lärs 
in i bestämda stadier och att inläraren på väg till full kompetens bygger upp en slags 
övergångsgrammatik. Mest känd blev Larry Selinkers term interlanguage, vilket på 
svenska blev inlärarspråk. Man såg andraspråksutvecklingen som att inläraren lär sig 
grammatiken successivt i en särskild inlärningsordning och under tiden kännetecknas 
inlärarspråket av strategier såsom transfer, förenkling, övergeneralisering, helfraser och 
undvikande. Transfer hade tidigare setts som den viktigaste påverkansfaktorn på 
inlärarspråket, men blev nu alltså bara en liten del av ett större system, vilket gjorde 
interimspråksteorin till ett paradigmskifte i forskningen. Även felanalysen kritiserades 
och man såg nu både det som var fel och det som var rätt som en del av utvecklingen 
(Norrby & Håkansson 2007, s. 68f.). 

Forskningen på inlärningsgångar fick sin början bland annat med Dulay och Burts 
morfemstudier på 1970-talet (beskrivna i Abrahamsson 2009, ss. 57f., 61) där man fann 
att inlärare från olika bakgrund och med olika undervisning lärde sig engelska morfem 
i samma ordning. Därmed kunde de fastslå en inlärningsordning som fungerade oavsett 
sociala, kulturella, utbildningsmässiga och personliga faktorer, och oavsett modersmål 
och ålder. Forskarna har därefter fortsatt att studera även andra inlärningsgångar än 
morfem, framförallt vad gäller syntax, placering av negation samt frågekonstruktion. 
Grammatiska strukturer som undersökts i svenskan är bland annat ordföljd i huvudsats 
och bisats, negationens placering, relativsatser samt böjningar av substantiv, adjektiv 
och verb. Vad gäller ordföljden går det urskilja utvecklingsstadier, medan det är svårare 
vad gäller böjningen (Norrby & Håkansson 2007, s. 77). 

Inlärningsgången för negationens placering i svenska har studerats både med hjälp 
av skriftliga lucktest (Hyltenstam 1978) och i tal (Bolander 1988). Hyltenstam (i Norrby 
& Håkansson 2007, s. 78; Flyman Mattsson & Håkansson 2010, ss. 54-56) beskrev 
inlärningsgången med att negationen först placeras före verbet i alla satser (fågeln inte 
flyger), sedan lärs regeln för huvudsats in och negationen placeras efter verb oavsett 
satstyp (fågeln flyger inte/där är fågeln, som flyger inte), medan inläraren till slut gör skillnad 
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på ordföljden i huvudsats och bisats (där är fågeln, som inte flyger). Hyltenstam såg också 
att om hjälpverb finns med i satsen, flyttar negationen till efter verbet i huvudsats något 
tidigare, samtidigt som korrekt placering i bisats försenas, eftersom regeln tolkas som 
att satsadverbialet ska placeras före huvudverbet (Hon vill inte sova, Flickan, som vill inte 
sova). Bolander kunde i sin undersökning (beskriven i Philipsson 2013, s. 136f.) både 
bekräfta Hyltenstams resultat och lägga till att även förekomsten av enkla finita former 
av vara eller modala hjälpverb gör att placering av negation förenklas. Hon kunde också 
se att inlärarna först behärskar just negationen inte och att andra satsadverbial kommer 
senare. Andra forskare har senare visat hur denna inlärningsgång är densamma oavsett 
om det undersöks med hjälp av skriftliga test eller inspelade samtal, och att den gäller 
oavsett utbildning, kunskaper i andra språk och modersmål (Norrby & Håkansson 
2007, s. 80f.; Philipsson 2013, s. 136). 

Svenskans frågekonstruktion har studerats av Philipsson (2013, s. 144f., även 
beskriven i Abrahamsson 2007, s. 71f.) både i tal, skrift och så kallade grammatikalitets-
bedömningstest. Direkta och indirekta frågor har på svenska olika ordföljd, en skillnad 
som enligt Philipsson behärskas först på det tredje stadiet i utvecklingen. Även på det 
första stadiet har dock de indirekta frågorna (bisatserna) målspråksenlig rak ordföljd 
(berätta varför han är arg), men det beror på att inlärarna ännu inte behärskar omvänd 
ordföljd och alltså använder rak även i direkta frågor (Varför han är arg?). På det andra 
stadiet har omvänd ordföljd lärts in och används därmed på både direkta och indirekta 
frågor (berätta varför är han arg), medan inläraren alltså först på det tredje stadiet har 
korrekt ordföljd i både direkta och indirekta frågor. På det fjärde stadiet föreslår 
Philipsson en korrekt användning av subjunktionen om, vilken han menar uppkommer 
sent i utvecklingen, och på det femte korrekt användning av platshållarmärket som i 
indirekta frågor, vilket på tidigare stadier felaktigt utelämnas efter vem, vad, vilket och 
vilka (Jag undrar vilka [som] är där).  

 
 
5.2 Forskning om bisatser 
Under 1980-talet fokuserade projektet Språkutveckling och undervisningsmodeller 
(SUM) på inlärningsgångar i svenska som andraspråk. Forskare som deltog var bland 
annat den redan nämnda Maria Bolander, som studerade inlärningsgången för omvänd 
ordföljd och placering av negationer och adverb, Monica Axelsson, som studerade 
inlärningsgången för adjektiv, samt Åke Viberg, som studerade gången för verb och 
bisatser (presenterat i Viberg 1990, s. 338), vilket presenteras senare i avsnittet. 

I stort har forskningen visat att de problem som andraspråksinlärare möter vad gäller 
de svenska bisatserna framförallt uppstår vid negationens placering, indirekta frågor, i 
valet av bisatsinledare och i användningen av relativsatser (Flyman Mattson & 
Håkansson 2010, s. 59). 
 
 
5.2.1 Bisatser och språknivå 
Flera studier har ägnats bisatsanvändningen hos modersmålstalare av svenska och på 
vilket sätt den är knuten till utvecklingen av ett mer avancerat och komplext språk. 
Bland annat visar Hultman och Westman (1977, beskrivet i Flyman Mattsson & 
Håkansson, s. 66 och i Norrby & Håkansson 2007, s. 108f.) i sin studie av 
gymnasieuppsatser  hur bisatsanvändning på tidiga stadier kännetecknas av utveckling, 
men att språket på en mer avancerad nivå snarare innebär en minskning av bisatser 
eftersom språket då koncentreras. Andelen bisatser relaterades i deras undersökning till 
det betyg eleven fick. Elever som fått betyget 1 (lägst) visade sig ha högre andel bisatser 
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(57%) och för betyg 5 (högst) låg bisatserna på 45%, vilket visar att språket behöver 
koncentreras för att nå en högre nivå.  

Liknande resultat återfinns hos Pettersson (1982, refererad i Flyman Mattsson & 
Håkansson 2010, s. 34). Han jämförde mellanstadieelever, gymnasieelever och vuxna 
och fann att utvecklingen för modersmålstalare av svenska går från korta huvudsatser 
på mellanstadienivån, till att gymnasister skiljer på olika typer av information med hjälp 
av huvudsats och bisats, medan den vuxne koncentrerar språket med färre bisatser, 
utan att för den skull ta bort information. Ett moget språk kännetecknas enligt 
Pettersson således av längre satser, men färre bisatser, längre nominalfraser och större 
ordvariation, vilket gör det mer förtätat, innehållsrikt, varierat och uttrycksfullt. 

I projektet Svenska i och utanför Sverige studerade Norrby och Håkansson (2007, 
s. 96) inlärare av svenska både som andraspråk vid Malmö Högskola och 
främmandespråk vid University of Melbourne. Man jämförde utvecklingen i de olika 
grupperna, men även muntlig och skriftlig produktion, grammatisk nivå och språklig 
komplexitet samt relationen mellan grammatisk och pragmatisk förmåga. Resultaten 
jämfördes även med Hultmans och Westmans studie ovan och forskarna använde 
bland annat bisatser som ett mått på språklig komplexitet. Här visar dock Norrby och 
Håkansson (2007, s. 112) även att komplexiteten varierar med vilken typ av inlärare 
man är, om man vågar ta risker och använda fler bisatser även om det blir fel, eller om 
man undviker dessa för ett mer korrekt språk.  
 
 
5.2.2 Inlärningsgång för bisatstyp 
Forskarna i SUM-projektet var de första som studerade inlärningsgångar utifrån det 
svenska språket och informanterna var då vuxna inlärare med polska, spanska och 
finska som modersmål, vilka fick intensivundervisning (33 timmar per vecka) i svenska 
under 18 veckor. Viberg tog i sin undersökning dock avstamp i tyska, brittiska och 
kanadensiska  forskningsprojekt som studerat bisatsutvecklingen hos framförallt vuxna 
invandrare. Under 1970-talet visade till exempel det så kallade Heidelbergprojektet 
(Klein & Dittmar 1979, refererat i Viberg 1990, s. 338) en inlärningsgång för bisatser 
där adverbialbisatser uppträder först, följt av att-bisatser medan relativbisatser 
uppträder sent i andraspråksutvecklingen. Att relativbisatserna är få hos 
andraspråksinlärare jämfört med infödda talare, bekräftades även av d’Angelajan (1981, 
refererad i Viberg 1990, s. 338), vilket stöder inlärningsgången.  

Viberg utgick i sin studie från insamlat material från 30 informanter i SUM-projektet, 
vilka var jämnt fördelade vad gäller modersmål och där hälften ansågs ligga på hög nivå 
vid undervisningens start och hälften på låg (kategoriseringen är från Viberg 1990, s. 
340 och uttrycken hög och låg nivå kommer därför att användas i nedanstående 
genomgång). Informanterna intervjuades vid tre tillfällen, varav den första och sista 
intervjun användes som data i de presenterade resultaten, därav kategorierna Låg/Hög 
nivå 1 respektive Låg/Hög nivå 3 i nedanstående tabeller.  

Viberg (1990, ss. 339-342) fann i sin studie stora skillnader i bisatskonstruktion 
mellan inlärare på hög nivå och på låg nivå, men kunde också se en viss utveckling över 
tid. På de lägre stadierna ser Viberg en tendens mot att inte använda bisatser alls utan 
endast implicit visa relationer mellan olika satser, men att inlärarna ganska snart 
uppvisar bisatsinledare av olika slag, till exempel när, om och därför att. Nästa steg i 
utvecklingen blir även i Vibergs undersökning att-bisatserna, även om de fortfarande 
ofta avviker i formellt hänseende, till exempel vad gäller ordföljd och val av inledare. 
På hög nivå ser Viberg (1990, s. 343) vidare en ökning av det totala antalet bisatser, 
vilket han tolkar som att bisatskonstruktion i sig innebär utveckling. Vad gäller 
fördelning av bisatstyp ser han även att inlärare på hög nivå närmar sig infödd svenska 
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i och med att andelen adverbialbisatser minskar och relativbisatserna ökar jämfört med 
inlärare på låg nivå, där adverbialbisatserna dominerar. Detta resultat visas i tabell 2 och 
bekräftar därmed till viss del Heidelbergprojektets föreslagna inlärningsgång.  

 

Tabell 2  Fördelningen av bisatstyper i Viberg (1990, s. 343), antal inom parentes. 

 
Vibergs (1990, s. 344) slutsats blir att relativbisatser lärs in senare än adverbials- och 

att-bisatser och att de även på hög nivå är underrepresenterade hos andraspråksinlärare, 
vilket tyder på att de utgör en mer komplex struktur. Resultaten visar dock ingen tydlig 
inlärningsgång från adverbialbisatser till att-bisatser, även om de förra är mer frekventa 
på låg nivå och därmed möjligen lättare att lära in.  
 
 
5.2.3 Inlärningsgång för bisatsinledare 
Vad gäller bisatsinledare visar Viberg (1990, s. 346f.) att inledarna när, om och därför att 
dominerar i informanternas adverbialbisatser, både på låg och hög nivå. Mest intressant 
är dominansen av därför att, på bekostnad av för att och så att som är vanligare bland 
infödda talare av svenska. Andra inledare som eftersom, fast, trots att, innan etc. uppträder 
senare i utvecklingen, vilket förklaras både av utvecklingssteg och av undervisningens 
innehåll. Före att-bisatserna dominerar på liknande sätt ett fåtal verb i Vibergs material: 
tro, säga, tycka och veta, vilket däremot överensstämmer med undersökningar av svenskt 
talspråk. Progressionen här verkar gå från att verbet tro är starkt överrepresenterat på 
låg nivå, till att andelen säga och tycka ökar på högre nivå, liksom även användningen av 
flera olika verb (även t.ex. berätta, känna, märka, skriva, föreslå) (Viberg 1990, s. 347).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bisatstyp Låg nivå 1 Låg nivå 3 Hög nivå 1 Hög nivå 3 Infödd talare 
Adverbialbisats 57% (88) 44% (162) 43% (154) 38% (199) 27% 
Att-bisats 30% (46) 36% (132) 27% (96) 32% (169) 37% 
Indirekt fråga 7% (11) 15% (54) 10% (36) 10% (52) 9% 
Relativbisats 6% (10) 6% (23) 19% (69) 20% (106) 28% 
Totalt antal 155 371 355 526  

Inledare Låg nivå 1 Låg nivå 3 Hög nivå 1 Hög nivå 3 
när 28 43 39 54 
om 14 51 50 76 
därför att 35 56 32 27 
för att 10 3 8 12 
så att - 2 5 7 
då - 2 - - 
innan - - 2 3 
medan - 1 - 1 
tills - - - 3 
fast - - 3 3 
trots att - - - 2 
även om - 2 2 - 
än - 1 - 1 

Tabell 3 Bisatsinledare i adverbialsatser (Viberg 1990, s. 346), totalt antal förekomster 
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Vad gäller indirekta frågor verkar dessa i hög grad styras av verbet veta, vilket också 
är samstämmigt med svenskt talspråk, och inlärningsgången går här mot att även 
använda andra verb såsom undra, fråga, höra etc. I Vibergs undersökning (1990, s. 349) 
svarade verbet veta för 82% av de indirekta frågorna på den lägsta nivå, medan siffran 
sjunker till 50% på den högsta nivån. Frågeordet vad är vidare den vanligaste inledaren 
av den indirekta frågan, och på samma sätt är dominansen störst på låg nivå och Vibergs 
hypotes är att andelen vad sedan sjunker till förmån för andra frågeord, men eftersom 
antalet indirekta frågor i materialet är så litet, avstår han från att dra några slutsatser.  

Som inledare till relativsatserna i Vibergs material dominerar som. Störst dominans 
återigen på låg nivå, men fortfarande på hög nivå finns en stor övervikt av som-satser, 
vilket det även är i talad infödd svenska. I Vibergs material finns heller inga exempel på 
genitiv (vars) eller proposition (vilket), vilka också främst är skriftspråkliga. På hög nivå 
finner dock Viberg ett fåtal fall av kontaktrelativer, dvs. där inledaren har utlämnats på 
ett korrekt sätt. Här kan således också en stilistisk nivå påvisas och Viberg påpekar 
också att de två belägg av vilken han funnit på låg nivå är stilistiskt avvikande i talspråk 
(Viberg 1990, s. 351f.). 

Val av inledare är inget stort problem i Vibergs studie, utan de avvikelser som finns 
där handlar om en tendens att utelämna prepositionen i relativsatser med rums-
funktion (t.ex. en affär, som man kan köpa socker [i]). Han finner också några avvikelser 
i form av pronominella kopior (t.ex. såna personer, som dom kan lämna nån tia åt dig), 
dock utan att det kan förklaras av modersmålet (Viberg 1990, s. 352f.). 

 
 
5.3 Studier av idiomatisk svenska 
Störst intresse har forskningen visat de tidiga stadierna av inlärningsprocessen, och ju 
mer inlärarspråket liknar målspråket, desto svårare är det också att få syn på både fel 
och utvecklingstendenser, trots att även ett avancerat inlärarspråk skiljer sig från infödd 
svenska. Internationella studier vad gäller andraspråksinlärare har till exempel visat att  
de tenderar att använda ett enklare, mer vardagligt språk och fler talspråkliga drag samt 
att de är mer ordrika och informella och mindre stilistiskt anpassade och akademiska 
(Hinkel 2003; Silva 1993; Reynolds 2005 och Schleppegrell 2004, alla återgivna i 
Magnusson 2011, ss. 27-29).  

Två svenska forskningsprojekt under 1980- och 90-tal har också kretsat kring nivån 
”nästan infödd” och studerat både tal och skrift. Dels projektet Svenskan hos 
tvåspråkiga gymnasielever under Hyltenstam (1987) med material från elever som i tal 
ansågs kunna tas för infödda talare, dels Ekbergs (1995) projekt Svenskan hos barn 
födda i Sverige av invandrade föräldrar (båda beskrivna i Ekberg 2013, s. 260f.).  Ekberg 
(2013, ss. 259, 262) visar att grammatisk kompetens inte bara handlar om att undvika 
fel utan också om att använda alla konstruktioner som finns. En helt idiomatisk svenska 
innebär därmed att behärska svenskans grammatik och även att veta när, hur och hur 
ofta språkliga konstruktioner, fraser och satser ska användas, men att belägga sådan 
förmåga är enligt Ekberg nästintill omöjligt. Hon visar dock hur idiomatisk svenska 
även är mer stereotyp i den bemärkelsen att enspråkiga barn gör mer likartade val vad 
gäller olika konstruktioner, såsom till exempel presenteringskonstruktionen ”det är”, 
men också i valet av olika typer av samordningar och partikelverb. Flerspråkiga barn 
har däremot färre sådana färdiga val att ta till och måste därmed förlita sig på 
grammatiska regler och möjligen egen kreativitet (Ekberg 2013, ss. 269-274).   

Både Hyltenstam och Ekberg kommer också fram till att avancerade inlärare gör 
samma fel som inlärare på lägre nivåer, men i mindre omfattning. Till exempel är V2-
regeln svår att automatisera för andraspråkstalare som kommit i kontakt med svenskan 
som ungdom eller vuxen och utebliven inversion kan därför förekomma även hos 
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avancerade inlärare, speciellt under stress och trötthet. Tidiga inlärare gör generellt sett 
färre fel och då handlar det oftast om ordböjning, kongruens, felplacering av 
satsadverbialet eller utelämnat subjektspronomen i bisats (Ekberg 2013, ss. 262-264).  
 
 
 

6. Metod 
 
Uppsatsen har ett språkstrukturellt perspektiv och utifrån ovan nämnda teorier om bl.a. 
inlärningsgångar, kommer elevtexter från det nationella provet i svenska som 
andraspråk 1 och 3 att studeras genom en grammatisk analys med fokus på ett antal 
variabler i texternas bisatser. 
 
 
6.1 Val av metod 
För att studera en grammatisk variabel lämpar sig analys utifrån elevtexter väl. Det 
skrivna ordet har dessutom fördelen att det är beständigt och kan studeras vid 
upprepade tillfällen. Ingen påverkan eller tolkning sker heller av mig som läsare, vilket 
kan vara en risk då muntligt material transkriberas. Det nationella provet skrivs också 
av alla elever i hela Sverige som läser kursen just då och det genomförs under samma 
dag och tid och utifrån centralt fastställda rutiner. Detta säkerställer en likvärdighet i 
genomförandet och materialet utgör därmed en ovärderlig källa till kunskap. Att studera 
både kurs 1 och 3 var viktigt för att se hur den avancerade inläraren utvecklas, även om 
det i uppsatsen inte är samma elever utan ett mer generellt urval. Det blir därmed en 
tvärsnittsstudie där utveckling simulerats  genom att inlärare på olika nivå jämförs vid 
ett och samma tillfälle, en metod som enligt Norrby & Håkansson (2007, s. 216) bygger 
på antagandet att alla elever följer samma inlärningsgång, vilket ju också är 
grundantagandet i föreliggande uppsats.  
 
 
6.2 Material 
Totalt 12 uppsatser från 2015 års frisläppta nationella prov i svenska som andraspråk, 
sex stycken från kurs 1 och sex stycken från kurs 3, ligger till grund för studien. Sex 
uppsatser från varje kursprov är ett lämpligt antal för att inom ramen för denna 
begränsade uppsats ha möjlighet att fördjupa sig i varje text, samtidigt som en viss 
bredd ändå uppnås. 
 
 
6.2.1 Urval och avgränsningar 
I både kurs 1 och 3 har uppsatser bedömda med betyget C valts, eftersom det i 
bedömningsanvisningarna anges specifikt att variation i bisatstyp ”kan vara givande att 
iaktta” för kurs 1 och att ”ett varierat bisatsbruk” är typiskt för den vetenskapliga 
texttyp som provet i kurs 3 testar och kräver anpassning till på C-nivå (Skolverket 
2015a, s. 29; 2015b, s.  17). Att inte högre betygssteg (B-A) valts, beror på att 
undersökningen handlar om utveckling efter processbarhetsteorins fem nivåer och 
därmed torde mellannivån vara mer givande att studera. Eftersom provet i kurs 3 utgörs 
av en utredande text, benämnt pm, har även det utredande alternativet för kurs 1, 
benämnt inlägg, valts (detta prov har även ett argumenterande alternativ).  

Uppsatserna har samlats in med hjälp av provgruppen för nationella prov vid 
Uppsala Universitet. Denna grupp konstruerar proven och samlar också in resultat 
genom att lärare varje år skickar in kopior på genomförda prov från elever födda ett 
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visst datum (Skolverket 2019b). I provgruppens arkiv i Uppsala Universitets lokaler 
finns därmed ett stort antal  uppsatser (och även läsförståelseprov och bedömning av 
det muntliga delprovet), men av sekretesskäl får endast frisläppta prov användas för 
forskning. Det nyaste provet utan sekretess är från 2015, varför det har valts för denna 
undersökning. Efter kontakt med provgruppen valdes de 12 proven ut enligt 
nedanstående procedur, hämtades upp från arkivet och kopierades. 

Utifrån variablerna kurs (SVA), betyg (C) och genre (utredande) genererades en lista 
på 20 respektive 22 uppsatser. Därefter rensades uppsatser skrivna på komvux bort, 
liksom den enda uppsats skriven på yrkesprogram som fanns i båda grupperna, detta 
för att uppsatserna skulle vara så likvärdiga som möjligt. Eftersom undersökningen 
fokuserar på en språklig aspekt, togs även uppsatser som i aspektbedömningen av 
”språk och stil” fått betyg lägre än C bort, samt även den enda uppsats i kurs 3 som 
vad gäller språk bedömts med A. Slutligen valdes varannan uppsats på listan och en 
första genomläsning utifrån processbarhetsteorin gjordes för att bekräfta att eleverna 
hade processat grammatiken upp till nivå fem och därmed bland annat uppvisar skillnad 
i ordföljd i huvudsats och bisats. En uppsats i varje kurs fick då läggas åt sidan eftersom 
jag inte fann några belägg för den högsta nivån och då valdes nästa i turordningen.  

Kön kommer inte att betraktas som aktiv variabel i analysen då det inte antas ha 
någon påverkan på bisatskonstruktion; de variabler som forskarna brukar ta hänsyn till 
är främst ålder, tidigare inlärda språk, om språket lärs in som främmande eller 
andraspråk samt formen på inlärningen (Norrby & Håkansson 2007, s. 215), men då 
slumpen gjorde att de fyra första uppsatserna blev jämnt fördelade över könen, valde 
jag att ta en av varje kön även bland de nästkommande på listan. Därmed är uppsatserna 
både från kurs 1 och 3 skrivna av tre pojkar och tre flickor. 
 
 
6.2.2 Materialets karaktär  
Texterna som undersöks är således autentiska elevlösningar från det nationella provet i 
svenska som andraspråk våren 2015. Materialet är kopior från provgruppens arkiv på 
Uppsala Universitet och finns därmed inte i digital form. Provet är frisläppt, men jag 
har ändå valt att inte ange några detaljer i de exempel som skrivs ut i resultatdelen. 
Namn på texter och personer har därför bytts ut mot [berättelsen] eller [xx]. 
Uppgifterna i både kurserna är av utredande karaktär och källanvändning krävs, varför 
de också innehåller en del citat. Bisatser i dessa citat är inte med i analysen, men det kan 
naturligtvis tänkas att användningen av citat och referat inspirerar till vissa 
konstruktioner som inte skulle finnas med i elevtexterna om de skrivits helt friställda 
från annat material. Jag har inte läst de artiklar texterna hänvisar till, men har detta i 
åtanke vid analys av materialet.  

Uppgiften i kurs 1 innebär att skriva ett utredande inlägg utifrån en given situation 
och frågeställning och de textaktiviteter som efterfrågas är att resonera kring ett 
problem, diskutera en lösning och presentera något från en angiven källa i det 
tillhörande texthäftet för att underbygga det egna resonemanget. Texten ska vara mellan 
300 och 600 ord lång. Uppgiften i kurs 3 innebär att skriva ett utredande pm som med 
utgångspunkt i en given frågeställning ska innehålla fakta och åsikter från flera olika 
källor, en analys av dessa samt en slutsats. Rekommenderat omfång är 600-800 ord. 
Eleverna får en inledning som de rekommenderas använda ordagrant, varför 
inledningen i dessa texter inte tagits med i resultatet. Källanvändningen ökar också i 
kurs 3, varför texterna där är mer referattyngda. 
 I kurs 1 är tre texter handskrivna och tre skrivna på dator, i kurs 3 är två handskrivna 
och fyra skrivna på dator. Möjligen kan detta påverka resultatet, men eleverna får vid 
nationella prov inte använda några andra hjälpmedel än tvåspråkig ordbok och 
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stavningskontroll. Då denna studie endast undersöker meningsbyggnad och 
grammatisk förmåga, anses underlaget därför ändå pålitligt. 
 
 
6.3 Databearbetning och analysmetod 
När elevtexterna samlats in och anonymiserats påbörjades analysen av dem utifrån 
uppsatsens frågeställningar. Texterna lästes först igenom en gång och alla bisatser 
markerades med olika färg: adverbialbisatser med gult, att-bisatser med grönt, indirekta 
frågor med blått och relativsatser med orange. Avvikelser markerades med en svart ring 
och strykningar av ord markerades med röd ring. Det totala antalet bisatser räknades, 
liksom antalet i de olika underkategorierna. Bisatsinledarna i adverbial- och 
relativsatserna skrevs ned bredvid kategorin och all information fördes sedan över i de 
tabeller som visas i resultatdelen.  

Uppsatsen tar därmed sitt avstamp i en kvantitativ variabelanalys, där variablerna 
bisatstyp, bisatsinledare, föregångsverb samt grammatiska och idiomatiska avvikelser 
undersöks, beräknas och jämförs. Efter den första genomläsningen av texterna 
jämfördes resultaten med Vibergs (1990) undersökningar och den inlärningsgång för 
bisats som han presenterar. Utifrån denna analys fås (enligt Lagerholm 2005, s. 43f.) 
även en indikator på textens stilistiska tendens, det vill säga om bisatskonstruktionen är 
varierad. Vid en andra genomläsning studerades sedan de inringade avvikelserna och 
strykningarna närmare för att se hur långt eleven kommit i sin skriftspråksutveckling 
(se avsnitt 4.3.3 och 5.2.1) och metoden övergick här till en något mer kvalitativ 
stilanalys, med fokus på den vetenskapliga stilen. En stilanalys innebär både kvantitativa 
och kvalitativa inslag (Lagerholm 2005, ss. 86, 91f.) och både variation i bisatstyp, 
inledare, föregångsverb och att eleven behärskar undantag och strykningar, kommer att 
ses som indikatorer på ett mer avancerat skriftspråk och en mer vetenskaplig stil.  

 
 
6.4 Forskningsetiska överväganden  
Det material som lärare skickar in till provgruppens arkiv innehåller uppgifter om kurs, 
skola, betyg och kön och på de flesta uppsatserna står även elevens namn. Inga 
uppgifter om elevens ursprung finns angivet, förutom på ett fåtal uppsatser, där läraren 
själv skrivit dit det. Detta har dock inte tagits med i uppsatsen och elevtexterna är även  
anonymiserade vid kopiering enligt provgruppens rutiner. Inga längre textutdrag som 
kan kopplas till enskilda individer publiceras heller i denna uppsats. Uppsatserna i kurs 
1 är till sin natur mer personliga och skribenterna använder sig ofta av egna 
erfarenheter, vilket man måste ta hänsyn till i valet av textutdrag. Provet i kurs 3 är av 
mer vetenskaplig karaktär och uppsatserna innehåller därmed få, om ens några, 
personliga eller känsliga uppgifter.  Nationella prov som inte omfattas av sekretess är 
annars allmän handling (Skolverket 2019b) och eftersom uppsatserna finns i Uppsala 
Universitets databaser, är de tillgängliga att använda för undersökningar såsom denna.  
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7. Resultat och analys 
 
Uppsatsens frågeställningar besvaras i det följande var för sig och svaren används sedan 
tillsammans för att i slutsatsen besvara huvudsyftet att beskriva hur 
bisatskonstruktionen utvecklas i skrift hos flerspråkiga gymnasielever efter att nivå fem 
i processbarhetsteorin har nåtts. Frekvenserna i 7.1 och 7.2 redovisas endast kursvis 
och inte för varje uppsats, men fördelningen av bland annat bisatstyp och inledare  ser 
likartad ut i alla uppsatser. Resultaten kommer att jämföras med Vibergs (1990) och 
analyseras utifrån teorierna om inlärningsgångar och markerade och omarkerade 
strukturer i svenskans bisatssystem.  
 
 
7.1 Bisatstyper i materialet 
Den första frågeställningen att besvara är vilka typer av bisatser som finns i elevernas 
texter. Alla bisatstyper finns representerade i både kurs 1 och 3 och fördelningen är 
relativt lika i båda kurserna: lägst andel har de indirekta frågorna, sedan kommer 
adverbialbisatserna följda av att-bisatserna och störst andel, 38 respektive 41 procent, 
utgörs i båda kurserna av relativbisatserna. Resultatet visas nedan i tabell 4 enligt samma 
modell som Vibergs (1990) resultat i avsnitt 5.2.2 i denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 
 

 
I kurs 1 ligger adverbialbisatserna och att-bisatserna nära varandra, men redan där har 
den övervikt för adverbialbisatser som enligt Viberg (1990) finns hos tidiga inlärare, 
försvunnit. I kurs 3 är att-bisatsernas övervikt gentemot adverbialbisatserna mer 
markant, vilket tyder på att utvecklingen går vidare åt samma håll. Den bisatstyp som 
dominerar materialet är istället relativbisatserna, vilka ligger betydligt högre än i Vibergs 
material och i förhållande till den infödda svenska han jämför sina resultat med. 
Möjligen kan man här se en fortsättning av inlärningsgången för bisats (adverbialbisats 
– att-bisats – relativbisats) och att de bisatstyper som kommer in senare i utvecklingen 
fortsätter att öka, något som kommer att diskuteras vidare i avsnitt 8. En del av 
förklaringen kan förmodligen också hittas i att Vibergs material är muntligt och att 
relativsatserna mer hör ihop med skriftspråkets utveckling (se Halliday i Magnusson 
2011). Utvecklingen utgörs dock även av fler aspekter än bisatstyp, varför en vidare 
genomgång enligt Vibergs inlärningsgång krävs. 
 
 
7.2 Bisatsinledare och föregångsverb 
Uppsatsens andra frågeställning var att undersöka valet av bisatsinledare och 
föregångsverb till att-bisatser. Vad gäller adverbialbisatserna är när den dominerande 
inledaren i båda kurserna, vilket även är en av de dominerande inledarna hos Viberg 
(1990). I hans undersökning dominerar sedan om, vilket även stämmer överens med 

Inledare Kurs 1 Kurs 3 Vibergs högstanivå 
Adverbialbisats 27% (52)  21% (46) 38%  
Att-bisats 28% (53) 33% (72) 32% 
Indirekt fråga 7%   (14) 5%   (11) 10% 
Relativbisats 38% (71) 41% (90) 20% 
Totalt antal 190 219  

 Tabell 4 Förteckning över bisatstyp (antal inom parentes). Vibergs sista intervju (hög nivå 3) används 
som jämförelse 
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texterna i kurs 1 där inledarna om, eftersom och för att följer i antal. Texterna i kurs 3 
innehåller däremot endast ett om, men har även de ett större antal eftersom och för att. 
Den nya inledaren i kurs 3 är istället innan. Ingen av adverbialbisatserna, varken i kurs 
1 eller 3 inleds dock av därför att, en inledare som var vanlig hos Vibergs informanter. 
Alla inledare syns i tabell 5 nedan, men resultatet stämmer i stort med inlärningsgången 
hos Viberg, som menar att när, om och därför att uppkommer tidigast i utvecklingen, 
medan eftersom, trots att och innan kommer senare (se avsnitt 5.2.3 i denna uppsats). Att 
för att och så att används istället för därför att i de undersökta elevtexterna, och att även 
fler olika inledare används, visar möjligen att informanterna i denna uppsats närmat sig 
infödd svenska och ligger på en högre språklig nivå. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Större skillnader finns bland föregångsverben till att-satserna (se tabell 6), vilket 

delvis torde kunna förklaras av att texttypen i kurs 3 är mer saklig och vetenskaplig och 
dessutom kräver en ökad källanvändning, vilket medför fler referatmarkörer såsom 
skriva, vilket är det mest frekventa föregångsverbet i kurs 3, och mena, men också de 
mer formella konstatera, påpeka och hävda. I kurs 1 får texten vara mer personlig och 
verb som tänka, tycka och tro passar därmed bättre. I båda kurserna används dock verbet 
vara i relativt stor utsträckning och variationen av verb är stor, det senare något som 
Viberg (1990) menar hör ihop med en högre nivå (se avsnitt  5.2.3). Han nämner där 
bland annat verben berätta och skriva som förekommande på en mer avancerad nivå, 
medan tro är starkt överrepresenterat på den lägre nivån, vilket också stämmer överens 
med att berätta och skriva är mer förekommande i kurs 3. Bland Vibergs egna 
informanter är just tro, säga, tycka och veta dominerande, vilket också är fallet med infödd 

Inledare  Kurs 1 Kurs 3 Vibergs högstanivå 
när 12 17 54 
om 12 1 76 
eftersom 6 7 8 
för att 5 4 11 
tills 4 - 3 
ifall 2 - - 
så att 2 2 7 
innan 1 4 3 
för 1 - - 
Då 1 2 - 
varje gång 1 - - 
samtidigt som 1 - - 
på grund av att 1 2 - 
vilket 1 - - 
för varje gång 1 - - 
även om - 2 - 
medan - 2 1 
trots att - 2 2 
så länge - 1 - 
därför att - - 27 

Tabell 5 Förteckning över inledare till adverbialbisats, sorterade efter frekvens i kurs 1. Vibergs sista 
intervju (hög nivå 3) används som jämförelse 
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talad svenska, och därför kan skillnaderna jämfört med Vibergs resultat inte bara 
förklaras av en högre nivå utan även av den skriftliga genren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Materialet innehåller även ett antal indirekta frågor, där den vanligaste 
bisatsinledaren är hur. I Vibergs  undersökning var den vanligaste inledaren vad och 
hans hypotes vad att andelen vad sedan skulle sjunka på högre nivå, en hypotes som här 
alltså verkar stämma.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
 Till sist kan det sägas om relativsatserna att som dominerar som inledare både i kurs 
1 och 3, vilket det också gjorde i Vibergs undersökning. I elevtexterna finns dock några 
exempel på det skriftspråkliga vilket och även ett antal där, en bisatsinledare som enligt 
Källström (2012) är markerad bland världens språk och därmed ligger på en högre nivå 
i inlärningsgången. På samma sätt finns även flera exempel, både i kurs 1 och 3, på 
kontaktrelativer (dvs. att inledaren som är utelämnad), vilket också är en markerad 
struktur och en strykningsformation som hör till en högre skriftspråksutveckling. De 
undersökta elevtexterna ligger därmed på en högre språklig nivå än de i Vibergs 
undersökning och detta syns i användningen av både skriftspråkliga och markerade 

Föregångsverb Kurs 1 Kurs 3 
vara 8 6 
göra 4 2 
tänka 4 - 
visa 3 - 
nämna 2 - 
tycka 3 1 
betyda 2 - 
tro 2 - 
beskriva 2 - 
skriva 1 12 
lägga till 1 1 
få reda på 1 - 
betyda 1 - 
känna 1 - 
föredra 1 - 
glömma bort 1 - 
leda till 1 - 
hända 1 - 
visualisera 1 - 

Föregångsverb Kurs 1 Kurs 3 
ha i minne 1 - 
Mena - 5 
Konstatera - 5 
Påpeka - 4 
Berätta - 4 
Hävda - 2 
Lova - 2 
väcka tanken - 2 
handla om - 2 
Betona - 2 
Påstå - 1 
Tolka - 1 
Anse - 1 
Förstå - 1 
Bedöma - 1 
Hindra - 1 
bero på - 1 
   
(Spetsställd att-sats - 5) 

Tabell 6 Förteckning över föregångsverb till att-bisatser, sorterade efter frekvens i kurs 1 

Inledare  Kurs 1 Kurs 3 
hur 9 8 
vad 2 2 
varför 2 - 
vad för 1 - 
vem - 1 

Tabell 7 Förteckning över inledare till indirekta frågor, sorterade efter 
frekvens i kurs 1 
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strukturer samt i att de har utvecklat ett varierat förråd av bisatsinledare och 
föregångsverb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.3 Grammatiska och idiomatiska avvikelser  
Den tredje frågeställningen handlar om vilka grammatiska och idiomatiska avvikelser 
som finns i elevtexternas bisatser. Forskningen nämner främst ordföljd, val av 
bisatsinledare, utelämnad preposition eller subjektsmarkör samt pronominella kopior i 
relativa bisatser som svårigheter vad gäller bisatskonstruktion hos inlärare av svenska 
som andraspråk. Ekeroth (2011) talar även om olika strykningsformationer och 
reduktioner som tecken på idiomatisk svenska. Dessa strukturer används därmed som 
bas i detta avsnitt, där framförallt avvikelser vad gäller strukturerna ska behandlas. 
 
 
7.3.1 Avvikelser i bisatsordföljden 
Texterna innehåller endast ett fåtal ordföljdsfel och eleverna verkar i hög grad ha 
automatiserat det femte steget i processbarhetsteorin, där skillnad i ordföljd för 
huvudsats och bisats ska markeras. Bisatserna har alla rak ordföljd och satsadverbialen 
placeras i de allra flesta fallen före det finita verbet. Men precis som Ekberg (2013) 
skriver, är just satsadverbialens placering ett av de fel som även avancerade inlärare gör. 
I kurs 1 finns det i två texter totalt fem exempel på att satsadverbialet hamnar efter 
verbet, främst dock i något mer avancerade konstruktioner som i upprepade bisatser 
(”när blodtrycket sjunker och man får inte syre”), då fler satsadverbial används (”för att 
helt enkelt kroppen inte kommer orka”), eller vid andra satsadverbial än inte (”att det vara 
lätt alltid”), men även ett exempel på att inte placeras fel i en vanlig adverbialbisats (”om 
mamma eller pappa har inte talängslan”). I det sista exemplet har eleven också rak 
ordföljd i den efterföljande huvudsatsen (”barnen börjar tänka så här”), vilket tyder på 
att strukturen ännu inte är helt automatiserad och att bisats i fundamentet försvårar för 
inversion i efterföljande huvudsats (enligt Lindberg 1995). Dock löper denna mening 
över två sidor och eleven har skrivit för hand, faktorer som tillsammans med stress och 
trötthet under ett långt och ansträngande nationellt prov (se Ekberg 2013), naturligtvis 
kan påverka. Samma elev avviker också från normen för indirekta frågor då hen i sina 
övergångar, vid ett tillfälle också understruken som en underrubrik, använder 
ordföljden för indirekt fråga, men avslutar meningen med frågetecken och utan att 
knyta bisatsen till en huvudsats (”Hur talängslan kan arbetas bort?”). En direkt fråga 
torde enligt idiomatiskt språkbruk också vara att föredra just i liknande övergångar. 
 Även i kurs 3 finns ett fåtal exempel på ordföljdsfel, men nästan uteslutande vad 
gäller satsadverbialen, vilka hamnar efter verbet på fem ställen i tre av texterna. Även 
här finns avvikelser både vad gäller en enklare konstruktion med inte i en text (”att 
prinsessans pappa kan inte göra någonting”) och med andra satsadverbial som ständigt i 
samma text (”för att den har ständigt utvecklats”), samt egentligen (”att [berättelsen] från 

Inledare  Kurs 1 Kurs 3 
som 54 63 
vilket 5 - 
där 2 7 
vad 2 1 
- (kontaktrelativ) 3 4 

Tabell 8 Förteckning över inledare till relativbisatser, sorterade efter 
frekvens i kurs 1 
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början är egentligen”) och först (”att man ska först kommer i harmoni”) i en annan. I den 
tredje är det satsadverbialet alltid som hamnar fel (”att huvudtemat är alltid desamma”). 
Även flerords-adverbial som ”enligt boken” (”som kan enligt boken”) och ”med hjälp av 
folksagor” (”att vi kan med hjälp av folksagor”) hamnar fel i en av texterna. Påfallande ofta 
hamnar alltså satsadverbialen fel i konstruktioner med hjälpverb och placeras då före 
huvudverbet, men inte det finita verbet som regeln säger, vilket stämmer överens med 
den inlärningsgång som Hyltenstam och Bolander (se Flyman Mattson & Håkansson 
2010) påvisat. I en text saknas också ett verb (”att tråden och sländan symboliskt 
laddade”), men detta torde kunna avfärdas som ett slarvfel då det endast förekommer 
vid ett tillfälle.  
 
 
7.3.2 Avvikelser i bisatsinledare 
Som tidigare nämnts i avsnitt 7.2 finns en relativt stor variation av bisatsinledare och 
även markerade varianter såsom där används. De avvikelser som finns handlar därmed 
mer om vad som skulle kunna kallas för ”finlir” och en viss osäkerhet i när man kan 
utelämna bisatsinledaren.  
 I kurs 1 finns i en text några felaktiga utelämnanden av att i konstruktionerna ”som 
t.ex. [att] vi är rädda”, ”människor som tror [att] dem kommer att svimma” och  ”inte 
tänka [att] det kommer att” (min markering av var att borde finnas med). Däremot 
utelämnar samma elev inledaren korrekt när två bisatser följer på varandra (”när 
blodtrycket sjunker och [när] man får inte luft”), vilket dock möjligen påverkar att 
ordföljden blir fel i samma bisats (se ovan). I en annan text  finns även korrekt 
utelämning av som i två fall av kontaktrelativer (se 7.2.). Vid några tillfällen avviker 
emellertid valet av inledare från vad som kan anses vara både korrekt och idiomatiskt. 
T.ex. används att istället för när (”komma till den punkt att man ska tala”), hur istället 
för vad (”beskriver hur talängslan är”), för istället för för att (”för det kan tillkomma”) 
och det mer talspråkliga vad för istället för vilka (”vad för nackdelar det kan ge”). I 
relativsatserna dominerar som, och även om det aldrig blir grammatiskt fel genom till 
exempel felsyftningar, skulle vilket kunna föredras vid något tillfälle för att göra texten 
mer skriftspråklig och varierad (”Det finns även något som kallas modellinlärning, som 
[vilket] inom psykologin betyder”). 
 I kurs 3 är skribenterna säkrare vad gäller utelämnandet av inledare, vilket yttrar sig 
i fler kontaktrelativer (t.ex. ”Sagan [som] vi känner idag” och ”något [som] man ska lära 
sig utav”). Även då två bisatser följer på varandra, utelämnas den andra inledaren 
korrekt (”som är skriven av […] och [som] publicerades”). Inga felaktiga utelämningar 
har hittats i materialet. Istället finns två exempel på att inledaren dubbleras, vilket 
möjligen tyder på en viss osäkerhet i valet av inledare (”eftersom när [xx] faller”, ”låtsas 
som om att det inte fanns”). Även den mer talspråkliga dubbleringen eftersom att används 
vid flera tillfällen i en av texterna och vilket dubbleras i en text (”vilket vilket är”), men 
den senare ses här som ett slarvfel i en handskriven text.  Avvikelse i korrekt val av 
inledare finns dels i den indirekta frågan ”hur berättelsen fortfarande lever”, där varför 
skulle vara att föredra, dels i relativsatserna ”som tidigare nämnts” och ”som då 
representerades av”, där vilket skulle vara mer korrekt eftersom de syftar på längre 
korrelat i huvudsatsen.  
 
 
7.3.3 Avvikelser i relativsatser 
I Vibergs (1990) undersökning är det framförallt relativsatserna som vållar problem för 
inlärarna när det gäller prepositioner i relativsatser med rumsfunktion och vad gäller 
användningen av pronominella kopior. Inget av dessa problem finns dock i någon 
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högre grad i de här undersökta elevtexterna. I kurs 1 finns ett exempel på preposition i 
rums-relativer (vilket håll man ser det ifrån”) och i kurs 3 finns tre stycken, två kortare 
(”som gumman sitter i”, ”som ingen kan väcka henne ur”) och ett längre och därmed 
mer avancerat (”som människor från hela världen och alla åldern fortfarande kan känna 
igen sig hos”), även om möjligen själva prepositionen där är felvald. Inte i någon av 
kurserna finns exempel där preposition saknas. I kurs 3 finns dock ett exempel på 
pronominell kopia ([berättelsen], som många känner igen den”). Intressant är att det 
enda exemplet som finns syftar på ett relativiserat subjekt, vilket är den form där, enligt 
Hyltenstam (i Abrahamsson 2009), dessa kopior först försvinner. 
 I både kurs 1 och 3 finns även exempel på att subjektspronomen kan vålla problem. 
I kurs 1 utelämnar eleven helt korrekt bisatsinledaren som, men även inkorrekt det som, 
som behövs i kombination med samma (”personer jag gått i samma klass [som] ett tag”). 
I kurs 3 blir också ordföljden fel när relativsatsen även innehåller ett allihopa (”som ger 
henne allihopa varsin gåva”). Men det är som sagt små avvikelser, trots den höga 
andelen relativsatser i texterna. 
 
 
7.3.4 Idiomatiska avvikelser och förtjänster 
Förutom ovan nämnda avvikelser vad gäller inledare, finns inte mycket som avviker 
rent idiomatiskt – även om det också som Ekberg (2013) skriver är svårt att bedöma 
det som inte finns. Främst handlar de idiomatiska avvikelserna i kurs 1 om ordval 
(”artikeln, som släpptes ut”), sammanblandning av ord (vad är det, som äntligen gör att 
man blir rädd?”) och de grammatiska om kongruensfel (”att man känner sig dåligt”) och 
talspråkliga inlärardrag (”jobb, som är viktiga för doms ekonomi”) – inget som egentligen 
har specifikt med bisatskonstruktionen att göra. Här finns dock några långa 
bisatskonstruktioner som skulle kunna koncentreras, såsom t.ex. ”en till anledning är 
att det finns en sak som heter modellinlärning och det är att ifall man ser någon som 
har t.ex. skräck för att prata så kan det påverka dig själv” (Ytterligare en anledning är 
modellinlärning, vilket innebär påverkan från andra med talrädsla). Liknande 
konstruktioner gör att texterna i kurs 1 faller inom ramen för den mer talspråkliga stil 
som internationell forskning pekar på som mer utmärkande hos andraspråkstalare 
(Magnusson 2011). 
 Förtjänster vad gäller mer avancerade och idiomatiska bisatser redan i kurs 1 är 
främst utelämnandet av hjälpverbet ha i fyra relativsatser i totalt tre texter, (t.ex. 
”forskningen, som XX [har] gjort”, ”personer, jag [har] gått i samma klass ett tag”). I 
texterna finns också flera bisatser efter varandra och med fungerande textbindning 
(”tills man känner att det inte längre är så farligt som man trodde”) och ibland även 
med korrekt utelämnade inledare (se ovan). I kurs 1 finns även ett exempel på inskott 
av bisats i en övergripande dito (”att den som pratar känner sig väldigt obekväm”). 
 I kurs 3 finns fortfarande en del avvikelser vad gäller ordval (”vilket kan resumerat 
vara”), och kongruens (”att fantasin är oerhört viktigt”), liksom även någon avvikelse 
vad gäller användningen av partikelverb (”att sagan […] har omskrivits”), men avvikelser 
i sig är inte lika ofta förekommande som i kurs 1. Det sista exemplet ovan är dock ett 
exempel på där hjälpverbet ha, skulle ha kunnat strykas i idiomatiskt språkbruk. Ett till 
sådant exempel har hittats i materialet (”som [har] funnits”), men intressant nog inget 
exempel på en korrekt strykningsformation där ha har utelämnats. Här finns emellertid 
ett antal reduktioner till både infinitivfras (”för att [den skulle] kunna bli lämplig”, ”för 
att [den skulle] passa”) och predikativfras (artikeln [som är] skriven av”). Även ett par 
reduktioner till  ”efter att [jag hade] ha fått/förstått” finns i texterna i kurs 3, och de 
innehåller inte några konstruktioner med alltför många bisatser efter varandra (som i 
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exemplet med modellinlärning ovan). Sammantaget är texterna i kurs 3 därmed mer 
koncentrerade än texterna i kurs 1. 
 
 
7.4 Skillnader mellan kurserna 
Uppsatsens fjärde och sista frågeställning handlar om hur bisatskonstruktionerna skiljer 
sig mellan texterna i kurs 1 och 3. En del av resultatet har redan framkommit i tidigare 
frågeställningar, men skillnaderna kommer här att sammanfattas och förtydligas.  

Vad gäller bisatstyp syns en utveckling mot större andel att-bisatser och relativsatser 
i kurs 3 jämfört med kurs 1, till skillnad från adverbialbisatserna och de indirekta 
frågorna, som minskar. Detta tyder på att den inlärningsgång som tidigare forskare 
påvisat (adverbialbisats – att-bisats – relativbisats) redan är genomgången av de 
undersökta eleverna och att de gått vidare i inlärningen med en fortsatt ökning av  de 
bisatstyper de lärt in sist. Här finns också en förändring av placeringen av bisats i 
meningen, då fler bisatser står i fundamentet i kurs 3 än i kurs 1. I kurs 1 agerar endast 
totalt fem bisatser som fundament och då endast adverbialbisatser med om och när. I 
kurs 3 finns däremot tretton bisatser i fundamentsställning, och både adverbialsbisatser, 
att-bisatser och indirekta frågor inleder här mening. 

Den stora skillnaden vad gäller bisatsinledare är att om nästan helt försvinner i kurs 
3 medan den är en vanlig inledare i kurs 1 (och även i Vibergs undersökning). I kurs 3 
används även fler olika bisatsinledare och de enligt Viberg mer avancerade inledarna 
innan och trots allt börjar användas. På samma sätt kan relativsatsernas  inledare sägas 
bli mer avancerade i kurs 3 då fler av de markerade strukturerna med där och utelämnat 
som (kontaktrelativer) uppkommer. Dock är det endast i kurs 1 som exempel på det 
skriftspråkliga vilket finns. I de indirekta frågorna syns inga tydliga utvecklingslinjer vad 
gäller inledare, men skillnaden gentemot Vibergs resultat är att hur är den vanligaste 
inledaren och att andelen vad, som var störst hos Viberg, har sjunkit.  

Vad gäller föregångsverben till att-satserna uppvisar texterna i kurs 3 ett mer formellt 
ordval och fler referatmarkerande verb, varav skriva är det som har den allra tydligaste 
ökningen, vilket delvis kan förklaras av uppgiften. Men en högre stilnivå och variation 
på inledarna hör också till ett mer avancerat språk. Nytt vad gäller att-satserna i kurs 3 
är också att de vid några tillfällen fungerar som fundament i meningen.                                                             

Vad gäller grammatiska och idiomatiska avvikelser skiljer sig texterna i de olika 
kurserna åt genom en större säkerhet i strykningar i kurs 3, till exempel genom fler 
kontaktrelativer och inga felaktiga utelämningar, medan en viss osäkerhet både vad 
gäller satsadverbialens placering och i valet av inledare märks i båda kurserna. Generellt 
kan man dock säga att språket i kurs 3 blir mer koncentrerat med färre långa 
bisatskedjor och fler reduktioner, vilket tyder på ett mer utvecklat och formellt 
skriftspråk där även flera av svenskans markerade strukturer behärskas.  
 
 
 

8. Slutsats och diskussion  
 
Efter att ha gått igenom och besvarat uppsatsens frågeställningar kan därmed 
uppsatsens syfte besvaras med att gymnasielever som uppnått nivå fem i 
processbarhetsteorin verkar fortsätta sin utveckling av bisatskonstruktion i skrift 
genom att framförallt öka mängden relativsatser, använda en större variation av och 
mer formella bisatsinledare och föregångsverb, öka bruket av bisats i fundamentet samt 
koncentrera sitt språk genom en större säkerhet i strykningsformationer och 
reduktioner. Nedan kommer detta resultat att diskuteras, framförallt utifrån några 
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centrala fynd. Därefter diskuteras metoden med fokus på vilka förbättringar som kan 
göras samt förslag på vidare forskning utifrån uppsatsens resultat.  
 
 
8.1. Resultatdiskussion 
Ett av undersökningens centrala resultat vad gäller bisatstyp är att det i materialet var 
en stor dominans av relativsatser. Enligt inlärningsgången för bisatstyp (Viberg 1990) 
är relativsatserna de som inträder sist i andraspråksinlärningen och det kan därför vara 
ett bevis på att informanterna i denna uppsats ligger på en hög språklig nivå.  Att denna 
typ av bisats skulle fortsätta att öka var dock inget förväntat resultat, men ökningen 
skulle kunna vara ett tecken på att inlärningsgången fortsätter i samma riktning efter att 
alla bisatstyper lärts in och att de typer som lärs in sist är de som sedan används mest. 
Möjligen skulle denna dominans av relativsatserna kunna vara en struktur som 
överanvänds under en period, möjligen påverkad av aktiv undervisning kring strukturen 
och vetskapen om att den i egenskap av att vara markerad anses ligga på en högre nivå 
i språkutvecklingen, och att någon slags jämvikt sedan uppnås, men en sådan slutsats 
kan naturligtvis inte dras utifrån ett sådant här litet material. Ett alternativ är också att 
denna skillnad gentemot Vibergs (1990) material, där relativsatserna inte får en lika stor 
dominans, är att Viberg använde muntligt material och resultaten i denna uppsats 
bygger på skriftligt material. Forskare såsom Norrby och Håkansson (2007) har dock 
visat att inlärningsgångar och strukturer är desamma i tal och skrift, men just 
relativsatserna hör enligt Halliday (2002, i Magnusson 2011) till en mer skriftspråklig 
stil, vilken efterfrågas i det nationella provet, men kanske inte i en intervju. Möjligen 
visar det därmed att undersökningens informanter har hittat fram till ett mer avancerat 
språk där större skillnad görs mellan tal och skrift och att de även närmat sig en mer 
vetenskaplig stil, vilket andraspråksinlärare internationellt sett verkar ha svårare för (se 
Magnusson 2011). 
 Det andra resultatet som är slående är hur bisatsinledaren om nästan helt försvinner 
i kurs 3, och hur vilket försvinner helt. Viberg (1990) placerar om bland de inledare som 
kommer tidigt i adverbialbisatserna och den är också en av de dominerande i både kurs 
1 och i Vibergs undersökning, på både låg och hög nivå. Philipsson (2013) placerar 
dock om på nivå fyra i sin inlärningsgång för frågekonstruktion, men då handlar det om 
indirekta frågor och ingen av bisatserna med om i mitt material är en frågekonstruktion. 
Möjligen handlar det därför här snarare om att en vanlig och något enklare 
bisatsinledare blir lidande av den större variation av inledare som uppträder i kurs 3, 
där istället även om och medan framträder. Kanske kan man också hitta förklaringen i 
uppgiften, då konstruktioner med om passar bättre ihop med den mer personliga stilen 
och det fokus på att ge förslag på lösningar som finns i kurs 1 (om du gör så här…), 
medan om inte alls passar i den mycket mer sakliga och också refererande stilen i kurs 
3. Möjligen kan det även tänkas finnas förklaringar i det textmaterial eleverna ska utgå 
från, och vilket de förmodligen också inspireras av. Svårare att förklara är avsaknaden 
av relativinledaren vilket i kurs 3. Viberg (1990) skriver att vilket hör till skriftspråket och 
borde därför ha sin plats även i kurs 3, men möjligen går den tillbaka på samma sätt 
som om när en mer markerad konstruktion med där börjar användas mer i 
relativsatserna. I båda kurserna finns emellertid också fortfarande en osäkerhet i när 
man ska använda vilket i stället för som, något som också kan påverka fördelningen. Vad 
gäller inledare visar undersökningen annars att variationen av föregångsverb och 
inledare är större i kurs 3, men det var också förväntat då eleverna där borde ligga på 
en högre skriftspråklig nivå, vilket enligt Viberg (1990) bland annat innebär en ökad 
variation, efter ytterligare två års undervisning i svenska som andraspråk.  
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 Ett tredje större resultat är att placeringen av bisatsen förändras i materialet och att 
fler bisatser används som fundament i kurs 3. Detta ligger i linje med den variation av 
fundamentet som Skolverket anger som en aspekt av ett mer avancerat språkbruk och 
skulle kunna vara en viktig del av den fortsatta inlärningsgången för bisatsanvändning. 
Att en sådan utveckling sker kan naturligtvis också ha påverkats av att eleverna gjorts 
uppmärksamma på fundamentsplatsens funktion genom undervisningen eller genom 
att de läst och inspirerats av texter med denna variation. Intressant var dock att se att 
denna placering också gjorde att inversion uteblev i den efterföljande huvudsatsen i en 
text i kurs 1, något som Lindberg (1995) också påpekade i sin forskning, och att man 
därmed kan se att en mer avancerad struktur i ett led, under en inlärningsfas, kan orsaka 
att en tidigare inlärd struktur missas i det andra ledet. Annars verkar satsadverbialen 
vara den struktur i ordföljden, som tar längst tid att automatisera, vilket stämmer 
överens med tidigare forskning om att satsadverbialets olika placering i huvudsats och 
bisats är en markerad struktur (Källström 2012) och att det ofta placeras fel även av  
inlärare på hög nivå (Ekberg 2013) – samt att det är extra svårt när det finns både 
hjälpverb och huvudverb och när det handlar om andra satsadverbial än inte (Bolander 
1988, i Philipsson 2013). Det senare kanske beroende på att det oftast är inte som tas 
som exempel när regeln gås igenom. 
 Till sist ska något sägas om den koncentration i språket som sker i texterna, och där 
utvecklingen snarare handlar om olika typer av reduktioner och färre sammankopplade 
bisatser, än om utelämnande av olika bisatsinledare och hjälpverb, vilket var det som 
jag förväntade mig och som markerades i texterna. Intressant nog finns det inte ett enda 
korrekt utelämnande av hjälpverbet ha i kurs 3-texterna, medan det finns flera sådana i 
kurs 1. Att utelämna ha anses annars vara en avancerad strykningsformation (se Ekeroth 
2011), liksom den att utelämna som i relativsatserna, men redan i kurs 1 hanterar 
eleverna denna typ av konstruktioner. Dock blir eleverna säkrare på utelämnandet av 
att, vilket tyder på en mer avancerad språkkänsla. Stilen i kurs 1 är också  mer 
bisatstyngd och därmed lite ”pratigare”, varför inlärningsgången – trots missade 
strykningar av ha – vad gäller koncentration lutar åt att först stryka ord i bisatserna och 
sedan hela bisatser, möjligen även här med en inlärningsfas där fokus på reduktion gör 
att ett tidigare inlärningssteg med strykningar delvis glöms bort och att inlärarna senare 
uppvisar behärskning av båda teknikerna för koncentration. 
  Generellt syns därmed i denna undersökning att bisatsutvecklingen går framåt för 
eleverna i och med att de uppvisar exempel på mer markerade strukturer och mer 
avancerade och skriftspråkliga konstruktioner – samtidigt som texterna i kurs 3 också 
uppvisar en förvånande avsaknad av andra avancerade drag, vilket här har förklarats 
med både anpassning till uppgift och av pågående inlärning där användning av en ny 
och mer avancerad struktur ibland överanvänds, såsom med relativsatserna, eller att de 
påverkar en tidigare inlärd struktur negativt. Med Chomskys (i Abrahamsson 2009)  
begrepp kanske man skulle kunna säga att performansen inte hinner med kompetensen 
- eller att det grammatiska minnet (Pienemann & Håkansson 1999) inte räcker till för 
korrekthet på alla nivåer. Hypotesen blir emellertid att denna fas går över och att 
avancerad och idiomatisk nivå uppnås på fler punkter samtidigt.  
 
 
8.2 Metoddiskussion 
Uppsatsens resultat har utgått från den grammatiska analys som utfördes på tolv texter, 
skrivna av gymnasielever inom det nationella provet i svenska som andraspråk. Den 
inledande variabelanalysen där bisatstyp, bisatsinledare och föregångsverb räknades och 
jämfördes med Vibergs (1990) resultat, fungerade väl och gav ett konkret resultat och 
att använda färgkodade bisatser och markeringar gav ett överskådligt material att arbeta 
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med. Texternas totala antal ord och satser har dock inte räknats och någon exakt 
procentandel bisatser har därmed inte kunnat anges, vilket naturligtvis är en brist. 
Denna del av analysen valdes bort främst av tidsmässiga skäl, men den mänskliga 
faktorn hade här också alltför lätt kunnat gå bort sig och ett digitalt material där man 
hade kunnat både räkna och söka efter olika ord, hade varit att föredra för att underlätta 
undersökningen och bidra med andra – och kanske större – möjligheter. 

Den mer kvalitativa analysen av den vetenskapliga stilen och mer specifikt av 
grammatiska och idiomatiska avvikelser var också den något svårare att göra, vilket 
delvis förklaras av en mer tolkande karaktär och att det är svårt att hitta avvikelser i ett 
språk som ligger på en hög nivå – speciellt när det inte bara är faktiska ”fel” man söker, 
utan snarare var eleven skulle ha kunnat göra på ett mer idiomatiskt sätt. Eftersom denna 
punkt också bara var en av totalt fyra frågeställningar, fick den kanske inte heller det 
utrymme som krävs och en mer fördjupad analys av just denna punkt skulle kanske 
föredras i en annan typ av, eller större, undersökning.  
 Valet av texter från det nationella provet sågs som rimligt av tillgänglighetsskäl inom 
ramen för uppsatsen, men också av forskningsetiska skäl eftersom jag som student inte 
på något sätt hade anknytning till informanterna. Att få tillgång till texter både från kurs 
1 och 3 var också en fördel för att simulera utveckling, även om det naturligtvis hade 
varit intressant att undersöka samma elevs utveckling över tid, något som tyvärr inte är 
möjligt utifrån provgruppens arkiv. I ett längre forskningsprojekt, hoppas jag dock att 
detta någon gång kan göras. Nackdelen med nationella provets uppgifter märkte jag 
också efter hand, var deras fokus på källanvändning och att de refererande delarna 
dominerar framförallt kurs 3. Detta gör att jag ibland känt mig osäker på vad som är 
eleverna språk och vad som kommer från texterna, även om jag fått lita på att 
betygsättande lärare varit inläst på textmaterialet och inte bedömt en uppsats med C 
om eleven inte formulerat texten med egna ord. I efterhand kan jag dock känna att en 
friare uppgift utan referatinslag, och även en uppgift som varit likadan för elever i kurs 
1 och 3, hade varit att föredra och hade möjligen också kunnat ge andra resultat. Å 
andra sidan är en central utgångspunkt i uppsatsen att det varierade bisatsbruket är en 
viktig aspekt av det vetenskapliga språket, ett språk som till sin karaktär också är 
refererande.  
 Texterna har också studerats bara som texter och inga tolkningar har gjorts, eller 
kunnat göras, utifrån några andra bakgrundsvariabler än kurs, betyg och kön (och det 
sistnämnda har inte ansetts vara relevant). I en egenproducerad undersökning med 
tillhörande formulär med bakgrundsfrågor, hade man med informanternas samtycke 
kunnat se om det vad gäller bisatskonstruktionerna också går att koppla nivå och 
utveckling till språklig bakgrund, tid i Sverige, skolform och andra variabler av intresse, 
men någon sådan bakgrundsinformation följer inte med det inrapporterade materialet 
av de nationella proven. Å andra sidan visar forskningen av inlärningsgångar att de inte 
styrs av modersmålet, så det man möjligen hade kunnat få ut av en sådan jämförelse är 
vad som påverkar inlärningshastigheten och det kanske inte är av lika stort intresse. 
 Vad gäller uppsatsens användning av teori och tidigare forskning, har jag haft god 
hjälp av strukturen hos Viberg samt av den teoretiska inramningen av inlärningsgångar 
och typologisk markering. Den mesta litteraturen är dock relativt gammal och de 
forskningsprojekt jag hänvisar till har många år på nacken. Senare studier är dock svåra 
att finna, speciellt vad gäller bisatsforskningen. Mer material om skillnaden mellan 
muntlig och skriftlig produktion samt en tydligare bakgrund i vilka språkliga drag som 
hör till skriften, och då framförallt den vetenskapliga textens särdrag, hade dock kunnat 
ge en djupare stilanalys och möjligen även andra förklaringar av en del språkliga drag, 
vilka nu endast berörts ytligt. Med facit i hand var det kanske där jag skulle börjat, men 
jag får nu lämna den biten vidare till framtida undersökningar. 
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8.3 Vidare forskning 
Till sist så några ord om vad jag menar att forskningsglappet kring gymnasieungdomars 
skriftspråksutveckling skulle kunna fyllas med. För det första behövs mer forskning på 
just denna elevgrupp och deras texter. Vad händer till exempel med relativsatserna 
högre upp i utvecklingen? För det andra behöver det förtydligas vilken plats 
bisatsutvecklingen har i ett mer avancerat, formellt och vetenskapligt skriftspråk, 
jämfört framförallt med det formella talspråket. Vilka konstruktioner används när och 
hur lär man sig dem? Och för det tredje behövs studier som kan visa lärare i ämnet 
svenska som andraspråk hur de kan arbeta för att hjälpa eleverna att nå fram till det 
språk som så tydligt eftersträvas i och med det formella fokus som det nationella provet 
har i sina skrivuppgifter. Vilka strategier är användbara i den mer avancerade 
språkinlärningsfasen? Är textmodeller eller explicit satslära mest effektivt för att skapa 
variation i till exempel fundamentsledet? Hur tillägnar man sig den språkkänsla som 
krävs för att hantera korrekta strykningar och reduktioner? Och så vidare. 
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