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Det övergripande syftet med denna uppsats var att se vilka tendenser som finns i 

elevuppsatser som producerats kort efter att eleverna arbetat med grammatik. Hypotesen var 

att de elever som arbetat intensivt med vissa grammatiska moment också använder dessa 

oftare i fria uppsatser än elever som inte arbetat lika intensivt med grammatik. I studien 

jämförs en försöksgrupp som nyligen arbetat med tre grammatiska moment med en 

kontrollgrupp som inte gjort det. Resultaten relateras till nivåer i processbarhetshierarkin 

enligt Pienemanns modell. De processbarhetsnivåer som undersöks baseras på de 

grammatiska moment som eleverna tränat på: rak ordföljd, progressiv form och do-

omskrivning. I studien redogörs också för andra faktorer än processbarhet som kan påverka 

elevernas förmåga att ta in grammatisk information. Input hypotesen utgör en viktig del i 

studien och resultaten visar att eleverna i försöksgruppen i hög grad påverkas av det affektiva 

filtret som gör att de inte är mottagliga för undervisning. Resultaten av jämförelsen mellan 

försöksgruppen och kontrollgruppen visar att intensiv träning i vissa grammatiska moment 

inte gör att samma konstruktion uppträder oftare i elevernas uppsatser.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemområde 

“I don’t want to talk no grammar. I want to talk like a lady.” 

 -Eliza Doolittle 

Jag vill inte lära mig grammatik. Jag vill lära mig engelska. 

 -Gymnasieelev 

Engelska är modersmål för över 300 miljoner människor och används som andraspråk för 

minst lika många (Svartvik & Sager, 1996: 2). Inget annat språk är idag lika användbart som 

globalt kommunikationsspråk som engelskan. Ordförrådet är rikt på internationellt spridda ord 

med romanskt och germanskt ursprung men har också influerats av kolonialspråken. Trots att 

många ord i engelskan inte är av germanskt ursprung är det ett germanskt språk i grammatiskt 

avseende. Grammatiken är också något som orsakar bekymmer för många språkinlärare. När 

engelska introducerades som ämne i svenska skolor utgjorde grammatiken en tyngdpunkt i 

undervisningen. Anledningen till detta var att man fortfarande var influerad av hur de 

klassiska språken hade lärts ut under århundraden med grammatiken som en naturlig 

utgångspunkt. I modern språkforskning finns det väldokumenterade exempel som redogör för 

i vilken turordning grammatiken etableras hos inlärare. Manfred Pienemanns forskning 

bygger på en aktuell teori för grammatisk språkinlärning som undersöker inlärares växande 

förmåga att processa morfologiska och grammatiska strukturer, den s.k. processbarhetsteorin 

även förkortad PT (Eklund Heinonen, 2009: 13).  Processbarhetsteorin går att tillämpa på ett 

antal typologiskt åtskilda språk. En annan forskare som haft betydelse för språkforskningen är 

Steven Krashen. Genom input hypotesen beskriver Krashen hur inlärning sker genom att man 

får förståelig input. Om input är en aning svårare än inlärarens nuvarande nivå blir resultatet 

att man automatiskt tillägnar sig nya lingvistiska former (Krashen, 1985:1). Resultatet av 

denna forskning borde vara den naturliga utgångspunkten i kursplanerna, men även få större 

utrymme i undervisningen och framför allt inom lärarutbildningen. I samtal med olika lärare 

har jag funnit att ett flertal av dem endast bearbetar grammatiken när de stöter på en ny 

struktur i en text. En del menar också att grammatikundervisning har en rent negativ effekt på 

elevernas språkutveckling. Andra arbetar efter sin intuition och tar upp grammatiken när de 

bedömer att det behövs. Denna uppsats kommer att bli en fördjupning i de delar av 

andraspråksinlärningen som behandlar grammatikinlärning. Tyngdpunken i undersökningen 
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kommer att ligga hos de steg för processning av grammatiska strukturer som utgår från 

Pienemanns processbarhetsteori. 

1.2 Syfte och hypotes 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att se vilka tendenser som finns i elevuppsatser 

som producerats kort efter att de arbetat med grammatik.  Jag vill undersöka om elever efter 

att ha arbetat koncentrerat med vissa grammatiska moment också använder dessa i fria 

uppsatser i högre grad än elever som inte arbetat lika koncentrerat med just dessa moment. 

Min hypotes är att de studenter som arbetat mer koncentrerat med vissa grammatiska moment 

också i högre grad processar motsvarande strukturer i processbarhetshierarkin. Mina 

frågeställningar är: 

Leder intensiv grammatikträning till högre grad av tillägnan? 

Vilka faktorer förutom processbarhet behöver man ta hänsyn till? 

1.3 Metod 

De metoder som har använts är: litteraturstudier, textanalys, deltagande observation. 

Undersökningen har gjorts på en gymnasieskola där en elevgrupp i engelska haft en speciell 

struktur i undervisningen. En litteraturstudie har gjorts för att bättre förstå de bakomliggande 

teorier inom andraspråksinlärning som har lett fram till processbarhetsteorin och input 

hypotesen. Enbart två grupper i Engelska A har undersökts där den ena gruppen har fått träna 

på tre grundläggande grammatikmoment innan skrivuppgiften genomfördes. Båda grupper 

tillhörde gymnasieprogram som både förberedde inför yrkeslivet och vidare studier. Därmed 

kan man säga att grupperna var likvärdiga när det gäller utbildningens svårighetsgrad. En mer 

detaljerad metodbeskrivning ges i kapitel 3 i denna uppsats. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis beskrivs frågeställningarna som ska besvaras i denna uppsats. Därefter redogörs 

kort för de metoder som använts. I forskningsbakgrunden ges en överblick i hur 

språkforskningen har vuxit fram och var processbarhetsteorin och input hypotesen kommer in 

i sammanhanget. Därefter beskrivs mer detaljerat vilka metoder som används i 

undersökningen. I resultatredovisningen presenteras analysen av försöksgruppens och 

kontrollgruppens uppsatser och var de undersökta grammatikmomenten hamnar i engelskans 

processbarhetsnivå. En redovisning av felfrekvensen i de undersökta gruppernas texter har 

också tagits med.  Därefter redovisas deltagandeobservationen genom en dubbellogg. 
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Avslutningsvis följer ett diskussionsavsnitt där resultaten analyseras. I bilagorna ges en 

närmare förklaring till när man använder rak ordföljd, progressiv form och do-omskrivning i 

engelskan. 
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2 Teori 

I följande kapitel ges inledningsvis en beskrivning av teorier kring språkinlärning. Detta för 

att få en lättöverskådlig bild av forskningsläget och se var processbarhetsteorin kommer in i 

sammanhanget. Under forskningens framväxt har olika teorier kompletterat varandra med att 

belysa olika aspekter av andraspråksinlärningens komplexitet. Viktigt är att påminna läsaren 

om att engelskan i svenska skolor lärs in som ett främmande språk och att det är skillnad 

mellan begreppen andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning. Ett andraspråk lärs in 

i målspråksmiljön medan främmande språk ofta lärs in i ett språkklassrum. Det finns ändå en 

mening med att ta upp teorier kring andraspråksinlärning i denna uppsats, i synnerhet de som 

tar upp skilda sidor av inlärningsprocessen och förmågan att bygga upp grammatiska 

strukturer då dessa sker på liknande sätt oavsett om det rör sig om inlärning av andraspråk 

eller främmande språk. 

2.1 Förstaspråksinlärnig 

På sextiotalet presenterade Noam Chomsky sin teori om att det finns en inlärningsmekanism 

s.k. LAD (Language Acquisition Device), i hjärnan som bearbetar språkliga erfarenheter och 

där människan tar till information och bygger upp grammatiska strukturer (Linnarud, 1993: 

25).  Chomsky var den som introducerade tanken på en generativ grammatik, ett medfött 

språkanlag som gör att en inre, modersmålsspecifik grammatik växer fram. Meningen med 

den teorin är att förklara hur det kommer sig att barn tillägnar sig sitt modersmål, även i de 

fall då de får lite input och sällan korrigeras. Det är en frågeställning som språkvetenskapen 

benämner som det logiska problemet (Eklund Heinonen, 2009: 18). Tidigare trodde man att 

språkinlärning var en betingad reflex och att barn kunde bygga upp ett språk genom att 

imitera språket runtomkring sig. LAD antas fungera så att barnet tar in information från sin 

omgivning och skapar hypoteser. Ibland blir de felaktiga eftersom barnet övergeneraliserar 

grammatiska regler. Barnet har aldrig hört formen comed i engelskan men drar slutsatsen att 

man måste lägga till ett -ed på verbet eftersom de regelbundna engelska verben slutar på 

denna ändelse i imperfekt (Linnarud, 1993: 25). Även om språkförmågan underlättas genom 

LAD så är det viktigt att det finns ett språkligt flöde i barnets omgivning så att det får 

tillräckligt med input och kan dra slutsatser om språket. Chomsky betonar språklig kreativitet. 

Talare av ett språk har inre, abstrakt kunskap i språket s.k. kompetens. Det är skillnad mellan 

kompetens och performans som avser färdigheter som tala, skriva och använda språket i 
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konkreta situationer (Eklund Heinonen, 2009: 23). Chomsky menar också att det måste finnas 

regler s.k. linguistic universals som gäller alla språk och hur de är organiserade. Det tidigare 

nämnda logiska problemet, kan lösas genom teorin om Universal Grammar som fungerar som 

ett system av principer och regler för ett möjligt språk (Eklund Heinonen, 2009: 23). Det är 

här den språkliga kompetensen kommer in i bilden. Under performansen kan språkanvändaren 

göra misstag på grund av trötthet men det går inte att göra några uttalanden om den egentliga 

språkkunskapen utifrån performansen. 

Steven Krashen beskriver senare genom sin affective filter hypotes hur LAD i vissa fall 

inte fyller sin funktion trots att det finns tillräckligt med input. Eleven kan exempelvis vara 

omotiverad, ha låg självkänsla eller vara ängslig, vilket gör att det uppträder en barriär som 

gör att all input inte når denna inlärningsmekanism (Krashen, 1989: 10). Enligt Frank Smith 

och Earl Stevick krävs det att eleven är inställd på att lyckas med studierna och att denne ser 

sig själv som en i gruppen av dem som talar det aktuella språket (Krashen, 1989: 10). I många 

fall ser språkelever inte klassrummet som en plats för lärande utan de är på sin vakt och ser 

det som en plats där deras osäkerhet riskerar att avslöjas. Det är anledningen till att många 

elever har ett starkt affektivt filter som i sin tur har en negativ inverkan på tillägnandet. För att 

LAD ska kunna fungera utan yttre störningar krävs att eleven känner sig avslappnad i 

situationen och att ångestnivån är så låg som möjligt. Krashen skiljer mellan den omedvetna 

naturliga inlärningsprocessen, acquisition, och den medvetna inlärningen, learning (Krashen, 

1989: 8).  Det rör sig om två oberoende vägar att skaffa färdigheter i andra språk. På svenska 

kallas de båda begreppen tillägnande och inlärning, vilka i fortsättningen kommer att 

användas i denna uppsats då det hänvisas till omedveten inlärning och medveten inlärning. 

Det första språket lär man sig som barn genom omgivningen och utan explicita regler. 

Språkets tillägnande förutsätter meningsfull interaktion på målspråket då talaren inte är oroad 

över form och grammatik utan fokuserar på meddelandet som ska nå fram till mottagaren. 

Vidare skriver Krashen att felkorrektur och inlärning av regler inte är viktiga för att man ska 

tillägna sig språk. Däremot är lärares och inföddas sätt att anpassa språket för att hjälpa den 

lärande något som tros underlätta tillägnandeprocessen.  

2.2 Andraspråksinlärning 

Input hypotesen är en central del av en sammanfattande teori om andraspråksinlärning som 

bygger på fem hypoteser: aquisition-learning hypothesis, natural order hypothesis, monitor 

hypothesis, input hypothesis och affective filter hypothesis (Krashen, 1985: 1-4). Krashen 
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skriver att vi enligt input hypotesen tillägnar oss en ny grammatisk regel genom att förstå 

innehållet i meddelandet som innefattar denna nya regel. När vi lär oss ett nytt språk har vi 

stor nytta av bilder, skyltar och annan information som underlättar förståelsen. Förmågan att 

tala ett språk är resultatet av tillräckligt med förståelig input och är det oundvikliga resultatet 

av det kontinuerliga språkflödet i omgivningen. Förutsatt att det finns tillräckligt med input 

och man förstår vad som sägs, lär man sig automatiskt den nödvändiga grammatiken för att 

utrycka sig. Enligt input hypotesen framskrider inlärningen enligt formeln i + 1 där i står för 

vår nuvarande nivå och 1 för nästa nivå enligt den naturliga ordningen natural order 

hypothesis (Krashen, 1985: 2). Vidare skriver Krashen att denna hypotes om en bestämd 

ordning i vilken ett språks strukturer tillägnas, bygger på observationer hos elever och vilka 

strukturer som de tenderar att tillägna sig tidigare och vilka senare. Vår förmåga att använda 

andra språk kommer huvudsakligen från det som vi har tillägnat oss och inte från det som vi 

har lärt oss. De grammatiska regler, som vi är medvetna om, fyller funktionen att de fungerar 

som en inre redigerare, en s.k. monitor (Krashen. 1989: 1).  

I figur 1 nedan illustreras hur tillägnande leder till språkproduktion enligt input hypotesen. 

 

 

 

Figur 1 "Combined model of acquisition and production " 

(http://homepage.ntlworld.com/vivian.c/SLA/Krashen.htm) 

Medan vi pratar eller skriver kan vi stanna upp och redigera våra yttringar samt korrigera 

oss själva genom de regler som vi har lärt oss.  Medveten språkinlärning language learning, 

tros underlättas genom feedback, felkorrektur och explicita regler (Krashen, 1989: 8).  

Felkorrektur hjälper inläraren att få en mental bild av hur språket i allmänhet är uppbyggt.  

Det grundläggande påståendet för Krashens monitorteori är att medveten inlärning conscious 

learning är tillgängligt för den lärande bara i form av en monitor (Krashen, 1981: 2). 

Vanligtvis påbörjas yttringar i målspråket genom det tillägnade systemet. Det vill säga vårt 
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sätt att få flyt i språket bygger på det som vi har snappat upp genom aktiv kommunikation. 

Vår medvetna inlärning, som fås genom formell undervisning kan hjälpa till att ändra på det 

som vi vill ha sagt. Användandet av monitorn har ofta effekten att vi ändrar på våra yttringar 

för att förbättra dem. En av de grundläggande förutsättningarna för att monitorn ska fungera 

väl, är att den framträdande behöver tid. I ett normalt samtal, både när man talar och lyssnar 

har språkanvändaren inte tid att tänka efter för att kunna tillämpa en medveten grammatisk 

regel. Det finns situationer då språkanvändaren har gott om tid men trots det är monitorn inte 

aktiverad eftersom man har fullt upp med att få fram själva budskapet. Det betyder att den 

andra förutsättningen är att språkanvändaren måste vara fokuserad på form och korrekthet 

(Linnarud 1993: 51). Den tredje viktiga förutsättningen är att aktören måste känna till den 

grammatiska regeln och veta hur man tillämpar den på rätt sätt. Värt att nämna är också att det 

är få situationer där alla tre förutsättningar uppfylls såvida det inte rör sig om rena 

grammatikprov. Nackdelar med monitoranvändning är att den minskar mängden information 

som vi kan förmedla och att det är tidskrävande. Forskningen visar att användandet av 

monitor är begränsat och att allt flyt i språket och korrekthet i andraspråksinlärning är 

resultatet av vad vi har tillägnat oss och inte vad vi har lärt oss (Krashen, 1981). 

2.3 Processbarhetsteorin 

Processability theory, eller på svenska processbarhetsteorin, beskriver hur grammatisk 

språkinlärning äger rum genom att inläraren processar vissa morfologiska och syntaktiska 

strukturer (Eklund Heinonen, 2009: 35). Teorin har sitt ursprung i Manfred Pienemanns 

studier av den ordning i vilken man lär sig grammatik. Ett grundläggande antagande i teorin 

är att inlärare endast har förmågan att producera sådana konstruktioner som de kan processa 

och därför behärskar de inte all grammatik på en gång. Grammatiska processer automatiseras 

av inläraren och utökas gradvis. Det man tittar på är hur inläraren bearbetar och överför 

grammatik mellan frasens olika delar, exempelvis hur man t.ex. på svenska konsekvent 

markerar plural på adjektivattributet men även substantivet i nominalfraser av typen: en röd 

bil-flera röda bilar (Eklund Heinonen, 2009: 35) Skulle man då t.ex. säga: flera röd_ bilar är 

det ett tecken på att man inte klarar av att processa grammatisk information inom själva 

frasen. Enligt processbarhetsteorin utvecklas inlärarspråket på liknande sätt hos alla individer 

oavsett vilket förstaspråk de har, det är med andra ord en universell teori. Alla 

andraspråksinlärare tillägnar sig vissa språkstrukturer i en särskild ordning. De aktuella 

strukturerna delas in i en hierarki på fem nivåer där varje nivå som inläraren tillägnat sig är en 
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förutsättning för nästa nivå. Hierarkin utgår ifrån storleken på den syntaktiska domän som den 

grammatiska informationen ska processas. Det innebär att överföring av grammatisk 

information inom en fras, t.ex. attributiv kongruens tillägnas före predikativ kongruens 

eftersom det kräver grammatisk överföring inom hela satsen (Eklund Heinonen, 2009: 35). I 

tabell 1 på följande sida redovisas hur en implikationsskala över procedurer i 

processbarhetsteorin kan se ut. Det som beskrivs är hierarkin över processbarhetsprocedurer 

som lärande använder för att tillägna sig andra språk. Här ser man att inläraren tenderar att 

lära sig de enklare strukturerna först för att sedan övergå till de mer komplexa. Inläraren 

behöver ha tillgång till ord för att sedan övergå till ordklasser och därifrån ta sig vidare uppåt i 

hierarkin, se tabell 1. Den viktigaste hypotesen i processbarhetsteorin är att 

andraspråksinlärning kräver tillägnandet av s.k. procedural skills (Pienemann, 1998: 1). Dessa 

består av komponenter som följer en implikationssekvens i vilken de lägre nivåerna är en 

förutsättning för tillägnandet av de högre nivåerna. Pienemann menar att språkproduktion inte 

sker i en lineär ordning utan visar i processing complexity hypothesis att komplexa språkliga 

operationer tar längre tid att processa (Pienemann, 1998: 67). Men det är enligt Pienemann 

inte en fråga om tid utan snarare vilken position i hierarkin momentet har som ska processas. 

Det är anledningen till att den lärande inte kan processa komplexa språkstrukturer. Detta 

innebär också att det inte går att hoppa över stadier av tillägnande genom formell 

undervisning men att undervisning kan vara till fördel förutsatt att den bygger på näst 

kommande stadium. Om man försökte tvinga fram den språkliga strukturen genom 

undervisning utan att ta hänsyn till den lärandes nuvarande stadium skulle denne vara 

oförmögen att producera den språkliga strukturen. Det skulle uppstå en lucka i de procedurer 

som den lärande behöver för att processa språket. 

Tabell 1. Steg i processbarhetsproceduren, implikationsskala. (Eklund Heinonen, 2009: 33) 

 Steg i inlärningsgången 

Processingprocedurer 1 2 3 4 5 

Gram. Info. mellan satser - - - - + 

Gram. Info. inom satser - - - + + 

Gram. Info. inom fraser - - + + + 

Ordklasser, lexikal morfologi - + + + + 

Ord (”lemma”) + + + + + 



 

 

13

Det har gjorts empiriska studier där man i detalj fastställt vilka grammatiska moment som 

ingår i de olika processbarhetsnivåerna för engelska, svenska och japanska (Pienemann, 

1998:163-207). Tabell 1 visar en översiktlig skala över hur språk utökas gradvis genom att 

man tillägnar sig de lägre strukturerna för att sedan gå vidare. De grammatiska moment som 

eleverna arbetade med i undersökningen i denna uppsats var: rak ordföljd, progressiv form 

och do-omskrivning. I processbarhetshierarkin för engelska som andraspråk hamnar rak 

ordföljd på PT-nivå 2 (Pienemann, 1998: 246). Progressiv form hamnar på PT-nivå 4, det 

gäller endast konstruktioner med be+ing. Do omskrivning hamnar på nivå PT-nivå 5, det 

gäller endast konstruktionen då do hamnar i andra position, förkortat do2. 

2.4 Undersökningar gjorda utgående från Pienemanns teori 

Trots att inget av de nedan nämnda arbetena har med engelskan att göra, finns det ett värde i 

att nämna undersökningsresultatet från dessa och koppla det till egna resultat i 

slutdiskussionen.  

I Charlotte Brolins (2006) C-uppsats i svenska som andraspråk görs en 

processbarhetsanalys och en felanalys mellan godkända och underkända Tisus-prov. Studien 

är genomförd på den skriftliga delen av provet. Hypotesen är att de godkända studenterna 

befinner sig på en högre nivå än de underkända. Brolins analys av processbarheten visar dock 

att alla testtagare befinner sig på samma nivå om man tittar på uppträdandekriteriet. Med 

uppträdandekriteriet menas första gången som en konstruktion dyker upp i en text. De 

godkända testtagarna använder sig mer av predikativ, omvänd ordföljd efter annat led än 

subjekt på fundamentsplats och negation (Brolin, 2006: 17). Dessutom rättrealiserar de dessa 

konstruktioner oftare än de underkända deltagarna. Brolin tror att det ganska jämna resultatet 

mellan grupperna sannolikt beror på att inlärare tenderar att komma högre upp i PT-hierarkin 

på skriftliga test än muntliga, vilket också tidigare studier bekräftat. Grupperna skiljer sig 

också åt när det gäller vilka typer av fel som förekommer.  

I Gerardo Berrios (2008) C-uppsats i svenska som andraspråk, följs den grammatiska 

utvecklingen hos 11 nybörjarelever enligt tre olika modeller för grammatisk utveckling, 

processbarhetsteorin, performansanalys, och Axelssons modell för nominalfraser. Berrio har 

undersökt hur långt eleverna utvecklas efter tolv veckor enligt de tre olika nivåskalorna. I mitt 

arbete tas bara Berrios resultat från processbarhetsteorin upp. Undersökning gick ut på att låta 

eleverna skriva 5 olika texter under 12 veckor för att se var de befinner sig enligt de tre 

modellerna. Berrio finner en del anmärkningsvärda företeelser i undersökningen. En elev 
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klarar PT-nivå 4 redan i text 1 och 2 men detta upprepas inte i de senare texterna (Berrio, 

2008: 23-24). Det lägsta resultatet för hela gruppen kommer i text 3. Ännu en iakttagelse är 

att bara 6 deltagare utvecklas från PT-nivå 2-3 från text 1-5. De andra 5 deltagarna klarar PT-

nivå 3 i skalan redan i den första texten.  

I Maria Eklund Heinonens (2009) avhandling har processbarhetsteorin tillämpats på ett 

muntligt språktest i svenska för universitets och högskolestudier. Tisus är ett test i svenska 

som studerande vid utländska universitet gör för att förbereda sig inför studier på ett svenskt 

universitet. Det övergripande syftet med Eklund Heinonens studie var att undersöka om 

processbarhetsteorin är användbar vid testbedömning. Syftet med huvudstudien var att få reda 

på om de godkända deltagarna i Tisus testet skiljer sig från de underkända när det gäller 

förmåga att processa grammatiska strukturer. Eklund Heinonens hypotes var att de godkända 

testdeltagarna skulle befinna sig på en högre nivå i PT-hierarkin än de underkända men att det 

samtidigt skulle finnas deltagare som inte hade detta mönster. Endast resultaten från 

huvudstudien kommer att redovisas i min uppsats. Analysen utgår från tre kriterier: the 

emergence criterion, även kallat uppträdandekriteriteriet, 50 % målspråksenlig tillämpning i 

alla obligatoriska kontexter samt korrekt tillämpning i 80 % av fallen (Eklund Heinonen, 

2009: 117) Med emergence criterion menas första gången som en viss grammatisk 

konstruktion uppträder i en text. Den övergripande analysen visar att de underkända hade i 

genomsnitt färre obligatoriska kontexter än de godkända testdeltagarna. Eklund Heinonen har 

tittat på predikativ kongruens, spetsställt icke subjekt i huvudsats och preverbal negation i 

relativ bisats. Det Eklund Heinonen kommer fram till är att det förefaller som att en förbättrad 

språkförmåga leder till en större andel korrekta belägg för de olika PT nivåerna och även ett 

högre antal obligatoriska kontexter (2009: 117). Analysen visar att de godkända ligger på en 

högre nivå oavsett vilket analyskriterium som använts. De godkända deltagarna har kommit 

upp på PT-nivå 4 enligt alla analyskriterier. Eklund Heinonen kommer fram till att det går en 

skiljelinje vid PT-nivå 4 då deltagare som blev underkända inte når upp till den nivån.  
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3 Undersökning 

Forskningsunderlaget i denna uppsats består främst av en analys av texter som eleverna i 

försöksgruppen skrivit kort tid efter att ha arbetat med övningar i rak ordföljd, progressiv 

form och do-omskrivning. Det insamlade materialet består av övningsuppgifter som eleverna i 

försöksgruppen löst i samband med genomgångna grammatikmoment samt fria uppsatser som 

producerats därefter. Men endast uppsatserna kommer att granskas i detta arbete. Under 

materialinsamlingen har en gymnasielärare följts som introducerat tre olika 

grammatikmoment i en klass, varpå eleverna arbetat med övningskompendium tillhörande 

respektive moment. Kort tid efter att eleverna arbetat färdigt med övningskompendierna 

introducerades en fri skrivuppgift. Syftet med skrivuppgiften var att se om eleverna faktiskt 

tillämpar något av de grammatiska former som de nyligen gått igenom. Det är texterna som 

producerades under denna fria skrivuppgift som analyseras i detta arbete. Eleverna hade ingen 

vetskap om exakt vad som skulle undersökas i skrivuppgiften. För att få igång deras fantasi 

och uppmana dem att skriva så varierat som möjligt valdes en uppgift inspirerad av creative 

writing.  Eleverna fick en text som uppmanade dem att ställa ”what if” frågor till varandra. 

Exempelvis “what if you woke up one day and noticed that the sky was green”. Med hjälp av 

dessa frågor fick de göra en mindmap utifrån vilken de byggde upp stommen till sin uppsats. 

Eleverna hade en timmes lektion på sig att förbereda frågorna samt att bygga upp sin 

mindmap och ytterligare en timmes lektion till att skriva själva uppsatsen. Förutom denna 

försöksgrupp som deltog i grammatikundersökningen omedelbart innan skrivmomentet, hade 

jag också en kontrollgrupp som enbart gjorde skrivuppgiften. I den gruppen arbetade man 

med boken Beeline och bearbetade grammatiska moment allteftersom de dök upp i 

övningsboken. I kontrollgruppen hade eleverna en timmes tid till att förbereda uppgiften och 

ställa liknande frågor till varandra som eleverna i försöksgruppen. Därefter hade de ytterligare 

en timmes lektion på sig att skriva färdigt uppsatsen. I denna uppsats jämförs hela tiden de 

båda gruppernas resultat med varandra.  
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4 Resultat 

I tabell fyra nedan ges en lättöverskådlig bild över hur många procent av eleverna i de båda 

undersökningsgrupperna som använder rak ordföljd korrekt samt hur många procent som rent 

allmänt använder progressiv form och do-omskrivning. Den korrekta användningen av rak 

ordföljd är något högre i försöksgruppen än i kontrollgruppen. Det skiljer 7 % mellan 

grupperna. Användningen av den progressiva formen är 7 % högre i kontrollgruppen än i 

försöksgruppen. Användningen av do är det moment som skiljer grupperna åt mest. 29 % av 

eleverna i försöksgruppen använder någon konstruktion med do i sina uppsatser medan 

samma moment förekommer hos 79 % av eleverna i kontrollgruppen. 

Tabell 2. Förekomst av grammatikmoment. 

 Försöksgruppen Kontrollgruppen 

Grammatiska 

moment 

Använder (%) Använder inte 

(%) 

Använder (%) Använder inte (%) 

Korrekt 
användning av rak 

ordföljd 

93 7 86 14 

Progressiv form 50 50 57 43 

Do-omskrivning 29 71 79 21 
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Figur 2. Jämförelse mellan försöksgrupp och kontrollgrupp 

I det första stadiet har jag undersökt i hur stor utsträckning eleverna i de båda grupperna 

använder respektive moment. Båda undersökningsgrupper ligger nära varandra när det gäller 

korrekt användning av rak ordföljd. Rak ordföljd ingår i engelskans PT-nivå 2 (Pienemann 

1998: 246). Endast ett fel förekommer i försöksgruppen i uppsats U6 där felet består av en 

direktöversättning från svenska till engelska: 

 ”[…]so was it so big”.  

I kontrollgruppen gör motsvarande uppsats U6, också ett fel i ordföljd genom att låta 

predikatet föregå subjektet: 

”[...]to see how is he whit[sic]” 

Samma typ av misstag förekommer i kontrollgruppens U14:  

”[...]hours ago came the police”.  

Av de redovisade resultaten att döma har båda grupperna god behärskning av just det 

momentet i processbarhetshierarkin. 

Den progressiva formen som redovisas i diagrammet på föregående sida visar förekomsten 

av alla slags progressiv. Här är det tydligt att den progressiva formen förekommer i större 

utsträckning bland texterna i kontrollgruppen. Do-omskrivningen i diagrammet visar all slags 

do-omskrivning. Det framgår att do-omskrivning förekommer i något högre grad hos 

kontrollgruppen än hos försöksgruppen. 
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4.2 PT-nivå 4 

I tabell 3 på följande sida framgår att progressiv form förekommer i 4 uppsatser i 

försöksgruppen och i kontrollgruppen i 11 uppsatser. Endast varianten av progressiv där man 

använder någon form av be + ing på verbet hör hemma i engelskans PT-nivå 4. Därför tas 

endast den varianten upp i ovanstående tabell. Uppsatserna är markerande med U och en siffra 

för uppsatsnummer. Den första siffran i andra kolumnen visar antalet rättrealiserade 

konstruktioner med be + ing. Den andra siffran visar det totala antalet. Den tredje kolumnen 

visar hur många procent av konstruktionerna som är rättrealiserade i varje uppsats.  

Det framgår tydligt av tabellen att försöksgruppen, som tränat ganska intensivt på 

progressiv form, ändå inte överstiger kontrollgruppens resultat när det gäller förekomsten av 

be + ing i uppsatserna. I de två uppsatser där formen förekommer i försöksgruppen används 

den en gång i U9. I U10 förekommer be + ing 5 gånger men endast 4 av konstruktionerna var 

rättrealiserade. I kontrollgruppen förekommer be + ing i tio uppsatser varav endast U13 inte 

lyckas rättrealisera formen i något av fallen. 

Tabell 3. Progressiv form 

 

 

 

Försöksgruppen PT-nivå 4 Progressiv Kontrollgruppen PT-nivå 4 Progressiv 

  Konstruktioner med be+ing   Konstruktioner med be +ing 

U1 -  U1 2/2 100% 

U2 -  U2 1/1 100% 

U3 -  U3 2/2 100% 

U4 -  U4 3/3 100% 

U5 -  U5 -  

U6 -  U6 3/3 100% 

U7 -  U7 -  

U8 -  U8 1/1 100% 

U9 1/1 100% U9 1/1 100% 

U10 4/5 80% U10 -  

U11 -  U11 8/8 100% 

U12 -  U12 3/3 100% 

U13 -  U13 0/2 0% 

U14 -   U14 -   
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4.3 PT-nivå 5 

Tabell 4. Do-omskrivning 

Försöksgruppen PT-nivå 5 Do Kontrollgruppen PT-nivå 5 Do 

  Antal konstruktioner med do2   Antal konstruktioner med do2 

U1 1/1 100% U1 -  

U2 -  U2 -  

U3 2/2 100% U3 2/2 100% 

U4 -  U4 -  

U5 2/2 100% U5 1/1 100% 

U6 -  U6 -  

U7 -  U7 -  

U8 -  U8 -  

U9 -  U9 -  

U10 -  U10 2/2 100% 

U11 -  U11 2/2 100% 

U12 -  U12 -  

U13 -  U13 2/6 33% 

U14 1/1 100% U14 1/1 100% 

 

I ovanstående tabell visas resultaten för do-omskrivningen i båda grupperna. Endast de fall 

där do hamnar i andra position i satsen finns redovisade eftersom det är den form som 

tillägnas i PT-nivå 4 (Pienemann, 1998: 246). Den första siffran i andra kolumnen visar hur 

många av konstruktionerna med do i andra position som är rättrealiserade medan den andra 

siffran står för det totala antalet do 2 som eleven använder. I försöksgruppen förekommer 

konstruktionen i fyra uppsatser där alla fall av användning sker 100 % korrekt. I 

kontrollgruppen rättrealiserar 5 av 6 elever do 2 i alla fall av användning. Endast en elev når 

den låga rättrealiseringsprocenten på 33 %. 
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4.4 Felfrekvens 

Tabell 5. Felfrekvens 

Försöksgruppen Kontrollgruppen 

Uppsats nr Antal ord Antal fel Felfrekvens Uppsats nr Antal ord Antal fel Felfrekvens 

U1 151 6 0,04 U1 293 8 0,027 

U2 106 3 0,028 U2 319 4 0,013 

U3 108 1 0,009 U3 385 3 0,008 

U4 68 4 0,059 U4 110 1 0,009 

U5 162 2 0,012 U5 45 1 0,022 

U6 65 5 0,077 U6 66 3 0,045 

U7 44 2 0,045 U7 90 0 0 

U8 120 11 0,092 U8 91 2 0,022 

U9 87 3 0,034 U9 128 5 0,039 

U10 183 1 0,005 U10 412 4 0,01 

U11 79 3 0,038 U11 541 1 0,002 

U12 196 5 0,026 U12 166 1 0,006 

U13 224 5 0,022 U13 291 12 0,041 

U14 139 4 0,029 U14 336 7 0,021 

 

Det kan vara intressant att komplettera de båda tabellerna över elevernas resultat i PT-nivå 4 

och 5 genom att betrakta uppsatserna utifrån det allmänna intrycket av elevernas språkliga 

kompetens. Det kan ge en tydligare helhetsbild av elevernas uppsatser om man granskar 

mängden fel i relation till mängden text och jämför de båda grupperna med varandra.  Det kan 

finnas en koppling mellan elevernas resultat i PT-hierarkin och deras språkliga kompetens i 

övrigt. När lärare rättar uppsatser bedömer de elevens sätt att bearbeta språket och tittar bland 

annat på den grammatiska kompetensen. I det här fallet har inga stavfel tagits med i 

bedömningen utan det som undersökts närmare är meningsbyggnad, grammatik vokabulär, 

idiomatik och fraseologi. 

Tabell 5 ovan visar antalet fel relaterat till antalet ord i de båda gruppernas uppsatser. 

Felfrekvensen i varje enskild uppsats räknas ut genom att dela antalet fel med antalet ord. I 

försöksgruppen fick jag fram den genomsnittliga felfrekvensen 0,032 genom att dela det totala 

antalet fel (55) i alla uppsatser med uppsatsernas totala antal ord (1732). Man kan omsätta 

siffran för felfrekvens i procent. I genomsnitt har försöksgruppen 3.2 % fel i sina texter. I 

genomsnitt består försöksgruppens uppsatser av 124 ord.  
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Kontrollgruppens genomsnittliga felfrekvens blev 0,016 genom att dela det totala antalet 

fel (52) med det totala antalet ord (3273). Omräknat blir det 1.6 % fel kontrollgruppens texter. 

I kontrollgruppen har elevernas uppsatser 234 ord i genomsnitt. Det skiljer alltså 110 ord 

mellan det genomsnittliga antalet ord grupperna emellan. Försöksgruppen skriver kortare 

uppsatser under lika lång tid som kontrollgruppen samtidigt som de har en högre felfrekvens 

och felprocent än kontrollgruppen. 

4.5 Deltagande observation 

Under materialinsamlingen genomfördes även deltagande observationer i klassrummet ur 

vilka ett utdrag redovisas för att ge en tydligare bild av atmosfären i klassrummet under 

lärarens genomgångar. Då iakttagelserna fortlöper på likartat sätt under hela observationstiden 

redovisas av utrymmesskäl endast en kortare tidsperiod ur materialet i form av en dubbellogg 

på följande sida som är representativ för hela observationstiden.  

Observationerna antecknades i tabellform vid tre tillfällen: först vid genomgångarna av rak 

ordföljd, progressiv form och do-omskrivning. Därefter fortsatte observationerna när eleverna 

arbetade med grammatikhäftena i respektive moment och slutligen då de började arbeta med 

sina uppsatser. Varje grammatikgenomgång varade mellan 10 och 15 minuter då läraren skrev 

på tavlan och samtidigt ställde frågor riktade till olika elever i klassen. Det allmänna intrycket 

jag fick som observatör var att det var stor variation bland eleverna när det gällde det aktiva 

deltagandet i genomgångarna. Läraren visade stort engagemang, talade med hög röst och gav 

ett säkert intryck. Ändå fick läraren först respons efter att ha tilltalat eleverna individuellt. När 

han ställde en fråga rakt ut till klassen var det få eller inga elever som ville svara på den. Det 

var också samma elever som frivilligt svarade på frågor. Grammatikgenomgångarna skedde 

på svenska medan engelska var det naturliga konversationsspråket under resten av lektionen. 

Ett flertal elever saknade böcker, anteckningsmaterial och pennor. Klassrummet var trångt 

med täta bänkrader och obekväma stolar. Eleverna tyckes inte ta någon notis om mig vilket 

kan bero på att de var vana vid att ha lärarkandidater i klassrummet, något som underlättade 

mina observationer. Ett flertal elever var upptagna med att samtala med varandra om ämnen 

som inte rörde undervisningen. Intrycket var att de helt enkelt fortsatte att konversera om 

samma tema som de inlett innan de kom in i klassrummet. De tycktes heller inte ta någon 

notis om att lektionen hade börjat och att läraren hade inlett undervisningen genom att 

presentera dagens uppgift. Under hela tiden som genomgången varade lämnade ingen av 

eleverna klassrummet utan de satt kvar i sina bänkar. Detta gäller alla tre observerade 
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tillfällen. När eleverna sedan arbetade i övningskompendierna och under uppsatsskrivningen 

hände det att någon elev avvek från lektionen för toalettbesök men återkom senare för att 

fullfölja uppgiften. Alla elever som var närvarande vid tillfällena lämnade in kompendierna 

som de arbetat med efter lektionens slut. Eleverna hade senare möjlighet att söka upp mig 

eller läraren för att ta del av de rättade uppsatserna och för att se hur det hade gått med 

övningarna i kompendiet. Ett fåtal elever utnyttjade den möjligheten. 

Tabell 6. Exempel på dubbellogg. 

Iakttagelse Reflektion 

Genomgång av enkel form/pågående form. 

Läraren skriver på tavlan. 

Bara två elever har böcker med sig. 

Lärare: ”Här har vi ett exempel på regelbundna 

verbformer i dåtid. 

 

Skriver på tavlan: Yesterday I walked five 

kilometers in the Rocklunda forest.  

En av eleverna antecknar, de andra verkar inte ha 

något material med sig. 

Elev 1 Sjunger: “I’m walking on sunshine ooo.” Verkar i alla fall vara en reaktion på verbet walk. 

Lärare: “Hur säger man det i nutid?”  

Elev 2. ”Hur kan man köpa ett par solglasögon för 

två tusen?” 

De verkar inte ta någon notis om läraren. 

Lärare: “Jimmy?”  

Elev 3 (Jimmy): “Today I walk.” Han svarar motvilligt. De flesta verkar allmänt 

ointresserade. 

Lärare: ”Ja, man kan säga. I’m walking.” 

Fortsätter att skriva på tavlan. 

 

Elev 4 till elev 1 (bänkkamrat): ”Ska du på möte 

idag?” 

 

Elev 1:”Det här har vi ju haft prov på!” Hon verkar irriterad. Ingen reaktion från läraren. 

Läraren fortsätter att skriva på tavlan: ”Vad är det  
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Iakttagelse Reflektion 

för skillnad mellan de här två meningarna” 

Elev 5: Den första står i enkel form och den andra 

i pågående. 

Hon ser ut att anteckna det läraren skriver på 

tavlan. 

Läraren skriver vidare.  

Elev 2 till bänkkamrat: ”Men ta av dig koftan!” Varför hänger de inte med istället? 

Elev 1: ”Men gör det själv!”  

4.6 Inlämnade kompendier och uppsatser 

Totalt rörde det sig om: 22 inlämnade kompendier med övningar i rak ordföljd12 inlämnade 

kompendier med övningar i pågående form.17 inlämnade kompendier med övningar i do-

omskrivning. 14 inlämnade uppsatser. 



 

 

24

5 Slutsatser och diskussion 

I uppsatsens huvudstudie jämförs de PT-nivåer som eleverna uppnår i försöksgruppen och 

kontrollgruppen baserat på behärskning/förekomst av rak ordföljd, be+ing och do 2 enligt 

processbarhetsnivåerna i engelska. 

Uppgiften var att skriva en valfri berättelse där elevernas fantasi fick spela fritt när det 

gäller temavalet. För att underlätta elevernas skrivande gjordes en övning vars syfte var att få 

igång deras kreativa tänkande. Eftersom uppgiften inte kretsade kring ett i förväg bestämt 

tema fanns det också möjlighet för eleverna att i större utsträckning välja vilket tempus de 

använde. Om man jämför utformningen av skrivuppgiften i denna uppsats med de 

skrivuppgifter som förekommer i Berrios undersökning så är min skrivuppgift inte på något 

sätt styrd att locka eleven att använda en viss tempusform. Varianten men do 2 används flitigt 

i WH-frågor och frågor i allmänhet, vilket då skulle innebära att förekomsten av do 2 skulle 

vara högre om eleverna hade haft med dialoger i sina uppsatser. Endast ett fåtal elever i 

försöksgruppen hade dialoger eller frågor med i uppsatserna. Detta kan vara en möjlig 

förklaring utöver processbarhet till att konstruktionen inte förekommer i uppsatserna i någon 

större utsträckning. I Berrios undersökning gjordes en longitudinell studie av elevernas 

utveckling. Det framkommer att en del elever klarar högre nivåer i processbarhetsskalan redan 

i de tidiga texterna men att de inte upprepar samma mönster i texter som producerats något 

senare i mätningen. Det är möjligt att man hade funnit liknade tendenser i undersökningen i 

denna uppsats om det hade gjorts en longitudinell studie av elevernas texter med mätningar 

som görs med jämna intervaller. Därför är det viktigt att poängtera att resultaten i denna 

undersökning pekar på tendenser i försöksgruppen som visar att grammatikstudier inte ger 

något större genomslag om man jämför med en grupp som inte studerat grammatik 

omedelbart innan texterna skrevs. Det går inte att utläsa från min undersökning om 

försöksgruppen har gjort några framsteg jämfört med hur de låg till innan de övat på 

grammatiken. 

Vad som är anmärkningsvärt i denna undersökning är att progressiv form förekommer i 

mycket högre grad i kontrollgruppen än i försöksgruppen. Se tabell 2. I försöksgruppen 

används konstruktionen med be+ ing i endast 2 uppsatser. I U9 med 100 % rättrealiserade fall 

av användning och i U10 med 80% rättrealisering. I kontrollgruppen däremot förekommer 

samma konstruktion i 10 uppsatser varav 9 av 10 rättrealiserar konstruktionen till 100 %. Det 

går inte att säga att försöksgruppen överanvänder någon av formerna som de nyligen gått 
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igenom vilket hade kunnat väntas i en grupp där man repeterat ett moment gång på gång i 

kompendiet. Intensiv träning i ett moment leder inte nödvändigtvis till att konstruktionen i 

högre grad uppträder i elevuppsatserna, vilket i sig kan vara en indikation på att man har med 

processbarhet att göra. Skillnaderna mellan försöksgruppen och kontrollgruppen kan vara ett 

tecken på att det inte går att påskynda elevernas tillägnan av grammatik genom intensiv 

träning. 

Om man jämför de båda gruppernas resultat i tabell 3 över felfrekvens märker man en 

skillnad i bl.a. textlängd. Försöksgruppen producerar texter med 124 ord i genomsnitt medan 

kontrollgruppen i genomsnitt har 234 ord. Tabell 3 visar också att försöksgruppen har en 

genomsnittlig andel fel på 3.2 %. Detta är högre än kontrollgruppens andel på 1.6 %. Därmed 

skriver försöksgruppen kortare uppsatser än kontrollgruppen under lika lång tid och de har 

även betydligt högre andel fel i uppsatserna om man mäter resultaten av meningsbyggnad, 

grammatik, vokabulär, idiomatik och fraseologi. I sin undersökning kommer Maria Eklund 

Heinonen fram till är att det förefaller som att en förbättrad språkförmåga leder till en större 

andel korrekta belägg för de olika PT nivåerna och även ett högre antal obligatoriska 

kontexter (2009: 117). Samma mönster visar sig i denna uppsats. Eleverna i kontrollgruppen 

visar utifrån felfrekvensen och textproduktionen att de allmänt har en bättre språkförmåga än 

eleverna i försöksgruppen vilket också kan vara en anledning till att de i har en större andel 

belägg för de undersökta PT-nivåerna. Det verkar även i denna undersökning som att det går 

en skiljelinje vid PT-nivå 4, vilket också framkommer i Eklund Heinonens undersökning 

(2009: 120). 

I forskningsbakgrunden för denna studie nämns det affektiva filtret och dess inverkan på 

elevernas lärande. Se även figur 1. Det affektiva filtret är en möjlig förklaring till varför LAD 

inte fyller sin funktion trots att det finns tillräckligt med förståelig input. I redovisningen av 

dubbelloggen visas ett utdrag ur stämningen i klassrummet under tiden då läraren gick igenom 

grammatiken med eleverna. Av dubbelloggen kan man utläsa att flera av eleverna var 

omotiverade, huruvida det har med ångest eller självkänsla att göra kan man inte bedöma 

utifrån denna studie. Det som däremot är kan bekräftas är att det finns en indikation på att 

elevernas inställning kan ha gjort att det uppträdde en barriär som försvårade för input att nå 

LAD. Resultaten från undersökningen i tabell 2 och figur 2 visar att förekomsten av 

progressiv form och do-omskrivning är lägre i försöksgruppen än i kontrollgruppen. Det som 

krävs för att det affektiva filtret ska vara så lågt som möjligt är att eleverna ser klassrummet 

som en plats för lärande. Av dubbelloggen att döma fanns det möjligheter att LAD påverkades 
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negativt av elevernas inställning. Det affektiva filtret måste ha varit högt hos majoriteten av 

eleverna då det allmänna intrycket, som också kan stödjas av dubbelloggen, var att eleverna 

fokuserade på annat än lärarens genomgång i progressiv form.  Även tabell 3 över progressiv 

form visar att eleverna i försöksgruppen i lägre grad processar konstruktioner på PT- nivå 4. 

Det kan vara ett tecken på att eleverna tränat på ett moment som ligger för högt upp i 

hierarkin. Man kan tolka undersökningsresultaten som att det egentligen inte är någon större 

mening med att läraren har noggranna grammatikgenomgångar på tavlan om eleverna ändå 

inte kan ta in det då det affektiva filtret är för högt. Man kan undra om gruppen hade lyckats 

bättre om de inte hade tränat så intensivt på grammatiken. Kontrollgruppen presterade bättre i 

de flesta fall men det kan också ha andra orsaker som sammansättning av elever. Även om 

båda grupperna läste samma kurs och hade likvärdiga studieprogram spelar elevernas 

individuella nivå en avgörande roll för slutresultatet. Det går att dra slutledningen från denna 

studie att intensiv träning inte nödvändigtvis leder till att eleverna processar samma 

grammatiska strukturer när de skriver fria uppsatser. Undersökningen visar också att det 

affektiva filtret spelar en viktig roll för om eleverna ska kunna ta till sig informationen som 

förmedlas. 
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6 Vidare studier 

Denna studie är gjord på en mindre urvalsgrupp men det är tillräckligt för att kunna påvisa 

vilka tendenser som finns i de uppsatser som produceras kort tid efter att man arbetat med 

grammatik i undervisningen. I det här fallet visade studien att elever som arbetat med vissa 

moment inte nödvändigtvis använder dessa i fria uppsatser. Något som inte kunnat mätas i 

denna studie är behärskning/förekomst av rak ordföljd, progressiv form samt do-omskrivning 

innan eleverna arbetat med grammatikmomenten. Det vore intressant om man hade haft 

möjligheten att testa elevernas utveckling före och efter de genomarbetade momenten.  Detta 

kräver att man har tillgång till ett flertal elevgrupper där man kan låta eleverna arbeta med 

grammatik och textproduktion under en längre tidsperiod för att sedan mäta resultatet.  
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8 Bilagor 

8.1 Rak ordföljd  

Det första moment som läraren gick igenom i sin undervisning var rak ordföljd. Eleverna fick 

se ett antal exempel på skillnader mellan engelskan och svenskan varpå de tilldelades varsitt 

övningskompendium. I 99 falla av 100 föregår predikatet objektet i övningarna. Den raka 

ordföljden är typisk för engelskan och det är viktigt att lägga märke till två fall: 

Rak ordföljd förekommer även när ett adverbial eller bisats som fungerar som adverbial 

står först i en mening: 

Yesterday we went (gick vi) to a concert. 

Next summer, I’d like (skulle jag vilja) to go abroad. 

If you ask him, he’ll do (gör han) it for you. 

Likaså förekommer rak ordföljd även i sägesatser i anslutning till direkt anföring: 

”Don’t wait”, he (Bill) said. ‘... sade han (Bill)…’ 

Then he (Bill) said, ”Don’t wait.” ‘Sedan sade han (Bill) ...’ 

Det används också rak ordföljd om verbet är tungt (sammansatt tempus): 

” Wait and see”, Bill would say. ‘brukade Bill säga’ 

eller har objekt:  

”What’s the trouble?” Bill asked his wife (Svartvik & Sager,1996: 424).  

8.2 Do-omskrivning 

Den andra övningen inleddes på liknande sätt och eleverna tränade i dethär fallet på do-

omskrivning och när det förekommer i engelskan. Do-omskrivning förekommer i presens, 

imperfekt och imperativ. Följande typer av satser har do-omskrivning i engelskan: 

I nekande satser med not:  

Presens: He doesn’t know. 

Imperfekt: He didn’t know. 

Imperativ: Don’t move. 

I yes/no frågor: 

Presens: What does he know? 

Imperfekt: Did he know? 

I wh-frågor där frågeordet inte är subjekt: 
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Presens: What does he know? 

Imperfekt: What did he know? 

I påhängsfrågor: 

Jakande sats med nekande påhängsfråga: 

Pam likes jazz, doesn’t she? 

Nekande sats och jakande påhängsfråga: 

Your mother doesn’t like those clothes does she? 

I påståendesatser inledda med nekande eller inskränkande uttryck som kräver inversion: 

Not only did he arrive late, but he was also rude. 

I emfatiska satser då man vill framhäva hela utsagan. I meningar där svenskan använder 

ord som verkligen, faktiskt. 

Presens: I do want to come. 

Imperfekt: We did go in the end  

Imperativ: Do sit down (Svartvik & Sager, 1996: 23-25). 

8.3 Progressiv form 

Den tredje och sista grammatikövningen som eleverna gjorde var progressiv form eller sk ing-

form. Se figur 3. Den progressiva formen anger pågående handling eller förlopp. Det går 

också att urskilja olika bibetydelser. Den progressiva formen används i samband med: 

Begränsad varaktighet när tidsrymden inte är exakt angiven: 

We had been waiting for a a long time. 

Adverbial som for a long time, for several hours, now: 

He had been working for several hours. 

Now we’re doing 55 miles an hour. 

Tillfällig bostad/vistelse 

I am living in Edinburgh [but I will soon move to London]. 

I am staying at the Sheraton this time.  

Verb som betecknar tillfällig handling med kort varaktighet: hit, jump, kick, knock, tap. 

She was nodding. 

Verb som anger pågående förändring: change, grow, slow down, widen, deteriorate. Eller 

verb som anger ökning eller minskning: more and more, bigger and bigger. 

The weather is changing again. 
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This city was getting bigger and bigger. 

Då handlingen pågår både före och efter en viss tidpunkt.  

When I arrived they were leaving. 

Ofullbordad handling. 

I was reading a new novel last night (läsningen är förmodligen inte fullbordad). 

Vid verb som betecknar övergång från ett tillstånd till ett annat. (t.ex. arrive, die, fall, land, 

leave, lose, stop). 

The boat was sinking when we arrived. 

För att ange ett personligt ställningstagande. Typiska adverbial i samband med detta är: 

forever, all the time, always, constantly, continually: 

That boy is always losing his things. 

Ibland kan progressiv också användas för att ange större personligt engagemang än vad 

som uttrycks genom enkel form: 

Do you feel any better? 

Are you feeling any better? 

Progressiv form kan användas med modala hjälpverb om framtid och anger ofta något 

bestämt eller planerat: 

Will you be staying long? 

Den kan även användas för att uttrycka större artighet än enkel form: 

I must be going now: 

I’ll be seeing you (Svartvik & Sager, 1996: 86-91) 

 


