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Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, missä järjestyksessä nominilausekkeisiin sisältyvä 

kielioppi opitaan kirjasarjassa Nyckel. Lisäksi tavoitteenani oli ottaa selvää siitä, miten tämä 

järjestys noudattaa Manfred Pienemannin kehittämää prosessoitavuusteoriaa, jonka mukaan 

kieliopin oppiminen tapahtuu tiettyä oppimisjärjestystä noudattaen. Teorian mukaisesti tiettyjen 

kielioppirakenteiden oppiminen tapahtuu viiden toisiaan seuraavan vaiheen kautta. Ensin 

sisäistetään sanan merkitys, seuraavaksi sen taivutus, ja lopulta lauseke- ja päälausetasojen kautta 

saavutetaan sivulausetaso. 

 

Aineistona tutkimuksessa on käytetty yläkoulun ruotsin pitkän oppimäärän kirjasarjaa Nyckel, ja 

analyysi koski seitsemännen ja kahdeksannen luokan tehtävä- ja tekstikirjoja. Metodina oli 

laadullinen sisällönanalyysi, ja tutkimus keskittyi erityisesti nominilausekkeisiin liittyviin 

kielioppikokonaisuuksiin. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat Nyckel-sarjan kieliopin käsittelyn toteutuvan suurelta osin 

prosessoitavuusteorian järjestyksen mukaisesti. Nominilausekkeisiin liittyvä kielioppi opitaan 

sanan paljaasta muodosta lähtien substantiivien ja adjektiivien taivutuksen kautta aina pää- ja 

sivulauseen sanajärjestysten osaamiseen asti. Tämä järjestys on lähes sama kuin 

prosessoitavuusteoriassa, joten sen voidaan sanoa tukevan oppilaan kielenoppimista. Ainoa 

poikkeus järjestyksessä oli toisen ja kolmannen vaiheen yhtaikaisuus, eli attributiivinen ja 

predikaativinen kongruenssi käsitellään samalla kertaa. 
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1 INLEDNING 

Under de senaste årtiondena har det forskats mycket inom följande område: Finns det några naturliga 

inlärningsgångar för språkutveckling och i så fall, hurdana? Enligt flera gamla, men fortfarande 

aktuella, undersökningar från 1970- och 1980-talet lär sig varje barn sitt modersmål genom vissa 

stadier som alltid är desamma (se t.ex. Brown 1973 och Ingram 1989). Med andra ord följer 

utvecklingen av förstaspråket specifika mönster där man genomgår flera faser, från och med joller till 

mer eller mindre perfekt språkfärdighet. De här faserna är oberoende av individen desamma, det vill 

säga ingen har en annorlunda inlärningsordning. På motsvarande sätt lärs in också andraspråk: varje 

inlärare följer samma ordning när hen lär sig andraspråkets strukturer (t.ex. Dulay, Burt & Krashen 

1982), och även om det finns individuella skillnader i inlärningshastighet, kan man inte helt och hållet 

hoppa över någon fas. 

En av de starkaste teorierna om andraspråkens inlärningsgångar i dag är Manfred Pienemanns 

processbarhetsteori (Pienemann 1998). Trots att teorin är redan två årtionden gammal, används den 

fortfarande i flera olika sammanhang som har med språkinlärning att göra. Teorin utnyttjas bland 

annat i forskning av skillnader i andraspråksinlärning hos inlärare med olika modersmål. Enligt den 

finns det sammanlagt fem separata processningsnivåer som varje individ en efter en genomgår under 

inlärningen av språkets grammatiska strukturer. I praktiken betyder det här alltså att till exempel 

negationsplacering i bisatser inte kan läras in förrän man har tillägnat sig användningen av 

negationsplacering i huvudsatser, vilket för sin del förutsätter tillägnande och procedur av 

huvudsatsens ordföljd. 

I denna avhandling undersöker jag hur läroböckerna Nyckel 7 och Nyckel 8 följer de ovannämnda 

inlärningsgångarna när det gäller nominalfraser. Eftersom processningsnivåerna enligt teorin lärs in 

successivt, det vill säga man måste behärska föregående nivå innan man är redo för följande, är det 

intressant att undersöka hur grammatikundervisningen är uppbyggd i läroböcker, och om ordningen 

i dem motsvarar den inom processbarhetsteorin. På grund av att Pienemanns processningsnivåer 

nuförtiden anses vara den mest naturliga och den effektivaste inlärningsvägen, och enligt vissa 

forskare till och med det enda fungerande sättet att lära sig vissa grammatiska strukturer (t.ex. 

Tornberg 2005), är min hypotes att skolundervisningen i läroböcker också skulle efterfölja denna 
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ordning så noggrant som möjligt. Dessutom tror jag att även övningarna i böckerna har samma 

ordning från lätt till svår. 

Nominalfraserna är en viktig del av ens språkkunskaper och det är grunden till att jag valde det här 

temat för min avhandling. Sådana konstruktioner som innehåller både substantiv och kongruensböjda 

former av adjektiv är mycket vanliga i såväl skriftligt som muntligt språk. Dessutom består inlärning 

av dem av flera olika delar, och av dessa skäl är undervisning av nominalfraserna värt att undersökas 

noggrannare. Med denna avhandling försöker jag således att utreda om undervisningsordningen i 

läromedel på något sätt avviker från det som anses vara den naturliga och effektivaste ordningen att 

lära sig grammatiska strukturer. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

Detta kapitel handlar om den teoretiska bakgrunden för inlärningen av grammatiska strukturer. Först 

presenterar jag den centralaste teorin och därefter redogör jag för dess tillämplighet på svenska samt 

användning av teorin i praktiken, det vill säga hur den kan utnyttjas i klassrumsundervisning. Till slut 

definierar jag begreppet nominalfras. 

2.1 Processbarhetsteorin 

Processbarhetsteorin baserar sig på tidigare undersökningar kring processning i andraspråksinlärning 

(se t.ex. Levelt 1989). Enligt Pienemann (1998: 73–81) är såväl grammatiska morfem som 

ordföljdsregler, till exempel verbens position i satsen, språkspecifika och därför måste de alltid läras 

in i samband med andraspråksinlärningen. Han menar att i början av språkstudier är 

andraspråksinlärare inte kompetenta att använda syntaktiska procedurer på grund av sina bristfälliga 

lexikon och sin syntaktiska information. Det innebär att sådana strukturer som förutsätter transfer av 

grammatisk information inte kan processas förrän strukturer som inte kräver det kan produceras.  

Pienemann (1998: 73–81) konstaterar att inlärningen av grammatiska strukturer följer en viss hierarki 

av procedurer (d.v.s. kunskap att tillämpa själv), där procedur av den lägre nivån utan undantag är en 

förutsättning för processning av den högre. Inlärningen börjar med enstaka ord och fraser, och till slut 

behärskar man i bästa fall såväl huvud- och bisatsproceduren som användningen av grammatiska 

morfem över fras- och satsgränser. När inläraren först har fogat ett ord in i sitt lexikon, kan hen börja 

arbeta med grammatiska och lexikala morfem samt kanonisk ordföljd (subjekt-verb-objekt), varefter 

kommer frasprocedur och omvänd ordföljd och så vidare tills strukturerna har lärts in. Eftersom 

inlärningen av L2, det vill säga vilket som helst andraspråk, när det gäller grammatik, alltid 

överensstämmer med denna ordning (ibid.), kan processningen inte ske om delar av föregående 

information saknas. Till exempel utan information om ordets grammatiska kategori (tempus, numerus 

och kasus) kan man inte sätta igång dess processning på frasnivån. Med andra ord måste inläraren ha 

kunskap om ordets genus om hen vill lära sig hur det böjs. Man kan inte heller utnyttja förstaspråkets 

(L1) procedurer i L2 på grund av att procedurerna är språkspecifika, och därför skulle saknande eller 

opassande L1-procedurer även då leda till att ”processorn” vore inkapabel att operera (Pienemann 

1998: 73–81.) 
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2.1.1 Tillämplighet på svenska språket 

Processbarhetsteorin som helhet kan trots den mångsidiga användbarheten inte generaliseras att gälla 

all språkinlärning oavsett målspråk. Med hjälp av tabeller (efter Pienemann 1998) visar Abrahamsson 

(2009: 122–130) vilka delar av teorin som stämmer överens med inlärning av svenska som 

andraspråk. Dessutom förklarar han med hjälp av exempel från svenska vad varje nivå av den 

språkliga utvecklingen innebär i praktiken och med vilka drag dem kan karakteriseras. 

Pienemanns processningnivåerna tillämpade på svenskan presenterar Abrahamsson (2009: 124) på 

följande sätt: 

1. tillgång till enheter i lexikon (ord/lemman) 

2. kategoriprocedur (hantering av lexikala morfem) 

3. frasprocedur (t.ex. hantering av attributiv kongruens) 

4. satsprocedur (t.ex. hantering av predikativ kongruens) 

5. bisatsprocedur (differentiering mellan huvud- och bisats)  

Tillämpning av processbarhetsteorin på svenskan är inte helt oproblematiskt. Till exempel Glahn m.fl. 

(2001) och Philipsson (2007) har i sina undersökningar kommit fram till resultat som inte förekommer 

i teorin eller delvis skiljer sig från den (refererad av Abrahamsson 2009: 128). Enligt resultaten av 

den förstnämnda undersökningen lärs numeruskongruens in före genuskongruens i svenska, vilket 

inte syns i hierarkin av procedurer, och även den sistnämnda visade liknande skillnader i jämförelse 

med teorins inlärningsordning. Från processbarhetsteorin avvikande resultat har upptäckt också 

Paavilainen (2015). Hon visade i sin undersökning bland annat att i svårigheten av attributiv och 

predikativ kongruens finns det inga större skillnader och att bisatsnegationen är mycket svårare att 

behärska än adjektivböjningen. 

Teorin har alltså sina svaga punkter men trots ovannämnda avvikelser kan det ändå konstateras att 

processbarhetsteorin i allmänhet fungerar väl tillämpad på svenska, och att den fortfarande utnyttjas 

av forskare i olika forskningssammanhang. 
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2.1.2 Tillämpning i klassrumsundervisning 

I enlighet med processbarhetsteorin menar Tornberg (2005: 106) att man i språkinlärning måste 

”bemästra en rad tankeoperationer efter varandra” och för att kunna flytande tala ett andraspråk 

behöver dessa operationer automatiseras. Eftersom läromedlen inte nödvändigtvis följer de naturliga 

inlärningsgångarna, borde lärarna enligt Tornberg (ibid.) iaktta hur eleverna presterar i fri produktion 

för att se på vilken nivå av språkutvecklingen de ligger. Med kunskap om elevernas språkliga 

kompetens kan lärarna då själva kontrollera att undervisningen sker på den nivå som eleverna är 

mogna att processa.  

För att eleven ska lära sig procedurkunskap, det vill säga att använda grammatiska strukturer i sitt 

eget språk, bör grammatikundervisningen inte vara isolerad från annan språkundervisning, 

konstaterar Tornberg (ibid.: 106–114). Att man förstår grammatiska strukturer betyder inte att man 

automatiskt skulle kunna använda dem själv. Därför är det enligt Ellis (1994; refererad av Tornberg 

2005: 107) mycket viktigt att all grammatikundervisning sker i samband med kommunikativa 

övningar. Enbart då kan grammatikövningarna ha någon inverkan på elevernas produktiva kunskap. 

Trots detta bör man inte glömma bort kunskap om språkets regler, eftersom teoretisk kunskap behövs 

också lika mycket. Den teoretiska delen får ändå inte vara målet för undervisningen, utan som 

effektivast är undervisningen när teoretisk och produktiv kunskap kompletterar varandra. 

2.2 Nominalfraser 

Enligt Svenska Akademiens språklära är nominalfraser, som fraser överhuvudtaget, bildade av ”flera 

ord som hänger inbördes närmare samman än med resten av satsen” (Hultman 2010: 201–203). De 

består vanligen av huvudord och deras bestämningar, men en fras kan också vara ett enda ord. Lika 

väl kan en fras även bestå av flera fraser, till exempel när en nominalfras ingår i en prepositionsfras, 

som för sin del kan vara en del av en ännu större fras. Nominalfraser fungerar i satser bland annat 

som subjekt, objekt, predikativ och rektion, men trots detta är de inte satsdelar, utan ”grammatiska 

konstruktionstyper” som har olika funktioner. (ibid.) I meningen Kalle köper en ny leksak till sin katt 

finns det totalt tre nominalfraser: Kalle, en ny leksak och sin katt. Subjektet Kalle och objektet en ny 

leksak består enbart av en nominalfras medan sin katt däremot är en del av prepositionsfrasen till sin 

katt. 
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2.2.1 Nominalfrasens struktur 

I en nominalfras är huvudordet antingen substantiv eller substantiviskt pronomen, och dess genus och 

numerus bestämmer hur ordets eventuella bestämningar böjs (Hultman 2010: 204–221). Dessa 

bestämningar är även själva ofta nominalfraser eller delar av nominalfraser. Bestämningar i samband 

med nominalfraser kallas attribut, och de kan vara framför- eller efterställda. Attribut kan till exempel 

vara adjektiv, pronomen eller adverbial. Hultman (ibid.: 206) använder som exempelfras deras stora 

hus i Portugal, där det framförställda attributet är deras stora och det efterställda attributet i Portugal. 

I exemplen består det förstnämnda attributet av både pronomen och adjektiv och det andra av 

platsadverbial. Dessutom konstaterar Hultman att både nominalfraser och deras attribut kan vara 

samordnade, såsom exempelvis i frasen en billig men god dryck (ibid.). 

2.2.2 Bestämda och obestämda nominalfraser 

Nominalfraserna kan också klassificeras i definita, det vill säga bestämda eller indefinita, det vill säga 

obestämda fraser, vilket beror på om företeelsen som betecknas är känd för läsaren eller lyssnaren. 

Bestämdhet syns i till exempel artiklar: en, ett och den, det, de. Vissa pronominala attribut används 

bara i obestämda (t.ex. vilken, ingen, varje) eller bestämda fraser. Fraser med framförställda 

possessiva pronomen som attribut eller genitivattribut är alltid bestämda (t.ex. vår resa, hans resa). 

Efterställda attribut fungerar däremot på samma sätt såväl i bestämda som i obestämda fraser. Typiska 

efterställda attribut är till exempel adverbattribut, attributiva bisatser (såsom relativsatser) och 

predikativa attribut. (Hultman 2010: 206–208.) 
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3 SYFTE, MATERIAL OCH METOD 

I detta kapitel presenterar jag syftet med undersökningen, och därefter redogör jag för det material 

som jag analyserar i min undersökning. Till sist redovisar jag den metod som jag använder vid analys 

av materialet. 

3.1  Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här undersökningen är att redogöra för förhållandet mellan Pienemanns 

processbarhetsteori och undervisningen av nominalfraser i lärobokserien Nyckel som är avsedd för 

lång lärokurs i svenska i högstadiet. Valet av årskurserna 7 och 8 beror på att jag vill undersöka 

inlärningsgångarna från och med nybörjarstadiet. Enligt Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen fokuserar svenskundervisning i lågstadiet inte i grammatiska strukturer 

(GLGU 2004: 128–129), utan endast ”den del av grammatiken som är väsentlig för kommunikation”, 

så i början av högstadiet är eleverna fortfarande mer eller mindre på nybörjarnivå gällande 

nominalfraser.  Trots att processbarhetsteorin i princip är en teori över utvecklingen av naturlig 

talproduktion (Abrahamsson 2009: 128–129), koncentrerar jag mig i denna avhandling 

huvudsakligen på skriftlig produktion, och med nominalfraser menar jag utöver den egentliga 

betydelsen även predikativ kongruens. Jag syftar till att reda ut om alla fem processningnivåer 

genomgås i läroböckerna i samma ordning som skulle vara naturligt enligt processbarhetsteorin. Om 

nominalfraser i Nyckel inte tas upp i processbarhetsteorins ordning, ska jag i så fall även undersöka 

hur ordningen skiljer sig från dessa naturliga inlärningsgångar. De frågor som min undersökning 

strävar efter att hitta svar på är följande: 

• I vilken ordning lärs nominalfraser i Nyckel 7–8? 

• Hur motsvarar den här ordningen processbarhetsteorins inlärningsgångar? 

• Stödjer de undersökta grammatikövningarna inlärningen enligt Pienemanns teori? 

Orsaker till möjliga avvikelser från de naturliga inlärningsgångarna utreds inte inom ramen för denna 

kandidatavhandling. Däröver utelämnas även den inverkan som en olik ordning eventuellt kunde ha 

på inlärningen av främmande språk. Denna avhandling fokuserar alltså enbart på att analysera i vilken 
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mån det utvalda läromedlet i sin grammatikundervisning efterföljer den rådande teorin om inlärning 

av grammatiska strukturer. Syftet med studien är således att undersöka hurdana grammatikövningar 

det finns i läroböckerna och vilken inlärningsordning de följer.  

3.2 Material 

Eftersom min undersökning fokuserar på de tidiga skedena av andraspråksinlärningen gällande 

grammatiska strukturer, valde jag som material lärobokserien Nyckel. Serien används i undervisning 

av lång lärokurs i svenska för finskspråkiga elever, och dess första upplagor publicerades i början av 

2010-talet. För skrivande stund förnyades serien att motsvara läroplanen 2016, men denna avhandling 

undersöker enbart seriens första upplagor som följer den tidigare läroplanen från 2004 och av denna 

grund tas inte årskurs 6 med. 

Materialet består av både textbok och övningsbok för båda årskurserna, och totalt analyseras alltså 

fyra böcker. Analysen gäller i första hand grammatikdelarna, men den tar också till en viss grad 

hänsyn till textkapitlen. Speciellt koncentrerar jag mig på de teoridelar om grammatik och 

grammatikövningar som direkt eller indirekt handlar om nominalfraser, det vill säga teman såsom 

substantiv, adjektiv och ordföljd. 

3.2.1 Nyckel 7 

I textbokens förord (s. 3) berättar författarna att varje textkapitels centrala kommunikationssituationer 

lyfts fram som nyckelmeningar och att serien inför eleven i såväl finlandssvenskt som rikssvenskt, 

modernt språkbruk. Uppgifter och grammatik beskrivs på följande sätt: ”I övningsboken Nyckel 7 

finns det rikligt med mångsidiga uppgifter. Olika uppgiftstyper, såsom ordförråds-, grammatik-, 

lyssnande- och läsuppgifter, används varierande. [...] Grammatikämnen presenteras tydligt och 

förståeligt, och de tränas med hjälp av uppgifter som utvecklar uppfattningsförmågan.” (Min 

översättning.) Grammatiken lyfts alltså inte upp som en speciellt viktig del av språkkunskapen, utan 

det centralaste är ”dagliga talsituationer”. 
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3.2.2 Nyckel 8 

Textboken Nyckel 8 har en liknande beskrivning i förordet (s. 3), alltså fokus ligger i samma 

målsättningar och böckerna presenteras på nästan identiskt sätt: ”I övningsboken Nyckel 8 finns det 

rikligt med olika ordförråds-, grammatik-, lyssnande- och läsuppgifter. Uppgifterna ansluter fast till 

kapitlens ordlistor och teman. Muntliga övningar hjälper till att tillämpa ordförråd och språkets 

strukturer på egna talsituationer. Grammatikämnen presenteras tydligt och förståeligt, och de tränas 

mångsidigt.” (Min översättning.) Med andra ord riktar inte heller Nyckel 8 elevens uppmärksamhet 

på grammatiken. 

3.3 Metod 

Metoden för min avhandling är huvudsakligen kvalitativ innehållsanalys, men den har också inslag 

av kvantitativ undersökning. Enligt Kalaja m.fl. (2011: 19–20) eftersträvar forskare i kvalitativa 

undersökningar genom sina forskningsmaterial och egna analyser att förstå något fenomen och dess 

natur. Typiska metoder att samla in material för sådan forskning är bland annat intervjuer och 

observationer, och forskaren kan använda antingen existerande texter eller själv spela in till exempel 

kommunikationssituationer. Innehållsanalys baserar sig på tolkning och slutledning av empiriskt 

material, där tolkningar och teori hela tiden jämförs med originalmaterialet (Tuomi & Sarajärvi 2009: 

112–113). Kvalitativa undersökningar är även, åtminstone indirekt, kvantitativa när forskaren 

behandlar ett fenomens förekomst eller frekvens, vilket är fallet i min undersökning.  

Vetenskaplig forskning beskriver observationer objektivt, och därför måste forskaren trots sina 

eventuella egna åsikter förhålla sig till det som undersöks på ett neutralt sätt (Kalaja m.fl. 2011: 9). 

Min undersökning försöker inte besanna den rådande teorin, utan jag återger lärobokseriens 

inlärningsordning och jämför den med processbarhetsteorins ordning. Jag ska analysera materialet 

och därefter rapportera objektivt hur man går igenom nominalfraser i lärobokserien. Till slut 

sammanfattar och diskuterar jag resultaten. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel redogör jag för resultat av min analys. Först presenterar jag resultaten gällande Nyckel 

7 och sedan genomgår jag analysen av Nyckel 8. I båda delar fokuserar jag först på övningsboken och 

till slut sammanfattar jag kort textböckerna. 

4.1  Nominalfraser i Nyckel 7: övningsbok och textbok 

Nyckel 7 Övningsbok innehåller totalt fyra större grammatikdelar som har med nominalfraser att göra: 

substantivens böjning, adjektivens böjning, possessivpronomen och ordföljd i huvudsatser. Av dessa 

behandlas substantiv, adjektiv och possessiva pronomen relativt tidigt, medan ordföljd tas upp först i 

det elfte kapitlet. De centrala grammatiktemana förekommer i boken alltid efter textens övningar, 

alltså oftast som den allra sista delen i kapitlet. 

I övningsboken fokuserar man i de första övningarna i inlärning av ordens betydelse, och övningarna 

är uppbyggda så att de flesta ord förekommer i sina nakna former, det vill säga utan bestämningar, 

artiklar eller ändelser. Till exempel uppgiften Jag och min kompis! (s. 10–11) siktar enbart till att 

eleven skulle lära sig (eller påminna om) basordförråd. Trots att det redan där förekommer några mer 

komplexa former, såsom ”bästa boken” och ”hobbyer”, behöver eleven endast att förstå deras 

betydelser, inte att produktivt kunna använda sådana former själv. När det gäller nominalfraser, 

fokuserar Nyckel 7 i kapitel 1 och 2 alltså på utbyggnaden av ordförrådet. Detta överensstämmer 

fullständigt med processbarhetsteorins första inlärningsgång, nämligen tillgång till enheter i lexikon 

(Pienemann 1998; Abrahamsson 2009: 124). Enligt teorin ska man först känna till och förstå orden 

innan de kan användas produktivt, och det är det som de första övningarna syftar till. I nybörjarfasen, 

med andra ord på nivå ett, är det viktigast att lära sig enstaka ord och enkla fasta fraser, och när man 

har lärt sig producera dem, kan man avancera till nästa nivå, det vill säga hantering av lexikala och 

grammatiska morfem. 

Det första grammatiska temat i bokserien som sammanhänger med nominalfraser är substantiv i 

kapitel 3. Teoridelen om substantiv inkluderar både lexikala och grammatiska morfem, det vill säga 

artiklar och böjningsändelser, som är på nivå två i Pienemanns teori. Att bokserien tar upp detta tema 

efter övningen av lexikaliska enheter är i linje med teorins inlärningsgångar. Substantivens former 
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och användning tas upp i form av en tabell som följs av sex olika grammatikövningar (s. 48–52). I 

den första ska eleven som i exempel (1). böja sex ord och markera deras böjningsklass samt skriva 

en minnesregel för var och en Därefter följer uppgifterna: ”Läs, böj och översätt”, ”Tävla”, ”Strecka 

under”, ”Ringa in” och ”Korridorsnack”. I de två första ovannämnda övningarna ska eleven endast 

kunna böja substantiv. De två nästa övningarna fokuserar på att göra skillnad mellan bestämda och 

obestämda former och i vilka fall de används. Den sista övningen är muntlig, och där måste eleven 

redan kunna både bilda de olika formerna och välja den form som passar kontexten. Den här 

ordningen från lätta mekaniska övningar till muntlig tillämpning motsvarar fullständigt teorin, med 

andra ord har övningarna ordnats så att ordningen stödjer inlärningen. 

(1) Skriv. Taivuta seuraavat sanat kaikissa muodoissa. Merkitse myös lopuksi, mihin taivutusluokkaan sanat 

kuuluvat. Perustele vastauksesi. 

luokkahuone = ___________________________ 

Taivutus ____________ _____________ _____________ _____________ 

Taivutusluokka ___________________________ 

Muistisääntö _________________________________________________ ... 

I exempel (1) tränar man mekaniskt böjning av vanliga ord. Förutom böjningen uppmuntras eleven 

också till att hitta på en regel för att minnas den. 

Efter att ha genomgått substantivens böjning övergår grammatiskt fokus genast i kapitel 4 till 

adjektivens böjning (s. 56–61) vars teori behandlas likadant i form av en tabell. Först introduceras 

temat genom att eleven själv översätter en dikt, och sedan analyserar man exempelmeningar för att ta 

reda på vad adjektiv är och hur de används. Därefter får eleven hitta på en regel för böjningen och 

lista de tre olika ändelserna, vilket följs av en lista över de vanligaste undantagen, såsom liten, lätt 

och gammal. Till sist presenteras oböjliga adjektiv: kul, bra, fel, gratis, lagom, orange och rosa. Efter 

teoridelen kommer övningarna, som också har ungefär samma ordning som substantivövningarna: 

”Leta och böj”, ”Översätt, para ihop och böj”, ”Ringa in”, ”Fyll i”, ”Sofias och ditt drömrum”, 

”Skriv”, ”Ringa in” och ”Lyssna”. På samma sätt fokuserar de första två övningarna på böjningen, 

den tredje och fjärde på användningen av de olika formerna, och ytterligare två följande övningarna 

på tillämpning. De följs ändå av en mekanisk övning där man endast ska hitta och översätta adjektiv. 
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I den sista övningen lyssnar man först på meningar och fyller i adjektiv, och efter det hittar man på 

en regel för användning av artikel i samband med yrkesord. 

I kapitel 4 förekommer samtidigt processbarhetsteorins tredje och fjärde nivå, frasprocedur och 

satsprocedur, vilket betyder att både attributiv och predikativ kongruens tas upp på en och samma 

gång. Bokserien nämner inte uttrycken attributiv eller predikativ, utan meningar som ”Daniel har ett 

trevligt rum” och ”Deras kompisar är trevliga” förekommer parallellt utan att man gör någon skillnad 

mellan dem. Enligt teorin borde man först kunna producera fraser med adjektivattribut innan man är 

redo att gå vidare till processning av satsnivå. Här skiljer ordningen alltså från det som anses vara det 

naturliga mönstret att lära sig.   

Nästa grammatiska del som sammanhänger med nominalfraser i Nyckel 7 övningsbok är 

possessivpronomen (s. 62–63); Även det behandlas i kapitel 4, genast efter adjektiv. I början berättar 

man att de böjs på samma sätt som adjektiv och alla former presenteras i en tabell. Sedan understryker 

eleven possessivpronomen i exempelmeningar och svarar på finska på frågor: ”Kuinka monessa eri 

muodossa possessiivipronominit taipuvat?”, ”Millä perusteella valitset muodot?” och ”Mikä muoto 

substantiivista tulee aina omistuspronominin jälkeen?”. I övningarna ”Fyll i”, ”Fråga och svara”, 

”Skriv” (se exempel (2)), ”Hitta på en egen berättelse” och ”Mina egna texter” är ordningen igen från 

enklare till mer och mer komplicerad tillämpning. 

(2) Skriv. Keksi viisi omaa ruotsinkielistä lausetta, joissa käytät eri omistussanoja. Kirjoita lauseet vihkoosi ja 

lue ne sitten parillesi. Vaihtakaa vuoroja. 

I exempel (2) ska eleven producera egna meningar, och svårighetsgraden beror på eleven själv. Det 

enda krav är att meningarna innehåller någon possessivpronomen och i övrigt kan de vara hurdana 

som helst. Denna övning är ett bra exempel på tillämpande övningar. 

Slutligen i kapitel 11 tas upp huvudsatsens ordföljd (s. 148–154), vilket är nivå fyra i 

processbarhetsteorins ordning. Först ska eleven hitta exempelmeningarna i texten och skriva dem på 

svenska samt ringa in predikat och ange dess placering i meningar. Därefter kommer teoridelen om 

både direkt och indirekt ordföljd i huvudsatser, inklusive negation och adverbial. Ordföljd tränas med 
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hjälp av övningarna ”Öva ordföljd”, ”Prata”, ”Skriv och översätt”, ”Prata”, ”Översätt” och 

”Kolmården”. Alla övningar betonar antingen analysen av meningar eller muntlig eller skriftlig 

produktion, men här är ordningen inte så tydlig från lätt till svår, utan svårighetsgraden varierar. Trots 

detta börjar man med mekaniska övningar, och först därefter går man vidare till tillämpning. 

I textboken följer Nyckel 7 samma mönster som i övningsboken: textkapitlen 1 och 2 innehåller bara 

få komplicerade former av substantiv och adjektiv, och meningarna är huvudsakligen korta 

huvudsatser med rak ordföljd. Därefter blir de mer komplicerade formerna gradvis mer och mer 

frekventa samt meningarna blir längre och förekommer oftare med indirekt ordföljd. Det finns ändå 

inget märkbart samband mellan behandlade grammatiska teman och textkapitlen, bortsett från kapitel 

4 vars grammatiktema adjektiv syns tydligt i texten. Där förekommer rikligt med adjektiv och också 

flera mer utmanande nominalfraser i olika former såsom ”mormors gamla färgramsa” och ”de små 

och intressanta detaljerna”. De sista textkapitlen innehåller redan flera bisatser (den femte nivån i 

inlärningsordningen), trots att de som avskilt grammatiktema inte behandlas i Nyckel 7 utan först 

senare i Nyckel 8. 

4.2  Nominalfraser i Nyckel 8: övningsbok och textbok 

Det enda nya grammatiska temat i Nyckel 8, när det gäller nominalfraser, är bisatsens ordföljd, i övrigt 

fokuserar man på andra delområden av grammatisk kunskap. Dessutom repeteras i boken ändå alla 

tidigare inlärda teman från Nyckel 7, med andra ord både substantivens och adjektivens böjning, 

possessivpronomen och huvudsatsens ordföljd. Först ligger fokus på upprepning av det som tränats i 

föregående klass, och efter att de har repeterats följer den femte nivån i Pienemanns teori. 

De tidigare inlärda temana gällande nominalfraser tas upp i samma ordning som i Nyckel 7, det vill 

säga först granskas substantiv och deras böjning. I kapitel 4 (s. 59–62) börjar upprepning på liknande 

sätt som då det behandlades som nytt tema: först ska man läsa och översätta exempelmeningarna och 

ringa in alla substantiv och ange deras numerus, bestämdhet och deklination. Sedan kommer en tabell 

som innehåller alla former samt en lista över situationer där man använder obestämd eller bestämd 

form av substantiv. Detta följs av tre övningar: ”Böj substantiven i fyra former”, ”Skriv rätt alternativ” 

och ”Ni gör fynd på loppis pratar om grejerna med din kompis”. Som vanligt är ordningen från 

mekanisk skrivning till muntlig tillämpning, från lätt till svårt. 
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Följande tema är adjektiv (s. 71–76), men till skillnad från Nyckel 7, betraktas det här väldigt 

omfattande: teoridelen består av tre sidor medan i sjunde klass var den bara en sida. Först kommer 

översättning av exempelmeningar och mekanisk böjning av adjektiv samt en tabell av formerna och 

samma exempel på avvikande och oböjliga adjektiv. Därefter presenteras så kallad ”böjning av fyra” 

(neljän taivutus): här tas för första gången tydligt upp att adjektiv och substantiv böjs tillsammans. 

Trots att uttrycken nominalfras och kongruens inte används, redogör man i boken för sambandet 

mellan delarna av en nominalfras. Man listar alla fyra möjliga formkombinationer: obestämd singular 

(en fin låt), bestämd singular (den fina låten), obestämd pluralis (fina låtar) och bestämd pluralis (de 

fina låtarna). Boken presenterar också de tre bestämda artiklarna och nämner användningen av 

adjektivens pluralform i samband med possessivpronomen samt påpekar att ordet liten böjs 

avvikande. Övningarna ”Böj adjektiven och substantiven i fyra former”, ”Ni gör fynd på loppis”, 

”Skriv” och ”Vilken form passar bäst?” (se exempel (3)) följer samma upprepande mönstren. 

 (3) Vilken form passar bäst? Kirjoita oikea muoto adjektiivista ja substantiivista. 

Jag har köpt 1. ___________________ (uuden pianon). 2. __________________ (Uusi piano) är faktiskt 

gammalt, jag köpte den av 3. ________________ (hyvältä ystävältä) som inte längre spelar piano ... 

I exempel (3) ska eleven kunna både välja mellan obestämd och bestämd form och böja adjektiv och 

substantiv. Den här övningen representerar alltså svårare tillämpning. 

Possessivpronomen (s. 87–91) behandlas också som vanligt. I början får man översätta meningar och 

ringa in pronomen, och sedan jämföra betydelser av hans/hennes och sin/sitt samt deras och sina. 

Boken ger exempel på användning av alla ovannämnda pronomen och påpekar att sin, sitt eller sina 

inte kan vara en del av satsens subjekt och att subjektet alltid förekommer i sin obestämda form. 

Sedan görs övningarna ”Läs och översätt med ditt par”, ”Fyll i med sin, sitt eller sina” och ”Fyll i 

med sin, sitt, sina eller hans, hennes, deras”. Efter en tabell av alla possessiva pronomen och samma 

påpekanden följer tre övningar till: ”Skriv på svenska”, ”Prata med din kompis” och ”Översätt”. Här 

syns speciellt tydligt att övningarna går i riktning mot svår och tillämpande. 

Huvudsatsens ordföljd (s. 119–122) är den sista repetitionen inom forskningsområdet innan 

behandling av det enda nya temat. Den behandlas kort och har mer fokus på adverbial. Först kommer 
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en kompakt teoridel som presenterar både direkt och indirekt ordföljd och påminner om att predikatet 

alltid är på andraplats. Sedan listar boken alla satsdelar som kan vara på förstaplats samt tar upp 

negationens och adverbialens placering och ger exempel på vanliga adverbial. Det följs av tre 

övningar: ”Para ihop”, Skriv meningarna på nytt” och ”Berätta”. Först handlar det om inlärning av 

adverbial, varefter man ska träna indirekt ordföljd. 

Ordföljd av bisatser (s. 131–135) inleds med analys av exempelmeningar; eleven ska hitta och 

understryka alla bisatser i meningarna. Sedan berättar man att en bisats kan kännas igen genom 

konjunktioner och listar några av de vanligaste och som, där och vilket samt ger exempelmeningar 

med dem. Minnesregeln ”KonSuKiePre” presenteras därefter och till sist påpekar man att om bisatsen 

kommer innan huvudsatsen, är ordföljden indirekt. I övningarna måste man först ”Leta efter och 

skriv[a]”. Den första övningen har fokus på analysering av satsdelar i bisatser medan den andra syftar 

till inlärning av konjunktioner. Härnäst ska eleven markera negationens eller adverbialens placering 

i meningar, varefter man går vidare till tillämpning: ”Skriv i rätt ordning”, ”Prata” och ”Översätt”. 

Man tränar här bildande av bisatsens ordföljd både skriftligt och muntligt samt i sådana fall där 

meningen inleds med en bisats. Dessutom behandlas senare (s. 140–144) ännu konditionalis, som 

anknyts till både huvudsatsens och bisatsens ordföljd. 

Allra sist gällande nominalfraser kommer pronomen + substantiv (s. 150–154). I teorin översätts 

exempelmeningar till finska och tas upp vilka pronomen som kräver bestämd form och vilka 

obestämd form. I de fem övningar som följer ska man först ”Leta efter, skriv[a] och fundera”, sedan 

fylla i rätta former och genom översättning till sist kunna bilda egna meningar som börjar med 

granskade pronomen. 

Texterna i Nyckel 8 har ingen tydlig anknytning till de behandlade grammatiska temana, men de 

innehåller betydligt fler komplexa strukturer än Nyckel 7 textbok. Såväl texterna som meningarna i 

dem är längre och grammatiskt mer utmanande. Till exempel innehåller den allra första texten i boken 

redan meningar som ”Den här nöjesparken är Finlands populäraste resmål som besöks av över en 

miljon människor varje sommar”. Bara i den här meningen finns det sammanlagt tre olika 

nominalfraser. Svårighetsgraden i texterna förändras ändå inte synligt: Alla texter är ungefär lika 

långa och till exempel den första och den sista texten har mycket likadana grammatiska strukturer 

och ordförråd. 
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5 DISKUSSION OCH AVSLUTNING 

I detta kapitel diskuterar jag resultaten av min avhandling. Syftet med min undersökning var att ta 

reda på i vilken utsträckning läroböcker i tidiga faser av språkinlärningen följer Manfred Pienemanns 

processbarhetsteori från 1998. I det följande svarar jag på forskningsfrågorna och tar kritiskt ställning 

till resultaten. Till slut sammanfattar jag undersökningens innehåll. 

Min första forskningsfråga var I vilken ordning lärs nominalfraser i Nyckel 7–8?. Först behandlas 

basordförråd utan att fokusera på grammatisk kunskap. I början handlar det alltså om enkla lexikala 

enheter, det vill säga ord i sina nakna former (utan böjning eller artiklar) och fasta fraser (fraser som 

lärs in som en helhet). Viktigast är förståelsen av orden och utvidgningen av ordförrådet. Därefter 

följer grammatiska morfem, såsom artiklar och böjningsändelser. Det här omfattar substantivets 

deklination och dess obestämda och bestämda former. Sedan följer samtidigt attributiv kongruens, 

frasprocedur, och predikativ kongruens, satsprocedur. Detta handlar om adjektivens böjningsformer. 

Den nästsista temat är ordföljd i huvudsatser, alltså vilka placeringar nominalfraserna kan ha i en 

huvudsats. Till sist kommer bisatsens ordföljd och på motsvarande sätt nominalfrasernas placering i 

dem. 

Den andra forskningsfrågan var Hur motsvarar den här ordningen processbarhetsteorins 

inlärningsgångar?. I teorin är den här ordningen tillämpad på svenska följande: tillgång till enheter i 

lexikon, kategoriprocedur, frasprocedur, satsprocedur och bisatsprocedur. Som helhet har min analys 

av nominalfraser i bokserien Nyckel visat att dessa läroböcker avsevärt efterföljer den rådande teorin. 

Det kan alltså konstateras att grammatiken i böckerna nästan fullständigt håller sig till Pienemanns 

processbarhetsteoris ordning och att all inlärning på samma sätt som i teorin bygger på det som redan 

har behandlats. 

Den enda större avvikelse i ordningen som förekom i min analys är behandling av attributiv och 

predikativ kongruens. Enligt processbarhetsteorin skulle de läras in som separata helheter, men 

Nyckel-serien behandlar dem samtidigt och dessutom gör ingen skillnad mellan dem eller deras 

användning. Det finns alltså inga tecken på att de inte är samma sak. Detta beror troligen på det att 

predikativ är en mycket vanlig satsdel i svenskan och därför har sådana strukturer blivit bekanta redan 
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i lågstadiet. Möjligtvis har författarna inte velat göra detta mer komplicerad än det är genom att 

utelämna precisering av attributiv och predikativ användning, när adjektiv i svenskan ändå har samma 

former oberoende av detta. Det här överensstämmer också med Paavilainens studie (2015) som visade 

att det inte finns några större skillnader i svårigheten mellan dessa två. 

Till sist ville jag ta reda på frågan Stödjer de undersökta grammatikövningarna inlärningen enligt 

Pienemanns teori?. Oftast är de första övningarna mekaniska uppgifter med fokus på analysering av 

meningar eller inlärning av till exempel adverbial eller konjunktioner. Sedan följer skriftlig och 

muntlig tillämpning, ofta så att eleven ska bilda egna meningar. Dessutom innehåller kapitlen flera 

översättningsövningar. Ordningen av övningstyperna är i linje med processbarhetsteorin, det vill säga 

först kommer processning och sedan procedur, och därför kan sägas att övningarna enligt teorin 

stödjer inlärningen. 

I Nyckel 7 presenteras teman som ingår i nominalfraser mer ytligt, medan Nyckel 8 inte bara repeterar 

utan också går djupare in i behandlade ämnen. Den sistnämnda fokuserar sig alltså betydligt mer i 

språkets grammatiska dimension. I senare faser tas alltså med de mer komplexa aspekterna av 

grammatiken. Detta går också hand i hand med teorin: när man först har tillägnat saken, kan kunskap 

av det senare utvidgas och processas vidare.  

I analyseringen uppstod två frågor som jag inte tydligt kunde svara på: tar textboken hänsyn till 

inlärning av nominalfraser och hur bra hjälper övningsbokens layout eleven att lära sig de 

grammatiska strukturerna. Med andra ord fick jag inte veta om textboken på något sätt hjälper med 

inlärning av grammatik och om övningarna räcker till att eleven ska hinna processa temat tillräckligt. 

Trots att bokserien tydligtvis har stort sett samma ordning som den i processbarhetsteorin och därmed 

borde vara ett effektivt inlärningsmedel, är det svårt att säga, i vilket utsträckning övningarna och 

teoridelarna faktiskt stödjer inlärningen. När till exempel adjektivens böjning och possessivpronomen 

kommer i samma kapitel, direkt efter varandra, finns det möjligtvis inte tillräckligt med tid att 

anamma allt som ska läras in. Mängden av övningar och processningstid tog min analys inte hänsyn 

till, utan fokus var enbart på ordningen, och därför kan jag inte konstatera om teorin fullständigt 

förverkligas i bokserien. Möjligtvis har författarna inte ens haft processbarhetsteorins 

inlärningsordning som utgångspunkt. Eftersom texterna i textboken är ganska likadana med varandra, 

kunde jag inte ta reda på om det finns något samband mellan dem och de behandlade 
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grammatiktemana. Av denna orsak är det inte möjligt att dra några slutsatser om texterna hjälper med 

att lära in grammatik. Därför blev också min analys av textböckerna mer begränsad än förväntat. 

I denna kandidatavhandling har jag redogjort för Manfred Pienemanns processbarhetsteori och dess 

inlärningsordning i förhållande till grammatikundervisning, mer specifikt nominalfraser, i bokserien 

Nyckel som är en bokserie för högstadiet i svenskans långa lärokurs. Forskningsmaterialet bestod av 

Nyckel 7 övnings- och textbok samt Nyckel 8 övnings- och textbok. Som metod i min undersökning 

använde jag kvalitativ innehållsanalys.  

Jag hade som hypotes att serien i stor utsträckning efterföljer teorins ordning. Resultaten av analysen 

visar att hypotesen var korrekt, med andra ord verifierade jag min hypotes. Det viktigaste som kom 

fram i resultaten var att ordningen nästan fullständigt är detsamma och att övningstyperna också 

överensstämmer med teorin, och därigenom stödjer elevens inlärning. 

Jag tycker att de naturliga inlärningsgångarna är viktiga att beaktas i läromaterial, och därför vore det 

i fortsättningen intressant att utforska temat vidare genom att inkludera fler bokserier och 

utbildningsnivåer. I framtidiga undersökningar kunde man till exempel jämföra parallella bokserier 

eller lång och medellång lärokurs. En annan intressant möjlighet vore jämförelse mellan läroplaner 

2004 och 2016, alltså om ordningen på något sätt har förändrats.  
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