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Vi svensklärare har flera olika kriterier, t.ex. den europeiska referensramen CEFR, när det gäller 
bedömningen av kunskaperna i L2-svenska på nivå B1 och B2. Bedömningskriterierna fokuserar på den 
kommunikativa färdigheten utan att säga så mycket om grammatikens roll. Därför har vi genomfört en 
enkätundersökning som kartlägger lärarnas uppfattningar om vilka grammatiska strukturer studenten kan 
förväntas kunna använda på dessa nivåer.  

Undersökningen har hittills genomförts kontrastivt i två länder, Finland och Sverige. I Finland besvarades 
enkäten av 30 svensklärare på språkcentrum vid finländska universitet och de 27 svenska informanterna 
representerade olika läroanstalter, de flesta från Folkuniversitetet. Som teoretisk referensram har vi använt 
den kognitiva, för inlärningsprocessen utarbetade processbarhetsteorin (PT) för att kunna fastställa om 
svaren följer den ordning som PT presenterar om tillägnandet av svenskans grammatiska strukturer. 

Vår enkät innehöll både flervalsfrågor och öppna frågor. I detta sammanhang skall vi dock endast betrakta de 
öppna frågorna med vilka vi ville ta reda på vilka grammatiska strukturer lärarna ansåg vara centrala på nivå 
B1 resp. nivå B2 samt på informanternas attityder om grammatikens roll i undervisningen. 

På nivå B1 är lärarna i de båda länderna rätt eniga i fråga om förvånansvärt många strukturer, trots att 
betoningen varierar och några grammatiska element dyker upp i svaren i endast någotdera landet.  

På nivå B2 är spridningen betydligt större; lärarna lägger inte alltid fokus på samma fenomen. 

Också frågan om attityder hos lärarna i dessa två länder avslöjar några intressanta skillnader och ger upphov 
till diskussion.   

Referenser   

Flyman Mattson A., Håkansson G., 2011: Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad 
på grammatiska utvecklingsstadier. Studentlitteratur AB. Lund. 

Pienemann, M., 1998: Language processing and second language development: Processability theory. 
Amsterdam: Benjamins. 

Josefsson Gunlög: Grammatik: vad, varför, hur? Konferensbidrag på Uppsala universitet 2007. 
 http://www.nordiska.uu.se/digitalAssets/141/141850_3josefsson.pdf 
Nyckelord: Andraspråksinlärning; Bedömning; CEFR; Grammatik; Processbarhetsteorin 


