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Abstrakt 

I denna studie undersöks hur långt andraspråkselever har kommit i språkutvecklingen i 

svenska beroende på om de har modersmålsundervisning eller inte. Syftet med studien 

är att med ett lucktest baserat på processbarhetsteorins hierarkiska utvecklingsstadier 

utröna hur långt eleverna har kommit i sin språkutveckling. Materialet består dels av 

enkätmaterial som visar elevernas språkbakgrund dels elevernas skriftliga produktion i 

lucktestet. De två elevgrupperna parmatchades utifrån deras språkbakgrund. Resultatet 

visade att av eleverna med modersmålsundervisning hade sex elever nått till stadium 

fem och tre elever till stadium fyra. Av eleverna utan modersmålsundervisning hade 

fem elever nått till stadium fem och fyra elever till stadium fyra. Således finns en 

numerisk skillnad mellan elevgrupperna, till fördel för gruppen elever med 

modersmålsundervisning som dock inte visade sig i statistisk analys.  
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1 Inledning 
Sedan modersmålsundervisning infördes 1977 (då kallad ”hemspråksundervisning”) har 

ämnet varit ett föremål för debatt och diskussion, både om dess existens över huvud 

taget och dess utformning i skolan. Problemen som omgärdar 

modersmålsundervisningen finns kvar än idag. Exempelvis ligger 

modersmålsundervisningen på de flesta skolor utanför den ordinarie undervisningen, 

vilket innebär att elever som läser ämnet har längre skoldagar än övriga elever. 

Samtidigt hamnar också modersmålslärare utanför det övriga lärarkollegiet, vilket 

medför att de framstår som som en underställd grupp (Svensson & Torpsten 2013:174). 

Många elever väljer också bort modersmålsundervisningen, då de upplever den som 

undermålig med endast en timmes undervisning per vecka. Fall där en kommun har 

nekat modersmålsundervisning i samiska har också förekommit (Hyltenstam m.fl 

2012:60-67). Att diskussionen också är högst aktuell syns både i att forskning 

kontinuerligt lyfter fram modersmålsundervisningen och modersmålets positiva 

påverkan på inte bara andraspråket utan också litteraciteten och skolframgången i stort 

(Bylund & Diaz 2012, Cummins 2014 och Thomas & Collier 2002) och uttalanden som 

”ta bort modersmålsundervisningen i skolan” (Arbetarbladet 2016). Den senare 

kommentaren blir en påminnelse om att forskningen om modersmålsundervisningens 

positiva påverkan behöver nå ut till samhället i stort. 

Med detta som bakgrund upplevs det intressant att genom processbarhetsteorins 

hierariska utvecklingsstadier undersöka hur andraspråkselevers språkutveckling ser ut 

beroende på om de har modersmålsundervisning eller inte. 

 

1.1 Problemformulering 
Syftet med undersökningen är att undersöka effekter av modersmålsundervisningen på 

andraspråkselevers utveckling av svenska språket (målspråket) beroende på om de har 

modersmålsundervisning eller inte. Elevernas språkliga utveckling i svenska mäts 

genom processbarhetsteorins hierarkiska utvecklingsstadier. 

1.1.1 Frågeformulering 

1. Finns det skillnader i hur långt andraspråkselever har kommit i sin 

språkutveckling i svenska beroende på om de har modersmålsundervisning 

eller inte? 
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2 Forskningsbakgrund 
Här förs först forskning fram som berör modersmålets påverkan på det målspråk som 

inläraren är i stånd att lära sig men berör också i korthet skolframgång för 

andraspråkselever. Vidare redogörs processbarhetsteorin som ligger till grund för 

undersökningen. 

 

2.1 Modersmålets påverkan på målspråket 
Det finns många aspekter av hur  modersmålet och modersmålsundervisningen tillskrivs 

vikt i skolan. Dels finns det teoretiska aspekter dels hur lärarkollegiet använder sig av 

teorier praktiskt i skolan. En teori som ofta nämns i samband med 

modersmålsundervisningen är interdependenshypotesen (Cummins 2007:232). För att 

förtydliga innebörden av denna hypotes brukar den jämföras med ett isberg: Samtliga 

språk en individ kan oavsett grad antas ha en gemensam grund (Common underlying 

proficiency) och varje språk kan tänkas utgöra en topp upp från den gemensamma 

grunden. Förstaspråket(en) utgör alltså en resurs som bör lyftas upp vid inlärning av nya 

språk (Börestam & Huss 2001:60). Cummins (2007)  belyser vid sin förklaring av 

interdependenshypotesen att ett utvecklat modersmål (L1) påverkar andraspråket (L2) 

positivt. Den kognitiva koden för något ska inte behöva knäckas igen utan modersmålet 

bör istället bli en resurs i lärandet och är starkt kopplat till litteracitetsutvecklingen i 

andraspråket (2007:232).  

Vidare lyfts det i Skolverkets rapport Med annat modersmål (2008) fram att elever 

som läser modersmålsämnet har ett högre genomsnittligt meritvärde än eleverna som 

inte har ämnet i skolan. Detta gäller även elever födda i Sverige med utlandsfödda 

föräldrar. Utifrån detta går det att göra antagandet att ett utvecklat modersmål påverkar 

elevens kognitiva utveckling positivt, då meritvärde inbegriper elevens samtliga ämnen 

i skolan. Däremot ställer sig forskningsgruppen i studien något frågande till omfånget 

av modersmålsundervisningens påverkan med tanke på modersmålsämnets ringa 

omfattning av en till en och en halv timme i veckan. Vidare diskuteras om ämnets icke 

obligatoricitet eventuellt är en samvarierande faktor som bidrog till det positiva 

resultatet, eftersom elever som väljer ämnet redan har en högre motivation till skolan i 

allmänhet (Skolverket 2008: 19-21). 

Även Bylund & Diaz (2012) visade med sin undersökning att elevers närvaro på 

modersmålsundervisningen korrelerade positivt med hur deltagarna presterade på ett 

språktest. Det var dock inte hur länge en elev hade haft modersmålsundervisning som 
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påverkade testprestationen mest utan att de hade modersmålsundervisning. När en elev 

slutade på modersmålsundervisningen försvann den förhöjda språkprestationen 

förhållandevis fort (2012:602-605). Rimligtvis skulle detta betyda att när en elev deltar i 

modersmålsundervisningen borde de också få en högre förståelse för andraspråket, 

vilket också skulle innebära att eleven har en större chans till ett högre betyg i ämnet, 

samtidigt som den högre språkutvecklingen förmodligen ger en större förståelse i de 

övriga skolämnena.  

Ett begrepp som också spelar roll i debatten om modersmålet och 

andraspråksinlärning är translanguaging. Att använda sig av translanguaging i 

klassrummet innebär att klassrummet behöver spegla samhället genom att läraren 

arbetar ur ett flerspråkigt perspektiv och arbetar aktivt för att inkludera elevernas hela 

språkliga resurs, även om läraren själv inte kan språken i fråga (Garcia 2009:318). 

Cummins (2007) menar i förhållande till detta att lärare i allmänhet behöver komma 

ifrån det monolingvistiska sättet att tänka, i vilket man håller elevers språk isär och inte 

tillåter translanguaging i klassrummet, och istället ha en tillåtande klassrumsmiljö, i 

vilken hela elevens språkliga resurs används. Genom att öppna upp och  låta eleverna 

använda hela sin språkliga resurs kan läraren istället uppmuntra dem att jämföra sina 

språk, vilket han menar gör att de utvecklar sin språklig medvetenhet (2007:221, 229).  

Detta går i linje med en studie av Thomas & Collier (2002) som i sin omfattande 

undersökning av andraspråkselever skolframgång visade att elever som får undervisning 

på sitt modersmål under minst sex år parallellt med undervisning i andraspråket, är de 

andraspråkselever som lyckas bäst. Andraspråkselever som däremot inte hade 

undervisning i ett andraspråksperspektiv (bilingual/ESL services) uppvisade en stor 

nedgång i läsnings- och matematikprestationer (2002:2) 

  

2.2 Processbarhetsteorin 
Processbarhetsteorin är en språkutvecklingsteori som från början utformades av 

Manfred Pienemann (Pienemann 1998). Teorin består av fem hierarkiska stadier som 

språkinläraren måste passera på vägen av språktillägnandet. Det finns alltså inga 

genvägar för att språket ska utvecklas till det högsta stadiet utan samtliga stadier leder 

vidare till nästa. Flera forskare lyfter att teorin är viktig för andraspråkslärare för att se 

varje elevs interna grammatiska utveckling (Ibid., Flyman Mattson & Håkansson 2010, 

Håkansson 2001:18).  
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Pienemann & Håkansson (1999) testade processbarhetsteorin gentemot svenskans 

morfologi och syntax utifrån 14 empiriska studier i svenska språket, vilka innefattade de 

grammatiska strukturerna nominalfras, verbmorfologi och ordföljd: både relationen 

subjekt – verb och negationsplacering. Det fanns inte ett enda motbevis att 

processbarhetsteorins hierarkiska utvecklingsprogression inte skulle stämma utan testet 

visade snarare att materialet från tjugo års studier av andraspråksinlärning stöder 

processbarhetsteorin (1999:417). 

Processbarhetsteorins utvecklingshierarki har också testats på de nordiska språken 

danska, norska och svenska (Glahn, Håkansson, Hammarberg, Holmen, Hvenekilde & 

Lund 2001). De grammatiska konstruktioner som testades var attributiv kongruens, 

predikativ kongruens och bisatsens negationsplacering. Studien visade i huvudsak stöd 

för den hierarkiska utvecklingsmodellen men forskarna påpekade att det inom en viss 

grammatisk struktur också finns en  egen tillägnandehierarki. Till exempel fann de att 

numerus lärdes in före genus i attributivkongruens (2001:413-414). 

I processbarhetsteorin belyses vikten av att skilja mellan ”processa strukturer på ett 

visst stadium” och ”att använda dessa strukturer felfrit” (Flyman Mattson & Håkansson 

2010:15). Felfritt  avses hos Flyman Mattsson och Håkansson (2010) att konstruktionen 

används rätt vid 80-90% av fallen. Endast ett stadium kan processas vid ett givet tillfälle 

och efter att inläraren har processat strukturerna i ett stadium övergår strukturerna till att 

automatiseras, vilket också gör att inläraren frigör resurser för att börja tillägna sig nya 

strukturer på nästa stadium. I realiteten innebär detta att inläraren kan påbörja 

processandet av ett högre stadium även om hen inte hanterar de första stadierna felfritt, 

vilket kan exemplifieras med bilden (Figur 1)nedan (Ibid.). 

  
Figur 1 - Språkutveckling utifrån processbarhetsteorin 

Ett nytt stadium uppnås i samband med att en ny struktur förekommer i produktionen. 

”Språkutvecklingsprocessen sker alltså överlappande, och inkorrekta former av tidiga 

strukturer kan förekomma ända upp till att det högsta stadiet har processats” (2010:15). 

Den nya strukturen behöver heller inte vara korrekt för att inläraren ska anses ha börjat 

processa ett visst stadium. Om inläraren t.ex. uppvisar produktion av flickar, visar 

visserligen inläraren att hen överanvänder pluraländelsen –ar ur en annan deklination, 

men inläraren visar med den felaktiga ändelsen att hen har börjat förstå att plural i 
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svenska språket visas genom ett pluralsuffix. Det relevanta är alltså att inläraren böjer, 

inte hur böjningen ser ut. Att inläraren successivt börjar uppvisa helt korrekta strukturer 

hör till automatiseringsprocessen och i det här fallet ordets lexikala egenskaper, vilket 

beskrivs närmare nedan (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:44).  

Vid analys av en inlärares språk menar Flyman Matsson & Håkansson (2010) att 

försiktighet ur flera synpunkter bör iakttas i förhållande till inlärarens produktion av 

korrekta och felaktiga strukturer. Ett exempel som de lyfter fram är substantivets 

pluraländelse, där de menar att en korrekt pluralform visserligen visar att inläraren 

innehar lexikonkunskaper om det specifika ordet men att hen eventuellt inte har tagit sig 

förbi numerusdifferentiering och därför inte heller kan skilja på de olika 

deklinationerna. En felaktig form kan dock innebära en större regelkunskap och indikera 

att inläraren har kommit närmare en automatisering av den grammatiska konstruktionen 

(2010:46). Det bör således ske en distinktion mellan lexikonkunskap och regler, vilka 

båda behöver tas hänsyn till i inlärarens språkutveckling. Ytterligare lyfter Flyman 

Mattsson & Håkansson fram att ”inte låta sig påverkas av stavning” vid analys med 

utgångspunkt i processbarhetsteorin (2010:64). 

 

Tabell 2-1 - Processbarhetsteorins stadier 

Efter Flyman Mattsson & Håkansson (2010:16) 

Utvecklingsstadierna i processbarhetsteorin är, som nämns ovan, fem till antalet. 

Stadierna och vilka grammatiska strukturer som berörs i respektive syns i Tabell 2-1. I 

det första stadiet uppvisar inlärarens produktion ord som inte innehåller någon 

grammatisk eller syntaktisk information. Inläraren har alltså inte förstått att ett lexikalt 

morfem som bil behöver ha ett grammatiskt morfem (suffix) för att indikera plural, -ar i 

det nämnda fallet. Detsamma gäller exempelvis även verb, då suffixet indikerar tempus 

Stadium Grammatiska strukturer Morfologi Syntax 
5 • Grammatisk information 

mellan satser. 
• Skillnad mellan huvud- och 

bisats 

 • Inte inversion i indirekt fråga. 
• Negation före finit verb i 

bisats 

4 Grammatisk information inom 
satser, mellan fraser 

Predikativ 
kongruens 

Inversion i satser med 
framförställt adverb 

3 Grammatisk information inom 
fraser, frasmorfologi 

Attributiv 
kongruens 

Adverb + subjekt före verb 

2 Ordklasser, lexikal morfologi Plural och 
bestämdhet, 
presens och 
preteritum 

Kanonisk ordföljd (SVO i 
svenska) 

1 Ord Invarianta 
former 

Enstaka konstituenter 
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(Flyman Mattsson & Håkansson 2010:41). Detta innebär att en textproduktion när 

inläraren befinner sig på det här stadiet skulle kunna se ut som följer: Jag titta fågel. 

Meningen ger ingen indikation till när detta sker eller om det kanske är en specifik fågel 

som tittas på, eller för den delen flera. 

I påföljande stadium, stadium två, läggs grammatiska morfemen till det lexikala 

morfemet, som t.ex. numerus, definithet och enklare tempusändelser som presens och 

preteritum, när det kommer till verb. Automatiseringen av både substantivens plural och 

verbens presens och preteritum tar dock lång tid. Substantivens plural kan utifrån de 

fem deklinationerna anges på flera olika sätt, vilket ställer krav på inläraren. Samma sak 

kan skrivas på olika sätt och de två första deklinationerna som är de vanligaste i 

svenskan gör också att inläraren ofta överanvänder dessa och skapar plural genom fel 

suffix, ex: vas-ar och elefant-or. Samma sak gäller för verbmorfologin, där första 

konjugationen lätt överanvänds: byggade. I dessa fall blir det viktigt att se till inlärarens 

regel- och lexikonkunskap. Om inläraren besitter regelkunskap men inte 

lexikonkunskap innebär det att produktion som hundet kan förekomma då inläraren tror 

att det heter ett hund och att genus bestämmer det bestämda suffixet. Läraren behöver 

alltså vara försiktig i sin bedömning av elevens produktion (Flyman Mattsson & 

Håkansson 2010:44-50) 

När inläraren har börjat processa tredje stadiet börjar hen koppla ihop information 

inom frasen: kongruensböjning inom nominalfrasen (attributiv kongruens) och 

sammansatta tempus i verbfrasen. Adjektiven som nu börjar användas i nominalfrasen 

måste böjas efter huvudordet med hänsyn till genus, numerus och definithet. 

Numeruskongruensen lärs in före genuskongruensen (Glahn m.fl. 2001:414), vilket har 

fått förklaringen att numerus ger en innehållsbetydelse medan genus saknar en egentlig 

funktionell betydelse. Detta innebär alltså att när inläraren till exempel producerar två 

gula hus men ett gul hus, har hen börjat processa stadium tre. Även verbfrasen har en 

inbördes utveckling som går från presens och preteritum till futurum och modala 

hjälpverb och ytterligare vidare till perfekt och pluskvamperfekt, vilket innbebär att när 

inläraren uppvisar konstruktioner som ska springa eller vill springa så har hen börjat 

automatisera verbfrasen och inläraren kommer senare att börja processa perfekt och 

pluskvamperfekt. Topikaliseringar börjar också förekomma när inläraren befinner sig på 

stadium tre. Inläraren försöker alltså skapa ett flyt och sammanhang mellan satserna 

men förstår ännu inte att subjektet måste placeras efter det finita verbet. Inversion 

förekommer alltså inte och inläraren behåller den raka ordföljden som hen i tidigare 
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stadium har producerat. Därför är det inte ovanligt att satser som nu jag ser hunden 

förekommer (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:48-53). 

 I stadium fyra börjar inläraren uppvisa en förmåga att kongruera över frasnivå, 

predikativ kongruens, men inom satsen, samtidigt som inversion vid topikalisering 

förekommer. Inläraren har alltså på det här stadiet börjat förstå att vissa ord, som 

adjektiv och verb som inte står direkt bredvid varandra behöver ha en kongruens med 

varandra, vilket kan visa sig genom att produktion som bilen är gult kan förekomma. 

Även om kongruensen inte är rätt visar satsen ändå på att inläraren har börjat förstå 

sambandet att substantivet bestämmer adjektivets böjning. Inversionen vid 

topikalisering av påståendesatsen innebär att inläraren ytterligare har insett flexibiliteten 

i den svenska ordföljden, att det finita verbet behåller plats två i satsen och att subjektet 

kommer direkt efter det finita verbet. Inläraren börjar således att variera sina meningar 

(Flyman Mattsson & Håkansson 2010:48-53). Vad som placeras i fundamentet avgör 

naturligtvis också hur svårt det är för inläraren att invertera meningen. Ett enkelt adverb 

gör det lättare för inläraren att se om verbet är på andra plats än till exempel en 

framförställd bisats. En vuxen med svenska som modersmål topikaliserar ungefär 40 

procent av sina påståendesatser (2010:71).  

På sista och femte stadiet uppvisar inläraren en början till att kunna hantera 

skillnader mellan huvud- och bisats, som t.ex. satsadverbialets position. Svårigheten i 

svenskan är inte att negera en sats eftersom negationspartikeln inte inte böjs och att den 

inte behöver kompletteras med andra negationspartiklar. Däremot är svårigheten att 

negationen (satsadverbial) i huvudsats placerar sig efter det finita verbet och innan det 

finita verbet i bisats. Eftersom negationens placering i många språk i världen placerar 

sig innan det finita verbet kan inläraren producera korrekta bisatser men det innebär inte 

att hen behärskar negationens placering och därför placerar negationen före det infinita 

verbet i huvudsatsen också. Vidare blir det senare omvänt att inläraren placerar 

negationen fel i bisats, när hen har förstått att negationen i huvudsats placeras efter det 

finita verbet. När inläraren börjar förstå skillnaden mellan huvudsats och bisats börjar 

hen att tillämpa en korrekt placering av negationen (Flyman Mattson & Håkansson 

2010:15-16, 56-59). Processbarhetsteorin används i den här studien dels som en grund 

för att utforma lucktestet dels i analysen av lucktestet. 
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3 Metod 
Här presenteras vilka metoder som valdes till undersökningen och hur enkäten och 

lucktestet utformades. Vidare presenteras deltagarna och hur elevgrupperna matchades. 

Avslutningsvis lyfts de kritiska moment som rör metodologin. 

 

3.1 Metodval och material 
I studien testades elevernas språkutvecklingsnivå i svenska enligt processbarhetsteorin. 

Eleverna delades upp i grupperna elever med modersmålsundervisning (EM) och elever 

utan modersmålsundervisning (EUM). För att få grupperna så lika som möjligt 

matchades eleverna ur respektive grupp parvis enligt variablerna tid i 

svenskundervisning,  antal språk och ålder vid testet. Efter dessa tre huvudvariabler 

försöktes modersmålet att matchas i den mån det gick. 

Enkäten gav informationen om elevernas språkbakgrund, vilket krävdes för att kunna 

matcha de två elevgrupperna. Lucktestet gav informationen om hur långt eleverna hade 

kommit i sin språkutveckling i svenska.  

Att valet föll på lucktest snarare än muntlig eller skriftlig text berodde på tiden som 

fanns tillgänglig ute på skolorna där deltagarna hade modersmålsundervisning. 

Deltagarna i den här studien hade endast en timme undervisning i modersmålet per 

vecka. Tiden som krävdes för att genomföra både testet och enkäten var alltså tvungen 

att anpassas därefter. 

 

3.1.1 Enkät – språkbakgrund 

Syftet med enkäten (se Bilaga A Enkät) var att få de två elevgrupperna, elever med 

modersmålsundervisning (EM) och elever utan modersmålsundervisning (EUM), så lika 

som möjligt genom att matcha elever i par med en ur respektive grupp. Enkäten är alltså 

som Lagerholm (2010) menar en komplimenterande metod som ger förutsättningen att 

populationerna är så lika varandra som möjligt inför analysen av materialet från 

lucktestet (2010:38-39). 

De frågor som berörde språkbakgrund var följande: Vilket år eleven kom till Sverige, 

tillika började lära sig det svenska språket. Vilka språk förutom svenska och 

modersmålet som deltagaren ansåg sig kunna. Hur gammal deltagaren var när hen 

började lära sig respektive språk. Om deltagaren har eller hade formell undervisning i 

respektive språk. Om språket användes utanför skolmiljön. Hur deltagaren själv 

upplevde sina kunskaper i respektive språk: tala, lyssna, skriva, läsa, grammatik och 



  

 

9 

uttal. Och om deltagaren under sin skolgång i Sverige hade haft studiehandledare. 

Utöver dessa frågor  behandlade enkäten också mer detaljerad information om 

deltagarens eventuella modersmålsundervisning i Sverige: hur länge undervisningen 

hade skett och om det hade skett några avbrott. Strukturen och exempel på frågor som 

berör språkbakgrund hämtades från Gullberg & Indefrey (2003), som tog fram och 

använde en liknande enkät till The Multilingualism Project. De variabler som sedan 

användes för att parmatcha elevgrupperna EM och EUM var: tid i 

svenskundervisningen, antal språk, ålder och i den mån som det var möjligt också vilket 

modersmål eleverna hade. 

 

3.1.2 Lucktest – språkfärdighet 

Anledningen till att testet (Bilaga B Lucktest) utformades med luckor var 

tidsomfattningen för undersökningen och att få material som innehöll samtliga 

grammatiska konstruktioner i processbarhetsteorin, vilket därför gjorde att varje test 

visade varje elevs språkutveckling vid tidpunkten för testet utifrån processbarhetsteorins 

fem stadier. Det utformade språktestet delades därför upp i fem uppgifter som alla berör 

en eller flera delar ur processbarhetsteorin, både vad som har börjat processas och hur 

långt automatiseringen har skett. Detta är också något som enligt Flyman Mattsson & 

Håkansson (2010) är viktigt när  andraspråksinlärares material ska bedömas. Materialet 

behöver bestå av en så stor variation av grammatiska strukturer som möjligt för att ge en 

bred bild av den totala språkutvecklingen. För att få språkstrukturer att analysera uppges 

meningingskomplettering som en eliciteringsstrategi. (2010:64, 66). Visserligen avser 

de muntlig produktion men har här applicerats på det skriftliga lucktestet. 

Som nämns i 2.2 uppvisar deltagaren att de har påbörjat processen på ett specifikt 

stadium när de uppvisar en viss grammatisk struktur oavsett om strukturen är korrekt 

eller inte och hur ofta den korrekta strukturen används ger en indikation på hur långt 

deltagaren har kommit i sin automatisering av strukturen (Flyman Mattson & 

Håkansson 2010:44). Dessa två delar var grundläggande när testet togs fram: dels 

behöver testet innehålla uppgifter som ger deltagaren möjlighet att visa vilket stadium 

som har börjat processas dels behöver testet innhålla flera exempel av samma struktur 

för att se vilka grammatiska konstruktioner som har börjat automatiseras och hur långt 

automatiseringen har kommit.  

Uppgift ett innehåller de grammatiska strukturerna ur processbarhetsteorins stadium 

två: numerus och definithet av substantiv (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:16). 
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Varje deklination finns representerad med två exempel ur varje deklination och 

exemplena är inledda med ett bestämmarattribut som antingen indikerar att deltagaren 

ska ange bestämd form eller plural.  

Uppgift två testar deltagarens kunskaper i kongruens, både attributiv och predikativ 

kongruens, alltså kongruens inom respektive mellan fraser. För varje adjektiv inom den 

attributiva kongruensen testas utrum, neutrum och plural, sex gånger vardera. Predikativ 

kongruens testas totalt sex gånger, numerus tre gånger och singular tre gånger. Det görs 

alltså inte någon åtskillnad i genus i den senare. Attributiv kongruens hör till stadium tre 

och predikativ kongruens hör till stadium fyra (Flyman Mattsson & Håkansson 

2010:16). 

Uppgift tre testar genom kunskaper i enkla verbfraser i presens och preteritum. 

Samtliga verbens fem konjugationer är representerade (observera att ingen åtskillnad 

görs mellan konjugation 2a och 2b). Tidsadverbialet i respekive mening avgör om 

verbet förväntas vara i presens eller preteritum. 

Uppgift fyra och fem skiljer sig i sin uppbyggnad från de tre övriga uppgifterna 

genom att deltagaren får orden som ska användas för att producera huvudsats eller 

bisats. Dessa ord står i sin grundform och behöver alltså böjas för att passa bl. a tempus. 

Uppgift fyra är avsedd för att se om deltagaren har förståelsen att kunna sätta 

tidsadverbialet främst i fundamentet, alltså topikalisering och som är i stadium tre och 

om detta sker: om deltagaren då inverterar, dvs sätter subjektet direkt efter det finita 

verbet, eller inte. Inversion hör till processbarhetsteorins fjärde stadium (Flyman 

Mattsson & Håkansson 2010:16.).  

I uppgift fem testas återigen deltagarens förmåga att invertera meningar men den här 

gången med framförställd bisats men också satsadverbialets placering i både huvudsats 

och bisats. Både huvudsats och bisats är representerade i uppgiften, med fyra vardera: 

två framförställda respektive två efterställda bisatser. Även om det är mer avancerat för 

en inlärare att hantera ordföljden och subjekt-verbinversion vid framförställd bisats än 

objekt eller adverbial hör ändå konstruktionen till stadium fyra, eftersom den 

grammatiska konstruktionen inversion börjar processas då. Negationens placering hör 

till stadium fem (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:16). Lucktestet pilottestades vid 

tre tillfällen innan inhämtningen av materialet började ske. Efter pilottestet lades 

uppmaningen om att böja verben i uppgift fyra och fem till. 

För tips och inspiration användes flera redan utarbetade tester som t.ex: Tisus (Test i 

svenska för universitets- och högskolestudier), som är avsedd för individer med 
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utländsk gymnasieutbildning och som planerar att söka till akademiska studier i Sverige 

men som saknar betyg i svenska (Stockholms universitet). 

 

3.2 Deltagarna 
Totalt inhämtades material från 43 deltagare, som både svarade på enkäten och gjorde 

lucktestet. Tre deltagare föll bort då de inte fyllde i enkäten fullständigt. Av de 

återstående 40 fördelade sig antalet elever med modersmålsundervisning lika med 

antalet elever utan modersmålsundervisning. I genomsnitt hade eleverna haft 

undervisning i svenska i 2,7 år med en variation från 5 månader till 10 år. Arton stycken 

av eleverna var kvinnor och tjugotvå var män. Medelåldern på eleverna var 16,8 år, den 

yngsta sexton år och den äldsta var arton. 

Deltagarna delades i två grupper beroende på om de hade modersmålsundervisning 

eller inte. Dessutom matchades så många av deltagarna som möjligt  med en elev ur den 

andra gruppen utifrån variablerna undervisningstid i svenska,  antal språk de uppgav sig 

kunna, ålder och i den mån som det var möjligt också modersmål. Presentation och 

diskussion om parmatchningen mellan grupperna elever med modersmålsundervisning 

och elever utan modersmålsundervisning sker i kap 4.1. 

Samtliga deltagare fick skriva på ett samtycke i vilken det förklarades för deltagaren 

hur och i vilken utsträckning materialet skulle användas. De fick också information om 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, även efter att de hade lämnat in 

materialet. Samtliga deltagare har också anonymiserats enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). 

 

3.3 Genomförande 
Efter att enkäten om språkbakgrund och lucktestet utformades enligt kapitel 3.1.1 och 

3.1.2 pilottestades de tre gånger vardera, dels för att säkerställa att tiden för elevernas 

genomförande av dessa skulle hinnas med dels för att säkerställa förståeligheten av 

dem. Ändringar som gjordes efter pilottesten rörde tydligheten i uppgift fyra och fem, i 

vilka uppmaningen att deltagaren skulle böja orden lades till. Materialet inhämtades 

sedan vid fyra tillfällen, två gånger i december 2015 och två gånger i maj 2016. 

Anledningen till att fyra inhämtningar av materialet skedde var för att få så många 

deltagare som möjligt. Inhämtningen under 2016 skedde eftersom materialet efter de två 

första inhämtningarna inte kunde matchas till två tillräckligt stora grupper.  



  

 

12 

Samtliga inhämtningstillfällen skedde på respektive skola i det klassrum som 

deltagarna skulle ha sin lektion. Eleverna fick vid respektive testtillfälle endast en 

muntlig allmän information om vad studien gick ut på och att deltagandet var frivilligt. 

Varje deltagare testades individuellt och en gång. Klassrummen iordningställdes som 

vid provsituation så att deltagarna inte kunde se vad de andra eleverna skrev. Deltagarna 

fick först enkäten och när de hade lämnat tillbaka enkäten fick de lucktestet. Både jag 

och läraren för lektionen var närvarande vid samtliga tillfällen. Frågor som besvarades 

rörde endast enkäten. När deltagarna skrev testet fick de ingen hjälp alls. Deltagarna 

hade upp till lektionens slut på sig att färdigställa både enkät och lucktest, vilket tog 45 

till 70 minuter.  Materialet digitaliserades sedan för att enklare få en överskådlighet och 

för att kunna matcha de två deltagargrupperna. Matchningen av de två grupperna skedde 

således när samtligt material var inhämtat. När resultatet hade framtagits placerades 

detta utifrån elevgrupp och processad nivå i ett Chi2 independens test. 

 

4 Analys 
Här presenteras de två elevgrupperna och hur parmatchningen av dem gjordes och 

utifrån vilka variabler. Vidare analyseras även elevernas språkutveckling i förhållande 

till vilken grupp de tillhör och hur lucktestet analyserades.  

 

4.1 Språkbakgrund 
I det här avsnittet presenteras elevernas språkbakgrund. Först presenteras eleverna med 

modersmålsundervisning och sedan eleverna utan modersmålsundervisning. Hur den 

slutgiltiga matchningen blev syns i Tabell 4-1.  

Variablerna som beaktades i parmatchningen var hur länge eleven hade haft 

undervisning i ämnet svenska eller svenska som andraspråk, hur många språk eleven 

ansåg sig kunna, vilken ålder de hade och om möjligt även modersmål. Då tiden i 

svenskundervisningen ansågs ha störst påverkan på hur långt en inlärare hade kommit i 

sin språkutveckling av sitt andraspråk blev valet att inte tillåta variation av 

svenskundervisningens längd mellan grupperna. Tiden i svenskundervisning är alltså 

lika lång mellan eleverna i samtliga matchade par.  

Vid matchningen av hur många språk de olika eleverna ansåg sig kunna fick eleverna 

som ingick i ett par avvika med ett språk från varandra. Detta kan te sig mycket men 

enkäten (Bilaga A) tog också upp frågan: Hur bra de ansåg sig kunna respektive språk. 

Vid de fall då eleverna i ett par inte kunde lika många språk avgjordes matchningen av 
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hur mycket de ansåg sig kunna det språk de kunde minst. Likertskalan gick från 1, som 

var ”inte bra”, till 5 som var ”väldigt bra”. Som ett exempel kan här lyftas par ett i vilket 

EM1 och EUM1 ingår. EUM1 angav att hen kunde fyra språk medan EM1 uppger att 

hen kunde tre språk. Däremot angav EUM1 att hen kunde det fjärde språket, franska, 

väldigt lite med ett medeltal på under två, vilket kan sättas i relation till att hen, efter sex 

månader i Sverige, uppgav ett medeltal på 4,3 i uppskattade kunskaper i svenska 

språket. Detta var endast 0,7 lägre än vad hon uppskattade sina kunskaper i arabiska, 

vilket hon har talat hela sitt liv. Här gjordes alltså antagandet att EUM1 kunde franska 

väldigt lite. En jämförelse mellan hur bra eleverna ansåg sig kunna de angivna språken 

gjordes dock för samtliga par, oavsett om antalet språk var lika eller inte. 

Vid matchningen av elevernas ålder tilläts också en avvikelse på ett år men det 

säkerställdes ändå att gruppernas genomsnittsålder skulle bli lika.  

Den variabel som gavs minst vikt var vilket modersmål respektive elev talade. 

Anledningen till detta var att materialet hade blivit svinnande litet om det inte hade 

tillåtits någon avvikelse. Detta kan anses problematiskt, men det är viktigt att påpeka att 

ingen av de urvalda eleverna hade ett språk ur den germanska språkfamiljen, vilken 

svenska tillhör.   

 

Tabell 4-1 - Matchade par 

 EM EUM 

Par ID MM SV S Ålder L1 ID MM SV S Ålder L1 

1 EM1 0,4 0,5 4 17 arab EUM1 - 0,5 3 16 dari 

2 EM2 0,4 1 4 17 som EUM2 - 1 5 17 alb 

3 EM3 0,4 1,5 2(3) 17 som EUM3 - 1,5 3 16 pers 

4 EM4 0,4 2 2(3) 17 arab EUM4 - 2 3 17 arab 

5 EM5 0,4 2 4 17 dari EUM5 - 2 4 18 arab 

6 EM6 0,4 1,5 2(3) 18 arab EUM6 - 1,5 2 17 dari 

7 EM7 0,4 1,5 2(3) 16 arab EUM7 - 1,5 3 17 som 

8 EM8 10 10 4 16 arab EUM8 - 10 4 17 arab 

9 EM9 1 1 4 18 arab EUM9 - 1 4 18 som 

Total  1,54 2,3 3,1 

(3,6) 

17   - 1,54 3,4 17  

MM: tid i modersmålsundervisning i år, SV: antal år i svenskundervisning i år, S: antal språk, L1: 
modersmål, arab: arabiska, som: somaliska, alb: albanska, pers: persiska. 
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4.1.1 Elever med modersmålsundervisning (EM) 

Gruppen elever med modersmålsundervisning består av nio elever med blandat 

ursprung, varav fem stycken har kommit till Sverige från Syrien, en från Kenya, en från 

Uganda och en från Pakistan. En av eleverna är född i Sverige, vilket är en stor 

avvikelse från de övriga i gruppen vad gäller längden av svenskundervisning men 

deltagaren blev matchad med en elev i andra gruppen (EUM) som också är född i 

Sverige och med lika många år i svenskundervisning. Samtliga elever utom den 

svenskfödda går ett språkintroduktionsprogram med målet att få behörighet till ett 

gymnasieprogram. Eleven som är född i Sverige (EM8) går redan på ett 

gymnasieprogram.  

Elevernas modersmål, tillika språket i deras modersmålsundervisning, är arabiska 

(sex elever), somaliska (två elever) och dari (en elev). Sex av eleverna har haft 

modersmålsundervisning i fem månader, en elev i tre månader, en elev i ett år och EM8 

har haft det under hela skolgången, alltså i tio år. Största delen av eleverna har haft 

undervisning i svenska i ett halvt till två år. Undantaget är EM8 som har haft 

svenskundervisning sedan skolstarten, d.v.s i tio år. Samtliga elever är flerspråkiga och 

uppger sig kunna två till fyra språk i olika grad. I de fall där elever har angett att de 

endast kan två språk, vilka är svenska och modersmålet, har antagandet gjorts att de har 

en viss kunskap i engelska, då de får undervisning i språket på 

språkintroduktionsprogrammet som de går på. De språk som eleverna uppger sig kunna 

förutom modersmålet och svenska är engelska, franska, urdu, kiswahili och turkiska. 

Flera av eleverna med modersmålsundervisning anger att de har valt ämnet eftersom 

de anser att språket är viktigt för dem både kulturellt och praktiskt. På frågan: ”Varför 

började du läsa modersmålsämnet i skolan?” (Bilaga A Enkät, fråga 3:b), svarade 

exempelvis elev EM5: ”Därför att det är min språk. Jag måste kan förstår och prata min 

egna språk. Det är viktigt för mig tycker jag” (EM5). En av eleverna (EM8) anger 

förutom vikten att kunna sitt språk, att hon får ytterligare poäng, vilket hjälper henne.  

 

4.1.2 Elever utan modersmålsundervisning (EUM) 

Eleverna utan modersmålsundervisning har en något större spridning mellan olika 

modersmål än vad gruppen EM har och fördelar sig enligt följande: tre elever med 

arabiska som modersmål, två med dari, två med somaliska, en med persiska och en med 

albanska. Samtliga i gruppen utan modersmålsundervisning, utom EUM8 som är född i 

Sverige, har kommit till Sverige de senaste två åren. Två av eleverna kommer från 

Syrien, en elev från Afghanistan,  en från Albanien,  en från Pakistan,  en från Iran 
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respektive en från Somalia. EUM7 uppgav inte från vilken nation hen har sitt ursprung 

men antas komma från östra Afrika med tanke på elevens modersmål som är somaliska. 

Tre av eleverna har haft undervisning i svenska under två år, två elever ett och ett halvt 

år, två elever ett år, en elev ett halvår och EUM8 som är född i Sverige genom hela 

skolgången, alltså 10 år. De språk som gruppen EUM lyfter fram förutom svenska och 

modersmålet är engelska, grekiska, indiska, franska och tyska.  

 

4.2 Analys av lucktestet 
Analysen av elevernas svar från lucktestet genomgicks ur processbarhetsteorins 

följande kriterier: vilket stadium eleven har börjat processa och hur stor del av 

respektive grammatisk struktur som kan anses vara automatiserad. Antal korrekta 

strukturer som behövdes för att elev skulle anses ha automatiserat en grammatisk 

struktur uppgick till 80 procent. 

Två uppgifter som behöver lyftas upp är uppgift 2:h (Bilaga B Lucktest) och 

konstruktionen predikativ kongruens med adjektivet svart då adjektivet är detsamma 

oavsett substantivets genus. Detta har noterats eftersom det skapar en osäkerhet i om 

deltagaren har börjat processa predikativ kongruens om endast denna konstruktion 

förekommer. Och vid vit i neutrum har samtliga elever getts rätt om deltagaren har 

skrivit vit även om det ska vara vitt då det  inte gick att avgöra om eleven har stavat fel 

eller bara chansat. 

Inversionen delades upp i två: dels den enklare inversionen med endast ett ord i 

fundamentet (adverbial eller objekt) och som baserar sig på de topikaliseringar som 

eleverna angav i uppgift fyra i lucktestet dels om inversionen skedde i samband med 

den inledande bisatsstrukturen i uppgift fem i lucktestet. 

 

5 Resultat 
Här presenteras först de matchade paren och respektive tillhörande elever. Sedan görs 

en övergripande jämförelse mellan grupperna EM och EUM. 

 

5.1 Elevparen 
Eftersom modersmålsundervisningen är variabeln som skiljer de två grupperna åt 

diskuteras nedan hur utvecklingen mellan grupperna EM och EUM ser ut. När 

grupperna togs fram gjordes detta genom att para ihop elever med varandra utifrån deras 

språkbakgrund som de hade fyllt i enkäten, vilket nämns ovan i metodavsnittet (3.1.1). 
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Nedan förs alltså resultatet fram när grupperna EM och EUM sätts i relation till 

varandra utifrån de elevpar som matchades (Tabell 4-1). Hur elevparen i jämförelse 

utifrån processade och automatiserade strukturer såg ut syns i Tabell 5-1. En mer 

detaljerad redogörelse ges i Bilaga C-F.  

 

Tabell 5-1 - Processade och automatiserade konstruktioner 

  Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Stadium 5 

Par Infor. Böjn. 
Enkla 
verb 

Attr. 
Kongr Top. 

Pred. 
Kongr. Inv. enkel Inv. bs S.advl i bs 

EM1 P A A P A P (A) P 
1 

EUM1 P P (A) P P P P - P 

EM2 P P (A) P P - A - P 
2 

EUM2 P (A) A A P P P (A) - P 

EM3 P P A / P / - P 
3 

EUM3 P P A P A P - - 

EM4 P P P (A) P P A P P 
4 

EUM4 P P (A) P (A) / P / P P 

EM5 P P (A) P / P / - - 
5 

EUM5 P P P (A) / A / - P 

EM6 P P P / P / - - 
6 

EUM6 P P P / P / - - 

EM7 P A A / P / - - 
7 

EUM7 P P A P P A P - 

EM8 A A A / A / P P (A) 
8 

EUM8 A A A P A A (A) A 

EM9 P A A P A A P P (A) 
9 

EUM9 P P P (A) P P - - - 

P: den grammatiska konstruktionen är processad, A: den grammatiska konstruktionen är automatiserad, 

(A): en automatisering av den grammatiska konstruktionen är nära förestående, /: inga förekomster, -: 

inga korrekta grammatiska konstruktioner producerades. 

 

Båda eleverna i par ett har påbörjat processningen av de grammatiska strukturerna upp 

till stadium fem men EM1 har automatiserat tre grammatiska strukturer: enkla verb, 

attributiv och predikativ kongruens, på stadium två, tre respektive fyra. Skillnaden 

mellan elevernas produktion i enkla verb är endast en korrekt konstruktion, därav P (A) 

hos EUM1 i tabellen, som är nära en automatisering av den grammatiska 

konstruktionen. EM1 har också en större förståelse av inversion då hen har två av två 

korrekta inversioner när bisatsen är placerad i fundamentet medan EUM1 endast hade 

en. 
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I andra paret har EUM2 automatiserat både enkla verb och attributiv kongruens 

medan EM2 inte har automatiserat attributiv kongruens men däremot är nära 

förestående en automatisering av enkla verb. Att EUM2 är nära förestående en 

automatisering av substantivböjning bör lyftas fram då det uppenbarligen tar lång tid att 

automatisera just denna grammatiska konstruktion p.g.a substantivets genus och många 

pluraldeklinationer. I undersökningen är det endast de två svenskfödda eleverna (EM8 

och EUM8) som med säkerhet har automatiserat konstruktionen. Däremot har EM2 

automatiserat den enkla inversionen, vilket visar att hen har en god förståelse för 

svenskans ordföljd. Men frånvaron av korrekta konstruktioner av predikativ kongruens 

på stadium fyra ger en viss osäkerhet av vilket stadium hen befinner sig på.  

EM3 och EUM3 har upp till stadium 3 en liknande språkutveckling, båda har 

automatiserat attributiv kongruens. Däremot har EM3 påbörjat processningen av 

satsadverbialets placering i bisats medan EUM3 istället har automatiserat predikativ 

kongruens. Eftersom EM3 inte har producerat några topikaliserade meningar i uppgift 4 

i lucktestet går det inte att säkerställa huruvida hen har börjat processa inversion. 

Däremot går det utifrån processbarhetsteorins hierarkiska progressionsgång göra 

antagandet att hen förmodligen har påbörjat processningen av inversion vid 

topikalisering med endast ett ord i fundamentet, eftersom deltagaren uppvisar exempel 

på strukturer både på stadium fyra och fem.  

EM4 och EUM4 ligger förhållandevis lika i sin språkutveckling, då båda har börjat 

processa stadium fem. Båda eleverna är nära en automatisering av attributiv kongruens 

men EUM4 har också en automatisering av enkla verb närstående. Till EM4 fördel går 

det att lyfta att hen valde att topikalisera meningar i uppgift fyra i testet, vilket EUM4 

inte gjorde. Att EM4 sedan visade en hög grad av korrekthet visar också att hen har god 

förståelse för ordföljd. Däremot är det högst troligt att EUM4 har en viss förståelse för 

inversion då en korrekt konstruktion av inversion förekommer i uppgift fem i lucktestet. 

Däremot föreligger det en viss osäkerhet i om EM4 faktiskt har börjat processa 

predikativ kongruens, då hens enda korrekta konstruktion är svart (se kap. 4.2).  

Hos femte matchade paret syns det tydligt att EUM5 har kommit längre i sin 

språkutveckling än EM5. Den förra har börjat processa stadium fem och automatiserat 

predikativ kongruens. Även här uppstår en osäkerhet huruvida EM5 har påbörjat 

processningen av predikativ kongruens, då hen endast har en korrekt konstruktion, 

vilken är svart. Det går heller inte att säkerställa om EUM5 har börjat processa 

inversion, eftersom det inte förekommer några topikaliseringsstrukturer. Men utifrån 
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processbarhetsteorins stadier bör hen påbörjat processen av den enklare strukturen, 

eftersom hen har påbörjat både predikativ kongruens och negationens placering i bisats. 

EM6 och EUM6 är utifrån Tabell 5-1 lika i sin språkutveckling men i detaljerna som 

ledde fram till tabellen syns skillnader. EM6 har god förståelse för substantivets 

pluralböjning men har antingen missförstått hur hen skulle fylla i substantiv i bestämd 

form eller har hen inte kunskaper om definithet, då inga korrekta förekomster fanns. 

EUM6 hade samma antal korrekta konstruktioner som EM6 men fördelade på både 

plural och definithet. I de tre återstående grammatiska konstruktionerna (enkla verb, 

attributiv och predikativ kongruens) hade EUM6 något fler korrekta konstruktioner och 

är alltså närmare en automatisering än EM6. Den senare hade också endast en korrekt 

konstruktion av predikativ kongruens, vilken var svart och som ger en osäkerhet i om 

eleven verkligen har börjat processa den grammatiska konstruktionen. 

Ingen av eleverna i par sju har nått upp till stadium fem, däremot hanterar EUM7 fler 

gammatiska strukturer på stadium fyra och har börjat att förstå inversion, både den 

enkla och med bisats i fundamentet. Att EM7 inte konstruerade några topikaliserade 

meningar i uppgift fyra i testet gör dock att osäkerhet uppstår om hens förmåga att 

invertera enkla topikaliseringar. Däremot bör produktionen av topikaliseringar hos 

EUM7 lyftas upp, då hen producerade dubbla exempel, både med rak och omvänd 

ordföljd vid fyra tillfällen i den nämnda uppgiften.  

Som nämndes ovan är det endast eleverna i åttonde paret, födda i Sverige, som har 

automatiserat substantivets böjningar. EUM8 inger en något starkare förståelse för 

svenska språket då hen antingen har eller är närastående en automatisering av samtliga 

testade grammatiska strukturer, samtidigt som hen väljer att topikalisera meningar i 

uppgift fyra i testet. I slutänden kommer det till hur automatiseringarna av inversion och 

negationens placering i bisats ser ut och för att säkerställa detta skulle ett större material 

behövas. EUM9 var den enda eleven som placerade samtliga fyra negationer korrekt i 

bisats, vilket med försiktighet kan ge antagandet om att hen har automatiserat den 

grammatiska konstruktionen Noterbart är att EM8 inte valde att producera några 

topikaliserade meningar.  

Att utvecklingsskillnaden mellan EM9 och EUM9 är stor råder det inte någon tvekan 

om. EM9 har börjat processa stadium fem medan EUM9 har påbörjat processningen av 

stadium fyra dock endast en av tre konstruktioner, predikativ kongruens. 

Sammanfattningsvis blir det utifrån den parvisa jämförelsen grupperna emellan, 

tydligt att EM3, EM9, EUM5 och EUM7 har påbörjat processen i ett högre stadium än 
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den andra eleven i respektive par. De övriga eleverna går inte särskilja eftersom de har 

påbörjat processning på samma stadium. 

 

5.2 Grupperna EM och EUM i jämförelse 
Utifrån Tabell 5-1 som visar vad respektive elev har processat och automatiserat blir det 

intressant att lyfta fram hur grupperna stod sig mot varandra, vilket går att se ur tre 

aspekter. 

Vid jämförelse av grupperna i sin helhet framträder det att sex elever i gruppen EM 

har en språkutveckling som har nått till stadium fem medan fem elever i gruppen EUM 

har nått till samma stadium. Detta innebär att de övriga eleverna, tre stycken från EM 

och fyra stycken från EUM, har nått upp till stadium fyra. Det är alltså gruppen EM som 

totalt sett har fler elever som har kommit något längre i sin språkutveckling med 

skillnad av en elev. Ett Chi2-test visade dock att den numeriska skillnaden mellan 

grupperna inte är statistisk signifikant (p=0,234). 

Om man istället ser till antalet processade grammatiska strukturer, oavsett 

automatisering eller stadium, har gruppen EUM två fler processade grammatiska 

strukturer, 55 stycken, medan gruppen EM hade 53 processade strukturer.  

Ytterligare en aspekt som går att jämföra är att istället se till antalet automatiserade 

strukturer, vilket gör att fallet blir det omvända. Gruppen EM hade sexton 

automatiserade grammatiska strukturer medan gruppen EUM hade tretton. Om de 

grammatiska konstruktionerna som nästan är automatiserade räknas in får gruppen EM 

ytterligare sex konstruktioner (totalt 24) och gruppen EUM ytterligare sju 

konstruktioner (totalt 20). 

 

6 Diskussion 
Utifrån resultatet finns några tydliga exempel på vilka elever som har nått längre i sin 

språkutveckling  men några frågetecken uppstår om hur jämförelsen mellan grupperna 

EM och EUM kan göras. I jämförelse i paren ovan blir det en fråga om processning 

kontra automatisering och vilket som ska anses vara viktigast. I par tre (EM2 och 

EUM3) blir det första fallet tydligt: EUM3 har både automatiserat predikativ kongruens 

och påbörjat processningen av topikalisering medan EM3 har påbörjat processning av 

stadium fem, satsadverbial i bisats. Här blir det alltså en fråga om en inlärare har 

kommit längre i sin språkutveckling när hen kan hantera de tidigare stadierna felfritt 

eller om en inlärare har kommit längre i sin språkutveckling när hen börjat processa ett 
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högre stadium men inte automatiserat de lägre. En liknande situation uppstår mellan 

EM7 och EUM7 då den senare har processat fler grammatiska strukturer inom stadium 

fyra men EM7 har automatiserat den enkla verbkonstruktionen. 

Liebner & Pienemann (I Pienemann & Kessler 2011) för fram att graden av 

korrekthet (accuracy) för grammatiska strukturer inte är en giltig måttstock av 

språkutveckling, vilket de empiriskt understödjer genom att lyfta fram att olika 

grammatiska strukturer utvecklas olika fort och i olika kurvor för inlärare. Även om 

inläraren påbörjar processning av de grammatiska konstruktionerna A, B och C i 

alfabetisk ordning kan ordningen när de har automatiserats bli den omvända (C, B och 

A), beroende på inlärningskurvan för respektive grammatisk struktur (2011:69-71). 

Utifrån det här perspektivet är det således hur långt (vilket stadium) en elev har börjat 

processa som blir mer intressant än själva automatiseringen. Däremot är 

automatiseringen inte mindre viktig när det framförallt kommer till lärarens roll i 

klassrummet och hur lektionsplaneringen kan individanpassas. Läraren kan till exempel 

fokusera på en grammatisk konstruktion som en viss elev inte har kommit så långt med  

i automatiseringsprocessen medan en annan elev kan få material som berör en annan 

konstruktion. 

Ytterligare en fråga som uppstår är vilken ställning som ska tas när en elev i en 

matchning valde att topikalisera en eller flera meningar i uppgift fyra i testet medan den 

andra inte gjorde det. Att kunna variera ordföljden menar Flyman Mattsson & 

Håkansson (2010) kommer senare i inlärarens språkutveckling, efter processade och 

korrekt använda grammatiska strukturer (2010:71). Innebär det då att en elev som väljer 

att placera ett objekt eller adverbial i fundamentet har kommit längre i sin 

språkutveckling än en som inte gör det? Frågan i sin helhet blir något otydlig när 

produktionen av EM8 tas i beaktan. Eleven är född i Sverige och har börjat processa och 

eventuellt automatisera stadium fem. Att hen inte vet hur topikalisering produceras ter 

sig ganska orimligt. 

Resultatet visar slutligen att det stödjer tidigare forskning om modersåmålets positiva 

påverkan på andraspråket (Börestam & Huss 2001, Cummins 2007, Bylund & Diaz 

2012), om än blygsamt, då den numeriska skillnaden mellan elevgruppernas 

språkutveckling är liten och resultatet visade sig vara icke statistiskt signifikant. Dock 

höjs ändå frågan om hur skillnaden mellan grupperna hade sett ut om eleverna med 

modersmålsundervisning istället hade fått fler timmars undervisning i modersmålet. I ett 

hypotetiskt perspektiv lyfter ju Håkansson (2001) i förhållande till 
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andraspråksutvecklingen undervisningens starka påverkan på utvecklingshastigheten 

(2001:7-9). Naturligtvis går det inte att dra en direkt parallell till 

modersmålsundervisningens påverkan men detta bör ändå tas i övervägande i 

förhållande till interdependenshypotesen att en stark gemensam språklig grund påverkar 

litteraciteten i stort (Cummins 2007:232) 

Det var förväntat att ett mer klart resultat skulle framträda och eventuellt hade detta 

skett om fler variabler hade kunnat matchas när grupperna gjordes, eftersom det finns 

många fler aspekter som kan antas påverka språkutveckling: om eleven har haft 

studiehandledning och i vilken omfattning detta har skett, hur stödet hemifrån för 

skolarbete ser ut och deras egen skolmotivation, för att nämna några. Dessa faktorer har 

också lyfts fram av flera forskare i kontexten språk och skola (Cummins 2007:231 och 

Axelsson I: Hyltenstam & Lindberg red. 2013:552). Att inkludera dessa variabler i 

studien hade dock krävt en större insamling av material, vilket inte var möjligt. 

De variabler som i den här studien togs hänsyn till är dock viktiga i förhållande till 

andraspråksutvecklingen. Tiden i svenskundervisningen tydliggör Håkansson (2001:7-

9) som en viktig variabel i hur snabbt andraspråksutveckling sker. Samtidigt har 

interdependenshypotesen (Cummins 2007:232) stor relevans, vilket togs hänsyn till 

genom att elevernas totalt antal språk matchades. 

 

6.1 Metodkritik 
Ur ett kritiskt perspektiv går det att diskutera om valet av metod och omarbetningen 

med utgångspunkt ur processbarhetsteorin är adekvat. Teorin har tidigare använts i 

analys av skriven och talad produktion (se bl.a. Flyman Mattsson & Håkansson 2010 

och Pienmann & Kessler 2011) och här reduceras detta till att kunna placera in rätt ord 

och arbeta om meningar med givna ord i en kontext. Men eftersom tidsomfattningen 

satte gränser fick detta bli valet och så länge materialet jämförs med material som är 

eliciterat på samma sätt, vilket sker, bör detta inte påverka resultatet.  

Processbarhetsteorin är också ett redskap för lärare att snabbt se vilken nivå en elev 

har börjat processa och vad hen eventuellt behöver hjälp med, alltså ett verktyg över tid 

(Håkansson 2001:18). Den här studien ger endast en ögonblicksbild men eftersom 

undersökningen inte gör anspråk på att vara ett studium över tid utan har ett fokus på 

variablen modersmålsundervisning förväntas detta inte påverka resultatet. 

Vid en närmare analys av lucktestet uppstår några frågor. I uppgift ett och två 

hamnar fokuset på elevernas lexikonkunskaper (Flyman Mattsson & Håkansson 
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2010:45-46), eftersom luckorna i vilka exempelorden i grundform ska placeras endast 

har kontexten från en nominalfras och inte en hel sats. Detta spelar troligtvis inte någon 

stor roll i förhållande till om stadierna har processats eller inte men kan spela roll för 

hur mycket av den grammatiska konstruktionen som har automatiserats. 

Avslutningsvis hade testet kunnat byggas ut genom att deltagarna fick skriva en kort 

text om fyra till fem meningar som skulle kunna ha handlat om vad de hade gjort innan 

de började lektionen. Detta hade kunnat ge en bredare bild av hur de hanterar det 

svenska språket när de inte får givna ord att använda sig av och analysen av texten hade 

också kunnat ge ett stödjande underlag till de övriga frågorna i texten. Resultatet hade 

också kunnat ges mer tyngd om fler språkbakgrundsvariabler hade kunnat matchas.  

 

7 Slutsats 
Syftet med den här undersökningen var att undersöka effekterna av 

modersmålsundervisningen på andraspråkselevers utveckling av svenska språket 

beroende på om de hade modersmålsundervisning eller inte. Analysen gjordes utifrån 

processbarhetsteorins hierarkiska stadier, i vilken stadium fem är det högsta stadiet. 

Resultatet visar att av eleverna med modersmålsundervisning hade sex elever uppnått 

stadium fem och tre elever hade uppnått stadium fyra. Av eleverna utan 

modersmålsundervisning hade fem elever uppnått stadium fem och fyra elever hade 

uppnått stadium fyra. Studien visar alltå en blygsam positiv bild av hur 

modersmålsundervisningen påverkar andraspråksinlärning, som dock inte kunde visas 

statistiskt. 

Bakgrunden till den här uppsatsen var den länge pågående diskussionen om 

modersmålsundervisningens vara eller icke vara. Är det inte dags att avsluta 

diskussionen och istället se skolan för vad den är, ett flerspråkigt samhälle. 
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Bilagor 
Bilaga A Enkät 

ID:	

Fyll	i	enkäten	så	noga	du	kan.	OM	du	har	en	fråga	så	säg	till!	

	

1. Hur	gammal	är	du?	________	år.	

2. Kvinna							Man					

3. Har	du	modersmålsundervisning?	

Ja									 Nej						(gå	vidare	till	fråga	4)	

a. Hur	länge	har	du	haft	modersmålsundervisning?			_____	år.	

b. Varför	började	du	läsa	modersmålsämnet	i	skolan?	

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________	

c. Har	du	haft	några	avbrott	från	modersmålsundervisningen?	

Ja												Hur	länge?	___________		Vilket	år	var	avbrottet?	_________	

Nej						

4. Har	du	någon	gång	haft	modersmålsundervisning?	(Svara	bara	om	du	markerade	

”nej”	i	fråga	3).	

Ja							Nej				

a. Varför	slutade	du	med	modersmålsundervisningen?	

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________	

5. Är	du	född	i	Sverige?		Ja					(gå	vidare	till	fråga	6)		Nej				

a. Vilket	år	kom	du	till	Sverige?	________	

b. Var	har	du	bott	innan	du	kom	till	Sverige?	

_____________________________________________________________________________________	

6. Läser	du	svenska	som	andraspråk	eller	svenska?	

a. Svenska	som	andraspråk					Svenska			

7. Hur	länge	har	du	haft	undervisning	i	svenska/svenska	som	andraspråk?			______	år	

8. Vilket	är	ditt	modersmål?		______________________	

	

	

	

 

 



  

 

II 

ID:	

9. Skriv	de	språk	utöver	ditt	modersmål	och	svenska,	som	du	kan	i	kolumnen	

”Språk”	nedan.	Svara	sedan	på	frågorna	i	de	övriga	kolumnerna	för	varje	språk.	

Språk	 I	vilket	land	
började	du	
lära	dig	
språket?	

Vid	vilken	
ålder	
började	du	
lära	dig	
språket?	

Hade/har	du	
undervisning	
i	skolan?	
(ja/nej)	

Använde/använder	
du	språket	utanför	
skolan?	(ja/nej)	

1.	Modersmål	 	 	 	 	

2.	Svenska	 	 	 	 	

3.	 	 	 	 	

4.	 	 	 	 	

5.	 	 	 	 	

	

10. Ange	på	skalan	1-5	hur	bra	du	tycker	att	du	kan	varje	språk	i	respektive	kolumn.	

(1	-	inte	bra,	5	–	väldigt	bra).	Skriv	samma	språk	som	du	skrev	på	fråga	9.	

Språk	 Tala	 Lyssna	 Skriva	 Läsa	 Grammatik	 Uttal	
1.	Modersmål	 	 	 	 	 	 	

2.	Svenska	 	 	 	 	 	 	

3.	 	 	 	 	 	 	

4.	 	 	 	 	 	 	

5.	 	 	 	 	 	 	

	

11. Har	du	någon	gång	under	din	skolgång	i	Sverige	haft	studiehandledare	som	har	

hjälpt	dig	på	lektionerna?	

Ja						Nej			

12. Hur	mycket	stöd/hjälp	med	skolämnen	(läxor	och	liknande)	tycker	du	att	du	får	

hemifrån?	Ange	i	skalan	1-5.	(1	–	inget	stöd	–	5	mycket	stöd)	

1.					2.					3.					4.					5.			

	

Tack	för	din	hjälp!	

Vänliga	hälsningar	

Peter	

 

 

 

 

 



  

 

III 

Bilaga B Lucktest 

ID:	

1. Skriv	rätt	form	av	substantivet:	 	 	

a. Ros	 	 den	___________	 fyra	___________	

b. Pojke	 	 tio	___________	 den	___________	

c. Parti	 	 det	___________	 flera	___________	

d. Bi	 	 två	___________	 det	___________	

e. Lärare	 	 den	___________	 sju	__________	

f. Gurka	 	 fem	___________	 den	___________	

g. Häst	 	 den	___________	 sju	___________	

h. Sko	 	 två	___________	 den	___________	

i. Bo	(ex.	fågelbo)		 det	___________	 många	___________	

j. Svar	 	 sex	___________	 det	___________	

2. Skriv	rätt	form	av	adjektivet	

a. (röd)	 några	________	äpplen	en	________bil	 ett	________hus		

b. (lång)			 Repet	är	___________.	

c. 	(hög)		 ett	________ljud	 en	________byggnad	två	________berg	

d. (fin)				 Klänningen	blir	nog	___________.	

e. (ny)	 en	________dator		 ett	________spel	 många	________kläder	

f. (rik)				 De	är	___________.	

g. (god)		 ett	________äpple	 tre	________päron		 en	________bulle	

h. (svart)			 Himlen	är	________	på	natten.	

i. (vit)	 en	________blomma		 ett	________ägg	 tio	________bollar	

j. (röd)				 Stolarna	är	___________.	

k. (snabb)	 ett	________tåg	 en	________cykel	 fyra	________bilar	

l. (gammal)			Männen	är	________.	

	

3. Skriv	rätt	tempus	av	verbet	

a. (visa)	–	Martin	___________honom	det	igår.	

b. (gå)	–	Jag	___________till	Linda	nu!	

c. (köpa)	–	När	___________du	den	tröjan?	Den	var	snygg.	

d. (bo)	–	Var	___________du	när	du	var	liten?	

e. (fiska)	–	Stefan	___________	vid	sjön	nu.	

f. (tro)	–	Jag	___________på	tomtar	och	troll.	

g. (finna)	–	Jag	___________nycklarna	igår.	

 



  

 

IV 

ID:	

h. (hänga)	–	Var	___________min	jacka?	Jag	hittar	den	inte.	

i. (bryta)	–	Att	köra	för	fort	___________mot	lagen.	

j. (springa)	–	Vi	___________en	runda	tillsammans	igår	

	

	

4. Gör	riktiga	meningar	av	orden	(kom	ihåg	att	böja	orden):	

Exempel:	upp/gå/morse/jag/tidigt/i/	=	I	morse	gick	jag	upp	tidigt.	

a. jag/tv/på/igår/titta:	___________	___________	___________	___________	

b. spela/nu/spel/jag:	___________	___________	___________	___________	

c. komma/jag/då/dit:	___________	___________	___________	___________	

d. matchen/i/förrgår/vi/vinna:	___________	___________	___________	___________	

e. jag/till/senare/henne/gå:	___________	___________	___________	___________	

f. tio/vara/skola/klocka/i/jag:	___________	___________	___________	___________.	

	

5. Gör	färdig	meningen	med	hjälp	av	orden	(kom	ihåg	att	böja	orden):	

sol/upp/gå/när:	När	solen	går	upp	är	det	dags	att	vakna.	

a. jag/inte/glass/få/om/en:		

___________	___________	___________	___________	___________	vill	jag	inte	ha	något	

alls.	

b. inte/behöva/ringa/du:		

När	du	kommer	fram,	___________	___________	___________	___________.	

c. inte/du/eftersom/cykla:		

Vi	möts	där,	___________	___________	___________	___________.	Jag	kör	ju	bil.	

d. skola/öppen/vara/inte:		

Eftersom	det	snöade	jättemycket,	___________	___________	___________	___________.	

e. inte/för	att/för	sent/komma:		

Jag	fick	gå	upp	extra	tidig,	___________	___________	___________	___________.	

f. komma/inte/om/sol/snart:		

___________	___________	___________	___________	___________,	blir	jag	galen.	

g. kunna/jag/somna/inte:		

___________	___________	___________	___________,	för	att	klockan	tickade	så	högt.	

h. gå/inte/vi/dit:	

___________	___________	___________	___________,	för	att	det	är	för	mörkt.	
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Bilaga C Processade stadier – elever med modersmålsundervisning 
 

Tabell 0-1: Processade stadier - EM 

Deltagare  EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 

Processat           

Stadium 5           

Negation i BS  + + + + - - - + + 

Stadium 4           

Pred. Kongr.  + - + +* +* +* + + + 

Inversion  + + - + - - - + + 

Stadium 3           

Attr. Kongr  + + + + + + + + + 

Topikalisering  + + / + / / / + + 

Stadium 2           

Definithet  + + + + - - - + + 

Plural  + + + + + + + + + 

enkla tempus  + + + + + + + + + 

+ = strukturen är processad, - strukturen är inte processad, /= Inga förekomster. 
*= Predikativ kongruens med endast en förekomst, vilken var svart,  

 

Bilaga D Automatisering – elever med modersmålsundervisning 
Tabell 0-2: Automatiserade grammatiska konstruktioner - EM 

Deltagare  EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9 

Stadium 2           

Subst. böjning1  65 35 45 20 10 30 20 90 60 

Enkla verb1  80 70 60 50 70 30 100 100 80 

Stadium 3           

Attr. kongr. 1  100 66,7 100 72,2 50 55,6 100 100 94,4 

Top.2   1 ggn 6 ggr / 5 ggr / / / / 4 ggr 

Stadium 4           

Pred. kongr. 1  100 0 50 16,7 16,7 16,7 66,7 100 83,3 

Inv. enkel3  1 av 1 5 av 6 / 5 av 5 / / /  / 4 av 4 

Inv. bs4   2 av 2 0 av 2 0 av 2 1 av 2 0 av 2 1 av 2 0 av 2 1 av 2 1 av 2 

Stadium 5           

S.advl i bs5  1 av 4 2 av 4 1 av 4 2 av 4 0 av 4 0 av 4 0 av 4 3 av 4 3 av 4 
1Redovisas i procent korrekta strukturer. 2Antal egna konstruktioner med topikalisering. 3Inverterade egna 

topikaliseringar. 4Inversion vid framförställd bisats. 5Korrekt placering av satsadverbial (negation) i 

bisats. / = Inga förekomster 
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Bilaga E Processade stadier – elever utan modersmålsundervisning 
Tabell 0-3 Processade stadier - EUM 

Deltagare  EUM1 EUM2 EUM3 EUM4 EUM5 EUM6 EUM7 EUM8 EUM9 

Processat           

Stadium 5           

Negation i BS  + + - + + - - + - 

Stadium 4           

Pred. Kongr.  + + + + + + + + + 

Inversion  + + - + - - + + - 

Stadium 3           

Attr. Kongr  + + + + + + + + + 

Topikalisering  + + + / / / + + + 

Stadium 2           

Definithet  + + + + + + + + + 

Plural  + + + + + + + + + 

enkla tempus  + + + + + + + + + 

+ = strukturen är processad, - strukturen är inte processad, /= Inga förekomster. 
*= Predikativ kongruens med endast en förekomst, vilken var svart. 

 

Bilaga F Automatisering – elever utan modersmålsundervisning 
Tabell 0-4 Automatiserade grammatiska konstruktioner - EUM  

Deltagare  EUM1 EUM2 EUM3 EUM4 EUM5 EUM6 EUM7 EUM8 EUM9 

Stadium 2           

Subst. böjning1  50 75 30 50 50 30 60 95 45 

Enkla verb1  70 80 60 70 60 40 60 100 60 

Stadium 3           

Attr. kongr. 1  55,6 83,3 83,3 77,8 72,2 66,7 94,4 100 77,8 

Top.2   1 ggn 3 ggr 1 ggn / / / 4 ggr 3 ggr 1 ggn 

Stadium 4           

Pred. kongr. 1  50 50 83,3 50 83,3 33,3 50 66,7 50 

Inv. enkel3  1 av 1 2 av 3 0 av 1 / /  / 4 av 4 3 av 3 0 av 1 

Inv. bs4   0 av 2 0 av 2 0 av 2 1 av 2 0 av 2 0 av 2 1 av 2 2 av 2 0 av 2 

Stadium 5           

S.advl i bs5  1 av 4 1 av 4 0 av 4 1 av 4 1 av 4 0 av 4 0 av 4 4 av 4 0 av 4 
1Redovisas i procent korrekta strukturer. 2Antal egna konstruktioner med topikalisering. 3Inverterade egna 

topikaliseringar. 4Inversion vid framförställd bisats. 5Korrekt placering av satsadverbial (negation) i 

bisats. / = Inga förekomster 

  


