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Sammandrag 

 

Syftet med studien är att med en enkät undersöka 39 flerspråkiga gymnasieelevers expone-

ringstid för svenska utanför klassrummet. Det totala antalet timmar, kumulativ exponerings-

tid, ställs i relation till elevernas språkliga nivå, testat med språktest avsett att mäta högsta 

nivån i processbarhetsteorin (PT).  

Resultatet visar att kumulativ exponeringstid är ett relevant mått på elevers språkliga input 

och att detta värde korrelerar med språklig nivå, så att 89 % av eleverna med en kumulativ 

exponeringstid över 10 000 timmar har nått den högsta nivån. Mindre än 16 % av eleverna 

med en exponeringstid under 10 000 timmar har nått motsvarande nivå. Detta tyder på att 

elevernas språkliga exponering för målspråket utanför klassrummet har en central roll för 

deras språkutveckling. 

Resultatet visar också stora skillnader i elevernas förmåga att producera bisatser. Nästan 

alla elever använder subjektsrelativer. Objektsrelativer, ett av kriterierna för högsta nivån i 

PT, tycks kräva betydligt högre språkförmåga och vållar svårigheter, även för de elever som 

uppnått högsta nivån mätt med andra kriterier. 
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1 Inledning  
Skillnaden mellan olika andraspråkstalares språkutveckling är anmärkningsvärd och varierar i 

förmåga till såväl tal som skrift. Detta utgör ett spännande forskningsfält med många olika 

ingångar, men det finns en tydlig lucka i forskningen om studier av exponeringstid.  

Både forskare i andraspråk och vanliga lekmän kan konstatera att det råder stor variation 

både i andraspråksinlärares snabbhet att tillägna sig, och den slutliga nivån på andraspråket 

Varför är det så? Många faktorer bidrar till denna variation. En faktor som ofta diskuterats är 

startåldern, dvs. vid vilken ålder inläraren börjar lära sig målspråket. Man talar om att det 

finns en kritisk ålder för språkinlärning eller att det finns mognadsbegränsningar för inlär-

ningen, som gör att yngre inlärare lyckas bättre med andraspråksinlärningen (Abrahamsson & 

Hyltenstam 2004).  

En faktor som inte studerats lika mycket är hur det samlade inflödet av målspråket, mätt i 

timmar, som en inlärare exponerats påverkar språkinlärningen. Studier som har undersökt den 

”kumulativa exponeringstiden” (t.ex. Håkansson, Salameh & Nettelbladt 2003, Thordardottir 

2008, Unsworth 2011) har visat att detta är en faktor av betydelse. 

Traditionellt har inlärningstid i andraspråket beräknats genom att från individens ålder 

subtrahera åldern vid start för andraspråksinlärningen (Unsworth 2011:254). Invändningar 

mot denna beräkningsgrund är bl.a. att den tid en individ således vistats i målspråksmiljön 

delar de sin tid mellan två språk, modersmålet och målspråket. Det innebär att kvantiteten 

input i målspråket inte är jämförbar med vad en enspråkig individ exponeras för under samma 

tid. 

Om en kartläggning sker av individens verkliga exponeringstid för målspråket, kan detta 

mer exakta mått på inlärningstid, den ”kumulativa exponeringstiden” (Unsworth 2011:254), 

studeras som en faktor av betydelse vid andraspråkstillägnande. Denna studie undersöker om 

man kan se att den kumulativa exponeringstiden påverkar och bidrar till att förklara inlärares 

språkutvecklingsnivå.   

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna undersökning är att undersöka om flerspråkiga gymnasieelevers samman-

lagda exponeringtid för svenska korrelerar med hög språkfärdighetsnivå enligt processbar-

hetsteorin (PT). Hypotesen är att hög kumulativ exponering av målspråket sammanfaller med 

hög språkfärdighetsnivå enligt processbarhetsteorin. Med kumulativ exponering menas den 

sammanlagda tid som en andraspråksinlärare exponerats för målspråket sedan inlärningen  

startade. Följande frågeställningar blir aktuella: 
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– Ungefär hur många timmar av den vakna tiden exponeras eleven för svenska under det 

senaste året? 

– Hur många timmar sedan svenskinlärningsstarten har eleven sammanlagt exponerats för 

svenska? 

– Om eleven nått den högsta nivån, nivå 5, enligt processbarhetsteorin, med vilka kriterier har 

PT 5 fastställts? 

– Hur ser samband mellan kumulativ exponeringstid för svenska och språknivå enligt process- 

barhetsteorin ut? 

1.2 Disposition  
I kapitel 2 ges en kort forskningsbakgrund. Kapitlet inleds med några begreppsförklaringar. I 

forskningsbakgrunden beskrivs först kognitiva synsätt och forskning gällande andraspråks-

inlärning och därefter interaktiva synsätt och forskning. Till sist presenteras nyare forskning 

om betydelse av kumulativ exponering för målspråket. I kapitel 3 beskrivs metod och mate-

rial. Kapitel 4 redovisar resultat av enkät och språktest samt sambandHur et mellan kumulativ 

exponeringstid och språknivå. I kapitel 5 diskuteras resultatet och till sist sammanfattas slut-

satser i kapitel 6. 

2 Bakgrund  
Detta kapitel inleds med en kort begreppsförklaring. Sedan beskrivs först kognitiva perspektiv 

på andraspråksinlärning, och därefter interaktionella perspektiv med fokus på yttre faktorer. 

2.1 Andraspråksforskning: några begreppsförklaringar 
Forskning om andraspråk behandlar frågor om hur ett inlärarspråk (interimspråk; Selinker 

1972, se nedan) är strukturerat och hur det utvecklas och varierar samt vilka sociala, psykolo-

giska och biologiska faktorer som är avgörande vid inlärningen. Begreppet andraspråk, L2, 

definieras lättast i motsats till förstaspråket, L1, vilket är det språk som individen tillägnat sig 

först. Andraspråk betecknar de språk som en individ lär sig efter förstaspråket. Förstaspråket 

jämställs med modersmålet, alltså det språk man först exponerats inför i första hand av för-

äldrar eller andra vårdnadshavare. Man skiljer på simultan tvåspråkighet, när föräldrarna kon-

sekvent talar olika språk med barnet, och successiv tvåspråkighet som avser att ett andraspråk 

följer på ett förstaspråk. 
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2.2 Kognitiva perspektiv på andraspråksinlärning 
 Den moderna andraspråksforskningen startade i slutet av 1960-talet då behaviorismens 

synsätt på språkinlärning som ett etablerande av vanor, och den kontrastiva analysen som 

enda förklaringsmodell fick lämna plats för kognitiva och mentalistiska inlärningsteorier 

(Abrahamsson 2009:50). Forskningen inriktades på att undersöka inlärarspråkets karaktär, 

utveckling och variation (Abrahamsson 2009:21). Det kognitiva perspektivet på andraspråk 

har därefter riktat uppmärksamheten på inläraren och de kognitiva processer som sker när 

någon tillägnar sig ett språk. Språkinlärningen ses som en process där inläraren står i centrum 

och aktivt konstruerar sitt språk. Med hjälp av kognitiva teorier studeras hur språkinläraren tar 

emot och producerar yttranden, hur information blir till kunskap, hur den lagras och sedan 

används. De teorier som används härstammar från kognitiv psykologi och innefattar teorier 

om perception, minne, tanke och språk. Det kognitiva perspektivet utgår ifrån att språkinlär-

ning sker på samma sätt som annan inlärning (Hammarberg 2004:52–53). 

Forskning om förstaspråkets utveckling användes efter hand för att dra paralleller till hur 

andraspråket utvecklas. Man såg att barn med samma modersmål tillägnade sig språkliga 

strukturer i samma ordning och att de dessutom genomgick samma steg i varje struktur 

(universella utvecklingsstadier). Dulay & Burt (1974) sökte i sin forskning efter universella 

regelbundenheter i hur barn lär sig ett andraspråk. I sina studier jämförde de inlärnings-

ordningen för olika grammatiska strukturer hos barn som höll på att tillägna sig engelska som 

andraspråk. I en studie jämfördes 60 spansktalande och 55 kinesisktalande barns inlärning av 

engelska morfem. Resultaten visade att inlärningssekvensen såg likadan ut för de spanska och 

kinesiska barnen, trots att de grammatiska strukturerna i spanska och kinesiska skiljer sig 

avsevärt från varandra och även från engelskan. Slutsatsen forskarna drog var att ”children 

exposed to natural L2 speech acquire certain structures in a universal order” (Dulay & Burt 

1974:50). 

Många studier har sedan med olika datasamlingsmetoder konstaterat gemensamma inlär-

ningsordningar. Vidare forskning har visat att även vuxna L2-inlärare lär sig i samma ordning 

och utvecklingsstadier. Typiska inlärningsgångar på svenska har konstaterats för negations-

placering, inversion i påståendesatser, frågekonstruktioner, relativsatser, adjektivkongruens, 

pluralböjning och uttal av finala konsonanter. Forskning om inlärarspråk har således fokuserat 

på utvecklingen av enskilda strukturer för att identifiera de specifika stadier som inläraren går 

igenom (Abrahamsson 2009:61). 
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2.2.1 Interimspråk 

Inlärarens version av målspråket brukar kallas interimspråk på svenska, efter Selinkers term 

”interlanguage” från 1972. Med begreppet interlanguage avses dels inlärarens språksystem i 

ett visst utvecklingssteg, dels ett utvecklingskontinuum av språksystem som avlöser varandra 

med tiden (Hammarberg 2004:28). Interimspråksteorin är kognitivt inriktad och språket ses 

som en del i ett större kognitivt system. Inlärarspråket, interimspråket, kan i denna teori be-

traktas som ett eget språk, förhållandevis autonomt, innehållande samma typ av mentala reg-

ler, systematik och variationer som andra språk och oavhängigt både modersmål och mål-

språk. Detta språksystem har, vid varje nivå i utvecklingen, sina egna regelsystem som 

avlöser varandra i förändringsprocessen mot målspråkskompetens där inläraren själv är aktiv 

konstruktör av sitt språk. Hypotestestning sker på samma sätt som vid modersmålsinlärning 

då inläraren ständigt formulerar hypoteser om målspråket och reviderar dessa vid nytt inflöde. 

Språket måste alltså omstruktureras vid ny kunskap (Flyman Mattsson & Håkansson 

2010:28).  

För att uppnå flyt i språket krävs att de grammatiska strukturerna automatiserats. Då frigörs 

kognitiva resurser till ny språkutveckling genom att information lagras i långtidsminnet och 

ger utrymme i korttidsminnet för nya processningar (Flyman Mattsson & Håkansson 

2010:27). Även om inlärarspråket automatiserats blir det inte alltid korrekt. Här får man skilja 

på kompetens och performans. Interimspråket kännetecknas därför av stor variation mellan 

korrekta och felaktiga former, beroende på om strukturerna automatiserats ännu. 

2.2.2 Processbarhetsteorin 

Sedan interimspråksteorin lanserades har man börjat se på inlärarens grammatik som ett 

system i stället för inkorrekta former av målspråket och där grammatiska strukturer är utveck-

lingsbetingade och lärs in i en särskild ordning. I ZISA-projektet, där L2-inlärningen av tyska 

undersöktes, fann man att ordföljdsreglerna utvecklades i en bestämd ordning av inlärarna. 

Pienemann vidareutvecklade 1998 processbarhetsteorin, PT (eng. processability theory). Den 

utformades för att förklara den stegvisa utveckling som noterats i andraspråksutveckling 

(Pienemann & Keßler 2011:3). Ursprungligen utvecklades processbarhetsteorin för muntlig, 

spontan produktion. På senare tid har PT-relaterad forskning även bedrivits på skriftligt 

material (Norrby & Håkansson 2007). Även Anders Philipsson har använt processbarhets-

teorin både med muntligt och skriftligt material (Philipsson 2007). 

Utgångspunkten är att inlärare bara klarar av att producera sådana konstruktioner som de 

kan processa. Därför byggs de grammatiska strukturerna på, steg för steg, och automatiseras 

efter hand. Pienemann fastslog att dessa procedurer utvecklas i en bestämd ordning via flera 
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utvecklingsnivåer hos andraspråksinlärare där varje nytt steg förutsätter det föregående steget. 

En inlärare kan bara ta sig till en nivå i taget och Håkansson (2004:154) beskriver process-

barhetshierarkin ”som en stege, där inläraren klättrar uppåt. För att nå en ny stegpinne måste 

man ha stått på den tidigare pinnen. Man kan falla tillbaka några steg men man kan inte 

komma vidare utan att använda de lägre pinnarna.”  

I svenska kan man se fem processbarhetsnivåer (Håkansson 2004:154f) vilka kan beskrivas 

enligt tabell 1. 

 

Tabell 1. Utvecklingsnivåer för svenska enligt processbarhetsteorin (anpassad efter 
Pienemann & Håkansson 1999) 

�ivå   Morfologi  Syntax 

5. Grammatisk information mellan satser. Negation före verb i  
Skillnad huvudsats/bisats bisats, indirekta frågor, 
     objektrelativsatser (med  
     ordföljden o-s-v)  
 
4. Grammatisk information  Kongruens  Inversion i satser med 
 inom satser, mellan fraser  (predikativ)  framförställt adverb 
     (verbet alltid på andra 
     plats) 
 
3. Grammatisk information  Kongruens  ADV+ subjekt före verb 
 inom fraser, frasmorfologi  (attributiv) 
 
2. Ordklass, lexikal morfologi  Plural, bestämdhet Kanonisk ordföljd 
   presens, preteritum, (oftast subjekt före 
   etc.  verb) 
 
1. ”Ord”   Oböjda former  Enstaka konstituenter
    

 
På nivå 1, ordnivån, behärskas endast oböjda ord. På nivå 2, ordklassnivå, börjar inläraren 

processa olika ordklasser och böja orden i bestämdhet, numerus och tempus. Hela meningar 

med rak ordföljd används. På nivå 3, fraser, kan inläraren processa grammatisk information 

inom samma fras. Ordföljden är rak även om adverb placeras initialt i satsen. På nivå 4, 

satser, processas grammatisk information mellan fraser och inom satser t.ex. predikativ 

kongruens samt inverterad ordföljd vid topikalisering.  

På den högsta nivån, nivå 5, meningar, kan inläraren processa information mellan satser, 

ex. skilja på ordföljden i huvudsats och bisats. Det är bland annat en förutsättning för att 

kunna använda strukturen indirekta frågor, vilka på svenska har rak ordföljd till skillnad mot 

frågor i huvudsats. Inläraren klarar också att placera negationen rätt i både huvudsats och bi-

sats och även här är förutsättningen att inläraren skiljer på huvudsats och bisats. Ett tredje 
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exempel är att ordföljden blir Objekt – Subjekt – Verb i objektsrelativer, vilket är en ovanlig 

struktur som inte förekommer i huvudsatser. Ordföljden i objektsrelativer bryter alltså den 

kanoniska ordföljden Subjekt – Verb – Objekt.  

För att veta om inlärare befinner sig på nivå 5 krävs att det finns en skillnad mellan huvud-

satser och bisatser. Det räcker alltså inte att inläraren klarar av att producera subjektsrelativ-

bisatser. Ordföljden i subjektsrelativer följer s-v-o-ordföljd och kan därför användas utan att 

inläraren förstått skillnaden mellan huvudsats och bisats som krävs på den högsta nivån. 

Det finns således tre kriterier för att se om en inlärare tillägnat sig nivå 5 enligt process-

barhetshierarkin: indirekt fråga, negation före finita verbet i bisats samt ordföljden o-s-v i 

objektsrelativer, varav denna studie undersöker placeringen av negation och objektsrelativer. 

Relativa bisatser i interimspråket. Språktestet i denna studie undersöker inlärarnas 

användning av relativa bisatser, ett av tre kriterier för processbarhetsnivå 5. Keenan och 

Comrie (1977) fann i en undersökning som omfattade cirka 50 olika språk, att språken varie-

rade med avseende på vilka nominalfraser som är tillgängliga för relativisering och att detta 

inte var en slump. Relativiseringen av vissa positioner var beroende av andra positioner och 

Keenan och Comrie (1977:66) utgick ifrån att denna relativiseringshierarki var universell. 

Deras så kallade tillgänglighetshierarki (accessibility hierarchy) för vilka nominalfraser som 

kan relativiseras följer den implikationella skalan: Subjekt < Dir Obj <Indir Obj <Prep Obj < 

Gen < Komp Obj. Alla språk med relativisering kan alltså relativisera subjekt. Den implika-

tionella skalan fungerar på så sätt att tillåter ett språk relativisering långt till höger i skalan, så 

implicerar detta att alla nominalfraser till vänster i skalan också kan relativiseras. Enligt 

Keenan och Comrie lär sig också L2-inlärarna att relativisera nominalfraser i denna ordning. 

 Denna ordning bekräftades i en undersökning av vuxna andraspråksinlärare av svenska 

(Jönsson 2012). Studien syftade till att se hur L1- och L2-inlärare producerar relativsatser och 

resultatet visade likheter mellan inlärargrupperna. Subjektsrelativer tycks vara betydligt 

lättare än objektsrelativer att använda. Detta överensstämmer med teorin om tillgänglighets-

hierarkin (TH) ovan, eftersom TH hävdar att objektsrelativer är psykologiskt svårare att 

producera än subjektsrelativer. Enligt processbarhetsteorin utgörs den översta nivån av diffe-

rentiering mellan huvudsats och bisats. Jönsson föreslår att diskrepansen mellan subjekts- och 

objektsrelativer här skulle kunna bero på att dessa utgör två olika steg på nivå 5. Steg ett 

skulle då vara att kunna processa subjektsrelativer men först i steg två möjliggörs process-

ningen av förflyttning från objektsposition, alltså till strukturen objektsrelativ med o-s-v-

ordföljd (Jönsson 2012).  
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Pronominella kopior. Keenan & Comries tillgänglighetshieraki har också bekräftats av 

Hyltenstam i en studie om hur pronominella kopior användes av andraspråksinlärare i svenska 

(Hyltenstam 1984:39‒58). En pronominell kopia är ett personligt pronomen som skjutits in i 

relativsatsen och där upprepar funktionen hos det relativa pronomenet. Bland språk som till-

låter relativisering är systemet med pronominella kopior vanligare, alltså lägre markerat, än 

ett relativiseringssystem utan pronominella kopior. I vissa språk, som arabiska, är användan-

det frivilligt högre upp i hierarkin men krävs för mer markerade, ovanliga strukturer lägre 

ned. Hyltenstam visade att inlärare i vissa stadier använder pronominella kopior trots avsak-

nad av detta fenomen i det egna modersmålet. I hans studie deltog L2-inlärare i svenska med 

persiska, grekiska, spanska och finska som modersmål, och i alla språkgrupperna användes 

pronominella kopior, dock i olika grad, beroende av modersmålets struktur. Flest pronomi-

nella kopior sågs hos inlärare med persiska som modersmål, ett språk som använder denna 

grammatiska struktur (Hyltenstam 1984:50). I tabell 2 visas inlärningsordningen för relativ-

satser i L2-svenska och hur pronominella kopior skulle se ut i svenskan (efter Hyltenstam 

1984). 

 

 Tabell 2. Utvecklingssekvens för relativsatser i L2-svenska 

Rel NP, stadium Exempel    Exempel med pron. kopia 

1. Subjekt  Flickan som sitter där.       Flickan som hon sitter där… 

2. Dir obj  Flickan som jag såg   Flickan som jag såg henne 

3. Indir obj  Flickan som jag gav glassen till… Flickan som jag gav glassen till henne… 

  Prep obj  Flickan som jag satt bredvid…   Flickan som jag satt bredvid henne 

4. Genitiv  Flickan vars pappa är lång       Flickan som hennes pappa är lång… 

  Komp obj  Flickan som jag är längre än…    Flickan som jag är längre än henne… 

 

I tabell 2 ser vi att subjektsrelativer är lättast att producera för L2-talare. Denna ordning följer 

Keenan och Comries tillgänglighetshierarki där det hävdas att objektsrelativer är svårare att 

producera. 

2.3 Interaktionella perspektiv på andraspråksinlärning 
Det interaktionella perspektivet på andraspråksinlärning studerar sambandet mellan inläraren 

och den språkliga omgivningen, och hur detta samarbete påverkar språkinlärningen hos indi-

viden. Den interaktionella inriktningen har växt fram under de senaste decennierna, bl.a. som 

teoriunderlag för mer kommunikativ språkundervisning. Umgänget och dialogen där språket 

utvecklas har därmed blivit relevant och många studier av andraspråksutveckling har under-
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sökt samtal och input från målspråkstalare till inlärare (Hammarberg 2004:60). Han har 

studerat vilket slags språk som möter L2-inläraren och även studerat vilka speciella drag i 

interaktionen mellan L1- och L2-talare som förenklar förståelsen för inläraren. Om denna 

anpassning av inflödet underlättar begripligheten är dock svårt att mäta. Förståelsen kan också 

påverkas av den större kvantitet inflöde, vilket kan bli effekten av de gjorda anpassningarna. 

2.3.1 Kvantitet inflöde  

Det råder inget tvivel om att språkligt inflöde, input, är nödvändigt vid tillägnandet av ett 

språk. Den exakta betydelsen av denna input samt hur stor kvantitet input som är nödvändig 

för inlärningen är en kontroversiell fråga. Vi kan fråga oss om alla aspekter av språk tillägnas 

enbart genom språklig exponering för målspråket. 

En forskare som betonat det naturliga inflödets betydelse för språktillägnande är Krashen 

som i Principles and Practise in Second Language Acquisition (1982) i sin monitormodell 

presenterade fem hypoteser om andraspråksinlärning. Enligt inflödeshypotesen (1982:21) till-

ägnas ett andraspråk genom att inläraren exponeras för tillräcklig mängd begriplig input, med 

språkliga strukturer lite svårare än inlärarens nivå (i+1, där i står för nuvarande nivå). Inlära-

ren klarar förståelsen genom användande av kontext, omvärldskunskap och extra-lingvistisk 

information. Krashen förespråkade naturligt tillägnande av språk, acquisition, i motsats till 

den tidigare formfokuserade pedagogiken, då han ansåg att vuxna, precis som barn, kan ta till 

sig ett nytt språk med hjälp av tillräcklig kvantitet begriplig och relevant input.  

  

It is difficult to say just how much comprehensible/low filter input is necessary to achieve a given level of 
proficiency in second language acquisition, due to a lack of data. We know enough now, however, to be able 
to state with some confidence that the profession has seriously underestimated the amount of comprehensible 
input necessary to achieve even moderate, or "intermediate" levels of proficiency in second language acquisi-
tion.” (Krashen, 1982:64). 
 

 
Krashens monitormodell hör hemma inom det kognitiva perspektivet, men tankarna har på-

verkat undervisningen mot en mer informell, naturlig inlärning. Hans modeller har dock mött 

kritik av olika forskare som menar att i inlärningsprocessen samverkar implicit och explicit 

inlärning samt att inlärare uppvisar individuella skillnader i hur man tillägnar sig regler och 

strukturer och hur man sedan använder dem.  

Nyare forskning har betonat det interaktionella perspektivet och intresserat sig för frågan 

om mängden input, inflöde, i inlärarspråket och dess effekt på språkinlärningen inom varie-

rande områden (Unsworth, 2011:250). I ”The Early Child Bilingualism Project”, (Unsworth 

m. fl. 2011) undersöker man förutsättningarna för tvåspråkiga barns optimala språkutveckling 
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på båda språken. I en av delstudierna undersökte man effekten av varierande mängd input på 

målspråken holländska respektive grekiska för tvåspråkiga barn, för fenomenet grammatiskt 

genus. Med tvåspråkiga barn avses här alla barn som varit exponerade för två språk i barn-

domen. Det är en heterogen grupp, som inkluderar både simultant tvåspråkiga och successivt 

tvåspråkiga barn. Resultatet visar att kvantiteten input som ett barn exponerats för är det bästa 

sättet att förutsäga de tvåspråkiga barnens inlärning av grammatiskt genus på både holländska 

och grekiska. 

Barn som växer upp med två språk måste dela sin tid och sin språkliga input mellan dessa 

språk och får därför kvantitativt mindre input än enspråkiga barn. Trots signifikant lägre ex-

ponering för målspråket lyckas barn med simultan tvåspråkighet nå samma nivåer på samma 

tid som enspråkiga barn, åtminstone för morfologi och syntax. Relationen mellan expone-

ringsmängd och språkutveckling är således inte linjär. 

Unsworth refererar flera undersökningar som visar effekter av input på varierande aspekter 

av språket. I en studie observerades att yngre tvåspråkiga barn med lägre språklig input av 

målspråket presterade sämre på tester än sina jämnåriga enspråkiga kamrater. Vid tio års ålder 

hade skillnaden nästan försvunnit, vilket tolkades som att mängden exponering kan vara vik-

tigare i yngre år tills barnen fått en tillräcklig mängd input av det språkliga fenomenet. 

Även lexikonets tillägnande är av avhängigt input, i både majoritets- och minoritetsspråket. 

Olika studier visar också att socioekonomisk status, ofta mätt genom föräldrarnas utbildnings-

nivå, har stor effekt på vilken och hur stor mängd input som barnen exponeras för (Unsworth, 

2011:250) 

En kritisk fråga i tvåspråkighetsutveckling är hur mycket input som är tillräcklig för att 

språktillägnandet på två språk ska lyckas och för att tvåspråkiga barn ska nå lika långt som 

enspråkiga. Det finns några studier gjorda på detta område. I en av studierna, refererad av 

Unsworth, om engelsk-fransktalande barn i Canada, beräknades att uppskattningsvis 40 % 

exponering för målspråket verkar vara tillräckligt för att uppnå lika höga poäng som en-

språkiga barn på standardiserade tester. I en annan studie av spansk-engelska tvåspråkiga barn 

noterades att 60 % exponering i målspråket var tillräcklig för att nå samma hastighet i pro-

cessandet som enspråkiga (Unsworth 2011:250). I en tredje studie av baskisk-spanska barn, 

med i genomsnitt mer än 60 % exponering för baskiska, lyckades de tvåspråkiga barnen lika 

bra som enspråkiga baskiska barn och signifikant bättre än de tvåspråkiga barn som fått 

mellan 30 % och 60 % exponering för baskiska.  

I en studie av arabisk-svensktalande barn fann Håkansson, Salameh & Nettelbladt (2003) 

att exponeringstiden var viktigare än startåldern. Efter ett och ett halvt års exponering av 
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svenska i förskolan nådde barnen en hög grammatisk behärskning och detta oberoende om de 

började förskolan vid två eller fyra års ålder.  

Intensiv exponering av ett andraspråk kan även visa mätbara förändringar på hjärnan. Ny 

forskning av Mårtensson et al. (2012) har intresserat sig för hjärnans plasticitet och förändring 

vid inlärning av ett främmande språk hos unga vuxna och har med hjälp av magnetkameror 

undersökt hjärnan hos deltagare i svenska arméns tolkutbildning i arabiska, dari och ryska. 

Tolkutbildningen är upplagd som intensivutbildning på heltid, från morgon till kväll sju dagar 

i veckan. ”Starting from scratch, the interpreters learn a new language to fluency within 10 

months” (Mårtensson 2012:240). Forskarna mätte hjärnans förändring och tillväxt före och 

efter utbildningen och resultatet visar att delar av hjärnan, aktiva vid språkinlärning, ökade i 

volym hos språkinlärarna. Hjärnans plasticitet och förmåga till ökad kvantitet grå materia kan 

bidra till att språkinlärare har framgång i språkstudierna (Mårtensson et al. 2012:240‒244). 

Forskarna såg också att hjärnan hos de studenter som ansträngde sig på topp av sin förmåga 

förändrades mest. Relevant för denna studie är kunskap om att unga vuxna, starkt motiverade, 

kan tillägna sig ett nytt språk under begränsad tid.  

Hur mäts då kvantiteten inflöde? För att beräkna inputmängden har Unsworth i ovan 

nämnda undersökning använt sig av måttet ”kumulativ längd av exponering” eller “Cumula-

tive length of exposure”, (Unsworth 2011: 254‒255) Forskaren försöker här att så noga som 

möjligt uppskatta inlärarens totala exponering av målspråket sedan inlärningen startade.  

Sammanfattningsvis kan sägas att mängden språkexponering har visat sig ha effekt på 

språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn inom varierande områden. Relationen mellan 

mängden input och språkutveckling är dock fortfarande oklar. Detta beror på det komplexa 

samspelet mellan inputkvantitet och andra faktorer, såsom inputkvalitet, föräldrars utbildning 

och socioekonomiska status såväl som startålder för målspråket. 

3 Metod och material  
För att uppnå syftet med denna studie har jag prövat möjligheten att mäta den tid en fler-

språkig elev faktiskt exponerats för svenska (den kumulativa exponeringstiden) utanför 

klassrummet. I detta syfte utformades en enkät om elevernas nuvarande och tidigare språk-

användning. Flerspråkiga elever på gymnasienivå skulle i enkäten svara på frågor om hur 

mycket tid de exponerats för svenska från sitt första möte med svenska språket fram till 

datainsamlingen. Eleverna skulle också redogöra för vilket eller vilka språk de använde i 

kontakt med olika personer och aktiviteter (bilaga 2). 
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För att mäta elevernas språkutvecklingsnivå enligt processbarhetsteorin konstruerades 

sedan ett språktest för flerspråkiga elever. Språktestet beskrivs i kapitel 3.3.2 och återfinns i 

bilaga 3. Utifrån dessa två undersökningsinstrument undersöktes sedan sambandet mellan 

exponeringstid för svenska och språkutvecklingsnivå enligt processbarhetsteorins hierarki. 

3.1 Metod 
Datainsamlingen skedde med en surveyundersökning. Valet av surveyundersökning som 

forskningsstrategi styrdes av målet att söka svaren på frågorna i materialet och att få en över-

blick över läget vid tidpunkten för undersökningen. En surveyundersökning är ”ett tillväga-

gångssätt som inrymmer empirisk forskning vid en bestämd tidpunkt och som eftersträvar så 

omfattande och fullständiga data som möjligt.” (Denscombe 2009:26). Surveyundersökningen 

genomfördes med hjälp av enkät och skriftligt språktest. Att använda frågeformulär vid data-

insamlingen var lämpligt då det som efterfrågades var relativt okomplicerad och kortfattad 

information som sedan kunde analyseras med kvantitativa metoder. Valet av metod med 

frågeformulär styrdes också av att en tillräckligt stor grupp flerspråkiga elever fanns tillgäng-

liga för datainsamlingen. Dessutom var metoden genomförbar med tanke på omfattning och 

tid för studien. 

3.2 Deltagare  
Undersökningsgruppen bestod av 39 flerspråkiga gymnasieelever, samt en kontrollgrupp 

bestående av 5 elever med svenska som modersmål, se tabell 3 nedan. Samtliga elever stude-

rar på en sydsvensk gymnasieskola. De är dels behöriga elever som läser svenska eller 

svenska som andraspråk på nationella program, dels elever på individuella programmets 

språkintroduktion som läser svenska som andraspråk på grundskolenivå. I denna grupp deltog 

de elever som av sina lärare bedömdes ha tillräckligt goda svenskkunskaper för att kunna del-

ta i undersökningen. 

 

Tabell 3. Deltagare i undersökningen 

Studienivå     Antal elever 

Studier på individuella programmets  14 

språkintroduktion, grundskolenivå eller sfi 

Studier på gymnasiet, nationellt program,  23 
svenska som andraspråk 
 
Studier på gymnasiet, nationellt program,   2 
svenska 
Totalt    39 
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I tabell 3 ser vi att 25 elever är behöriga för gymnasiets nationella program och att 14 elever 

läser svenska som andraspråk på grundskolenivå för att skaffa sig gymnasiebehörighet. I 

denna grupp ingår också en utbytesstudent som läser på sfi-nivå. Eleverna är födda mellan 

1992 och 1996 och de var alltså mellan 16 och 21 år vid datainsamlingen. Tiden de vistats i 

Sverige varierade mellan ett halvt år till att vara född i Sverige med minst en förälder född 

utomlands. Eleverna i undersökningsgruppen uppger följande modersmål: arabiska (13), dari 

(12), albanska (4), thailändska (2), polska (2), azeriska (1), swahili (1), spanska (1), bosniska 

(1), pashto (1), kurmanji (1). 

För att få deltagare i undersökningen tillfrågades först samtliga elever som läser svenska 

som andraspråk på gymnasiet. De flerspråkiga elever som läser kursen svenska fick sökas 

med hjälp av deras svensklärare. Gruppen på individuella programmet valdes ut enligt ovan. 

Undersökningen genomfördes vecka 9‒11, 2013, under ordinarie skoldagar. Eleverna kunde 

vid behov få visst stöd i form av förklaringar och översättningar. I samband med undersök-

ningen intervjuades eleverna kort om bakgrund, tid i Sverige m.m.  

3.3 Material 
I kapitel 3.3 redogörs för enkäten om språkanvändning och språktestet för att bestämma 

processbarhetsnivå 5. 

3.3.1 Enkät om språkanvändning 

För att konstruera och sedan bearbeta enkäten om språkanvändning behövdes kunskap om 

skoldagens längd i grundskolan och gymnasiet, antalet skoldagar per läsår, samt omfattningen 

av raster och lunchpauser. För att beräkna elevens mått av fritid behövdes också kunskap om 

barns och ungdomars sovvanor. 

Antalet skoldagar per läsår i grundskolan och gymnasieskolan är 178. Det betyder att 187 

dagar är skolfria. Sammanlagd skoltid utgår från minsta garanterade undervisningstid, i gym-

nasiet 2 180 timmar för högskoleförberedande program och 2 430 timmar för yrkesprogram 

(Skollagen 2010). De tre åren på gymnasiet betyder ca 100 veckors studier. Undervisnings-

tiden delat med antal veckor gör cirka 22‒24 timmars lektioner per vecka vilket blir cirka 4,5 

timmar per dag. Därtill kommer raster samt lunchpaus på ca 1,5 timme per dag, vilket innebär 

att en gymnasieelev vistas cirka 6 timmar per dag i skolan.  

Att räkna ut undervisning per läsår i grundskolan försvåras av att den garanterade under-

visningstiden gäller hela grundskolan, 6 665 timmar. Varje kommun beslutar om timplaner 

för grundskolan, vilket innebär att timplanerna ser olika ut i olika kommuner. Det intressanta 

måttet för denna undersökning var den samlade skoldagens längd. I lågstadiet är eleverna 
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cirka 5 timmar om dagen i skolan och på mellanstadiet cirka 5,5 timmar. På högstadiet har 

eleverna något fler lektioner än gymnasieeleverna men här räknar vi med 6 timmars skoldag. 

Hur mycket sover då en gymnasieelev? Enligt en studie av skolsköterskan Pernilla Garmy, 

Skolbarns sömnvanor 2008–2009, som bygger på enkätsvar från skolbarn, sover gymnasie-

elever i snitt 7,5 timmar på vardagsnätter. Enligt samma undersökning fördelar sig sömnläng-

den enligt tabell 4 för yngre barn. 

 

Tabell 4. Barns sömnvanor 

Ålder     tim. sömn per natt 

1–3 år  12‒14  

4‒6 år   11  

6‒12 år  10  

13‒16 år   8  

 
Kumulativ exponeringstid. Med hjälp av enkäten som undersökningsinstrument samlades 

data för att beräkna elevernas kumulativa exponeringstid för svenska. Beräkning av den 

kumulativa exponeringstiden går i korthet till på följande vis. Först beräknas hur många tim-

mar eleven tillbringat i skolan i genomsnitt under aktuella år. Sedan beräknas genomsnittlig 

tid för sömn under samma år. Resterande antal timmar är fritid och denna tid multipliceras 

med procentsatsen som eleven angivit motsvarar andelen exponering för svenska. Metoden 

har utformats av Sharon Unsworth (se Unsworth 2011). 

3.3.2 Språktest 

I denna undersökning har en grammatisk teori för andraspråksinlärning, den så kallade pro-

cessbarhetsteorin av Pienemann, legat till grund för konstruktion av ett språktest för fler-

språkiga elever på gymnasiet (bilaga 3). 

Språktestet bygger på ett test som utformats för att bedöma barns språknivå. Detta så kal-

lade ”preference elicitaition task” användes först av Friedmann & Novogrodsky (2004). Det 

har sedan vidareutvecklats inom EU-projektet COST IS0804 (Language Impairment in a 

Multilingual Society; www.bi-sli.org) och anpassats för svenska barn av Gisela Håkansson (se 

även Jönsson 2012). Språktestestet har omarbetats för att passa gymnasieelever genom ålders-

adekvata exempel och en anpassning för att utföras skriftligt. Testet består av 20 påståenden 

där testtagarna ska välja vilken elev de helst vill vara eller vilken elev de är mest lik. Syftet 

med utformningen av frågorna är att elicitera relativa bisatser av olika slag då målet är att stu-

dera elevens användning av relativa bisatser och att undersöka om de i bisatser klarar negatio-
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nens placering före första finita verbet, den s.k. biffregeln. Språktestet avser alltså att i första 

hand mäta nivå 5 i processbarhetshierarkin för svenska. På denna nivå ska inläraren kunna 

överföra grammatisk information mellan satser i en mening. Inläraren kan alltså skilja mellan 

huvudsats och bisats, i bisats tillämpa biff-regeln genom att placera negation och andra sats-

adverbial före finita verbet, undvika inversion samt behärska indirekta frågor (se ovan). På 

nivå 5 tillkommer inte någon ny morfologisk struktur.  

Vilka kriterier ska då gälla för när en struktur ska bedömas som inlärd? I processbarhets-

teorin används the emergence criterion, första förekomst, (Pienemann & Keβler 2011:53), 

vilket innebär att det första systematiska användandet av en grammatisk struktur är ett till-

räckligt tecken på att den är processbar och på väg att klaras av. Syftet är nämligen inte att be-

skriva när i språkutvecklingen strukturen behärskas enligt målspråksnormen. Istället avser 

kriteriet att inläraren har börjat använda den. The emergence criterion, första förekomst, är 

tillräckligt för syntaxen, dock inte för den morfologiska nivån då helfrasanvändning kan före-

komma där. Då behövs s.k. minimala par för att fastställa uppnådd nivå.  

 

To satisfy the emergence criterion, the analysis needs to meet two distributional criteria, lexical and morpho-
logical variation […]. In other words, only if the interlanguage sample contains the morphological structure 
in question with various verbs (i.e. lexical variation), and also if some of these verbs can be found in different 
morphological forms in the sample (i.e. morphological variation), only then can we rule out a formulaic use 
of the structure and consider the emergence criterion to be met. (Pienemann & Keβler 2011:95) 
 
  

Detta kriterium är inte så lätt att upptäcka och använda i praktiken. I Glahn et al (2001) an-

vändes därför tre olika kriterier: första förekomst, 50-procentskriteriet (med förekomst i 

hälften av alla obligatoriska kontexter, och 80-procentskriteriet (med förekomst i 80 % av 

obligatoriska kontexter). Genom att genomföra parallella analyser med tre olika stränga krite-

rier och sedan jämföra resultaten, kunde forskarna i viss mån se den gradvisa utvecklingen av 

grammatiska strukturer (Glahn et al. 2001:398). Metoden med tre kriterier användes också i 

Eklund Heinonen (2005). Där jämförde hon godkända respektive icke godkända studenter på 

den muntliga delen av Tisustestet (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) i rela-

tion till deras språkutvecklingsnivå enligt processbarhetsteorin.  

I denna undersökning kommer jag att följa Glahn et al (2001) och Eklund Heinonen (2005) 

och använda alla tre kriterierna. Jag har valt två förekomster för att the emergence criterion 

ska anses uppfyllt, vilket innebär att en elev som har visat en förekomst av två möjliga (1 av 

2) inte har nått kriteriet. 
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3.4 Metod: diskussion och kritik 
Det är svårt för eleverna att minnas hur de använde språket flera år tillbaka i tiden. Det gör att 

resultatet för kumulativ exponeringstid är osäkert. Den ursprungliga planen var att eleverna 

skulle ta hem enkäten för gemensam ifyllnad med föräldrar, vilket endast ett fåtal gjorde. 

Majoriteten hävdade att de mindes tillräckligt utan hjälp. Forskning menar annars att föräldrar 

har ganska korrekt uppfattning om sina barns språkvanor i unga år (Unsworth 2011:255). En 

nackdel med användning av frågeformulär är att forskaren inte har möjlighet att kontrollera 

sanningshalten i informanternas svar (Denscombe, 2009:227). Denna risk är dock inte lika 

stor när informanterna inte är anonyma för forskaren, vilket gäller i denna studie. 

 Hur påverkas informanterna av den så kallade ”intervjuareffekten”? Även om situationen 

med enkätfrågor inte motsvarar en intervju kan viss påverkan ske när enkäten besvaras. 

Eleverna vill kanske i undersökningen visa en mer frekvent användning av svenska än vad 

som är fallet. De kan också göra tvärtom och visa att de tar avstånd från ”svenskifieringen”. 

Förhållandet gäller dock lika för alla informanter. 

Valet att mäta elevernas språkutvecklingsnivå med hjälp av processbarhetsteorin kan dis-

kuteras. PT mäter endast hur vissa grammatiska strukturer, morfologi och syntax, utvecklas i 

L2. När PT används som bedömningsinstrument ser man bara till detta smala spektrum av L2-

inlärares interimspråk. Här kan man jämföra med t.ex. performansanalys där bedömningen 

försöker täcka hela språkförmågan och språkanvändningen hos L2-inläraren. Fördelarna med 

att välja PT i denna studie är att den är enkel att använda vid screening av en större grupp 

elever samt att kriterierna för om eleverna nått förväntad nivå är tydliga att bedöma. En annan 

fördel är möjligheten till jämförelser med tidigare undersökningar inom området, t.ex. Eklund 

Heinonen (2005) och Jönsson (2012).  

Är urvalet representativt? Urvalet har skett med så kallat klusterurval, eftersom gymnasie-

skolan kan betraktas som ett naturligt förekommande kluster enligt Denscombe (2009:36), då 

i princip alla ungdomar i övre tonåren befinner sig där, och de flesta blev tillfrågade om del-

tagande. Storleken på urvalet på knappt 40 informanter, samt en kontrollgrupp med 5 L1-

talare gör att man måste vara mycket försiktig med generaliseringar. Enligt Denscombe 

(2009:51) bör urvalet inte innehålla färre än 30 deltagare. För att få ett statistiskt underlag 

krävs betydligt större urvalsgrupp. 

3.5 Etiska överväganden  
Undersökningen är genomförd i enlighet med forskningsetiska principer i humanistisk-veten-

skaplig forskning antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990. Det 
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innebär att elevernas deltagande i studien är frivilligt och att de medger att resultatet får an-

vändas i vetenskapligt syfte. Eleverna försäkras också om att de inte kommer att kunna identi-

fieras i undersökningsresultatet samt att de har rätt att avbryta deltagandet när som helst. 

Samtliga informanter har tillfrågats muntligt. I samband med denna förfrågan blev informan-

terna muntligt och skriftligt informerade om undersökningen och dess syfte. Myndiga elever 

undertecknade en godkännandeblankett och omyndiga elevers deltagande krävde vårdnads-

havares underskrift, (bilaga 1). 

4 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av enkät och språktest. Enkäten finns som bilaga 2 och 

språktestet som bilaga 3. Syftet med undersökningen var att undersöka om flerspråkiga 

gymnasieelevers sammanlagda exponering för svenska korrelerar med hög språkfärdighets-

nivå enligt processbarhetsteorin. Eleverna svarade därför i enkätform på frågor om nuvarande 

och tidigare språkanvändning. Resultaten från enkätundersökningen redovisas i 4.1. För att 

mäta elevernas språkfärdighetsnivå testades de också på ett språktest. Resultaten från språk-

testet presenteras i 4.2. Till sist jämförs resultaten på språktestet med den kumulativa expo-

neringen för svenska i 4.3. 

 

4.1 Resultat från enkätundersökning 
Enkätens syfte var att ta reda på de flerspråkiga elevernas sammanlagda exponeringstid i 

timmar för svenska under det senaste året men även ta reda på deras totala exponering under 

hela den tid de studerat svenska. I resultatredovisningen har jag valt att mer detaljerat redo-

göra för frågor och svar om språkanvändning 2012. Språkanvändningen under tidigare år 

presenteras mer sammanfattande med den kumulativa exponeringstiden i fokus. 

4.1.1 Språkanvändning 2012  

Enkäten inleddes med två öppna frågor om språkanvändning det senaste året där syftet var att 

leda in eleverna på funderingar om sin egen språkanvändning. Frågorna handlade om vilket 

eller vilka språk eleven använde tillsammans med olika personer och i användningen av me-

dia av olika slag. Frågorna besvarades av alla elever.  

De följande frågorna rörde hur mycket tid eleven exponeras för svenska nu, alltså 2012, 

och besvarades också av alla elever (se bilaga 2). Fråga 3 undersöker elevens uppskattade 

exponering under en vanlig skoldags raster och lunch (se tabell 5), medan fråga 4 fokuserar på 
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användningen av svenska före och efter skoldagen (tabell 6). Fråga 5 berör i sin tur elevens 

användning av svenska under en ledig dag (tabell 7). 

 

Tabell 5. Svenska på raster och lunchpaus i skolan  

Svarsalternativ antal elever 

0 %   0   

25 %   3  

50 %  11   

75 %  13   

100 %  12  

 

Uträknat i timmar motsvarar procentsatserna 0, 67, 134, 200 och 267 timmar per år. De allra 

flesta flerspråkiga eleverna använder svenska minst hälften av sin fria tid i skolan vilket visas 

i tabell 5. Delvis förklaras detta av att flertalet elever följer nationella program där de inte all-

tid har klasskamrater som talar samma modersmål. I språkintroduktionsklasserna på IM talar 

dock många elever samma modersmål.  

I tabell 6 visas det antal timmar eleven använder svenska före och efter skoldagen. Antalet 

timmar multiplicerades sedan med 178 skoldagar för att beräkna antalet timmar under ett år. 

 

Tabell 6. Svenska: före och efter skoldagen  

Antal timmar  Antal elever 

1‒2   6 

3‒4  11 

5‒6  11 

7‒8   8 

9‒11   3 

 
En gymnasieelev har cirka 10 timmars fritid under vardagar. Denna tid delas av många fler-

språkiga elever mellan modersmål och svenska och kanske en del engelska också. I tabell 6 

kan utläsas att sex elever endast använder en eller ett par timmar utanför skoldagen till svens-

ka medan drygt hälften av eleverna exponeras för svenska minst fem timmar om dagen 

förutom skoltiden. 

I tabell 7 redogör eleverna för hur mycket svenska de använder på lediga dagar. Antalet 

timmar multiplicerades med 187 lediga dagar för att beräkna antalet timmar under ett år. 

 



23 
 

Tabell 7. Svenska: lediga dagar 

Antal timmar  Antal elever  Antal timmar  Antal elever 

1‒2   6   9‒10  5 

3‒4  13  11‒12  3 

5‒6   6  13‒14  0 

7‒8   5  15‒16  1 

 
Hälften av eleverna i undersökningen har svarat att de använder svenska högst fyra timmar 

under en ledig dag enligt tabell 7. Den kumulativa exponeringen av inflöde på svenska 

sträcker sig alltså, för den undersökta gruppen, från en till femton timmar om dagen under lov 

och helger. Den totala kumulativa exponeringstiden för det senaste året, 2012, beräknades 

sedan enligt modellen i 3.3.1 och presenteras i figur 1.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Kumulativ exponeringstid 2012 

 
I medeltal exponerades de flerspråkiga eleverna för svenska cirka 3 000 timmar under ett år, 

2012. För jämförelse kan man beräkna att en elev med svenska som modersmål exponeras för 

svenska så gott som hela sin vakna tid vilket motsvaras av knappt 6 000 timmar per år. 

Variationsvidden mellan elever med den kortaste och längsta exponeringstiden är något under 

5 000 timmar, vilket kan utläsas i figur 1 ovan. Den kumulativa exponeringslängden varierar 

inom elevgruppen trots att beräkningen endast innefattar ett år. 
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4.1.2 Språkanvändning för elever som varit högst 7 år i Sverige 

Fråga 6 till 9 besvarades av elever som varit i Sverige i sju år eller kortare tid. Det var 30 av 

39 elever som hörde till denna kategori, och deras vistelsetid i Sverige varierade mellan ett 

halvt och sex år. Enkätfrågorna finns i bilaga 2.  

I tabell 8 presenteras resultaten för denna kategori elever. I tabellens första kolumn åter-

finns elevens vistelsetid i antal år i Sverige. Den kumulativa exponeringstiden redovisas i 

antal timmar i kolumnen längst till höger.  

 

Tabell 8. Enkätsvar elever högst 7 år i Sverige 

 
 2012 2009-2011 2006-2008  

Nr Tid i Sv Tot fr 6 fr 7 Skola fr 8 Fr 9 Skola  Kum.exp.tid  

1 4,75 1 410 2 804 2 244 2 400 350 0 600 9 808 

3 4,75 3 133 1 402 4 488 2 400 210 561 600 12 794 

4 2,5 4 668 583 935 1 000 0 0 0 7 186 

6 4,75 2 892 4 205 4 488 2 400 350 561 600 15 496 

7 4,25 3 199 2 804 6 732 2 400       15 135 

8 4,75 4 557 4 205 6 732 2 400 234 374 400 18 902 

9 5,5 3 582 2 804 2 244 2 400 467 0 800 12 297 

11 1,5 2 768             2 768 

13 3 3 124 1 636 1 309 1 200       7 269 

14 1,25 2 638             2 638 

15 1,5 2 816 234 748 400       4 198 
16 0,5 1 551       1 551 

17 1,75 2 403 234 374 400    3 411 

18 1 4 668       4 668 

19 2,5 2 629 234 374 1 000    4 237 

20 4,5 2 394 1 402 2 244 2 400 0 0 200 8 640 

21 4,25 2 451 4 205 2 244 2 400       11 300 

22 4,25 2 705 2 804 2 244 2 400       10 153 

23 0,75 975             975 

24 6 2 385 2 804 2 244 2 400 934 1 496 1 600 13 863 

25 3 2 848 701 1 122 1 200       5 871 

26 3,5 3 938 701 1 122 1 200       6 961 

27 2,5 3 368 234 748 400       4 750 

29 3 1 210 1 636 1 122 1 200       5 168 

30 1,75 1 050 234 0 400       1 684 

31 5 2 273 1 962 2 244 2 400 0 0 400 9 279 

33 1,75 2 216 234 374 400       3 624 

35 4,25 3 800 4 205 4 488         12 493 

36 5,5 2 157 2 804 4 488 2 400 467 748 800 13 864 

37 5,25 4 828 5 607 6 737 2 400 935 1 496 800 22 803 

 

Tabell 8 redovisar enkätsvaren och visar hur den kumulativa exponeringstiden räknats ut på så 

sätt att timantalet i kolumnerna adderas för att få den samlade kumulativa exponeringstiden.  

I figur 2 jämförs antal år i Sverige med den kumulativa exponeringstiden för elever som 

varit högst 7 år i Sverige. 
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Figur 2. Tid i Sverige jämfört med kumulativ exponeringstid 

 

Figur 2 visar samband mellan tid i Sverige (x-axeln) och kumulativ exponeringstid (y-axeln). 

Av diagrammet framgår att sambandet är starkare under de första åren i Sverige och sedan 

ökar variationen mellan hög och låg exponering för svenska. Bland elever med en vistelsetid i 

Sverige på mellan fyra och fem år varierar det kumulativa inflödet från 8 000 till 19 000 

timmar och för elever med en vistelsetid här på mellan fem och sex år varierar inflödet från 

9 000 till 22 000 timmar. Skillnaderna i inflöde mellan eleverna ökar alltså med tiden. Denna 

skillnad i inflöde synliggörs inte med det traditionella sättet att mäta inlärningstid.  

4.1.3 Språkanvändning för elever som varit i Sverige mer än 7 år 

Frågorna 10 till 20 besvarades av de elever som bott mer än sju år i Sverige eller är födda här. 

Nio elever hörde till denna grupp men enbart åtta av dem har besvarat denna del av enkäten. 

De har vistats i Sverige från 7,75 till 16 år. Enkätfrågorna finns i bilaga 2. 

I tabell 9 redovisas enkätresultaten för denna elevgrupp. I första kolumnen redovisas vistel-

setiden i antal år i Sverige och kumulativ exponeringstid i antal timmar ses i kolumnen längst 

till höger. I tabellen redovisas inte frågor om förskoleperioden på grund av för få och osäkra 

data. I kolumnen för gymnasiet beror de tomma rutorna på att elevens exponeringstid för 

svenska på gymnasiet redovisats i den första delen av enkäten (2012). 
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Tabell 9. Enkätsvar elever, minst 7 år i Sverige 

 2012 Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet  

Nr tid i Sv Tot fr 13 fr 14  L-st fr 15 fr 16 M-st fr 17 fr 18  H-st fr 19  fr 20  Gy-sk 
Kum. 

exp.tid 

2 10 4 352 1 602 1 309 1 780 3 404 5 891 2 937 4 205 6 732 2 400 701 1 122 400 36 835 

5 16 3 453 3 605 5 891 2 670 3 405 5 891 2 937 2 336 3 470 2 000       53 720 

10 7,75 2 029 114 197 890 76 131 2 937 1 402 1 346 2 400       11 522 

12 9,5 5 928 801 1 309 890 4 085 7 069 2 937 5 607 8 976 2 400 935 1 496 400 42 833 

28 8,75 1 619       189 655  2 804 4 488 1 600 701 1 122 1 200 14 378 

32 10 3 435 2 403 3927 2 670 2 270 1 964 2 937 4 672 5 610 2 000       32 956 

38 9,5 1 797 0 0 445 3 404 5 891 2 937 4 205 6 732 2 400 234 374 400 28 819 

39 7,75 4 361       3 405 5 891 2 937 4 205 6 732 2 400 701 1 122 400 32 154 

 

I kolumnen för kumulativ exponeringstid ser vi att timantalet varierar stort. Eftersom enkät-

frågorna i denna del handlade om språkanvändningen under hela skoltiden kan data vara 

osäkra. Resultatet visar emellertid elevernas subjektiva uppfattning om sin språkanvändning 

och är därför intressant att redovisa. 

I figur 3 jämförs tid i Sverige (x-axeln) och kumulativ exponeringstid (y-axeln) för elever 

som bott i Sverige minst sju år eller är födda här.  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 5 10 15 20

Tid i Sverige

K
u
m
u
la
ti
v
 e
x
p
o
n
e
ri
n
g
s
ti
d

Serie1

 

Figur 3. Tid i Sverige jämfört med kumulativ exponeringstid, elever minst 7 år i Sverige
  

I figur 3 synliggörs spridningen i inflöde av svenska hos elever med ungefär lika lång 

vistelsetid i Sverige. Den kumulativa exponeringstiden för elever som varit i Sverige cirka 

åtta till tio år varierar mellan knappt 12 000 och 42 000 timmar. 

Sammanfattning kumulativ exponeringstid. I tabell 10 redovisas hur många timmar 

sedan svenskinlärningsstarten eleven sammanlagt exponerats för svenska med den kumulativa 

exponeringstiden indelad i klasser.  
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Tabell 10. Kumulativ exponeringstid indelad i klasser, antal elever 

Antal timmar  Antal elever  Antal timmar  Antal elever 

      0‒4 999   11  30 000‒34 999  2 

   5000‒9 999    8  35 000‒39 999  1 

10 000‒14 999    9  40 000‒44 999  1 

15 000‒19 999    3  45 000‒49 999  0 

20 000‒24 999    1  50 000‒54 999  1 

25 000‒29 999   1 
 

I tabell 10 ser vi att 11 elever har mindre än 5 000 timmars exponering för svenska, att sam-

manlagt 19 elever har under 10 000 timmars exponering och att 19 elever har en exponerings-

tid över 10 000 timmar.  

När man talar om hur lång tid det tar att bli riktigt bra på något, brukar 10 000 timmar 

nämnas som en aktuell siffra (t.ex. Ericsson et al. 1993). Om eleverna delas in i två grupper 

med vattendelaren 10 000 kan man se att 19 elever har mindre än 10 000 timmars exponering 

för svenska, och 19 elever har mer än 10 000 timmars exponeringstid. I 4.3 jämförs expone-

ringstiden med resultatet på språktestet. 

 

4.2 Resultat från språktest  
Språktestet har genomförts med 39 flerspråkiga elever och en kontrollgrupp bestående av fem 

elever med svenska som modersmål. 

Språktestets syfte var en kartläggning av elevernas språkliga nivå enligt processbarhets-

teorin. Frågorna konstruerades specifikt för undersökning av nivå 5, med hjälp av relativa 

bisatser med subjektet eller objektet relativiserat samt placeringen av negation i bisats. Av 

testets 20 uppgifter gällde hälften subjektsrelativer och hälften objektsrelativer och fyra av 

dessa var möjliga att svara nekande på.  

Resultatet visas i tre implikationella skalor baserade på the emergence criterion (första 

förekomst), 50 % respektive 80 % användning. I en implikationstabell kan de strukturer som 

inläraren tillägnat sig ordnas implikationellt, vilket betyder att närvaron av en senare struktur i 

inlärningsgången förutsätter närvaron av tidigare strukturer (Pienemann & Keβler 2011:51). 

Strukturer som tillägnats markeras med plus och icke tillägnade strukturer med minus i ta-

bellen.  
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Den implikationella skalan i tabell 11 visar om eleven använt subjektsrelativ i bisats (SR), 

om eleven placerar negationen före finita verbet i bisats (NEG) och om eleven använt objekts-

relativer (med o-s-v-ordföljd) i bisatserna (OR). 

 

Tabell 11. Implikationstabell för subjektsrelativ (SR), negation (�EG), objektsrelativ 
med o-s-v-ordföljd (OR) 

      Emergencekriteriet a)  50 % - kriteriet b) 80 % - kriteriet c) 

      Elev   SR   NEG   OR           Elev   SR   NEG   OR     Elev     SR   NEG   OR  

1      -     -      -       1      -      -      -       1 -      -      - 
17     -     -      -       17 -      -      -      13 -      -      - 

19     -     -      -        19 -      -      -       17 -      -      - 
30     -     -      -            30 -      -      -       19 -      -      - 
11     +     -      -       13 -      -      -       25 -      -      - 

13     +     -      -       25 -      -      -      28 -      -      - 
15     +     -      -       11     +      -      -      30     -      -      - 
16     +     -      -       15     +      -      -      4      +     -      - 
18     +     -      -       16     +      -      -      11     +     -      - 
25     +     -      -       18     +      -      -      12     +     -      - 
28     +     -      -       23     +      -      -      15     +     -      - 
29     +     -      -       28     +      -      -      16     +     -      - 
31     +     -      -       29     +      -      -      18     +     -      - 
3      +    +      -       31     +      -      -      20     +     -      - 
5      +    +      -       33     +      -      -      23     +     -      - 

6      +    +      -       3      +     +     -       29     +     -      - 
7      +    +      -       5      +     +     -       31     +     -      - 
8      +    +      -       6      +     +     -       33     +     -      - 
34     +    +      -       7      +     +     -       36     +     -      - 

37     +    -              8      +     +     -       2      +     +     - 
39     +    +      -          9      +     +     -      3      +     +     - 

4      +    -      +       20     +     +     -      5      +     +     - 
23     +    -      +       21     +     +     -      6      +     +     - 
26     +    -      +       22     +     +     -      7      +     +     - 
33     +    -      +       24     +     +     -      8      +     +     - 
36     +    -      +        32     +     +     -      9      +     +     - 
2      +    +     +       34     +     +     -      10     +     +     - 
9      +    +     +       37     +     +     -      21     +     +     - 
10     +    +     +       38     +     +     -      22     +     +     - 
12     +    +     +       39     +     +     -      24     +     +     - 

14     +    +     +            4      +     -     +      32     +     +     - 
20     +    +     +       26     +     -     +      34     +     +     - 
21     +    +     +       36     +     -     +      37     +     +     - 
22     +    +     +       2      +     +     +      38     +     +     - 
24     +    +     +       10     +     +     +      39     +     +     - 
27     +    +     +       12     +     +     +      26     +     -     + 
32     +    +     +       14     +     +     +      14     +     +     + 
35     +    +     +       27     +     +     +      27     +     +     + 

38     +    +     +       35     +     +     +       35     +     +     + 
a) Skalabilitet 0,96   b) Skalabilitet 0,97    c) Skalabilitet 0,99    
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Skalabiliteten (reproducerbarheten) ligger i implikationsskalorna i tabell 11 mellan 0,96 och 

0,99. De bör ligga över 0,90 för att en implikationell relation ska föreligga. Med begreppet 

skalabilitet avses här ett mått på om en implikationell skala kan uppvisa ett giltigt implika-

tionellt förhållande. Skalabiliteten räknas ut genom att först räkna ut hur många avvikelser 

från det förväntade mönstret som finns i skalan. Därefter räknas de celler som uppvisar det 

förväntade resultatet och detta antal divideras med det totala antalet celler (Pienemann & 

Keβler 2011:53). 

4.2.1 Subjektsrelativ 

Den första kolumnen (SR) i tabellen visar att 35 av 39 elever behärskar strukturen subjekts-

relativer, enligt förekomstkriteriet, och 32 av 39 använder det i 80 procent av obligatoriska 

kontexter. 

(1)  Jag är mest lik den som frågar sin kompis.  

(2)  Jag vill helst vara den som får mycket beröm. 
 

Nästan alla elever i undersökningsgruppen använder alltså subjektsrelativer. Användning av 

subjektsrelativ indikerar inte PT-nivå 5 då ordföljden i subjektsrelativer är s-v-o, kanonisk 

ordföljd. Resultatet överensstämmer med den inlärningsgång för relativa bisatser som Hylten-

stam har kartlagt (1984). Enligt denna är relativiseringen av subjekt det första som tillägnas.  

Kontrollgruppen med svenska som modersmål konstruerade korrekta subjektsrelativer utan 

avvikelser. 

4.2.2 Negation i bisats 

I implikationstabellens nästa kolumn (NEG) visas att 21 av 39 elever klarar placeringen av 

negation i bisats vilket motsvarar nivå 5 i processbarhetsteorin. Vi ser också att samtliga som 

klarat negation också klarat subjektsrelativer, alltså ett implikationellt förhållande.  

Negationer var möjliga men inte obligatoriska kontexter i svaren på fyra frågor: fråga 1, 5, 

9 och 17. Nedan presenteras elevernas placering av negationen i dessa frågor.  

Fråga 1: 

(3)  Jag vill helst vara den person som inte dricker vin. 21 av 28 elever. 

(4) *Jag vill helst vara den person som dricker inte. 7 av 28 elever. 
 

Fråga 5: 

(5)  Jag är mest lik den person som inte mobbar min kompis. 17 av 32 elever. 

(6) *Jag är mest lik den person som mobbar inte en kompis. 15 av 32 elever. 
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Fråga 9:  

(7)  Jag vill helst vara den som läraren inte kritiserar/ som inte blir kritiserad. 13 av 24 elever. 

(8) *Jag vill helst vara den som läraren kritiserar inte/ får inte kritik av läraren. 11 av 24 elever. 

 

Fråga 17:  

(9)  Jag är mest lik den elev som idrottslektionen inte tröttar ut/ som inte blir trött av idrotten. 9 av 18 
elever. 

(10) *Jag är mest lik den som idrottslektionen tröttar inte ut/ som tröttar inte på idrotten. 9 av 18 elever. 

 

Resultatet visar att eleverna lyckas bäst i fråga 1 där bisatsen var subjektsrelativ. Här klarade 

3 av 4 rätt placering av negationen. I fråga 5, 9 och 17 visar resultatet att ungefär hälften av 

eleverna i undersökningsgruppen behärskar negationsplacering i bisats. Om ”the emergence 

criterion” ersätts med 80-procentskriteriet ändras inte implikationsskalan nämnvärt för nega-

tionsplaceringen. Endast två elever som nådde emergence-kriteriet klarade inte 80-procents-

kriteriet enligt implikationsskalan. Eleverna i den svenska kontrollgruppen hade samtliga 

korrekt placering av negation i bisats. 

4.2.3 Objektsrelativ 

 I implikationstabellens tredje kolumn (OR) ser vi att knappt hälften, 18 av 39 elever, har 

använt strukturen objektsrelativ med ordföljden Objekt, Subjekt, Verb (o-s-v-ordföljd), se 

exempel 11‒12. Vid 50-procentskriteriet sjunker andelen till cirka en fjärdedel av elev-

gruppen och endast en tiondel använder OR korrekt med 80-procentskriteriet. 

(11)  Jag vill helst vara den elev som läraren sms:ar.  

(12)  Jag vill helst vara den som mobilen väcker. 

 

Eleverna använder varierande strategier för att uttrycka samma betydelse som objektsrela-

tiver. Vanligast är att göra om objektsrelativ till subjektsrelativ (ex. 13). En typ av subjekts-

relativ är passiv form med eller utan agent (ex. 14). Några elever gör om bisatserna till 

huvudsatser (ex. 15) och har då inte följt instruktionen korrekt. Denna svarstyp inordnas i 

”övriga svar”. 

(13) Jag vill helst vara den elev som får ett sms av läraren. 

(14) Jag vill helst vara eleven som blir väckt av mobilen. 

(15) Jag vill helst ha sms. 

   

Andra elever gör om satsen till en subjektsrelativ så att den ursprungliga betydelsen ändras: 

(16) *Jag vill helst vara läraren som hjälper en elev.  

(17) Förväntat svar: Jag vill helst vara eleven som läraren hjälper. 



31 
 

 

I figur 4 visas fördelningen av svar i de tio meningar där avsikten var att elicitera objekts-

relativer. Här ser vi att det vanligaste sättet att svara var att göra om objektet till subjekt, 

inklusive passivsatser. Nummer 2 visar andelen svar med objektsrelativ med o-s-v-ordföljd 

och nummer 3 är övriga svar. 

1

46%

2

29%

3

25%

 

Figur 4. Elevsvar i frågor avsedda att elicitera objektsrelativer  

 
1 subjektsrelativer, inklusive passiva satser.  
2 objektsrelativer med o-s-v-ordföljd.  
3 övriga svar. 
 

Frågornas olika utformning styrde svaren. Fråga 8 och 9 gav flest svar med objektsrelativer 

med o-s-v-ordföljd. Här använder 21 av 39 respektive 18 av 39 elever objektsrelativ i svaren. 

Fråga 8 lydde så här: 

(18) Två elever ska på möte till rektor. Läraren ringer en elev och rektorn ringer en elev.Vilken elev vill 
du helst vara? Svar: Jag vill helst vara den som läraren ringer. 

 

I svaren på fråga 13 eliciterades högst andel passiv form, 11 av 39 elever. Fråga 13: 

(19) Mobilen väcker en elev och väckarklockan väcker en elev. Vilken elev vill du helst vara? Svar: Jag 
vill helst vara den som blir väckt av mobilen. 

 
Frågorna 2, 4, 15, 17 och 18 besvarades med subjektsrelativer i mer än hälften av svaren. 

 I objektsrelativsatserna förekom pronominella kopior hos sju elever varav fyra har arabiska, 

två elever dari och en elev pashto som modersmål, språk där pronominella kopior 

förekommer (Hyltenstam 1984:50). 

(20) *Jag är mest lik den elev som kaffe piggar upp honom. 

(21) *Jag vill helst vara den eleven som läraren berömmer honom.  
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I den svenska kontrollgruppen nådde 2 av 5 elever emergencekriteriet för objektsrelativ 

med o-s-v-ordföljd men ingen nådde 50-procentskriteriet. Det vanligaste sättet att uttrycka sig 

var istället att göra om objektsrelativer till subjektsrelativer inklusive passivkonstruktioner. I 

svenska förekommer inte användning av pronominella kopior och ingen i kontrollgruppen an-

vände heller sådana. I figur 5 visas kontrollgruppens resultat på de tio uppgifterna med 

objektsrelativer. 

1

70%

2

16%

3

14%

 
Figur 5. Elevsvar i den svenska kontrollgruppen, i frågor avsedda att elicitera 
objektsrelativer  

1 subjektsrelativer inklusive passiva satser 
2 objektsrelativer med o-s-v-ordföljd 
3 övriga svar 

 

I figur 5 kan vi se att objektsrelativer används mer sällan i den svenska kontrollgruppen än i 

den flerspråkiga gruppen, jämför med figur 4. Elever med svenska som modersmål väljer 

hellre att uttrycka sig med olika former av subjektsrelativer inklusive passivsatser. I fråga 15, 

17 och 18 används bara subjektsrelativer. 

Även i kontrollgruppen varierade antalet objektsrelativer beroende på hur frågan ställdes, 

som i fråga 2 där 3 av 5 elever svarade med objektsrelativ: 

(22) Två elever ska skriva ett prov. Läraren hjälper en elev och läraren lämnar en elev ifred. Vilken elev 
vill du helst vara? Svar: Jag vill helst vara den som läraren hjälper. 

I fråga 13 valde 4 av 5 att använda passiv form (ex. 23) och i fråga 9 gjorde 3 av 5 detsamma, 
se ex. 24.  

(23) Mobilen väcker en elev och väckarklockan väcker en elev. Vilken elev vill du helst vara? Svar: Jag 
vill helst vara den som blir väckt av mobilen. 

(24) Läraren kritiserar en elev och läraren kritiserar inte en elev. Vilken elev vill du vara? Svar: Jag vill 
helst vara eleven som inte blir kritiserad av läraren. 

 

Resultatet i språktestet visar alltså ett implikationellt förhållande mellan förmåga att produce-

ra subjektsrelativer (SR), negation före finita verbet i bisats (NEG) och objektsrelativer (OR). 
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Det innebär att korrekt negationsplacering i bisats förutsätter förmåga att använda subjekts-

relativer, och objektsrelativer förutsätter förmåga till korrekt negationsplacering i bisats.Det är 

inte oproblematiskt för eleverna att använda objektsrelativer. De flesta föredrar att använda 

subjektsrelativ på ett eller annat vis, och det gäller inte minst den svenska kontrollgruppen. 

4.3 Samband kumulativ exponeringstid och PT-nivå 
I kapitel 4.1 redovisades resultatet av enkäten om språkanvändning och i 4.2 redovisades 

resultatet av språktestet. Resultaten visar att ungefär hälften av eleverna i undersöknings-

gruppen nått nivå 5 i processbarhetshierarkin, korrekt placering av negation i bisats. Här 

jämförs resultatet på språktestet med elevens kumulativa exponeringstid i svenska.  

Fyra elever har minus (-) i de tre strukturer som undersökts, subjektsrelativ, negation och 

objektsrelativ med o-s-v-ordföljd (SR, NEG och OR). Den kumulativa exponeringstiden för 

dessa elever är lägre än 5 000 timmar i tre fjärdedelar av fallen. Medianvärdet är 3 800 tim-

mar. Med 80-procentskriteriet ökar antalet till sju elever som inte konstruerar subjektsrela-

tiver med exponeringstid på i genomsnitt 6 700 timmar med medianvärdet 5 900 timmar. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de elever som inte använder strukturen subjektsrelativ 

har en exponeringstid för svenska under 10 000 timmar. 

Subjektsrelativer är i sig inget kriterium för PT-nivå 5 men undersöks i samband med 

objektsrelativerna i denna studie. Totalt sett behärskar de allra flesta eleverna subjekts-

relativer, 35 av 39 enligt the emergence criterion (32 av 39 elever med 80-procentskriteriet). 

Av de nio elever som enbart behärskar subjektsrelativer, men inte de andra nivåerna i implika-

tionsskalan har 8 av 9 under 10 000 timmars kumulativ exponering för svenska. 

Fem elever har klarat subjektsrelativer och objektsrelativer men inte negation före verb i 

bisats, processbarhetsnivå 5. Dessa elever avviker från den förväntade implikationen, nämli-

gen att inlärningen av negation i bisats krävs för användning av OR med o-s-v-ordföljd. Fyra 

av fem hade under 10 000 timmars kumulativ exponeringstid. 

�egation före verb i bisats, PT-nivå 5. Två elevgrupper har nått kriteriet för nivå 5 i pro-

cessbarhetshierarkin enligt implikationsskalan i tabell 11. Den första gruppen är de åtta elever 

som klarat strukturen negation före verb i bisats och subjektsrelativer men inte använt struk-

turen objektsrelativ med o-s-v-ordföljd. Samtliga elever i denna grupp har en exponeringstid 

över 10 000 timmar svenska. Den andra gruppen är de tretton elever som har plus (+) i alla tre 

strukturerna. I materialet har 10 av 13 mer än 10 000 timmars kumulativ exponeringstid.  

I undersökningen når således drygt hälften, 21 av 39 flerspråkiga elever, processbarhets-

nivå 5. Av dessa elever har 86 procent en exponeringstid över 10 000 timmar. Om man stude-
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rar vistelsetiden i Sverige har 20 av 21 elever varit här minst 2,5 år. Endast en elev med korta-

re vistelsetid i Sverige klarar korrekt negationsplacering i bisats. 

Majoriteten elever, 84 procent, med kortare kumulativ exponeringstid för svenska än 

10 000 timmar har inte uppnått PT-nivå 5 på grund av avvikande placering av negationen i 

bisats, kriteriet för PT-nivå 5. Här syns ett klart samband mellan mängden input eleven 

exponeras för och språkutvecklingsnivå bedömt med processbarhetsteorin. I tabell 12 visas 

elever på processbarhetsnivå 5 på språktestet i förhållande till deras kumulativa exponerings-

tid i svenska (antal och procent). 

 

Tabell 12. Andelen elever på PT-nivå 5 i förhållande till kumulativ exponeringstid i 
timmar och procent 

Kumulativ exponeringstid Antal elever på PT-nivå 5 av  % 

  alla elever i intervallet 

0‒4 999  2/11   18 % 

5 000‒9 999  1/8   12,5 % 

10 000‒14 999  7/9    78 % 

15 000‒  10/10   100 % 

 
Tabell 12 visar hur många procent av eleverna med en viss mängd svensktimmar som nått PT-

nivå 5. Man kan utläsa att bland elever med kumulativ exponeringstid under 5 000 timmar har 

bara 18 % uppnått PT 5. Elever med exponeringstid under 10 000 timmar har uppnått PT 5 i 

16 % av fallen (3 av 19 elever). I gruppen elever med mer än 10 000 timmars exponeringstid 

för svenska har 89 % (17 av 19) nått PT 5. I diagram 6 sammanfattas resultatet. 
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Figur 6. Processbarhetsnivå 5 jämfört med kumulativ exponeringstid 

Serie 1, grå, elever på PT-nivå 5. 
Serie 2, svart, elever som inte uppnått PT-nivå 5 
 

I figur 6 åskådliggörs att flertalet elever med en exponeringstid över 10 000 timmar klarar 

processbarhetsnivå 5. Förhållandet stämmer överens med det förväntade resultatet att hög 

exponeringstid för svenska leder till hög språklig nivå mätt utifrån PT. 

5 Diskussion  
I inledningen ställs frågan om man kan se att den kumulativa exponeringstiden påverkar och 

bidrar till att förklara inlärarens språkutvecklingsnivå. Genom resultatredovisningen framgår 

att denna fråga kan besvaras jakande. Nedan diskuteras de olika stegen som lett fram till detta 

ställningstagande. 

I resultatet redovisas först elevernas kumulativa exponeringstid för svenska. Metoden att 

mäta språkanvändningstiden med hjälp av en elevenkät fungerar bra på gymnasiet. Unga vux-

na kan bedöma sin användning av svenska på ett sakligt vis, och de vet hur många timmar 

eller procent de exponerats för svenska på raster, på fritiden och på lediga dagar, se figur 1. 

De säkraste svaren gäller troligen användningen av svenska det senaste året, 2012. 

Anmärkningsvärt är att variationsvidden är nästan 5 000 timmar mellan elever med låg 

respektive hög kumulativ exponering – och det bara under ett år. Det är en viktig kunskap att 

känna till denna spridning för att förstå elevens individuella språkutveckling. Resultaten 

överensstämmer med Unsworths forskning som konstaterar att ”More generally, the results 

for cumulative length of exposure reveal an enormous amount of variation both between and 

within groups.” (Unsworth 2011:261). 

 Enkäten om tidigare språkanvändning var avsedd att fyllas i tillsammans med föräldrar, 

men eleverna föredrog att sköta uppgiften själva. Många av eleverna är dessutom ensam-

kommande flyktingbarn utan föräldrar här som kan hjälpa dem att minnas sin barndom. Att 

minnas hur man uttryckte sig för flera år sedan kan nog ge skiftande minnesbilder. Några 

elever har svårt för årtal och behövde hjälp för att komma ihåg när de kom till Sverige eller 

vilka år de gått i den svenska skolan. Elevenkäten verkar dock ärligt besvarad och svaren 

stämmer för det som lätt kan kontrolleras, särskilt för de senaste åren. De beräkningar som 

gjorts för elever som varit i Sverige i hela sitt liv eller kommit hit i förskoleåldern är mer 

osäkra och i redovisningen, tabell 9, bortses från svaren för de tidigaste åren.  

Kan kumulativ exponeringstid då sägas vara ett mer rättvisande och användbart mått än 

”antal år i målspråkslandet”? I figur 2 jämförs den tid eleven varit i Sverige med den 
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sammanlagda exponeringen för svenska, och här framgår tydligt den stora variationen. Det 

skiljer över tiotusen timmars exponeringstid mellan två elever med ungefär lika lång vistelse-

tid i Sverige. Även om enkätundersökningens resultat inte är helt tillförlitligt då den bygger på 

elevernas minne om språkinflödet för flera år sedan, synliggörs ändå variationen mellan 

eleverna bättre med måttet kumulativ exponeringstid och är ett betydligt noggrannare mått på 

mängden språkligt inflöde än det traditionella sättet att räkna antalet år i målspråkslandet. 

Genom att beräkna den kumulativa exponeringstiden är det möjligt att visa på den stora sprid-

ning som kan finnas i en undervisningsgrupp även om de vistats ungefär lika länge i mål-

språkslandet. Det kan också vara en hjälp att förklara framgång eller utebliven språkinlärning. 

Nackdelar med att beräkna kumulativ exponeringstid är vissa svårigheter att få ett pålitligt 

underlag för beräkningen. Att beräkna exponeringstiden tar också mer tid i anspråk jämfört 

med att bara konstatera att eleven varit ett visst antal år i Sverige. Genom att mäta kumulativ 

exponering årligen hos flerspråkiga elever ges en adekvat bild av elevernas språksituation 

utanför klassrummet, i vilken en väsentlig del av språkinlärningen för flerspråkiga inlärare 

sker.  

 Då syftet är att se effekten av hög respektive låg exponering för målspråket konstruerades 

och genomfördes ett test för att fastställa språknivån hos deltagarna. Processbarhetsteorin ger 

här ett användbart instrument. Utgångspunkten i denna teori är att interimspråket utvecklas 

stegvis mot målspråksnivån och att varje nytt steg förutsätter tidigare steg i en implikationell 

relation. Det innebär att om deltagarna i testet klarar den högsta nivån i PT, nivå 5, förutsätts 

de också klara de tidigare nivåerna utan specifik kartläggning.  

Språktestet utformades för att elicitera tio subjekts- och tio objektsrelativer samt kontexter 

med negation i bisatsen. Resultaten visas i en implikationstabell, där skalabiliteten är uträknad 

och visar att värdet är över 0,90 med alla tre kriterierna vilket är ett giltigt resultat (Pienemann 

& Keßler 2011).  

Enligt PT innebär nivå 5 att inläraren kan skilja på huvudsats och bisats och därmed place-

ra negationen korrekt i bisats. Testresultatet visar att ungefär hälften av deltagarna nått denna 

nivå med både emergens- och 50-procentskriteriet. Vi kan jämföra med Eklund Heinonens 

undersökning (2009:105ff), där två tredjedelar av de godkända deltagarna på Tisustestet nått 

PT 5 med emergenskriteriet, hälften med 50-procentskriteriet och med 80-procentskriteriet 

knappt en fjärdedel. Jämförelsen visar att ungefär hälften av deltagarna når nivå 5, preverbal 

negation i bisats, i både denna och Eklund Heinonens undersökning.  

 Det mest intressanta är objektsrelativerna därför att här varierar svaren stort. Genom att 

ordföljden i en bisats med objektsrelativ blir o-s-v, vilket är en mycket ovanlig ordföljd, har få 
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elever använt denna konstruktion (se implikationstabellen). Försök till OR-konstruktioner har 

lett till avvikande svar som ”Jag vill helst vara mobilen som väcker en elev”. Denna lösning 

innebär att man gjort om satsen till en subjektsrelativ och dessutom har den ursprungliga bety-

delsen ändrats. Detta överensstämmer med de resultat Jönsson fann i sin undersökning av 

vuxna andraspråksinlärares relativsatser (Jönsson 2012). Även här användes få objekts-

relativer och det vanligaste var att göra om svaren till subjektsrelativer. Jönsson för här en 

diskussion om svårigheten med att använda objektsrelativer jämfört med subjektsrelativer. 

Kan detta tyda på att den högsta nivån i processbarhetsteorin egentligen består av två steg och 

att SR måste processas innan OR kan processas av inläraren? 

Pronominella kopior förekommer bara i objektsrelativer hos deltagare med arabiska och 

dari som modersmål, och detta stämmer väl överens med Hyltenstams resultat från 1984. Där 

såg han att pronominella kopior används hos alla L2-inlärare under ett visst stadium i inlär-

ningen men i varierande grad. Hos svenskinlärare med modersmål med pronominella kopior i 

relativiseringssystemet förekommer de i högre grad och det gäller bl.a. arabiska och persiska 

eller dari. Att lära sig att inte använda pronominella kopior på svenska underlättas om inte 

heller modersmålet använder den strukturen. 

I studien kan vi se att objektsrelativer är ovanliga också i den svenska kontrollgruppen. 

Bara två av fem L1-talare använder objektsrelativer. Vad beror detta på? Vi såg att en kate-

gori L2-talare använde OR med o-s-v-ordföljd utan att nå upp till PT 5, och vi såg också att 

denna kategori hade relativt låg kumulativ exponeringstid för svenska. Det är möjligt att L2-

eleverna använder olika strategier för att kopiera frågans utformning och därmed formar OR-

satser med korrekt ordföljd. Kontrollgruppen, kan välja mellan flera olika sätt att konstruera 

bisatser och då prioriteras inte den ovanliga o-s-v-ordföljden i första hand.  

I bakgrunden beskrivs de kriterier som används för att bedöma om en inlärare nått den 

högsta nivån enligt PT varav två kriterier användes i denna studie, negation före verb i bisats 

och objektsrelativ med o-s-v-ordföljd. Eftersom objektsrelativer med o-s-v-ordföljd är en 

ovanlig struktur bland både flerspråkiga och modersmålstalare är den inte ett tydligt kriterium 

för processbarhetsnivå 5. För att bedöma om inläraren nått den högsta nivån är kriteriet 

negation före finita verbet i bisats det tydligaste kriteriet. Det är också lättare att elicitera, 

efter vad som framkommer i denna studie, och enklare för bedömare att uppmärksamma i 

elevtexterna.  

Testresultatet verifierar hypotesen att hög kumulativ exponering för målspråket leder till 

hög språkutvecklingsnivå. Korrelationen mellan kumulativ exponeringstid och PT-nivå åskåd-

liggörs i figur 6, där vi ser att i gruppen elever med en kumulativ exponeringstid över 10 000 
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timmar, klarar 17 av 19 den högsta nivån. Vi kan också se att i gruppen elever med kortare 

kumulativ exponeringstid än 10 000 timmar är det bara 3 av 19 som klarar nivå 5. Det är 

intressant att resultatet i denna studie tydligt visar sambandet mellan kvantitet av inflöde och 

språkutvecklingsnivå. Antalet timmar exponeringstid har alltså avgörande betydelse för 

elevernas tillägnande av de grammatiska strukturerna i målspråket. Detta stämmer väl överens 

med en undersökning av tvåspråkiga barn med arabiska och svenska som modersmål, där 

språkutvecklingsnivån kartlades med PT som metod (Håkansson 2004:161). De barn som 

nådde PT nivå 5 hade exponerats för målspråket i mer än 1,5 år. Denna exponeringslängd var 

den mest utslagsgivande faktorn för vilka grammatiska strukturer barnen presterade, mer 

utslagsgivande än startåldern. 

Att lära sig bemästra en färdighet tar tid. I denna studie kan vi se en gräns vid cirka 10 000 

timmar avseende bemästrandet av högsta nivån av processbarhetsteorin. Denna nivå motsva-

rar vad en infödd svensk har uppnått före skolstart. Om man betänker att lektioner och raster i 

skolan omfattar ungefär tusen timmar per läsår förstår vi hur viktig tiden utanför skol-

lektionerna är för att inom rimlig tid bemästra det nya språket. 

6 Slutsatser  
I syftet ställdes frågan om flerspråkiga gymnasieelevers sammanlagda exponeringstid för 

svenska korrelerar med hög språkfärdighetsnivå enligt processbarhetsteorin. För att få svar på 

denna fråga genomfördes en enkät där eleverna fick ange hur många procent av sin tid de an-

vänder eller möter svenska nu och sedan de startade sin svenskinlärning. Målet med enkäten 

var att kunna beräkna den så kallade kumulativa exponeringstiden, alltså den faktiska tid som 

eleven exponerats för svenska. 

Undersökningen visar att det är möjligt att beräkna den kumulativa exponeringen på ett 

förhållandevis enkelt sätt. Utifrån beräkningar om skoltid, fritid och sömn kartläggs elevens 

tillgängliga timmar för exponering av svenska, och hur stor del av denna tid som eleven möter 

svenska respektive andra språk.  

En slutsats som kan dras av undersökningen är att den kumulativa exponeringstiden varie-

rar stort mellan olika elever, även vid jämförelser som bara sträcker sig över ett år. Skillnader-

na ökar om jämförelser sker över flera år och störst skillnader av den kumulativa effekten kan 

mätas hos elever med lång vistelsetid i Sverige.  

I denna undersökning jämförs den kumulativa exponeringstiden med det traditionella sättet 

att mäta inlärningstid, nämligen elevens ålder minus åldern vid ankomst till Sverige. Resulta-
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tet visar att dessa mått korrelerar ganska väl om jämförelsen görs under de första årens vistel-

se i Sverige. Efter hand minskar överensstämmelsen mellan den faktiskt mätta och den tradi-

tionellt mätta tiden. Det talar för att kumulativ exponeringstid är ett mer korrekt mått på den 

faktiska inlärningstiden i svenska. 

För att fastställa språkutvecklingsnivån i relation till den kumulativa exponeringstiden 

genomfördes också ett språkutvecklingstest enligt processbarhetsteorin med eleverna. I detta 

test mättes elevernas förmåga att bilda relativa bisatser och att placera negationen rätt i bi-

satser, vilket motsvarar nivå 5 i processbarhetshierarkin. Resultatet på språktestet visade att de 

flesta eleverna klarade subjektsrelativer. De fyra elever som inte behärskade subjektsrelativer 

hade en kumulativ exponeringstid för svenska kortare än 5 000 timmar. Drygt hälften av 

eleverna (21) i undersökningen har nått processbarhetsnivå 5. Av dessa 21 elever har 18 en 

samlad exponeringstid som ligger över 10 000 timmar. Av de elever som inte nått nivå 5 har 

nästan samtliga en kumulativ exponeringstid kortare än 10 000 timmar (16 av 18).  

Resultatet visar alltså ett tydligt samband mellan kumulativ exponeringstid för svenska och 

nivå på språkfärdigheten. Hypotesen att hög kumulativ exponering av målspråket samman-

faller med hög språkfärdighetsnivå enligt processbarhetsteorin, kan därmed sägas ha blivit 

verifierad.  

Om vi vet att hög exponeringstid på målspråket gynnar språkutvecklingen, vilket denna 

undersökning, om än i liten skala, pekar på, vad får då denna vetskap för implikationer? De 

metodiska implikationer man kan se av undersökningen är för det första att man kan fråga 

unga vuxna och få tillräckligt korrekta svar för att beräkna den kumulativa exponeringstiden. 

Ännu större noggrannhet kan uppnås om eleverna årligen fyller i en språkanvändningsenkät 

enligt den använda modellen. Detta kan också göra dem medvetna om betydelsen av att 

använda svenska i olika sammanhang. För det andra kan konstateras att objektsrelativsatser 

med ordföljden objekt – subjekt – verb är en ovanlig konstruktion och att den är osäker som 

kriterium för PT 5, då flera alternativa konstruktioner används oftare, hos både flerspråkiga 

elever och elever med svenska som modersmål. 

Avslutningsvis kan påpekas att denna studie är ett resultat av en fallstudie och att resultaten 

därför inte är generaliserbara. Med en ny undersökning med större urvalsgrupp kan giltigheten 

i slutsatserna undersökas vidare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Godkännande om deltagande 
Hej! 

Jag håller på att skriva en uppsats på Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet är att undersöka 

flerspråkiga gymnasieelevers språkanvändning. Jag hoppas därför att du vill besvara en enkät 

om detta. Din medverkan är helt frivillig! Du kommer självklart inte att kunna identifieras i 

resultatet, utan du deltar helt anonymt. 

Du får gärna läsa uppsatsen när den är klar. 

Skriv under nedan om du samtycker till att delta. 

Tack på förhand! 

Annika Estberger 

 

 

Härmed samtycker jag att delta i enkätundersökningen. 

 

Ort:………………………………………….Datum:………………………. 

Namnunderskrift:…………………………………………………………… 

 

 

För dig som är omyndig behövs även vårdnadshavares underskrift.  

Till vårdnadshavare! 

Jag godkänner härmed att………………………………………………………… 

får medverka i enkätundersökningen om språkanvändning. 

 

Ort:…………………………………………Datum:……………………………. 

Namnunderskrift:………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 Enkät om språkanvändning 
 

Språkanvändning det senaste året, alltså 2012 – 2013. 

1. Vilket/vilka språk använder du oftast i kontakt med  

mamma___________________________________________________ 

pappa____________________________________________________ 

syskon____________________________________________________ 

äldre släktingar_____________________________________________ 

yngre släktingar_____________________________________________ 

vänner med samma modersmål som du__________________________ 

andra kompisar_____________________________________________  

klasskamrater______________________________________________ 

andra (ge exempel)__________________________________________ 

Kommentarer: 

2. Vilket/vilka språk använder du oftast när det gäller 

mobiltelefon/ ipad____________________________________________ 

TV/ radio___________________________________________________ 

dator______________________________________________________ 

musik_____________________________________________________ 

film_______________________________________________________ 

tidningar__________________________________________________  

böcker (utanför skolan)_______________________________________ 

sport/ träning/ annan fritidsaktivitet_____________________________ 

annat ( ge exempel)__________________________________________ 

Kommentarer: 

 

Hur mycket svenska använder du nu, alltså 2012-2013? 

Ringa in det svar som stämmer bäst! 

Ibland frågas det efter procent och ibland efter antal timmar!  

3. Jag använder svenska så här stor del av raster och lunchpaus under en vanlig dag i skolan.  

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %  Procent! 

Kommentarer: 
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4. Jag använder svenska så här många timmar före och efter skoldagen. 

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11timmar               

Kommentarer: 

5. Jag använder svenska så här många timmar en ledig dag. 

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  

12    13    14    15    16    17 timmar    

Kommentarer: 

 

TIDIGARE SPRÅKANVÄNDNING 

Fylls i av dig som bott i Sverige 7 år eller kortare tid.  

Ta gärna hem enkäten och fyll i den tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare.  

Hur mycket svenska använde du 2009 - 2011? 

6. Jag använde svenska så här stor del före och efter skoldagen då 

0 % 25% 50 %  75 % 100 %   OBS! Procent 

7. Jag använde svenska så här stor del av mina lediga dagar då 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Kommentarer: 

Hur mycket svenska använde du 2006 - 2008? 

8. Jag använde svenska så här stor del före och efter skoldagen då 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

 

9. Jag använde svenska så här stor del av mina lediga dagar då 

0 % 25 % 50 % 75% 100% 

Kommentarer: 

 

TIDIGARE SPRÅKANVÄNDNING  

Fylls i av dig som bott i Sverige längre än 7 år eller är född här. 

Frågorna om när du var liten är svåra att veta. Kan du fråga dina föräldrar? 

Hoppa över frågor som handlar om när du inte kommit till Sverige! 

10. Hur var det när du var 0-3 år? Hur mycket kontakt hade du med svenska då? 

0 % 25 % 50 % 75 %  100 % av min vakna tid. 

Kommentarer: 

Hur var det när du var 4-6 år? 
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11. Om du gick på dagis eller förskola, hur många år gick du där?  

12. Om du inte räknar med förskolan, hur mycket kontakt hade du med svenska då? 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % av min vakna tid. 

Kommentarer: 

Hur var det när du var 7-9 år, alltså i lågstadieåldern? 

13. Jag använde svenska så här stor del före och efter skoldagen då 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

14. Jag använde svenska så här stor del av lediga dagar då 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Kommentarer: 

Hur var det när du var 10-12 år, alltså i mellanstadieåldern? 

15. Jag använde svenska så här stor del före och efter skoldagen då 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

16. Jag använde svenska så här stor del av lediga dagar då 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Kommentarer: 

Hur var det när du var 13-16 år, alltså i högstadieåldern? 

17. Jag använde svenska så här stor del före och efter skoldagen då 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

 

18. Jag använde svenska så här stor del av lediga dagar då 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Kommentarer: 

Hur var det på gymnasiet? Svara bara på denna fråga om du gick på gymnasiet före 2012 (för 

2012 har du redan svarat på).  

19. Jag använde svenska så här stor del före och efter skoldagen då 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

20. Jag använde svenska så här stor del av lediga dagar då 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Kommentarer: 



47 
 

Bilaga 3 Språktest  
 

Svara med hela meningar! Börja varje mening med ”Jag vill helst…..” eller 

 ”Jag är mest lik…..”  

1. Två personer är på en fest. En person dricker vin och en person dricker inte vin. Vilken 
person vill du helst vara? 

 

2. Två elever ska skriva ett prov. Läraren hjälper en elev och läraren lämnar en elev ifred. 
Vilken elev vill du helst vara? 

 

3. Elever är olika. En elev får mycket beröm och en elev ger mycket beröm till andra. Vilken 
elev vill du helst vara? 

 

4. Många elever behöver hjälp på lektionen. En lärare hjälper en elev och en kompis hjälper 
en elev. Vilken elev vill du helst vara? 

 

5. Det finns två elever. En elev mobbar en kompis och en elev mobbar inte en kompis. 
Vilken elev vill du helst vara? 

 

6. Läraren behöver kontakta eleverna. Läraren mailar en elev och läraren SMS:ar en elev. 
Vilken elev vill du helst vara? 

 

7. Två elever funderar på framtiden. En elev pratar med läraren och en elev pratar med 
studievägledaren (syven). Vilken elev vill du helst vara? 

 

8. Två elever ska på möte till rektor. Läraren ringer en elev och rektorn ringer en elev. 
Vilken elev vill du helst vara? 

 

9. Det finns två elever. Läraren kritiserar en elev och läraren kritiserar inte en elev. Vilken 
elev vill du helst vara? 

 

10. Två elever har problem med ett matte-tal. En elev frågar en kompis och en elev frågar 
läraren. Vilken elev är du mest lik? 

 

11. Raster används på olika vis. En elev fikar med en kompis och en elev studerar med en 
kompis. Vilken elev är du mest lik? 
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12. Två elever lär sig på olika sätt. En elev lyssnar på en lärare och en elev lyssnar på en 
klasskamrat. Vilken elev är du mest lik? 

 

13. Det finns två elever. Mobilen väcker en elev och väckarklockan väcker en elev. Vilken 
elev vill du helst vara? 

14. Två elever ska läsa böcker på svenska. En elev lånar en bok och en elev köper en bok. 
Vilken elev är du mest lik? 

 

15. Kaffe behövs ibland. Kaffe lugnar en elev och kaffe piggar upp en elev. Vilken elev är du 

mest  lik? 

 

16. Det finns två elever. En elev ogillar (tycker inte om) sina lärare och en elev gillar sina 
lärare. Vilken elev är du mest lik? 

 

17. Två elever har idrottslektion. Idrottslektionen tröttar ut en elev och idrottslektionen  
tröttar inte ut en elev. Vilken elev är du mest lik? 

 

18. Det är lektion. En kompis SMS:ar en elev och en kompis ringer en elev. Vilken 
   elev vill du helst vara? 

 

19. Det finns två elever. En lärare berömmer en elev och en kompis berömmer en elev. 
   Vilken elev vill du helst vara? 

 

20. I klassen finns elever från olika länder. En elev talar mest modersmål och en elev talar 
mest svenska. Vilken elev är du mest lik? 
 


