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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats var att studera svenskans påverkan på inlärning av och 

skriftproduktion i engelska bland elever i svensk grundskolas senare år och gymnasium. 

Studien genomfördes genom studier av elevtexter på engelska, där mellanspråkliga fel 

beroende på negativ transfer från svenska till engelska analyserats och kategoriserats. 

Resultaten visar att negativ transfer främst förekommer i grammatiska mönster som 

preposition + att-satser, bisatsordföljd, passivkonstruktion och i satser utan korrelat samt 

vokabulära strukturer som partikelverb och idiomatiska uttryck.  

 

Nyckelord: andraspråksinlärning, negativ transfer, andraspråkselev, 

engelskundervisning  



  

 

Innehållsförteckning   

1. INLEDNING ................................................................................................... 5 

2. BAKGRUND .................................................................................................. 5 

3. LITTERATURÖVERSIKT .............................................................................. 7 

3.1 Tidigare forskning ...................................................................... 7 
3.1.1 Vad är andraspråksinlärning? ............................................................................................................ 7 
3.1.2 Vad är språklig transfer ..................................................................................................................... 9 
3.1.3 Grammatiska skillnader mellan svenska och engelska .................................................................... 12 

3.2 Teoretiska utgångspunkter ...................................................... 12 

4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................... 12 

5. METOD ........................................................................................................ 13 

5.1 Metod för datainsamling .......................................................... 13 

5.2 Urval och material ................................................................. 14 
Uppsala Learner English Corpus .............................................................................................................. 14 

5.3 Databearbetning och metod för analys .................................. 15 

5.4 Validitet och reliabilitet ............................................................ 18 

5.5 Etiska aspekter ......................................................................... 18 

5.6 Reflektioner över metoden ...................................................... 19 

Metodologiska avgränsningar och begränsningar ..................... 19 

6. REDOVISNING OCH ANALYS AV EMPIRI ................................................ 20 

6.1 Grammatisk transfer ................................................................ 21 
6.1.1 Lika betydelse, olika form ............................................................................................................... 21 
6.1.2 Lika form och betydelse, olika användning ..................................................................................... 25 

6.2 Vokabulär transfer .................................................................... 26 
6.2.1 Lika betydelse, olika form ............................................................................................................... 26 
6.2.2 Lika form, olika betydelse ............................................................................................................... 30 
6.2.3 Olika typ av uppbyggnad ................................................................................................................. 32 



  

6.2.4 Lika form och betydelse .................................................................................................................. 33 

6.3 Sammanfattning ........................................................................ 33 

7. DISKUSSION ............................................................................................... 34 

7.1 False Friends ............................................................................ 34 

7.2 Konsekvenser för pedagogisk verksamhet ........................... 34 

8. KONKLUSION ............................................................................................. 36 

REFERENSLISTA .............................................................................................. 38 



5 

1. Inledning  
Jag har länge varit intresserad av språk och på senare tid även språkundervisning då jag 

insett dess vikt inte bara i ett utbildningssamhälle, men också i ett internationaliserat 

samhälle. Under en utomlandsvistelse för några år sedan väcktes mitt intresse för 

utbildning och i synnerhet språkundervisning då jag fick erfara och se vilken skillnad det 

gör på både individuell och samhällelig nivå. Språk är kommunikation vilket är en grund 

för vidare utveckling och utbildning. Att kunna kommunicera obehindrat på de språk och 

med de personer man önskar är en frihetskänsla och ett bemyndigande. Denna erfarenhet 

och mitt intresse för det engelska språket bidrog till mitt val av yrke. I mitt kommande 

yrkesliv hoppas jag kunna bidra till den språkliga frihetskänsla tillägnandet av ett språk 

kan ge.  

 I denna studie vill jag studera en del av processen att lära sig ett nytt språk och 

förhoppningen är att den ska vara en hjälp i undervisningen av engelska. Jag hoppas 

kunna hjälpa elever att, liksom jag själv, gå från att höra ”du pratar ju på engelska precis 

som man gör på svenska i din hemstad!” till att kunna, våga och vilja uttrycka sig fritt 

och obehindrat på detta språk som är en sådan nyckel i dagens internationaliserade 

samhälle. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till mindre ”svengelska” och mer 

engelska i undervisning och tillämpning.   

  

2. Bakgrund 
Nyligen, närmare bestämt i juni 2012, presenterades Internationella språkstudien av 

vilken det framgår att svenska grundskoleelevers kunskaper i engelska är bland de bästa i 

Europa. Undersökningen gjordes under våren 2011 och Sverige deltog med ca 3600 

elever från årskurs 9. Undersökningen jämförde kunskaperna inom de olika 

språkförmågorna läsa, lyssna och skriva bland elever i 13 länder och Sveriges elever 

uppnådde jämförelsevis mycket goda resultat. Vid mätningen av förmågorna lyssna och 

läsa hamnade svenska elever i topp, medan skrivförmågan visar en lägre jämförelsenivå. I 

undersökningen jämfördes också motsvarande kunskaper i spanska vilka är avsevärt 

lägre. Anledningarna till denna skillnad mellan kunskaper i de två andraspråken menas 

vara deras diametralt olika villkor, då engelska till skillnad från spanska är ett 
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obligatoriskt skolämne och har hög status. En anledning är också att engelska till stor del 

lärs in utanför klassrummets väggar. Eleverna inser också nyttan med att lära sig engelska 

och har lätt för att göra det.1   

Dessa är alla viktiga faktorer för hur väl elever tillägnar sig ett andraspråk. Olika 

forskningsdiscipliner studerar andraspråksinlärning från olika perspektiv och lägger olika 

vikt på dessa och andra faktorer. Inom ett lingvistiskt ramverk för forskning inom 

andraspråksinlärning anges förutsättningen för hur framgångsrik andraspråksinlärning till 

stor del bero på hur målspråket förhåller sig till förstaspråket. Vid tillägnandet av ett 

andraspråk används ofta förstaspråket som utgångspunkt då inläraren medvetet eller 

omedvetet överför mönster från modersmålet till målspråket. Engelska och svenska är 

besläktade germanska språk, till skillnad från spanska som tillhör den romanska 

språkgruppen, och dessa har därför mycket gemensamt; många språkliga fenomen kan 

framgångsrikt överföras från det ena språket till det andra. Förutsättningen för en elev 

med svenska som modersmål att lära sig engelska kan därför upplevas som bättre än för 

en elev vars modersmål är inom annan språkfamilj, vilket kan vara en del av förklaringen 

till varför svenska elever i en europeisk jämförelse framgångrikt tillägnar sig engelska 

som andraspråk. Nu finns det i svenska skolor elever med annat modersmål än svenska 

men som deltar i ordinarie undervisning, däribland i engelska. Denna uppsats gör ingen 

skillnad mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål då 

studerade data är hämtade från ordinarie engelskundervisning, där båda kategorierna 

finns representerade.  

Det finns dock alltid språkliga element vars funktion eller betydelse inte är 

likvärdiga mellan två närbesläktade språk. När dessa element oreflekterat överförs från 

modersmålet till målspråket uppstår det som inom lingvistiken benämns negativ transfer, 

eller interferens, alltså företeelsen att inlärningsspråket påverkar målspråket negativt. Det 

är denna studies syfte att studera på vilket sätt svenska elever negativt överför språkliga 

mönster i andraspråksinlärningen av engelska. Uppsatsen diskuterar även hur man som 

lärare i sin undervisning kan förhålla sig till förekomsten av negativ transfer.   

                                                
1 Skolverket (2012), s. 10-11.  
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3. Litteraturöversikt  

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Vad är andraspråksinlärning?  
Andraspråksinlärning har studerats sedan antiken men i modern tid har fokus ofta legat 

på språkutlärning (language teaching).2 Det har studerats flitigt inom olika vetenskapliga 

discipliner och framför allt från och med andra halvan av 1900-talet har forskningen tagit 

fart internationellt.3 Andraspråksinlärning (second language aquisition, SLA) innefattar 

processen av att tillägna sig ett språk vid sidan av sitt modersmål eller förstaspråk (first 

language, L1). Det innefattar även studiet av hur elever lär sig och tillägnar sig ett nytt 

språk. Ellis och Barkhuizen differentierar dessa två användingsområden genom att 

använda två olika termer; L2 acquisition står för inlärningsprocessen av ett andraspråk 

och second language acquisition (SLA) betecknar studiet av andraspråksinlärning.4 Då 

denna uppsats syftar till att studera elevers inlärningsprocess, närmare bestämt hur det 

svenska språket negativt påverkar elevers engelskainlärning, faller studiet under den 

andra termen i denna differentiering och uppsatsen kommer att använda sig av begreppet 

andraspråksinlärning för att beteckna detta. Andraspråksinlärning är ett sammanfattande 

begrepp för inlärningen av samtliga språk man tillägnar sig vid sidan av modersmålet, 

och kan alltså vara ett tredje eller fjärde språk. Andra- står alltså för vilket språk i 

ordningen som helst som lärs in efter modersmålet.5 En skillnad brukar dock göras 

mellan andraspråk och främmandespråk. I de delar av världen där engelska är det 

dominerande språket benämns undervisningen av språket som andraspråk, till skillnad 

från i de länder där engelska studeras utanför dess naturliga kontext, som till exempel i 

Sverige där engelska inte används som ett officiellt språk, där undervisningen av språket 

då går under termen främmandespråk.6 Den forskning uppsatsen till största del utgår ifrån 

gör dock inte denna åtskillnad och använder sig uteslutande av begreppet 

                                                
2 Larsen-Freeman & Long (1991), s. 5.  
3 Saville-Troike (2006), s. 24. 
4 Ellis & Barkhuizen (2005), s. 3.  
5 Larsen-Freeman & Long (1991), s. 6.  
6 Broughton et al. (1978), s. 6-7.  
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andraspråksinlärning, varför denna uppsats använder termen även för undervisning av 

engelska i en främmande miljö.  

Det språk man tillägnar sig brukar också benämnas målspråk (target language, 

TL) eller just andraspråk (second language, L2).7 Begreppet andraspråksinlärning 

innefattar både formell och informell andraspråksinlärning samt en kombination av 

dessa. Formell inlärning är planerad och medveten, ofta institutionell undervisning i en 

skolmiljö. Detta skiljer sig från informell inlärning som brukar vara den naturliga 

inlärningen av förstaspråket, där språket tillägnas mer eller mindre omedvetet i dess 

naturliga miljö.8 Andraspråksinlärning kan allstå ske både medvetet och omedvetet. För 

en genomsnittlig svensk elev sker inlärningen av engelska på båda dessa sätt då eleven 

dels går igenom en flerårig formell inlärningsprocess i skolan och dels exponeras för 

språket i en icke formell kontext i form av TV-program, musik, internet och andra 

medier.  

 Bland andra Stephen D. Krashen gör åtskillnad mellan acquisition (tillägnande) 

och learning (inlärning) och menar att tillägnande av ett språk är den omedvetna 

inlärningsprocess som kan liknas vid hur ett barn tillägnar sig sitt modersmål. Inlärning 

står för den medvetna språkinlärningsprocessen.9 Även Larsen-Freeman & Long ansluter 

sig till dessa begreppsdefinitioner och använder acquisition som överordnad term för all 

andraspråksinlärning.10 De använder också termen learners (elev, nybörjare) för att 

beteckna dem som på något sätt tillägnar sig ett andraspråk. Svenska elevers primära sätt 

att nå engelsk språkförmåga är genom skolundervisning och kan med Krashens åtskillnad 

benämnas inlärning av andraspråk. Dock sker även en form av tillägnande av språket, 

både genom medveten undervisning och genom inlärning men även som nämnts i 

föregående stycke, genom exponering för språket utanför skolans väggar. Det går dock 

inte att jämföras vid att tillägna sig ett språk på det sätt man gör genom att leva i en miljö 

där andraspråket används på vardaglig basis som kommunikationsmedel. Uppsatsen 

kommer därför att använda begreppet andraspråksinlärning då det är det huvudsakliga 

sättet på vilket elever uppnår engelsk språkförmåga. Termen andraspråksinlärning 

                                                
7 Abrahamsson (2009), s. 14.  
8 Ibid., s. 16.  
9 Krashen (1981), s. 1-2. 
10 Larsen-Freeman & Long (1991), s. 6.  
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används med andra ord både för att beteckna processen att lära sig ett andraspråk samt 

studiet av denna. För att benämna dem som är i processen av andraspråksinlärning 

kommer uppsatsen att använda begreppet elev eller andraspråkselev (person som åtnjuter 

(åtnjutit) handledning11). 

 Trots att uppsatsen syftar till att studera andraspråksinlärning följer en kortare 

utredning av begreppet förstaspråk, som står i kontrast till andraspråket, vilket också är 

av betydelse för uppsatsens studie i det att den analyserar hur förstaspråk påverkar 

andraspråket. First language (L1) är ett sammanfattande begrepp för det eller de primära 

språk man tillägnar sig de första åren som barn. Inlärning av fler än ett språk kan ske 

simultant eller successivt. Simultan inlärning sker då två eller fler språk lärs samtidigt 

från tidig ålder och resulterar i fler än ett modersmål. Då ett språk lärs in efter det att 

modersmålet blivit etablerat hos ett barn (eller vuxen) sker språkinlärningen successivt 

och i inlärningen märks en tydlig skillnad mellan L1 och L2.12  

Forskningen om andraspråksinlärning centraliseras kring frågorna vad och hur 

andraspråkseleven egentligen lär sig samt varför vissa är mer framgångrika än andra. 

Eftersom andraspråksinlärning studeras av forskare inom olika discipliner nås olika 

slutsatser och teorier utifrån olika perspektiv. Andraspråksinlärning är med andra ord en 

komplex företeelse och kan förmodligen inte förklaras enbart genom teorier utifrån ett 

visst forskningsfält.  

3.1.2 Vad är språklig transfer  
Idéer om språklig transfer förknippas oftast med Robert Lado (1915-1995), tillämpad 

lingvist och pionjär inom kontrastiv analys som studerade problematiska faser i 

inlärningsprocessen av ett andraspråk. Han menade att två språks skillnader och likheter 

till stor del ligger till grund för vilka svårigheter en andraspråkselev kommer att möta.13 

Kontrastiv analys av andraspråksinlärning bygger på en jämförelse mellan L1 och L2 för 

att upptäcka skillnader och likheter dem emellan. Tanken är att man genom att jämföra 

språkens strukturer och kulturer ska kunna förutse vilka språkliga mönster som kan 

orsaka problem vid inlärningen. Vid analysen beskrivs varje del av språket och de 

                                                
11 SAOB på webben, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ , uppslagsord ”elev”. (2013-02-19). 
12 Abrahamsson (2009), s. 13-14.  
13 Lado (1957), s. 58-59.  
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mönster som mest troligt kommer att utgöra problem vid inlärningen.14 Lado menade att 

de strukturer som i båda språken är av samma form är de som är lättast att lära och där ett 

mönster från förstaspråket kan tillämpas i andraspråket. Detta leder till positiv transfer, 

också kallat facilitering. Negativ transfer, eller interferens, uppstår på motsvarande sätt 

då ett mönster från förstaspråket som inte korresponderar med motsvarande form i 

målspråket används på ett motsvarande, och följaktligen felaktigt sätt. De, enligt Lado, 

svåraste mönstren att behärska och som mest troligt leder till negativ transfer är de som 

delvis överlappar varandra i de båda språken men som inte helt överensstämmer i 

användning, betydelse eller form. Detta gäller bland annat de så kallade falska 

kognaterna, eller false friends, vilka är ordpar som liknar varandra men med olika 

betydelse.15 Lado menar att hur väl en elev behärskar de mönster som skiljer sig åt är ett 

index på hur väl eleven kan andraspråket.16 De mönster som finns i ett språk men inte alls 

i det andra kräver inlärning, men leder ofta inte på samma sätt till negativ transfer. Han 

menar att det är genom att uppmärksamma skillnader mellan språken som vi kan få fram 

studieobjekt av andraspråksinlärning och kan på så sätt förbättra undervisningen av den.17 

I sin kontrastiva analys gör Lado en uppdelning mellan fonetik, grammatik, vokabulär, 

skrivsystem och kultur. Dessa underdelas vidare och jämförs systematiskt, del för del, 

mellan förstaspråket och andraspråket.   

 På liknande sätt förklarar Luo och Gao överföring från ett språk till ett annat med 

att utifrån ett lingvistiskt perspektiv hävda att då två språk möts börjar en kamp där de 

gör de motstånd mot att påverkas.18 Då uppstår antingen positiv eller negativ transfer. 

Transfer är vanligt i början av inlärningsprocessen då förstaspråket fortfarande är så rotat 

i eleven att dess regler, som vill anpassa andraspråkets regler, tar över. Men då 

andraspråket har erövrat förstaspråket kan eleven övervinna negativ transfer.  

Transfer som språkligt inlärningsfenomen är likt andra 

andraspråksinlärningsteorier inte bara studerat utifrån lingivistiska discipliner utan bland 

andra också utifrån ett psykologiskt perspektiv. Utifrån detta är transfer en självklarhet i 

inlärningen då förstaspråket är den nödvändiga ”byggnadsställning” varpå nya språkliga 
                                                
14 Abrahamsson (2009), s. 31-34.  
15 Lado (1957) s. 83-84. 
16 Ibid., s. 59. 
17 Saville-Troike (2006), s. 34-35. Lado (1957), s. 1, 7, 58-59. 
18 Luo & Gao (2011), s. 507-510.  
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strukturer kan adderas och utifrån vilken andraspråksinlärning måste utgå. Inlärning sker 

inte isolerat utan i förhållande och i jämförelse till något, och då är förstaspråket det 

självklara. Andraspråkselever är alltså strategiska i sin användning av förstaspråket som 

utgångspunkt. När kunskaper i andraspråket är bristfälliga används förstaspråket för att 

fylla i luckor. På så sätt är transfer en kognitivt strategisk inlärningsmetod.19  

Inte bara två olika språk, utan två olika kulturella kontexter spelar roll för 

inlärningen. Luo och Gao poängterar samspelet mellan språk och kultur, vilka är 

beroende av varandra och tillsammans utgör kärnan i en nations kulturella identitet. Inget 

av dem kan därför heller tillägnas och läras in utan det andra. De menar också att det sker 

ett visst mått av transfer vid växling av information. Då både givare och mottagare av 

information i en kommunikationssituation har samma kulturella plattform innebär det 

inga probelm. Men då de kommunicerande parterna har olika kulturell kontext förstår de 

given och mottagen information olika. Information ges då utifrån den talande eller 

skrivandes kulturella kontext och förståelse, men mottagaren tar emot det utifrån sin egen 

kulturella kontext.20         

För att undvika negativ transfer från modersmålet, måste eleven lära sig att 

behärska målspråkets alla delar. Luo och Gao menar att ”När andraspråkselevers 

lingvistiska kunskap ökar, ökar också deras lingvistiska kompetens” (min övers.) och 

betonar att vid sidan av all teknisk språkundervisning är det av yttersta vikt och betydelse 

att lära känna språkets kultur. 21 Genom att känna kulturen blir också språket levande. Det 

är alltså mer än ”ren språkkunskap” som har betydelse för utfallet av 

andraspråkstillägnande och hur mycket förstaspråket påverkar andraspråket negativt.  

Relativt nyligen, 2005, gjordes av Karolina Löwgren en undersökning om hur 

negativ transfer är påtaglig i uttalet, då svensk intonation påverkar intonationen på 

engelska. Denna visar att intonationsmönstren i ett antal svenska dialekter överfördes 

negativt till engelskan, vilken avsågs uttalas med amerikansk dialekt, men då transfer från 

de svenska dialekterna gjorde sig gällande genom ordintonationstransfer blev 

intonationen ett slags mellanting. Detta liknas i studien vid en form av interrimspråk.22 

                                                
19 Luo & Gao (2011), s. 507. 
20 Ibid., s. 508. 
21 Ibid., s. 509. 
22 Löwgren (2005).  
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Löwgrens undersökning studerade producerat språk i tal, en av hörnstenarna i 

språkundervisning. Syftet med denna uppsats är också att studera producerat språk, dock i 

form av skrift.  

3.1.3 Grammatiska skillnader mellan svenska och engelska  
Svartvik och Sager gör i sin bok Engelsk Universitetsgrammatik en tydlig översikt över 

engelsk grammatik och hur denna skiljer sig från svenskans.23 Även Hudson, Paradis & 

Warrens Basic English Grammar, som baseras på nämnda bok, ligger till grund för 

uppsatsens grammatiska analys.24  

3.2 Teoretiska utgångspunkter  

Utgångspunkten för denna studie är ett lingvistiskt perspektiv på andraspråksinlärning. 

Framför allt blir Lados forskning om modersmålets påverkan på målspråket av betydelse 

i det att hans teorier om positiv och negativ transfer är avgörande för uppsatsens syfte och 

analys. Studien kommer, med utgångspunkt i Lados systematisering av de språkliga 

delarna, att använda sig av huvuddragen i hur man enligt honom jämför två grammatiska 

strukturer samt två språks vokabulär.  

   

4. Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att studera språklig transfer hos andraspråkselever, närmare 

bestämt elever i grundskolans senare år och gymnasieskolan. Studien ämnar redogöra för 

på vilket sätt svenska negativt påverkar inlärningen av andraspråket engelska i skriven 

språkproduktion.  

 

Frågeställningar:  

- I vilken mån påverkas engelska som andraspråk av negativ transfer från svenska i 

skriftlig produktion?  

- Vilket eller vilka språkliga mönster är mest utsatta för negativ transfer i skriven 

elevtext?   

                                                
23 Svartvik och Sager (1996). 
24 Hudson, Paradis & Warrens (2005). 
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5. Metod  
Det finns två grundläggande sätt att studera andraspråksinlärning: antingen genom att 

studera andraspråkselevers användning av språket eller genom elevers egen uppfattning 

om inlärningen. Genom att studera andraspråkselevers användning av språket på basis av 

urval av deras språkproduktion kan man som forskare nå två mål, varav det första ämnas i 

denna uppsats: en beskrivning av elevernas interrimspråk eller en förklaring av 

påverkansfaktorerna under andraspråksinlärningen.25 Det finns också olika typer av data 

att använda sig av och denna studie grundar sig på ett urval av elevers språkproduktion.26 

En kvantitativ metod inom forskning om andraspråksinlärning utgår ofta ifrån en 

hypotes som testas genom lämplig statistisk analysmodell. En kvalitativ metod utgår 

istället ifrån en etnografisk studie och fokuserar främst på observationer och analyser av 

vad som finns tillgängligt i dataurvalet, utan en direkt uttalad hypotes.27 Denna uppsats 

ämnar att öppet söka mönster i given textproduktion, utan en hypotes att pröva, och 

kommer således att använda en kvalitativ metod för studiet.  

För att operationalisera frågeställningarna används en textanalys av elevtexter. På 

så sätt ämnar studien studera hur elevers skriftliga produktion påverkas av negativ 

transfer.  

5.1 Metod för datainsamling  

Olika korpora är vanliga som insamlingsbas för andraspråksforskning och detta är också 

fallet i denna studie.28 Uppsatsen ämnar studera kompetens vilket bara kan åstadkommas 

genom att studera utförande. Därför väljs dataunderlag i form av språkproduktion vilket 

ger det säkraste underlaget för att studera vad en elev har lärt sig. Framför allt tal- och 

språkproduktion har tidigare använts som forskningsunderlag då de är naturliga 

språkaktiviteter.29 Textproduktion är på många sätt lättare att både samla in och analysera 

och det är också vad som valts i denna uppsats.  

                                                
25 Interlanguage (interrimspråk): en andraspråkselevs inlärningsspråk, ett mellanspråk mellan L1 och L2. 
(Larsen-Freeman & Long (1991), s. 60. Abrahamsson (2009), s. 14.)  
26 Ellis & Barkhuizen (2005), s. 15.  
27 Larsen-Freeman & Long (1991), s. 11.  
28 Ellis & Barkhuizen (2005), s. 29.  
29 Ibid., s. 21.  
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Vid insamling av lämpliga data väljs för att uppnå studiens syfte generell eller 

specifik typ av data.30 För denna uppsats syfte lämpar sig ett generellt urval av data då det 

ger en autentisk och meningsfull text som inte behöver vara specifikt inriktad på ett visst 

språkligt mönster. Detta dataurval lämpar sig bättre då man är ute efter att studera ett 

visst språkligt fenomen. Denna studie fokuserar på hur negativ transfer påverkar 

andraspråksinlärningen och detta studeras på ett generellt sätt, alltså inte hur transfer 

påverkar endast ett visst språkligt mönster. Därför görs dataurvalet generellt för att få en 

generell uppfattning innefattandes olika språkliga element påverkade genom negativ 

transfer. Generell datainsamlingsurval görs ofta på grundval av någon form av uppgift, 

vars mening är av överordnad betydelse. Denna uppgift kan vara av icke-lingvistiskt 

syfte, autentisk eller pedagogisk.  

5.2 Urval och material 

Uppsala Learner English Corpus 

Materialet till studien är hämtat från Uppsala Learner English Corpus, ULEC. Detta är en 

korpus med elevtexter skrivna av elever i åldrarna 14-19 år, alltså högstadiet och 

gymnasieskolan. Texterna är insamlade, och samlas in kontinuerligt, av lärarstudenter 

som del av olika studentuppsatser, där eleverna skriver sina texter i ett webbaserat 

formulär. ULEC består idag av cirka 136,000 ord, varav 117,000 skrivna av 

gymnasieelever och 19,000 av högstadieelever.31 

Korpusen använder ett avkodningssystem för anonymisering av texterna. Från 

avkodningssystemet kan man utläsa datum för skrivproduktionen, genre, årskurs, kurs 

och program på gymnasieskolan, elevens kön och ålder.   

Denna uppsats har använt sig av 78 elevtexter producerade av elever i årskurs 7 – 

9 samt gymnasieskolan årskurs 1. Elevtexterna är fria produktioner utifrån temat ”Do you 

believe in ghosts?” Texterna är valda utifrån det faktum att de inte är styrda av 

innehållsmässiga eller lingvistiska krav utan har kunnat skrivas fritt av eleverna. Detta 

                                                
30 Ellis & Barkhuizen (2005), s. 30.  
31 Johansson & Geisler (2009), s. 181-182.  
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medför ett mer autentiskt språk än om texterna styrts av krav på produktion. Texterna är 

också skrivna som verkliga skoltexter, alltså inte avsett för forskning. På så sätt kan 

texterna visa ett språkligt innehåll som är elevernas eget. Krav på produktion och 

producerade texter avsedda för forskning kan påverkas av de omgivande 

påverkansfaktorerna. För att studera inlärningsspråk, och för att kunna göra en så rättvis 

analys som möjligt, är det av stort värde att texterna är så opåverkade av kringliggande 

krav som möjligt.   

5.3 Databearbetning och metod för analys  

Insamlade data bearbetas manuellt och analyseras kontrastivt, i likhet med Lados 

kontrastiva analys vid jämförelse av två språk, men även i enlighet med så kallad 

felanalys (error analysis) där fel identifieras och förklaras.32 Utskrifter av elevtexterna 

läses igenom var och en för sig och i samband med detta identifieras de språkliga 

felaktigheter som på ett eller annat sätt tydligt härrör från negativ transfer. Dessa 

markeras genom anteckningar och understrykningar. Detta steg följs av att analysera de 

identifierade felen och kategorisera dem i olika undergrupper. Analysen innehåller en 

beskrivning av på vilket sätt negativ transfer misstänks ligga bakom felet, alltså vilket 

språkligt mönster i svenskan som felaktigt applicerats på engelskan. De enskilda 

analyserade momenten kategoriseras sedan utifrån vilket språkligt element de tillhör.   

 Innan analysens genomförande beskrivs utförligare kommer några i 

sammanhanget viktiga distinktioner att göras. För att identifiera och sedan analysera fel 

måste det klargöras vad som avses med begreppet. Gällande grammatiska fel bör man 

skilja mellan deskriptiv och preskriptiv grammatik som utgångspunkt, alltså om man 

avser identifiera fel utifrån hur språket används eller utifrån hur det bör användas.33 En 

deskriptiv felanalys kräver god kunskap i och om målspråket och dess användning av 

modersmålstalare, för att kunna göra en rättvis bedömning av vad som är ”riktig” 

engelska enligt dessa. För att göra en preskriptiv analys krävs förtrogenhet med gängse 

grammatikregler givna i erkända grammatikor. En preskriptiv analys identifierar och 

analyserar alltså fel utifrån hur språket och grammatiken bör vara utifrån reglerade 

                                                
32 Ellis (1997), s. 15-20.  
33 Yule (1996), s. 91-92.  
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normer, medan en deskriptiv analys utgår från hur språket verkligen används av dess 

infödda talare. Denna studie kommer i dess analys att ta hänsyn till fel utifrån båda 

perspektiven. Det kommer också att nämnas i analysen på vilken grund felen identifierats 

och analyserats. Detta gäller inte bara fel av grammatiskt slag utan även vokabulära som 

till exempel ordförväxlingar av typen false friends (falska vänner).  

 Analysen kategoriserar alltså negativ transfer utifrån dess språkliga 

grupptillhörighet. Lado beskriver i sin jämförelse mellan två språks grammatiska 

strukturer olika typer av interferens och denna uppsats kommer att använda sig av:34  

• lika form och betydelse, olika användning 

• lika betydelse, olika form  

• lika betydelse, olika form och användning 

• olika form, delvis överlappande betydelse 

• liknande form, olika betydelse 

När man talar om grammatisk form, användning och betydelse menar man med form hur 

en grammatisk struktur byggs; användningen talar om på vilket sätt strukturer används 

eller begränsas; betydelse betecknar vilken betydelse olika former får för strukturen. För 

att analysera grammatiska fel kommer jag att identifiera de grammatiska fel som beror på 

negativ transfer. Hänsyn kommer då att tas till ovanstående kategorier. Att två 

grammatiska strukturer har liknande form innebär i sammanhanget att de har samma eller 

liknande uppbyggnad; motsvarande grammatiska form har samma grammatiska innebörd 

i båda språken. Det innebär inte nödvändigtvis ordagrann likhet, utan att en grammatisk 

struktur byggs på liknande sätt, exempelvis liknande pluralbildning i form av suffix, 

samma ordföljd eller satsuppbyggnad. Olika form innebär följaktligen att grammatiska 

strukturer för att uttrycka samma grammatiska mening skiljer sig mellan språken. Att två 

grammatiska strukturer har lika betydelse innebär att den grammatiska innebörden är 

liknande eller densamma. Denna kan dock uttryckas i olika grammatiska form. Det kan 

exempelvis visas i passivkonstruktionen som skiljer sig i form mellan svenska och 

engelska, men betydelsen är densamma. Betydelsen kan vara mer eller mindre 

motsvarande, och kan vara delvis överlappande, där en viss struktur går att överföra till 

en viss betydelse i målspråket men inte till en annan. Att grammatiska strukturer har olika 

                                                
34 Saville-Troike (2006), s. 36. 
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användning, men lika form och betydelse innebär att form och betydelse korresponderar i 

de båda språken, men skiljer sig i användning. Exempel på detta är användningen av 

genitiv –s, vars form och betydelse är desamma i svenska och engelska, men skiljer sig i 

användningen genom att engelska även använder apostrof.    

På liknande sätt faller språkens vokabulär inom någon av följande grupper:35  

• lika form och betydelse (kognater, släktord) 

• lika form, olika betydelse (falska, bedrägliga kognater) 

• lika betydelse, olika form  

• olika form och mening  

• olika typ av uppbyggnad  

• lika huvudsakliga mening, olika konnotationer  

Vid jämförelse av vokabulär är det framför allt tre aspekter som bör ges hänsyn: ordens 

form, betydelse och användning. Lado föreslår att jämförelsen av vokabulär görs i tre 

steg i enlighet med dessa. Det första steget vid jämförelse av vokabulär är dess form. Ord 

kommer därefter att ha antingen lika eller olika form och de kommer efter det att 

analyseras vidare. Att ords former är lika betyder att de ljudmässigt, snarare än till 

stavning, kan identifieras på lika sätt i de båda språken. Ord som är olika till form men 

lika i viss betydelse klassas som normalsvårt; svårigheten ligger oftast inte i inlärningen 

av nya former, utan att dessa former kan ha fler, färre eller andra betydelser än den 

primära.   

Därefter jämförs ordens betydelse. Betydelsen av de ord vars former är lika i båda 

språken jämförs och om de har lika betydelse räknas de som kognater och är de lättaste 

att lära sig. Är ord med lika form väldigt olika i betydelsen räknas de som falska kognater 

och är de som brukar vålla mest probelm vid inlärningen. Dessa kan vara fullständigt 

eller delvis falska och går ofta också under begreppet false friends.36 

De ord vars former är olika jämförs sedan. Om ordens betydelse har motsvarande 

betydelser i förstaspråket klassas de som olika former. Om ordens betydelse helt saknar 

motsvarighet i modersmålet räknas de som främmande betydelse.  

                                                
35 Lado (1957), s. 82.  
36 False friend: “a word which is often confused with a word in another language because the two words 
look or sound similar, but which has a different meaning”. 
(http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/false-friend, 2012-11-20)  



18 

 Sista steget i jämförelsen är den mellan ords användning och konnotationer. 

Problem kan uppstå då ord har olika användning i form av olika ordklasser eller då de har 

helt skilda konnotationer.  

Ord och språkliga mönster kan kategoriseras om så är behövligt i flera kategorier 

vilket också har betydelse för svårighetsgraden.  

5.4 Validitet och reliabilitet 

Undersökningens syfte är att studera hur svenska negativt påverkar elevers inlärning av 

engelska i deras skrivna produktion. Data samlas in från korpusen för att studera detta, 

men då endast material från en typ av skriftproduktion har använts och studerats innebär 

det en bristande giltighet i förhållande till frågeställningens utformande. En ökad validitet 

hade åstadkommits om olika typer av texter från samma elever hade samlats in och 

studerats. 

Då negativ transfer även påverkar andra delar av språkinlärningen, så som 

talproduktion, hör- och läsförståelse, innebär det att undersökningen i sitt genomförande 

inte tagit hänsyn till dessa.  Även detta ger en lägre validitet än om samtliga delar 

studerats.  

Metoderna för insamling och analys av data genomförs konsekvent och 

systematiskt. Samma språkliga mönster sökes i samtliga texter, och olika utfall av deras 

frekvens beror endast på olika förekomster av dessa i texterna.   

5.5 Etiska aspekter  

Undersökningsmaterialet grundar sig på Uppsala Learner English Corpus, en anonym 

korpus insamlad av Christine Johansson och Christer Geisler, Engelska institutionen, 

Uppsala Universitet, bland annat avsett för lärarstudenter att använda i sina 

examensarbeten. Med utgångspunkt i denna korpus för min studie ställs jag inte direkt i 

konflikt med etiska aspekter. Materialet har samlats in tidigare, deltagarna har gett sitt 

samtycke och fått information om insamlingen av deras texter, och materialet innehåller 

inte konfidentiella uppgifter. Texterna är i korpusen anonyma och det framkommer 

endast datum för textproduktionen, texttyp, ålder, kön, årskurs och i fall av gymnasieelev 

även kurs och typ av program. Det är alltså för en användare av korpusen omöjligt att 
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identifiera enskilda personer i undersökningen. Korpusen uppfyller också nyttjandekravet 

i det att det endast får användas i forskningssyfte eller av verksamma lärare som önskar 

få ökad kunskap om elevers användning av engelska. 

 

5.6 Reflektioner över metoden  

Metodologiska avgränsningar och begränsningar 
Denna studie undersöker transfer i skrivet språk och kan inte ta hänsyn till transfer som 

kan förekomma vid tal, läs- eller hörförståelse. Den ger alltså på så sätt en ensidig bild av 

hur negativ transfer är påtaglig hos svenska elever som studerar engelska, då den endast 

ser till elevernas textproduktion. Studiens omfång och sättet varpå den är uppbyggd kan 

alltså inte ta hänsyn till negativ transfer förekommande vid annan produktion som 

exempelvis uttal samt perception beaktas.  

 Nämnas bör också att uppsatsens fokus på negativ transfer inte utesluter att det 

även förekommer positiv transfer. Studiens syfte är att uppmärksamma negativ transfer 

och de svårigheter som uppstår i och med detta. Positiv transfer och dess påverkan på 

andraspråksinlärningen faller därför utanför uppsatsens styftes ram, men bör alltså inte 

uteslutas.    

 Att använda en kontrastiv analysmetod innebär att enbart interlingvistiska fel tas 

hänsyn till.37 Målet är allstå inte att identifiera varje fel i andraspråksinlärningen, utan på 

mellanspråkliga fel orsakade av felaktig applicering av förstaspråket. En jämförande 

analys är således mer förutseende än identifierande i sin analys av andraspråksinlärning. 

Detta bör stå klart då uppenbara felaktigheter i elevtexterna kan förekomma, men förbises 

av nämnd anledning.  

Då elevtexterna är hämtade från en anonym korpus har hänsyn inte tagits till 

huruvida elever har annat modersmål än svenska. Det kan därför bland textförfattarna 

finnas andra modersmål vilket ger upphov till andra misstag på grund av transfer från 

annat språk. Dock förutsätts alla textförfattare ha tillräcklig kunskap i svenska för att det 

ska kunna ge upphov till transfer (i detta fall från ett L2 till ett annat) då de alla deltar i 

vanlig engelskundervisning.  

                                                
37 Interlingual errors. Saville-Troike (2006), s. 190.  
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Vidare hänsyn har heller inte tagits till elevernas ålder eller kön. Dessa parametrar 

framkommer i avkodningen men ges ingen särskild uppmärksamhet vid analysen. Syftet 

med analysen var att studera vilken typ av negativ transfer som förekommer hos elever 

och detta har studerats ålder- och könsoberoende som en helhet.   

En annan viktig aspekt att ta upp är det faktum att svenska inte nödvändigtvis är 

modersmål för alla de elever som skrivit texterna. Det framgår inte av korpusens 

avkodning vilket modersmål eleverna har och som forskare av språk i den svenska skolan 

bör man inte ta för givet att svenska är modersmål för alla. Dock är det ett rimligt 

antagande att alla elever som skrivit texterna behärskar svenska tämligen väl då de deltar 

i ordinarie undervisning. Om så är fallet att det bland materialet finns texters vars 

författares modersmål är annat än svenska kan transfer mycket väl ha skett från detta 

modersmål, vilket faller utanför studiens syfte att studera. Negativ transfer från svenska 

kan dock ha skett även hos textförfattare med annat modersmål än svenska och i så fall 

handlar det om transfer från ett andraspråk till ett annat. Detta kan ha förekommit och 

inkluderats i analysen, dock har inte särskild hänsyn tagits till detta då det inte framgår 

vilket modersmålet är.  

 

6. Redovisning och analys av empiri  
I de 78 elevtexter jag har studerat har jag hittat totalt 138 exempel på negativ transfer 

mellan svenska och engelska i 57 av texterna. Totalt 73% av antalet studerade texter 

innehåller alltså någon form av negativ transfer. De flesta av dessa, 80, beror på 

vokabulära fel, i jämförelse med 58 grammatiska fel. Oberoende av ålder och kön så är 

de flesta misstag inom både grammatik och vokabulär inom kategorin ”lika form, olika 

betydelse”. De kategorier som i nedanstående tabeller inte nämns har inte innehållit några 

transferfel.  
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6.1 Grammatisk transfer  
 
Tabell 1 – Grammatisk transfer 

 Antal fel Procent (av totalt 
antal fel) 

Procent (av 
antal 

grammatiska 
fel) 

Grammatik 58  42% 100% 
lika betydelse, olika 
form (t. ex. att-satser, passiv 
sats, ordföljd) 

49  35.5% 84.5% 

lika form och betydelse, 
olika användning (t. ex. 
genitiv, initialversaler) 

9  6.5% 15.5% 

 

6.1.1 Lika betydelse, olika form  
De mest förekommande felen på grund av negativ grammatisk transfer beror på lika 

betydelse men olika form. I denna kategori finns ett flertal exempel på hur svenskans 

användning av preposition + att-satser påverkar engelskan, där andra konstruktioner är 

gällande. Svenskan använder preposition framför infinitiv och att-satser, något som 

engelskan inte tillåter.38 Detta kan i engelskan konstrueras med a) utelämnad preposition 

b) preposition + ing-form c) preposition + the fact o.d. + that-sats.  

1. ”And the feeling of that something was there still ran through my body.”  

(kvinnlig elev, årskurs 1) 

2. ”Sometimes things is falling down at home without that someone touches them, but I dont 

think that it is ghosts.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

3. “The rumors about that the ghost look like white curtains running around in chains are just 

some old bullshit!” 

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

                                                
38 Svartvik & Sager (1996), §357, s. 329 
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4. “Haha sometimes sure i get scared of things when im home alone and its dark but then i am 

more afraid of that some man is trying to break in to the house or something but never 

ghosts.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

Inom denna kategori finns också exempel på felaktig ordföljd, där svenskan har en mer 

flexibel ordföljd än engelskan. Detta är särskilt märkbart i bisatser inledda med ett 

adverbial eller i villkorsbisatser. Svenskan är ett så kallat V2-språk, där det finita verbet 

alltid kommer på andra plats i satsen. Svenskan har också drag av SVO-språk, där 

subjektet kommer först, följt av verb och objekt, dock väger V2-regeln tyngre. Engelskan 

är däremot ett typiskt SVO-språk och har en mer rigid ordföljd där subjektet måste föregå 

verbet. Detta medför givetvis problem vid inlärningen och i synnerhet två typer av 

konstruktioner innebär svårigheter. Dessa beror på att då objekt och adverbial i svenskan 

placeras initialt måste det följas av verbet. Engelskan kan placera adverbial initialt, men 

då S-V-regeln är stark i engelskan följs adverbialet av subjekt och sedan verb. Det andra 

problemet beror på att även objektet kan placeras initialt i svenskan, då följt av verbet. 

Engelskan är dock mindre flexibel i placeringen av satsdelarna och följer SVO-ordningen 

så att objektet placeras efter verbet.39 

 Engelskans nekande adverb not placeras i finita verbfraser efter finit form av be 

eller efter första hjälpverbet. Detta gäller i både huvudsats och bisats, vilket skiljer sig 

från svenskan där det i bisats placeras före finit vara eller hjälpverbet.40 

 
5. ”But sometimes I’m starting to wonder if they not are in real anyway?”  

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

6. “Because if this things not had happen to me, i haven’t believed in ghosts, but now i 

believed.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

7. “In TV can we see in program about ghosts, i think it’s kind of intressting.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

8. “Sometimes has the horses boxes opening, but no horse was in the box.” 

                                                
39 Hudson, Paradis & Warren (2005), s. 118.   
40 Svartvik & Sager (1996), §437a, s. 412.  
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(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

9. “If they exist are they probably not something you can feel or see.”  

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

 

Det förekommer också några exempel på tidsadverbialet för … sedan där engelskans 

begrepp ago (sedan) innefattar både för ... sedan och inte liksom svenskan använder en 

tvådelad form.41 Här har alltså svenskans konstruktion påverkat den engelska genom att 

eleverna lagt till for.  

 
10. “I watched “The Ring” for about two years ago, and I’m still scared of it!” 

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

 

11. “For a long time ago where the magazine a house fot the stablehands, and the stableowner 

says that a man died there for a long time ago.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

12. “My horse diead for a month ago, but I dont saw any bird.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

Ytterligare exempel härifrån är passiv-konstruktionen som skiljer sig åt mellan svenska 

och engelska. Svenskan använder två konstruktioner för att bilda passivfraser. Antingen 

läggs ett –s till huvudverbet eller så används bli + perfekt particip av huvudverbet. 

Engelskan använder endast den senare av dessa.42 Denna skillnad märks i texterna hos 

endel elever som vill överföra svenskans s-konstruktion till engelskan.  
 

13. ”Pumpkins says be a guard to not let in ghosts in your house.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

14. “I believe in ghosts because when i was about 9 years old i was home alone and look at tv and 

suddenly the tv turn off it.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

                                                
41 Svartvik & Sager (1996), §434a, s. 408.  
42 Ibid., §93a, s. 80.  
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15. “it says that it could be colder when a ghost is near you.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

16. “I don’t think ghosts are scary, by the way yes I have seen a ghost, I didn’t threaten by it at 

all.”  

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

17. I don’t belive in ghosts, spookies or aliens and that stuffs. I think that most things can 

expanes.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

Den sista av ovanstående exempel innehåller också överföring av svenskans saker som 

där används som räknebart substantiv. I vissa fall skiljer sig svenskan och engelskans 

uppdelning av räknebara och oräknebara substantiv. Bland de substantiv som är 

oräknebara i engelskan men räknebara i svenskan hör bland andra advice (råd), cash 

(kontanter), money (pengar) och stuff (saker).43 Engelskans stuff används alltså som 

oräknebart substantiv. Samma fenomen återkommer i nedanstående mening:  

 
18. “And when i’m going to bed it’s like i’m always think about that stuffs.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

Det förekommer även transfer av svenskans och engelskans olika det i fraser utan 

korrelat. Både svenska och engelska föredrar att behandla långa och komplexa fraser och 

satser som innehåller ny information i slutet av en mening. För att kunna placera dessa 

konstruktioner i slutet av en mening används ett formellt subjekt, ett så kallat dummy 

subject som ett substitut för det egentliga subjektet som kommer senare i meningen. Det 

formella subjektet i svenska är alltid det. I engelskan används dock både it och there. När 

det egentliga subjektet är en sats används i engelskan it som formellt subjekt. Existential 

there används som formellt subjekt när det egentliga subjektet är en nominalfras och 

motsvaras av svenskans det finns.44 

                                                
43 Svartvik & Sager (1996), §159b s.143-145.  
44 Hudson, Paradis & Warren (2005), s. 103. Svartvik & Sager (1996), §210a, §211a, s. 194-195. 
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19. “It is so many questions that don’t have an answer.” 

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

 

20. “I don’t think I believe in ghost after all but I still don’t dare to look in the mirror at night and 

say “bloddy mary” three times in a row because you never know if it will be standing somone 

in the mirror or not.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

21. “I lived in a big house when I was little and before we lived there it lived a man there and he 

had told that ghost lived in the house.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

6.1.2 Lika form och betydelse, olika användning 
Inom denna kategori finns exempel på hur både svenska och engelska har samma form 

för genitiv av personer eller djur genom en s-konstruktion, men där användningen skiljer 

sig genom att engelskan använder apostrof antingen innan eller efter s:et beroende på 

singular eller plural för at beteckna gentiv. Av den anledningen har exempel där 

svenskans användning av genitiv –s utan apostof påverkat engelskan negativt placerats 

här.45  
22. ”he is the cousins father of my mothers    brothers fathers sons friends mothers 

grandfathers cousins grandson.”  

(manlig elev, årskurs 1) 

23. “And Pans labyrint, that movie is so exiting…”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

24. “Still i can’t blame parents trying to make their kids stay away from graveyards and so on, but 

it’s still silly and mean to joke about someones belief or someones hope.”  

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

25. “It’s friday, friday, the ghosts gotta get down on friday.”   

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

                                                
45 Svartvik & Sager (1996), §164-165b, s. 153-154.  
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Det sista av dessa exempel innehåller även negativ transfer av svenskans användning av 

initialgemener av bland annat veckodagar, till skillnad från engelskan som använder 

versaler. 46  

 

6.2 Vokabulär transfer  
 
Tabell 2 – Vokabulär transfer  

 Antal fel Procent (av totalt 
antal fel) 

Procent (av antal 
vokabulära fel) 

Vokabulär 80 58% 100% 
lika betydelse, olika 
form (t. ex. partikelverb) 

55 40% 69% 

lika form, olika 
betydelse (t. ex. false 
friends) 

13 9% 16% 

olika typ av uppbyggnad 
(t. ex. olika konstruktioner) 

8 6% 10% 

lika form och betydelse 
(t. ex. stavning) 

4 3% 5% 

 

6.2.1 Lika betydelse, olika form 
Precis som vid grammatisk interferens är den övervägande majoriteten av misstag 

beroende på lika betydelse och olika form. Inom denna kategori beror de allra flesta felen 

på att partikelverb skrivs med felaktigt överförd partikel från svenskan, oftast preposition. 

På det sätt har både svenska och engelska samma form genom att båda utgörs av verb + 

partikel, men olika form betyder i sammanhanget att partikeln skiljer sig mellan språken 

och det är ofta här det blir fel.  

26. ”When I here the word ghost I think on a ghost that open a door or go on a floor or knocked 

on a wall.”47 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

27. “No I don’t believe in something like ghosts, aliens och other supernatural things we on earth 

has found on.”  
                                                
46 Svartvik & Sager (1996), §466, s. 448-449.  
47 Think about/of. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: think. 
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(kvinnlig elev, årskurs 1) 

28. ”But they kept to yelled at me on my until my mother went up for the stair and ofcourse I 

followed with her because I thought she was going to yell at them.”48  

(kvinnlig elev, årskurs 1) 

29. “Eaven I don’t think on ghost or spirits, I cant look on “ghost-movies” for I dream if “ghost 

and spirits” if I look on ghost-movies.”49 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

30. ”Thats a little bit about what I think if supernatural things.”50 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

31. “It totally depends on what you mean with “ghosts.”51 

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

 

   

Inom denna kategori finns också exempel på felaktig användning av where som 

översättning av imperfekt av att vara. Detta förekommer oavsett om verbet konjugeras i 

singular eller plural.52 Viss reservation finns dock då det också kan handla om stavfel.  

32. “In pictures they look threatening but if they where real I think they would look more like 

they did when they where young or something like that.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

33. “It would actually be kind of fun if they where like humans just already dead.” 

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

                                                
48 Yell at. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: yell.  
Go upstairs. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners:  upstairs.  
Follow. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: follow.  
49 Think about/of. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: think. 
Look at. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners:  look.  
Dream about. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners:  dream2.   
50 Think about/of. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: think.  
51 Mean by. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: mean1.  
52 ”Where” används som a) frågeadverb b) relativadverb c) konjunktion. Macmillan English Dictionary for 
Advanced Learners:  where.  
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34. “I went back to the barn after a few days and and the feeling of that something was there 

where gone.”  

(kvinnlig elev, årskurs 1) 

En hel del fraser som felaktigt direktöversatts förekommer också inom denna kategori.  

35. ”But ghosts is not like that, that´s something we people have create in our mind, because we 

have booring…”53  

(kvinnlig elev, årskurs 1) 

36. “But when we had went up for the stairs we saw the door handle move up and down all by it 

self.”54 

(kvinnlig elev, årskurs 1) 

37. ”a day I and my family was home ond watch on the TV and we her a ”boooong” fdo you 

believe in ghosts?”55 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

38. “They lived in a big house at the country.”56 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

Några stavfel som kan härledas till negativ transfer förekommer också här. Detta på 

grund av att orden liknar de motsvarande på svenska men med olika stavning. Den 

svenska stavningen påverkar då den engelska.  

39. “A late night after a frightening horror-movie isn’t allways very fun, even if you are totally 

sure that ghosts don’t exist.”57 

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

                                                
53 ”Bored” används för att beskriva hur något känns (”being bored”). Kan bara användas om människor och 
djur. ”Boring” används för att beskriva saker eller situationer som tråkar ut någon (”a boring class”). 
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners:  bored. 
54 Went upstairs. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: upstairs.  
55 ”Watch” i betydelsen ”titta/se på” används utan preposition i engelska. Macmillan English Dictionary for 
Advanced Learners: watch1.  
56 “På landet” i betydelsen landsbygd översätts med ”in the country” eller ”on the countryside”. Macmillan 
English Dictionary for Advanced Learners: country; countryside.  
57 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners:  always.   
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40. “I have allways believed in them.”  

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

41. “Every time I hear a weird sound I check what it is and it’s allways a reasnible explanation.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

42. “I’m not scared of him, because I don’t think that there are any bad ghosts, I think we’re just 

missunderstanding them because they give an impression of them wanting to hurt us.”58  

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

 

Liknande transfer märks då svenska och engelska skiljer sig åt gällande särskrivning av 

ord. Vissa ord särskrivs på svenska men inte på engelska och vice versa och detta leder i 

vissa fall till negativ påverkan.  

43. “I know that we have to feel things from the real and the imagine world, to different the 

worlds from eachother but things in the imagine world just can feel so unpleasant real that 

I’m starting to wonder what is real and what is not? I’m training myself to different the worlds 

between eachother, and it’s a question about exercise I really do think!”59 

(kvinnlig elev, årskurs 9 

44. “But now, after, I think it just were the door who was a little bit old and opened by it self.”60 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

45. ”Outside an other ghosthouse near my home my friends saw a car drive without someone 

driving.”61 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

46. “That’s why we have our different movies and stories that can make it look like our world is 

special or take us to an other world that is’nt ours.”  

(kvinnlig elev, årskurs 1) 

                                                
58 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: misunderstand.  
59 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners:  each other.  
60 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: itself.  
61 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners:  another. .  
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Det finns också exempel på ord där elever konstruerat ord genom att direktöversätta dem 

och på så sätt gjort dem mer “engelska”. Det gäller framför allt ordet övernaturlig 

(supernatural) som på många ställen felaktigt översatts. Detta leder till att de får en false 

friend-karaktär utan att egentligen vara det.  

47. But even tought this happened I just think that ghost is overnatural.”62 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

48. “Maybe there is something just overnatural, like a spirit or something like that.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

49. “Nobody knows, at least something is overnatural I guess.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

50. “Ghosts ar overnatural becaus nobudy haves proof of existans.” 

(manlig elev, årskurs 7) 

51. “Then I have seen a much movies about ghosts and overnatural things like that.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

6.2.2 Lika form, olika betydelse 

Inom denna kategori finns de så kallde falska kognaterna, eller false friends som liknar 

varandra men som har två helt eller nästan olika betydelse. Dessa anses vara bland de 

svårare att bemästra vid språkinlärning.63 Här finns exempel på felaktig användning av go 

istället för walk.64  

52. ”When I here the word ghost I think on a ghost that open a door or go on a floor or knocked 

on a wall.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

                                                
62 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners:  supernatural.  
63 Lado (1957), s. 83.  
64 ”Go” används för att beteckna rörelse från en plats till en annan, med eller utan transportmedel. 
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners:  go.  
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53. “But I’m scared to go alone at the night. I can’t look at scary move because i dreaming 

nightmare.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

54. “I think I hear that someone is going on our bridge up to the house.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

Det förekommer även felaktig användning av should som används som översättning av 

skulle, ett vanligt fel på grund av deras ljudlikhet. Engelskans should uttrycker främst 

något som är lämpligt; pliktmässigt, som på svenska motsvaras av bör, borde, ska.65  

55. “The first day they should just open the door, as he reaches it, it opens without he even 

touching it.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

56. ”It was the first time ever he should go that round in just that house...”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

57. ”I also suspect of strange secrets the government dont say too the people because that should 

maybe frighten them.”  

(manlig elev, årskurs 1)  

Det finns också exempel på hur under, som i engelskan används enbart som 

rumspreposition eller adverb, används istället för during som en falsk kognat till 

svenskans under som preposition för både tid och plats.66   

58. “There are people all over the world who claim being psychics whom can speak to the dead-

and almost everyone has under their life experienced a paranormal happening.” 

(kvinnlig elev, årskurs 9) 

 

                                                
65 Svartvik & Sager (1996), §45, s. 44.  
66 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: under; during.  
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6.2.3 Olika typ av uppbyggnad 
Inom denna kategori finns exempel på negativ transfer beroende på olika typ av 

uppbyggnad mellan språken. I vissa fall är det en fin gräns mellan om det är en 

grammatisk eller vokabulär uppbyggnad, men eftersom olika grammatisk form 

behandlats under tidigare avsnitt ges här mer utrymme åt vokabulära 

konstruktionsskillnader.  

 
59. ”They think it easier to have a religion than own thoughts and opinions.”   

(manlig elev, årskurs 7) 

 

Här används egna enligt samma mönster som svenskan, vilket visar på negativ transfer då 

engelskan använder en konstruktion enligt mönstret “thoughts and opinions of their own.” 

För att motsvarande mönster ska kunna användas i engelska, att own sätts före 

huvudordet, krävs att det föregås av ett possessivt pronomen eller ett genitiv.67  

 
60. ”My friends telling me stories or something that hapenid them.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

Happen to (hända med) är ett prepositionsverb i engelska, dock kan prepositionen 

uteslutas i svenska, vilket detta är en direktöversättning av.68  

 
61. “But I think that they just dreamed a little bit or they are just little bit stupid.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

62. I’m little scared of them, because I have see’n them in movies.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

I betydelsen lite, lite grann, föregås little av obestämd artikel, a, vilket inte görs i 

svenskan. Enbart ”little” får en nekande betydelse.69 Detta verkar alltså vara en direkt 

översättning och uteslutande av artikeln på grund av svenskans användning.  

                                                
67 Svartvik & Sager (1996), §127a, s. 114.  
68 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: happen.  
69 Svartvik & Sager (1996), §287a, s. 255.  
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6.2.4 Lika form och betydelse 
Här finns exempel på ord som är kognater men som som påverkats av negativ transfer i 
stavningen.  
 

63. ”But when I see a dokumentair about earth or how all of the animals developed.” 

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

 

64. “When a horse dies is it always a speciall bird who is coming and “hanging around” the day 

after.”  

(kvinnlig elev, årskurs 7) 

6.3 Sammanfattning  
Resultaten visar att elevers inlärning av engelska påverkas genom att svenska strukturer 

används på motsvarande sätt på engelska. Svenska och engelska är båda germanska språk 

och har många grammatiska och vokabulära former gemensamt, så mycket går att direkt 

applicera från det ena språket till det andra. Dock finns skillnader och det är dessa som 

leder till svårigheter vid inlärningen och produktionen. Att negativ transfer sker och är 

synlig i elevers skriftliga produktion vittnar om att förstaspråkets (eller andraspråket i de 

eventuella fall där svenska inte är modersmål för textförfattaren) strukturer är fast rotade 

hos eleverna.70  

 Totalt sett står vokabulär transfer för den största delen interlingvistiska fel mellan 

svenska och engelska i de studerade texterna, vilket utgör 58%, motsvarande 80 unika 

exempel, av det totala antalet fel beroende på negativ transfer. Dock utgör den största 

kategorin inom grammatisk transfer, ”lika betydelse, olika form” med 35.5% av den 

totala andelen transferfel endast något färre fel än den största kategorin inom vokabulär 

transfer, ”lika betydelse, olika form” med 40%. Det skiljer alltså sex exempel i antal 

mellan kategorierna ”lika betydelse, olika form” inom både vokabulär och grammatisk 

transfer av vilket slutsatsen kan dras att det är inom denna kategori negativ transfer 

förekommer i största mån. Det överensstämmer väl med Lados tes om att något av det det 

svåraste vid andraspråksinlärning är de strukturer som delvis överlappar varandra i de 

båda språken men som inte helt överensstämmer i användning, betydelse eller form.71 

Denna studie visar att i den mån negativ transfer förekommer sker det främst då 

                                                
70 Luo & Gao (2011), s. 507. 
71 Lado (1957), s. 59, 83-84.  
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motsvarande betydelse från svenska till engelska eftersträvas, men då detta uttrycks 

syntaktiskt annorlunda eller med vokabulär som till formen liknar varandra används 

felaktigt.    

 Av resultaten framgår att det framför allt är grammatiska mönster som preposition 

+ att-satser, bisatsordföljd, passivkonstruktion och det i satser utan korrelat samt 

vokabulära strukturer som partikelverb och idiomatiska uttryck och fraser där negativ 

transfer oftast förekommer.  

 

7. Diskussion 

7.1 False Friends 
Lado menar att de falska kognaterna utgör en av de svåraste delarna i 

andraspråksinlärning.72 Detta syns inte i denna undersökning. Dock kan det vara så att det 

vid receptiv användning blir mer påtagligt att falska kognater vållar problem. Denna 

undersökning studerar endast producerat språk, och då enbart skrift, och det faktum att 

denna studie inte ger underlag för teorin om falska kognaters svårighet behöver därför 

inte heller falsifiera den. Falska kognater kan göra sig mer uppenbara när det gäller 

exempelvis översättning. Dock finns det exempel på ordpar som verkar lika men som har 

olika betydelse, eller olika användning, vilket visar att de gör sig gällande även i språklig 

produktion.   

 

7.2 Konsekvenser för pedagogisk verksamhet  
Med resultaten i åtanke kan man fråga sig vilka konsekvenser detta får för 

undervisningen i engelska. Svenska elever står sig väl i jämförelse med europeiska 

jämnåriga. Dock är det just skrivandet vars resultat hamnar lägre än de receptiva 

förmågorna läsa och lyssna. För att stärka Sveriges elevers redan goda engelskkunskaper 

och förbättra deras resultat i kommande europeiska mätningar krävs bättre undervisning. 

Ett sätt att förbättra elevernas kunskap i engelska kan vara att hjälpa dem erövra engelska 

former för att undvika ”svengelska” genom negativ transfer i deras produktion. Samtidigt 

bör man inte se negativ transfer som enbart dåligt och tecken på dålig språkförmåga, då 
                                                
72 Lado (1957), s. 83-84. 
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det är en del av elevens interrimspråk. Transfer kan också vara en kognitivt smart väg till 

språkkunskaper och en nödvändig ställning varpå dessa kan byggas.73  

 För att hjälpa eleverna att stärka sina engelskkunskaper bör man i ljuset av denna 

undersökning se dels på språket som en helhet och dels som förknippad med 

förstaspråket. Att lära ut enbart isolerade delar så som verb utan tillhörande partiklar, 

eller lösryckta grammatiska element kan leda till felaktig ”pusselläggning” vilket denna 

undersökning visar exempel på. Om man lär sig vokabulär som glosor finns risken att 

man vid produktion sätter ihop varje del på samma sätt som i modersmålet eftersom det 

är det man har som jämförelsegrund. Det ger då utslag i de felaktiga 

meningsuppgyggnader, verbfraser eller uttryck som resultatet i undersökningen visar. Det 

ger en fragmentarisk språkuppfattning. För att undvika detta bör man hjälpa eleverna att 

ge dem en god känsla för hur målspråket fungerar, så att dess strukturer är mer självklara 

än modersmålets. Detta kan göras bland annat genom att eleverna får lära sig 

sammanhang i språket och dess uppbyggnad. Exempelvis partikelverb utsätts för 

interferens på grund av osäkerhet vid val av preposition: detta kan avhjälpas genom att 

lära dem som helheter.  

 Jag tror även att språkundervisningen skulle gynnas av att erkänna språkets 

kulturella kontext i större utsträckning. Som Luo och Gao påstår är ett språk starkt 

förknippat med en kulturell identitet och kan därför inte tillägnas isolerat.74 

Andraspråksinlärning, i detta fall med engelska som målspråk, kan därför inte ske ”på 

svenska”, alltså utifrån en svenskspråklig kontext. En anledning till att negativ transfer 

sker kan vara att engelska element plockas ur dess sammanhang och förstås och används 

utifrån en svensk kontext. Att hjälpa eleverna till att kliva ur den svenska kontexten och 

börja tänka på engelska i enlighet med målspråkets hela sammanhang kan vara en 

bidragande nyckel till mer framgångsrik andraspråksinlärning.  

 Detta behöver dock inte stå i kontrast till en kontrastiv undervisning. Att 

uppmärksamma och medvetandegöra eleverna om skillnader i de båda språken kan hjälpa 

dem att få en god språkkänsla för målspråket och förstå att och på vilket sätt första- och 

andraspråket skiljer sig i användning. Detta går också i linje med Lados betoning på 

                                                
73 Luo & Gao (2011), s. 507.  
74 Ibid. s. 509.  
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vikten av just det kontrastiva i andraspråksinlärning då han menar att man genom att vara 

medveten om skillnaderna mellan språken kan förutspå svårigheter i 

inlärningsprocessen.75 Som lärare bör man alltså ha en uppfattning om språkens olikheter 

och likheter för att förstå elevernas språkliga utveckling. Men det kan också vara av vikt 

att medvetandegöra andraspråkseleverna om skillnader mellan språken vilket kan hjälpa 

dem att själva se och förstå hur de båda språken är uppbyggda.  

 

8. Konklusion  
Jag har i denna uppsats studerat hur språklig transfer från svenska påverkar engelsk 

skrivproduktion negativt. Sammanlagt 78 elevtexter har studerats utifrån vilka resultatet 

har åstadkommits. Av dessa texter visar 57 stycken något eller några av de totalt 137 

exemplen på negativ språklig transfer. Det kan tyckas vara en oansenlig summa, men 

med tanke på att detta enbart är de svensk-engelskt interlingvistiska felen ställs summan i 

ett annat ljus. Totalt 70% av elevtexterna innehåller alltså drag av negativ transfer vilket 

visar att det är vanligt förekommande bland elever, även efter att ha studerat engelska 

under minst 4 år.  

 Studien var begränsad till att studera skriftlig språkproduktion och det vore av 

intresse att studera språkets samtliga delar, alltså även läs- och hörförståelse samt verbal 

produktion, för att på så sätt också ge en mer rättvisande och fullständig bild av 

svenskans påverkan på engelskan. Det vore för engelskundervisningens skull av värde att 

studera dels hur de olika språkfärdigheterna generellt påverkas av svenska, dels att 

studera hur individuella elever överför språkliga mönster inom de olika fördigheterna.  

 Uppsatsen har i sin analys inte heller gjort en uppdelning mellan hur frekvent 

negativ transfer sker i olika årskurser, utan samtliga årskurser har analyserats tillsammans 

som en helhet. Inte heller har hänsyn tagits till huruvida transfer förkommer olika mycket 

i flickors och pojkars skrivande. Det vore också av intresse att studera dessa fenomen 

separat. I pedagogiskt syfte skulle sådana studier kunna bidra till ökad kunskap om 

språklig transfers påverkan i olika åldersgrupper och mellan könen.    

                                                
75 Lado (1957), s. 58-59. 
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 Som lärare bör man vara medveten om modersmålets både positiva och negativa 

påverkan på målspråket. Det kan vara till hjälp eller stjälp och som lärare bör man se 

sambanden mellan dess påverkan på målspråket. Denna studie ämnade studera hur 

svenska påverkar engelska utan hänsyn till om textförfattarna har annat modersmål än 

svenska. Som lärare bör man dock i högsta grad ta hänsyn till elevernas modersmål och 

om möjligt använda elevernas modersmål som en del av undervisningen eftersom 

modersmålet är det man behärskar bäst och ofta bygger nya språkkunskaper på. En 

intressant studie skulle vara att jämföra om och i så fall hur elever i svensk skola med 

annat modersmål än svenska överför språkliga mönster, antingen från modersmålet eller 

från svenskan, i engelskan. Att jämföra varje representerat språk i den svenska skolan 

vore oerhört omfattande, men det skulle ändå kunna ge en bild av hur elever som lär sig 

ett andraspråk från ett annat andraspråk använder detta andraspråk som medel för 

inlärningen. I en mångkulturell miljö som Sverige, där många språk används dagligen, 

vore det av värde att studera hur elever med olika modersmål behärskar engelska, särskilt 

då undervisningen sker på annat språk än modersmålet.   

 Slutligen vill jag understryka att negativ transfer från modersmålet (eller från 

svenska som andraspråk) endast är en del av engelskundervisningen och tillägnandet av 

språket. Dess påverkan ska inte negligeras, inte heller överdrivas. Att lära sig ett språk 

har många dimensioner, och att som lärare eller som elev fokusera för mycket på en viss 

företeelse eller svårighet i inlärningen bidrar knappast till glädje eller framgång i 

inlärningen. Denna studie visar att negativ transfer är vanligt förekommande i elevers 

skrivande, men bör för den skull inte ta omotiverat stort utrymme i undervisningen. 

Språkinlärning innehåller många svårigheter att bemästra, varav detta är en. Jag hoppas 

dock med denna uppsats kunna medvetandegöra språklärare om fenomenet negativ 

transfer i språkinlärningen och att dess bidrag i undervisningen kan vara till hjälp att 

identifiera och övervinna negativ transfer för att på så sätt förbättra elevers 

engelskkunskaper.     
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