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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete har varit att titta närmare på vilka morfologiska och syntaktiska 

avvikelser som förekommer i uppsatser skrivna av tysk- respektive engelsktalande studenter 

som har läst svenska motsvarande nivå A1 på universitetet. Detta för att se om avvikelserna 

kan förklaras med hjälp av den typologiska markeringsgraden av de grammatiska 

strukturerna. I undersökningen användes en analysmetod som grundar sig i 

markeringsdifferentialhypotesen (MDH). MDH kan hjälpa lärare att förutspå och förstå 

eventuella svårigheter vid inlärningen av ett främmande språk. I föreliggande undersökning 

analyserades de avvikande grammatiska strukturerna, en till varje struktur motsvarande 

korrekt svensk fras och en översättning av strukturen till tyska respektive engelska. Analysen 

av materialet visar på skillnader i markeringsgraden mellan de svenska och tyska resp. 

engelska fraserna. Med hjälp av markeringsgraden kan förklaringar hittas som till viss del 

belyser varför avvikelser från standardspråket förekommer. 

 

Sökord: typologisk markering, svenska som andraspråk, markeringsdifferentialhypotes 
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2 INLEDNING 

 

År 2012 kom ca 7500 freemovers dvs. utländska studenter som inte var utbytesstudenter till 

Sverige för att studera på universitet och högskolor (Välfärd 4/2013). Förutom alla 

freemovers kom ett stort antal utbytesstunder till de olika lärosätena i landet. Många av dessa 

studenter vill lära sig svenska under sin tid här i Sverige och många universitet och högskolor 

erbjuder olika kurser i svenska för nybörjare, bl.a. Luleå tekniska universitet (Ltu) som tog 

emot 442 inresande studenter år 2013 (Årsredovisning Ltu 2013).  

 

Att leva i ett nytt land är ett stort äventyr för många av dessa studenter och många, speciellt 

utbytesstudenter kommer till Sverige för att de vill lära känna landet som är känt för sin 

fantastiska natur, den svenska kulturen och det exotiska klimatet i norr. Att lära sig ett nytt 

språk som vuxen innebär mycket arbete och tid och det är inte många vuxna 

andraspråksinlärare som når samma språkliga nivå som en förstaspråkstalare. Det finns 

omdiskuterade teorier om mognadsbegränsningar vid språkinlärning. Critical period 

hypothesis efter Lennberg (Abrahamsson & Hyltenstam 2004) är en sådan teori. Enligt denna 

teori ändras själva inlärningsprocessen efter en viss ålder och inlärningen sker på en mer 

teoretisk grund och på ett medvetet sätt. Även om det inte med säkerhet kan sägas att dessa 

begränsningar finns sker inläringen av ett nytt språk i vuxen ålder oftast på ett annat sätt än i 

tidig ålder. Detta betyder att undervisningen måste ge inläraren förutsättningarna som krävs 

för att nå bästa möjliga resultat. 

 

Jag har själv kommit till Sverige som vuxen och lärt mig svenska. Jag vet vad det innebär att 

lära sig ett helt nytt språk, vilken tid det tar, vilka olika utvecklingssteg man går genom och 

vilka svårigheter som finns. Men även vilken tillgång det är när man kan tala två eller fler 

språk. I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med att lära andra vuxna ett nytt språk, först enbart 

med undervisning i tyska och sedan några år tillbaka även i svenska. Att arbeta med 

människor från hela världen som vill lära sig svenska är fantastiskt. Att få vara med från 

början och se vilka framsteg inlärarna gör på väldigt kort tid är spännande och givande. I den 

här uppsatsen har jag valt att titta närmare på olika uppsatser skrivna av engelsk- respektive 

tysktalande studenter som läste Svenska för nybörjare1 och Svenska för nybörjare 2 på Ltu år 

2013/2014. Det ska undersökas vilka grammatiska avvikelser
1
 som förekommer i uppsatserna. 

Förhoppningen är att jag själv och mina kollegor som arbetar med nybörjarundervisningen i 

svenska ska kunna dra nytta av resultatet i föreliggande arbete och i förlängningen kunna 

förbättra undervisningen ytterligare i framtiden.  

                                                             
1 I uppsatsen används avvikelser i stället för fel eller felaktigheter.  Med  avvikelse åsyftas strukturer 

som inte håller sig till standartspråkets grammatiska regler. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Syftet med undersökningen är att se vilka morfologiska och syntaktiska avvikelser som 

uppstår i texter skrivna av studenter som har läst Svenska för nybörjare motsvarande nivå A1 

och att utröna om avvikelserna i strukturerna kan förklaras med hjälp av den typologiska 

markeringsgraden. Det ska undersökas hur markeringsgraden ser ut i en motsvarande korrekt 

svensk fras och i översättningen av frasen till engelska eller tyska. Undersökningen syftar till 

att bättre förstå vilka svårigheter som kan uppstå vid inlärningen av svenska som andraspråk. 

 

Frågeställningar: 

Vilka syntaktiska och morfologiska avvikelser förekommer i texter skrivna av 

universitetsstudenter som har läst Svenska för nybörjare 1 och Svenska för nybörjare 2 vid 

Ltu när det gäller de grammatiska strukturerna som har varit del av kursinnehållet? 

 

Vilka likheter och/eller skillnader finns det i den typologiska markeringsgraden mellan den 

avvikande svenska frasen, en motsvarande korrekt svensk fras och den engelska respektive 

tyska översättningen av frasen? 

 

Kan skillnaderna i den typologiska markeringsgraden ge en förklaring till några av de 

syntaktiska och morfologiska avvikelserna som förkommer i de undersökta 

studentuppsatserna och vad kan man som lärare i så fall dra för slutsatser av detta för arbetet 

med svenska som nybörjarspråk? 
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3 TEORETISK BAKGRUND 

3.1 Språktypologi 

 

Språktypologin är en relativ ny gren inom språkforskningen. Den har visserligen sitt ursprung 

i 1800-talet men på den tiden dominerades den av den historisk-jämförande språkforskningen. 

Språktypologi som vi känner till idag har först vuxit fram de senaste 60 åren. Enligt 

Andersson (2001) är syftet med språktypologisk forskning att "söka efter formella likheter 

mellan språk och efter hand gruppera dem i olika klasser eller typer" (ibid, s. 11). I denna typ 

av forskning vill man undersöka så många språkliga företeelser i så många olika språk som 

möjligt. De olika delarana som ingår i en språktypologisk undersökning ska i sin helhet kunna 

ge möjligheten att se likheter och skillnader mellan olika språk. Vanligen börjar en typologisk 

undersökning med en genetisk klassifikation där man undersöker till vilken språkfamilj ett 

språk hör (Philipsson 2004). Därefter följer exempelvis en ekologisk klassifikation där man 

tittar på antal talare av språket som modersmål (L1) och/eller andraspråk (L2), var i världen 

språket talas och vilket skriftsystem som används. Vidare kan en morfologisk undersökning 

genomföras där språket klassificeras utifrån hur morfemen kan kombineras i språket. En 

annan klassifikationsmöjlighet utgår från syntaktiska variabler, dvs. om språken exempelvis 

tillhör SVO-, VOS- eller SOV-språken
2
. Även fonologiska skillnader kan undersökas. I en 

sådan undersökning kan frågeställningen bl.a. vara vilka språkljud som förekommer i språket 

eller hur många konsonanter ett språk kan ha i följd. 

 

I den här uppsatsen kommer syntaktiska variabler samt morfologiska aspekter vara i fokus. 

Det ska utrönas om typologiska skillnader och likheter i markeringsgraden
3
 kan ge en 

förklaring till uppkomsten av olika grammatiska avvikelser från standardspråket vid 

inlärningen av svenska. 

 

3.1.1 Genetisk och ekologisk klassifikation 

 

Det finns ca 6500 kända språk i världen.
4
 Den största språkgruppen utgörs av mandarin som 

talas av 845 miljoner människor. Spanska och engelska är ungefär lika stora och kommer på 

plats två och tre i världen. Av de europeiska språken ligger tyska med ca 90 miljoner talare 

ligger på plats tolv i världen och svenska med sina nästan 10 miljoner talare ligger på plats 88. 

  

Det finns många olika språkfamiljer i världen. Den språkfamilj som hittills är bäst undersökt 

är den indoeuropeiska (Andersson 2001). Den indoeuropeiska språkfamiljen delas in i nio 

olika grenar. Till dessa hör bl.a. de keltiska, germanska, romanska, grekiska och indoiranska 

språken. Den germanska språkgrenen delas i sin tur upp i tre olika grupper: östgermanska, 

västgermanska med engelska och tyska och nordgermanska dit de nordiska språken som 

                                                             
2 S=subjekt; V=verb; O=objekt; ett SVO språk är ett språk där den huvudsaktliga ordföljden i 

huvudsats är subjekt – verb – objekt, i ett VOS språk kommer verbet före objekt och subjekt. 
3 Begreppet typolotisk markering förklaras ingående i kapitel 2.4 Typologisk markering. 
4
 http://www.ethnologue.com/web.asp (2014-12-10) 
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svenska hör. Svenska, tyska och engelska har därmed gemensamma rötter vilket fortfarande 

kan ses bl.a. i morfologi, fonologi och ordförråd, som följande exempel tydliggör: moder - 

Mutter - mother; fader - Vater - father; bror - Bruder - brother; gräs - Gras - gras; leva - leben 

- live. Alla de tre språken använder sig av det latinska skriftsystemet. 

 

3.1.2 Morfologisk klassifikation 

 

Enligt morfologisk klassifikation "definieras språken typologiskt utifrån hur morfem kan 

kombineras på respektive språk" (Philipsson 2004, s. 120). Språken delas då in i olika 

grupper. I analytiska språk som exempelvis kinesiskan motsvaras varje morfem av ett ord och 

det förekommer inga böjningsformer. Språk som tyska och svenska där böjningsformer 

förekommer hör till de syntetiska språken. Här kan olika morfem tillsammans med ordets 

stam bilda olika böjningsformer av ett ord. Bland de syntetiska språken finns stora skillnader 

och därmed olika klassificeringar. Det finns polysyntetiska språk där ett helt påstående kan 

kombineras till ett ord, vilket förekommer i inuitska. Det finns agglutinerande språk som 

turkiskan där varje morfem kan identifieras eftersom de hakas på varandra. Dessutom finns 

det flekterande språk där morfemen inte är lätta att identifiera längre eftersom de smälter 

samman i ordet och här förekommer inre böjning. Att placera svenska, tyska och engelska i 

detta klassificeringssystem är inte helt enkelt. Få språk är helt entydiga, istället visar de upp 

drag från olika kategorier. Svenska innehåller både agglutinerande och flekterande drag, 

vilket kan ses i exempelvis adjektivändelserna (agglutinerande) eller starka verb 

(flekterande).
5
 Samma sak gäller för tyskan. Både tyska och svenska visar även upp 

analytiska drag i ord som prepositioner och konjunktioner som aldrig förändras. Engelskan 

däremot visar fler analytiska drag än tyska och svenska. Detta visar sig exempelvis i att 

engelskan har fler oböjda ord, som den bestämda artikeln the, än tyskan och svenskan. Vidare 

har engelskan inte heller böjning av adjektiv eller genitiv -s annat än vid namn. Samtidigt har 

engelskan agglutinerande drag, t.ex. får alla verb i tredje person singular ändelsen -s. 

 

3.2 Typologisk markering 

 

Andraspråksforskningen dominerades länge av ett kontrastivt synsätt i vilket man jämför 

talarens modersmål (L1) med andraspråket (L2). Med hjälp av denna typ av jämförelse trodde 

man sig kunna förutspå alla svårigheter som skulle kunna uppträda vid 

andraspråksinlärningen. Abrahamsson (2004) skriver att kontrastiv analys-hypotesen (CAH), 

som denna metod kallas, ”predicerade svårigheter på områden där L1- och L2-system skiljer 

sig mycket åt, medan minimala eller inga svårigheter skulle föreligga på områden där L1 och 

L2 är snarlika eller identiska” (s. 87). Detta innebär att alla avvikelser som en 

andraspråksinlärare gör i sitt nya språk anses bero på att modersmålet påverkar 

inlärningsprocessen. Att CAH inte räcker till för att förklara alla avvikelser som uppstår vid 

inlärningsprocessen insåg man ganska tidigt och en ny metod som bättre skulle kunna förklara 

svårigheterna utvecklades. Denna metod kallas för markeringsdifferentialhypotes (MDH). De 

                                                             
5
 Här följer några exempel för: adjektivändelser (agglutinerande): stor, stort, stora och starka verb (flekterande): 

gå - gick - gått. 
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grundläggande målen med denna metod är samma som för CAH dvs. att kunna förklara vilka 

problemområden som en inlärare kommer att möta vid inlärningen av ett nytt språk (Eckman 

1985). Men skillnaden mellan CAH och MDH är att man med hjälp av MDH bättre kan 

förklara svårigheter i inlärningsprocessen som uppstår trots att det inte finns några eller ringa 

skillnader mellan L1 och L2 samt att det inte uppstår några svårigheter trots att det finns stora 

skillnader mellan L1 och L2. MDH föreslår därför att svårighetsgraden vid 

inlärningsprocessen motsvarar den typologiska markeringsgraden. Ett exempel för typologisk 

markering är förhållandet mellan två nära besläktade strukturer i samma språk: en struktur (X) 

är mer markerad än en annan struktur (Y) om man kan utgå från antagandet att om X 

förekommer i språket så förekommer även Y men om Y förekommer så förekommer inte 

nödvändigtvis X. Detta betyder exempelvis att om ett språk har en pluralform (X) så har det 

även en singularform (Y) men om ett språk känner till singularform (Y) betyder det inte 

nödvändigtvis att det finns en pluralform (X) i språket. Förhållandet mellan singular och 

plural blir följande: singular ˂ plural vilket betyder att plural är mer markerad i förhållandet 

till singular. Utifrån sådana påståenden kan man efter Greenberg (Croft 1990) formulera ett 

antal universella antagenden om olika språkliga strukturer, s.k. universalier. Utsagor om 

markeringsgraden i sin tur bygger på dessa universalier. Det nya med MDH var därmed att 

man inte bara kunde förutse att svårigheter möjligtvis skulle uppträda men att man även 

kunde göra olika antaganden över graden av svårigheterna.  

 

Däremot kunde denna metod inte helt förklara varför vissa inlärare i sitt målspråk använder 

sig av en omarkerad struktur till att börja med trots att den mer markerade strukturen 

förekommer i inlärarens L1 (Eckman1991). Man började därför undersöka sk. interlanguages 

dvs. interimspråk. Utifrån detta vidgades så småningom teorin om MDH till teorin som går 

under namnet Interlanguage Structural Conformity Hypothesis (SCH). Som vi vet bygger 

antaganden enligt MDH både på universalier och på skillnaden mellan L1 och L2. Teorin om 

SCH bygger däremot sina antagenden enbart på universalier. Eckman (1991) säger att 

interimspråk lyder under samma universella principer som L1. Det borde därför enbart räcka 

med att se på markeringsgraden i målspråkets strukturer för att kunna se vilka svårigheter som 

skulle kunna förväntas vid språkinlärningen. 

 

Vill man undersöka graden av typologisk markering kan man jämföra två eller fler olika 

strukturer som har ett nära sammanhang. Ett exempel för en sådan struktur är singular- och 

pluralform i svenskan. Skillnaden mellan substantiv i singular och i plural är att pluralformen 

oftast bildas genom att tillägga olika pluralsuffix till stammen: en bil (sg) – två bilar (pl). 

Pluralformen har fler morfem än singularformen och anses därför vara mer markerad, 

förhållandet dem emellan är följande: singular ˂ plural. Detta stämmer inte bara i svenskan 

men i många andra språk som har både singular- och pluralformer.  

 

Det finns olika kriterier som möjliggör antaganden om vilka strukturer som är mer eller 

mindre markerade (Croft 1990). Dessa kriterier kan sammanfattas i tre huvudtyper som är 

strukturella kriterier, förekomst och frekvens. När det gäller strukturella kriterier tittar man på 

hur många morfem som används för att uttrycka den undersökta strukturen. Ju fler morfem en 

struktur har desto mer markerad är den. Nästa kriterium, förekomst, kan delas upp i 
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morfologiska och syntaktiska kriterier. Ett exempel för ett syntaktiskt kriterium är antalet 

syntaktiska kontexter som en grammatisk struktur kan uppträda i. Det sista kriteriet är 

frekvens där man exempelvis tittar på hur ofta en struktur förekommer i en text eller i hur 

många språk som strukturen finns. Ju högre frekvens desto mindre markerad är en struktur. På 

så sätt kan man komma fram till ett antal strukturer och deras inbördes markeringsgrad, 

exempelvis: numerus: singular ˂ plural ˂ dual ˂ trial; genus: maskulin ˂ feminin ˂ neutrum; 

person: 3:e person ˂ 1:a person ˂ 2:a person. 

 

3.3 Processbarhetsteorin 

 

Det är inte ovanligt att andraspråksinlärare använder sig av andra grammatiska strukturer än 

modersmålstalare (Håkansson 2004). Denna företeelse har länge förklarats med att 

andraspråkinläraren påverkas av sitt eget modersmål, dvs. tvärspråklig transfer. Men denna 

teori är inte tillräcklig för att förklara alla avvikelser som uppstår i språkinlärningsprocessen. I 

Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt processbarhetsteorin diskuterar 

Håkansson Pienemanns processbarhetsteori och hur den kan användas för att förklara 

utvecklingen av grammatiska strukturer vid inlärningen av svenska. Processbarhetsteorin 

försöker förklara vissa givna inlärningsordningar. Man utgår ifrån att språkinlärning sker via 

vissa utvecklingsnivåer. Inläraren kan först ta till sig nästa nivå när den lägre nivån har 

automatiserats. Så består den första nivån exempelvis av att inläraren kan använda enstaka ord 

i oböjd form. I nästa nivå kan dessa ord sedan användas i plural, bestämd form, i presens och 

preteritum. På nivå tre klarar inläraren av kongruens inom olika fraser dvs. adjektiv som böjs 

efter huvudordet. På nivå fyra utvidgas kongruensen till olika fraser inom en sats och på den 

femte och sista nivån kan inläraren processa grammatisk information mellan satser och 

därmed också skilja på huvudsats och bisats. Håkansson menar att ”förmågan att processa på 

en viss nivå i ett språk inte kan överföras till det andra språket, utan att man måste bygga upp 

processningskapacitet på nytt för varje nytt språk man lär sig.” (ibid. s. 162) Hon säger att 

inläraren bara ”klarar av att producera sådana konstruktioner som de kan processa” (ibid, s. 

154) och att inläraren gradvis automatiserar olika grammatiska strukturer och därmed har 

möjligheten att nå nästa högre nivå. 

  

3.4 Svenska för nybörjare på Ltu 

 

Nästan alla utländska studenter som kommer till Luleå tekniska universitet läser en eller två 

kurser i svenska för nybörjare. Universitetet i Luleå erbjöd under läsåret 2013/2014 bl.a. 

Svenska för nybörjare 1 och Svenska för nybörjare 2. Innehållet i dessa kurser motsvarar nivå 

A1 på Europarådets nivåskala. Sammanlagt får studenterna 7,5 hp om de läser båda kurserna 

och kurserna motsvarar därmed 25 % studietakt på en termin dvs. 10 timmars studier per 

vecka. Studenterna som har skrivit texterna som undersöks i den här uppsatsen har läst 

kurserna Svenska för nybörjare 1 och Svenska för nybörjare 2 och förväntas därmed ha 

uppnått nivå A1.  
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I undervisningen på Ltu används textboken Rivstart A1+A2 (Levy Scherrer & Lindemalm 

2007). I Svenska för nybörjare 1 och 2 arbetar deltagarna genom kapitel 1 till 7 i boken. I 

kursen ingår följande grammatiska strukturer: 

 

Tabell 1: Det grammatiska strukturerna som ingår i Rivstart A1+A2 (Levy Scherrer & Lindemalm 2007) kapitel 

1-7. 

Verbfraser: 

 Verb i presens 

 Verbets position 

 Verb i imperativ 

 Hjälpverb i presens med huvudverb i 

infinitiv 

 Verb i preteritum 

 Placering av ”inte” och satsadverb i 

huvudsats 

 Påståenden med rak och omvänd 

ordföljd 

 Frågor med frågeord såsom varifrån, 

var, när, hur, vilken, vilket, varför 

 Ja/nej- frågor 

 Adverbets position 

 Inversion 

Nominalfraser: 

 Substantiv i singular obestämd och bestämd 

form 

 Substantiv i plural obestämd och bestämd 

form 

 Adjektiv i obestämd form singular och plural 

i attributiv och predikativ ställning 

(kongruens) 

 Adjektivens komparativ 

 Tidsuttryck (exempelvis igår, förra veckan) 

 Rumsprepositioner (exempelvis i, vid) 

 Personliga pronomen i subjektsform 

 Demonstrativa pronomen i singular 

 Possessiva pronomen 

 Relativpronomen ”som” (men bisatsordföljd 

ingår inte i kursen) 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

 

Anders Philipsson börjar sin artikel Svenskans morfologi och syntax i ett 

andraspråksperspektiv (2004) med en kort tillbakablick på utvecklingen inom 

språkforskningen. Han menar att den kontrastiva synen har varit tongivande i början. Men den 

senaste tiden har frågeställningar kring interimspråk och psykolingvistiskt inflytande på 

språkinlärningen hamnat i förgrunden. Förstaspråkets betydelse har tonats ner, däremot är det 

mycket viktigt att ha god kännedom om förstaspråkets och målspråkets struktur och 

uppbyggnad. Philipsson presenterar olika sidor av en typologisk undersökning såsom 

genetisk, morfologisk och syntaktisk klassifikation men ur ett målspråksperspektiv. 

Philipsson beskriver förhållandet mellan olika ordföljdsmönster i svenskan. Han ger flera 

exempel på hur olika satser kan tolkas och menar sammanfattningsvis att ”svenskans 

grundläggande ordföljd är alltså SVO, även om andra kombinationsmöjligheter” (s.123) 

förekommer. Vidare redovisas en modell som går tillbaka på ett projekt som heter ZISA. 

Enligt denna modell sker inlärningen av topikalisering
6
 med inversion i tre stadier: 1:a 

stadium: rak ordföljd och ingen topikalisering, 2:a stadium: topikalisering utan inversion, 3:e 

stadium topikalisering med inversion. 

 

 

William Croft (1990) beskriver typologisk markering som ett viktigt verktyg för 

språkforskaren eftersom den är ett medel för att jämföra olika strukturella egenskaper mellan 

språken. Han diskuterar svårigheterna med en tvärspråklig jämförelse och ger exempel på 

olika problem som kan uppstå vid språkjämförelser såsom förståelsen av begreppet ”subjekt” 

som inte går att använda på alla språk. Vidare beskriver Croft typologisk klassificering som 

processen där man beskriver olika lingvistiska strukturer som finns inom språken för olika 

grammatiska parametrar. Croft tittar närmare på Greenbergs språkliga universalier, 

exempelvis på implikativa universalier där man formulerar regler liknande denna: om X 

förekommer i ett språk så förekommer även Y dvs. om plural finns i ett språk så finns även 

singular. Teorin kring typologisk markering består av två delar. För det första handlar det om 

olika bevis för markeringsmönster och för det andra handlar det om själva 

markeringsmönstren. När det gäller markeringsmönster så ansåg man länge att det var frågan 

om vilken struktur som är markerad och vilken som är omarkerad, men senare forskning har 

visat att man snarare måste se förhållandet mellan olika strukturer som i följande exempel: ”A 

är mera markerad än B men B är mindre markerad än C”.  

 

 

En av de senaste böckerna inom språktypologin är Roger Källströms bok Svenska i kontrast. 

Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik som publicerades 2012. Källström börjar sin 

bok med ett "utifrånperspektiv" på svenska språket för att ge "nya insikter om svenskan" (s. 

                                                             
6 Begreppet topikalisering betyder att satsen indleds med en annan satsdel än subjektet. Begreppet 

inversion betyder omvänd ordföljde dvs. att subjektet måste flyttas till positionen efter det finita 

verbet i satser som är topikaliserade eftersom det finita verbet alltid måste stå i position 2 i svenskan. 
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28). Han vill med boken ge lärare i svenska som andraspråk kunskaper om de problem som 

kan uppstå för inläraren. Han väljer 15 vanliga invandrarspråk i Sverige för att beskriva 

skillnader och därmed svårigheter mellan dessa språk och svenska. I sin undersökning tittar 

han bl.a. på nominalfraser, adjektivfraser, verbfraser och syntax. Avslutningsvis ställer 

Källström frågan vilken betydelse lärarens kunskaper om språktypologin kan ha för 

inlärningsprocessen av svenska som andraspråk. Han konstaterar bl.a. att ett kontrastivt 

synsätt inte fungerar i heterogena grupper som oftast förekommer i svenska som 

andraspråksundervisningen på exempelvis sfi. Det är enklare i grupper med ett gemensamt 

förstaspråk som i skolans engelskundervisning. 

 

I Linguistic Typology (2001) börjar Jae Jung Song att ge en introduktion i typologin. Bl.a. 

beskriver Song hur en typologisk analys går till, vad universalier är och vilka problem som 

kan uppstå vid typologiska analyser. Song förklarar vidare vad grundläggande ordföljd är och 

diskuterar olika studier gjorda på ordföljden. Där ställer sig Song kritisk till en del av 

Greenbergs universalier eftersom hans utsagor enligt Song baseras på en för liten databas. 

Vidare tittar Song närmare på kasusmarkering där han utgår från kopplingen mellan 

ordföljden och frågan ”who is doing X to whom” (s. 138). Song tittar sedan närmare på 

relativsatser och kausativ för att därefter titta på tillämpningen av typologin inom andra 

områden av lingvistiken. Avslutningsvis diskuterar Song olika europeiska synsätt på 

typologin i motvikt till den amerikanska skolan som till stor del bygger på Greenbergs 

forskning. 
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5 METOD  

 

5.1 Undersökningens material och urval 

 

I denna studie undersöks tio texter som är skrivna av tio studenter som läste Svenska för 

nybörjare 1 och Svenska för nybörjare 2 vid Luleå tekniska universitet under läsåret 

2013/2014. Jag har själv undervisat några grupper som läste dessa kurser och en del av 

studentuppsatserna som ingår i undersökningen är skrivna av mina egna studenter. Texterna 

skrevs efter att kurserna avslutades och ingick i den skriftliga examinationen. Alla studenter 

visst i förväg att en del av den skriftliga tentamen bestod av att skriva en text på svenska. Alla 

studenter kunde träna på tentamen med hjälp av gamla tentamen som fanns tillgängliga på 

kursens virtuella klassrum. Ämnet för uppsatsen var: ” Skriv en text om din tid i Sverige”. 

Ämnet var inte bekant i förväg. Uppsatsen skulle omfatta minst 80 ord men kunde vara 

längre. Studenterna tilläts inga hjälpmedel och de hade ca en timme för att utföra uppgiften. 

Studenterna som deltog i kursen kom från många olika länder i världen. Att en del av 

uppsatsskrivarna var mina egna studenter anser jag inte vara något problem. Alla uppsatser 

skrivna av tyskspråkiga och engelskspråkiga studenter kopierades innan respektive lärare 

började med att rätta tentamen. Alla uppsatser anonymiserades och det valdes slumpvis fem 

uppsatser av tyskspråkiga och fem uppsatser av engelskspråkiga studenter. 

 

Vid en typologisk undersökning är frågan om valet av material mycket viktig. För att kunna 

göra en undersökning där man kan dra slutsaser som sedan kan generaliseras krävs det ett 

stort underlag som kan ge statistiskt signifikanta svar (Croft 1990). När det gäller valet av 

material så kan ingen språkforskare uppnå en L1-talares språkliga nivå i alla språk som ingår i 

hans eller hennes forskning (ibid.). Detta i sin tur betyder att man som forskare alltid får 

förlita sig på hjälp från andra L1-talare och specialister i de undersökta språken. För att bättre 

hantera dessa problem har jag bestämt mig för att enbart undersöka studentuppsatser skrivna 

av personer som har engelska eller tyska som L1. Tyska är mitt modersmål, svenska talar jag 

på en motsvarande nivå och engelska har jag mycket goda kunskaper i. Jag tar hjälp av en 

universitetslärare i svenska för att kontrollera de motsvarande korrekta svenska fraserna och 

en universitetslärare i engelska vid översättningen av fraser och meningar till engelska. I valet 

av materialet togs ingen hänsyn till från vilket engelsk- eller tyskspråkigt land personerna 

kommer. Undersökningens omfattning begränsade antalet uppsatser och det valdes 

sammanlagt tio uppsatser varav fem uppsatser skrivna av olika engelskspråkiga och fem 

uppsatser av olika tyskspråkiga studenter. Den mycket begränsade omfattningen av min 

undersökning både när det gäller antal undersökta texter och språk medför att man måste vara 

försiktig när man generaliserar resultatet av analysen. Mitt material är baserad på skrivna 

texter och inte muntlig tal och kommer inte att göra någon som helst utsaga över studenternas 

sammanlagda kunskaper av det svenska språket. 
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5.2 Genomförande och etiska frågor 

 

5.2.1 Arbetsgången i den här uppsatsen 

Alla texter som ingår i undersökningen bearbetas så till vida att alla avvikelser från 

standardspråkets grammatik markeras. I undersökningen kommer bara syntaktiska och 

morfologiska avvikelser att analyseras. Det ska enbart tas hänsyn till avvikelser som uppstår i 

strukturer som studenten kan förväntas behärska, dvs. strukturer som är en del av 

kursinnehållet i kurserna Svenska för nybörjare 1 och Svenska för nybörjare 2. Det tas inte 

heller hänsyn till stavfel eller lexikala fel. Sedan ska alla avvikande fraser samlas och till varje 

avvikande fras kommer jag att skapa en möjlig korrekt svensk fras. Dessa fraser väljer jag 

utifrån min förståelse av vad studenten vill ha sagt på svenska. Detta innebär visserligen att 

jag kan ha misstolkat studenternas intentioner. Min tolkning av fraserna ska diskuteras med en 

kollega för att undvika allt för stora och många misstolkningar från min sida. Vidare ska de 

korrekta svenska fraserna översättas till engelska respektive tyska. Tyvärr finns ingen 

möjlighet att presentera översättningen för studenterna och fråga dem om jag har tolkat rätt. 

Nästa steg är att alla tre fraser, den avvikande och den grammatisk korrekta svenska frasen 

samt översättningen till engelska eller tyska analyseras för att kunna se de typologiska 

skillnaderna och likheterna mellan avvikelserna och de grammatiskt korrekta fraserna. I den 

här analysen kommer var och en av de ovannämnda fraserna att delas upp i sina beståndsdelar 

och sedan analyseras var för sig (se 5.3) Utifrån denna analys ska det undersökas om 

avvikeserna som uppstod i texterna kan förklaras med hjälp av de typologiska skillnaderna 

samt den typologiska markeringsgraden av fraserna. 

 

5.2.2 Etiska frågor 

Studenterna tillfrågades om de tillåter att deras uppsats får användas för den här 

undersökningen. Alla studenter som gav sitt medgivande fick fylla i en talong och signera 

den. Studenterna informerades om syftet med undersökningen. Alla namn och personnummer 

togs bort under arbetets gång och det går enbart att se om texten är skriven av en person med 

engelska eller tyska som modersmål. Det går inte heller att se om det är en text skriven av en 

man eller kvinna eftersom genusskillnader inte är intressanta för den föreliggande 

undersökningen. 

 

5.3 Bearbetning analys och tolkning 

 

Tabell 1 i kapitel 2 visar vilka grammatiska strukturer som ingår i kurserna Tyska för 

nybörjare 1 och Tyska för nybörjare 2. Enbart avvikelser i dessa strukturer ingår i 

undersökningen. Om det inte förekommer avvikelser i en eller flera av dessa strukturer i 

studenttexterna så ingår de inte heller i min undersökning
7
.  

 

                                                             
7 I uppsatsen kommer jag ge förklaringar till grammatiska strukturer i svenskan, tyskan och engelska. 

Om inget annat anges är alla hänvisningar till grammatik hämtade i Bolander (2012), Gunlög (2009), 

Freund & Sundqvist (1995) och Svartvik & Sager (1996). 
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Jag kommer att använda mig av den analysmetod som bl.a. Lars-Gunnar Andersson använder 

i sin bok Språktypologi och språksläktskap (2001). I denna metod delas varje fras upp i sina 

minsta betydelsebärande delar. Dessa kommer sedan att analyseras i detalj. Bilagan visar hela 

det undersökta materialet och är uppdelad i verbfraser och nominalfraser. I det här arbetet har 

jag lagt ett vidare perspektiv på begreppen verb- och nominalfraser vilket innebär att fraserna 

innehåller fler delar än man skulle förvänta sig. Jag har valt att se fraserna i ett vidare 

perspektiv för att bättre kunna förstå sammanhanget i vilka de grammatiska avvikelserna 

uppstår. Visserligen skulle man kunna dela upp fraserna i fler kategorier som exempelvis 

adjektivfraser eller adverbfraser men eftersom frasindelningen enbart är ett sätt för att lättare 

hantera mitt material anser jag mig kunna ha ett vidare perspektiv på indelningen. I detta 

stödjer jag mig på Bolander (2012) som skriver: ”Huvudordet i en nominalfras är i 

normalfallet ett substantiv eller ett självständigt pronomen, och frasen kan innehålla olika 

bestämningar” vilket i sin tur leder till att ”fraserna ibland kan bli mycket långa” (s. 159). 

 

Varje fras beskrivs på tre rader. Första raden är exempelfrasen. Andra raden visar frasen i sina 

morfologiska beståndsdelar, dvs. morfem. Tredje raden innehåller en ord-för-ord-översättning 

av exemplet där det behövs samt den viktiga grammatiska informationen för olika morfem. 

En förkortningslista finns i slutet av bilagan. Att använda sig av denna metod underlättar 

arbetet med att jämföra strukturerna. Man kan här in i minsta detalj se olika typologiska 

likheter och skillnader. Man kan på så vis titta närmare på en viss struktur och se om den 

förekommer i de undersökta språken samt analysera hur den är utformad i respektive språk. 

När det gäller syntaktiska avvikelser som också ska undersökas i det här arbetet så kan man 

argumentera att en detaljerad morfologisk analys av fraserna inte är nödvändig. Å andra sidan 

är syntax och morfologi nära förknippade när det gäller verbets placering (Håkansson 2001). 

Det är enbart det finita verbet som placeras i position två och då kan den av mig föreslagna 

analysmetoden tydligt visa vilken verbdel som placeras på vilken position i frasen.  

 

En mycket viktig aspekt av typologisk undersökning är noggrannhet. Det är således viktigt att 

beskriva och analysera varje mening och fras i detalj. Samtidigt gäller det att enbart beskriva 

det som kan utläsas av materialet och inte sådant som man "vet" om språket men som inte är 

synligt i exemplen. Jag har valt att låta en universitetslärare med svenska som modersmål 

samt en annan universitetslärare med engelska som modersmål att korrekturläsa mina svenska 

respektive engelska fraser för att säkerställa så hög korrekthet som möjlig. Det finns alltid en 

fara med att översätta fraser och meningar utan att fråga skribenten om vad den egentligen 

ville säga och uttrycka. Vid översättningen finns alltid ett stort tolkningsutrymme. Eftersom 

jag i den här uppsatsen vill titta på grammatiska strukturer och typologisk markering, har jag 

valt att hålla mig så nära ursprungsfrasen som möjligt för att kunna se hur en nästan 

ordagrann översättning skulle se ut på tyska eller engelska. Det finns en del anmärkningar till 

översättningarna i bilagan. 

 

Utifrån den språktypologiska beskrivningen av mitt material kommer jag att analysera de 

undersökta avvikande svenska fraserna genom att titta på den typologiska markeringsgraden 

samt jämföra denna med en möjlig korrekt svenska fras och den engelska respektive tyska 

översättningen. Jag kommer först och främst att titta på hur den avvikande svenska frasen 
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skiljer sig i typologisk markering från en möjlig grammatisk korrekt svensk fras och vad som 

är den typologiska skillnaden mellan dessa två. Vidare kommer jag att jämföra dessa två 

fraser med en möjlig engelsk respektive tysk fras. Här vill jag se om det finns likheter eller 

skillnader mellan den avvikande eller den korrekta svenska frasen jämfört med 

översättningen.  

 

Avslutningsvis kommer jag att försöka tolka det analyserade materialet. Jag ska titta på om de 

typologiska skillnaderna i markeringsgraden mellan avvikelsen och den korrekta svenska 

respektive tyska eller engelska frasen kan ge en möjlig förklaring för varför avvikelsen 

uppstod.  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Syftet med arbetet är att undersöka olika texter skrivna av studenter som har läst svenska 

motsvarande nivå A1 för att se om de syntaktiska och morfologiska avvikelserna som 

förekommer när det gäller strukturer som har varit del av kursinnehållet kan förklaras med 

hjälp av den typologiska markeringsgraden. I följande avsnitt redovisas resultatet och 

analysen av den språktypologiska undersökningen. Den detaljerade analysen av samtliga 

meningar och fraser redovisas i bilagan.  I Bilagan är meningarna och fraserna uppdelade i 

verbfraser och nominalfraser. Dessa är i sin tur kategoriserade efter de grammatiska 

strukturerna som förekommer i boken Rivstart A1+ A2 (Levy Scherrer & Lindemalm 2007) 

kapitel 1-7. Varje exempel har en siffer- och bokstavskombination som ska underlätta för 

läsaren att hitta respektive exempelfras i bilagan. I följande avsnitt bibehålls uppdelningen i 

verbfraser och nominalfraser från bilagan. 

 

 

6.1 Verbfraser  

 

6.1.1 Verbets position 

Fraserna och meningarna i 1.1 och 1.2 är exempel på avvikande syntax, i det här fallet 

inkorrekt placering av det finita verbet i svenskan. Det förekommer sammanlagt nio 

avvikande former i texterna skrivna av engelsktalande studenter och sex avvikande former av 

studenter med tyska som L1. Om man tittar på de avvikande fraserna i 1.1 och 1.2 ser man att 

studenterna i stor utsträckning har bibehållit rak ordföljd: tre veckor senare jag köpte, nu jag 

cyklar, nu jag läser, där vi såg ishotellet, i Rostock jag studerar, ibland jag går, nu jag 

väntar. Det finns bara ett undantag, frasen och köper jag (1.1.d) har inte rak ordföljd trots att 

det skulle ha varit korrekt i just detta fall. Den sistnämnda frasen är samtidigt den enda som 

inte uppvisar topikalisering dvs. att satsen inleds med en annan satsdel än subjektet. 

 

Alla de tre språken som ingår i den här undersökningen tillhör SVO-språken. I SVO-språken 

är grundregeln för ordföljden att subjektet står före predikatet dvs. det finita verbet och 

objektet placeras efter subjekt och verb. Skillnaden mellan engelska och svenska respektive 

tyska är däremot att svenska och tyska räknas till de så kallade V2-språken. Philipsson (2004) 

beskriver detta på följande sätt: ”Innebörden av termen är att det finita verbet är ”låst” till 

andra plats i huvudsatser” (s. 129). Han menar att många andraspråksinlärare har svårt att 

tillägna sig detta. I praktiken betyder det att om man inleder en sats med en annan satsdel än 

subjektet dvs. man topikaliserar, så leder det till inversion dvs. subjektet måste placeras efter 

det finita verbet eftersom det finita verbet är låst till position 2. På så sätt får man istället för 

rak ordföljd SVO omvänd ordföljd XVSO. I de undersökta texterna förekommer det 

sammanlagt 14 avvikelser i meningar med topikalisering. Detta kan tolkas utifrån en modell 

över hur frekvent förekommande olika grundläggande ordföljdsscheman är i världens språk: 

”SOV=SVO>VSO>VOS=OVS>OSV” (Song 2001 s. 80). Ordföljden SVO är mer vanligt 

förekommande än VSO. Slutsaten man kan dra av detta är att SVO är mindre markerad än 

VSO och därmed även XVSO. Detta antagende bekräftas även av Philipssons (2004) 

beskrivning av ZISA-projektets modell och hans beskrivning av ordföljdsmönster i svenskan. 



19 
 

Där konstateras att SVO är den mest frekventa ordföljden i svenskan och att inlärningen av 

topikalisering och inversion sker enligt ett visst givet mönster där satser med topikalisering 

och inversion är det sista inlärningssteget. Allt detta bekräftar antagandet att SVO är 

omarkerad och att XVSO blir mer markerad dvs. att topikalisering med inversion är mer 

markerad än rak ordföljd utan topikalisering.  

 

6.1.2 Verb i presens 

En av de första strukturerna som presenteras för studenterna när de läser Svenska för 

nybörjare 1 med Rivstart A1+A2 (Levy Scherrer & Lindemalm 2007) som läromedel är 

verben i presensform. I undersökningen förekommer fyra avvikande presensformer hos 

engelskspråkiga studenter och två hos tyskspråkiga studenter. I samtliga fall användes ett verb 

i infinitivform i stället för presensform förutom exempel 1.3.d där ordet slut används. Det 

framgår inte om studenten har blandat ihop substantivet slut med verbet sluta eller om 

studenten utgick från en annan verbform för ordet sluta. Den typologiska analysen av fraserna 

i 1.3 och 1.4 visar att presensform i svenskan bildas med hjälp av allomorfen –r som används 

som suffix och att även tyskan böjer sina verb i presens med hjälp av olika allomorfer som 

exempelvis –en (1.4.a) eller –e (1.4.b). Engelska verb i presens har däremot samma form som 

i infinitiv. 

 

Verben i presensform visar på både likheter och skillnader mellan svenska och tyska 

respektive engelska. Svenskan och tyskan markerar presensform dvs. tempus. I svenskan sker 

det med hjälp av allomorfen –r. Tyskans huvudverb kongruensböjs dessutom efter huvudordet 

och får då olika ändelser beroende på subjektets person. Engelska verb har samma form i 

infinitiv som i presens men de kongruensböjs i 3:e person singular och får då ändelsen –s. 

Som exempel 1.3.d visar har engelska förutom en presensform med ett finit verb (enkel form) 

även en progressiv form bestående av hjälpverbet to be i presens och ett huvudverb i 

progressiv form där huvudverbet får allomorfen –ing. I alla de tre språken är verbet i presens 

markerat på ett eller annat sätt. Eftersom alla svenska verb får presensmarkering i motsats till 

engelska verb skulle man kunna utgå ifrån att de svenska verben är mer markerade än de 

engelska verben i presensform. Å andra sidan kongruensböjs engelska verb i 3:e person 

singular samt att verbet kan ha progressiv form som ovan beskrivet. I detta fall är det engelska 

verbet mer markerat än det svenska verbet i presensform. Tyska verb kongruensböjs efter 

huvudverbets person och har olika suffix beroende på detta. Det är svårt att avgöra om 

svenska eller engelska verb är mer markerade i presensform men det kan däremot förmodas 

att tyska verb är mer markerade än svenska och engelska verb i presensform. Enligt 

processbarhetsteorin (Håkansson, 2004) lär man sig att använda oböjda ord först dvs. på nivå 

1 för att sedan på nivå 2 lära sig exempelvis tempusböjningen av verben. Det är alltså en 

naturlig utveckling att gå från oböjda verb till böjda verb. Detta kan förklara varför inläraren 

ibland använder avvikande former i strukturer som denne redan förväntas behärska då de har 

varit del av kursinnehållet. Den högre nivån har i detta fall inte automatiserats ännu och 

inläraren använder sig av den omarkerade formen i stället för den mer markerade formen. 
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6.1.3 Hjälpverb med huvudverb i infinitiv 

I alla de undersökta texterna förekommer det enbart en avvikelse när det gäller användingen 

av hjälpverb med huvudverb i infinitivform. Det är en engelsktalande student som har skrivit 

jag ska åker (1.5.a) i stället för jag ska åka. I den avvikande frasen användes två 

presensformer efter varandra. I engelskan är presensformen och infinitivformen i första 

person singular lika. Den svenska infinitivformen skiljer sig från presensformen genom 

allomorfen –a. I strukturer med hjälpverb och huvudverb så är hjälpverbet det finita verbet 

och huvudverbet står i infinitivform, samma sak gäller för engelskan. Däremot kongruensböjs 

inte hjälpverb i tredje person singular i engelskan och det kan verka som att man sätter ihop 

två presensformer i den undersökta frasen. Både infinitivformen och presensformen i 

svenskan får olika allomorfer och är därmed mer markerade än de engelska verben i första 

person presens och i infinitiv. 

 

6.1.4 Verb i preteritum 

Sammanlagt förekommer sex avvikande preteritumformer i texterna. Tre skrivna av engelska 

L1-talare och tre av tyska L1-talare. I exempel 1.6.a och 1.6.b använder skribenterna verbet i 

presens i stället för preteritum. I exempel 1.6.c, 1.7.a och 1.7.c. används verbet i supinum i 

stället för preteritumform. Slutligen visar exempel 1.7.b en avvikande preteritumändelse. Här 

valde studenten ändelsen –ade i stället för –te. Eftersom skribenten visste att den skulle 

använda en preteritumform kommer jag bortse från exempel 1.7.b. i analysen. Det visar sig att 

engelska L1-talare använder sig av presensform två gånger och supinum en gång i stället för 

preteritumform. De tyska L1-talarna använder däremot två supinumformer i stället för 

preteritumformer. Genom att titta på uppställningen av markeringsgraden för olika kategorier 

så ser man att presensform är mindre markerad än preteritumform: ”tense (verbs): present ˂ 

preteriti ˂ future” (Croft 1990 s. 93). Detta betyder i sin tur att det är lättare att använda sig av 

presensformen än av preteritumformen. När det gäller preteritumform så finns två olika 

möjligheter i alla de tre språken. De svaga verben får olika allomorfer för att uttrycka 

preteritum. Svenskan kan exempelvis ha -de eller –te. Tyskan kan ha –te, -test, -tet, -en; även 

i preteritum kongruensböjs tyska verb efter huvudordet. Slutligen har engelskans svaga verb 

ändelsen –ed. Vet man att ett verb är svagt så kan man med hjälp av regeln själv komma fram 

till rätt preteritumform. Starka verb däremot förändrar ofta sin forma avsevärt i preteritum 

exempelvis engelskans buy – bought. När det gäller starka verb så borde man lära sig alla 

former utantill, trots att det finns vissa regelbundenheter inom de starka verben.  

 

Exempel 1.7.a och 1.7.c illustrerar skillnaden i tempusbruket mellan tyska och svenska. I 

svenskan används preteritumform för att uttrycka ett skeende i det förflutna som är avslutat. 

Som exemplen visar så skulle man i den tyska översättnigen hellre använda sig av 

perfektform än preteritumform. Sedan länge tillbaka pågår en omställningsprocess i tyskan 

där perfektformen allt mer tar över preteritumformens funktioner och där preteritumformen 

oftast anses vara föråldrad (Hentschel & Weydt 1994).  

 

6.1.5 Placering av adverb i huvudsats 

Både placering av inte och satsadverb har behandlats under kursen. I texterna förekommer 

inga avvikelser i placeringen av inte, däremot förekommer sammanlagt åtta avvikelser när det 
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gäller placeringen av adverb. Sex av dessa avvikelser gjordes av engelsktalande skribenter 

och två av tysktalande. Det är bara adverben också och ofta som förekommer i avvikelserna 

och av dessa placerades också fem gånger och ofta tre gånger på en avvikande position i 

satsen. I alla avvikande fraser så placeras adverbet antingen i position 2 dvs. direkt efter 

subjektet (samanlagt sex gånger) eller i slutet av frasen. Ser man närmare på exemplen i 1.8 så 

placeras adverbet i engelskan före det finita verbet dvs. preverbal men i svenskan ska det 

placeras efter det finita verbet dvs. postverbal. Avvikelserna som de engelsktalande 

studenterna gjorde följer förutom ett undantag den engelska placeringen av adverbet. Det är 

språktypologiskt sett vanligare att placera satsadverb preverbal och inte postverbal som i 

svenskan och tyskan (Philipsson 2004). Det betyder att markeringsgraden borde vara: advV˂ 

Vadv. Slutsatsen man kan dra är att den svenska och tyska placeringen av satsadverb är mer 

markerad än den engelska. 

 

I exempel 1.9.a placerar den tysktalande skribenten adverbet som i engelskan dvs. före det 

finita verbet och därmed på den mindre markerade platsen. Det andra exemplet från en 

tysktalande skribent är mycket intressant: På måndagar brukar jag träna ofta (1.9.b). Här 

används en relativt avancerad struktur med hjälpverb som det finita verbet, huvudverb, 

inversion och adverb. Själva ordet brukar kan inte översättas till tyska med bara ett ord. I 

stället behövs en omskrivning som gewöhnlich machen (vanligen göra). Studenten visar att 

den behärskar ordföljden i stor utsträckning eftersom det finita verbet är i position två trots 

topikalisering och de olika verbdelarna har placerats på rätt sätt. Det är bara adverbet ofta, ett 

adverb för frekvens, som inte hamnar på den korrekta positionen enligt satsschemat som var 

del av kursinnehållet. Eftersom oft (ofta) ska placeras längst bak i den tyska frasen skulle en 

möjlig förklaring för avvikelsen från det svenska satsschemat kunna vara att studenten håller 

sig till tysk ordföljd. 

 

 

6.2 Nominalfraser  

 

6.2.1 Substantiv i singular bestämd och obestämd form 

I de undersökta texterna förekommer sju avvikande strukturer gällande obestämd eller 

bestämd form av substantivet i singular. Det finns bara en avvikande obestämd form, efter 

vecka (2.1.c), där den obestämda artikeln utelämnats. Däremot fanns det sju avvikande 

bestämda former. Svenska substantiv i bestämd form kräver bestämdhetssuffix –en eller –et. I 

alla de avvikande fraserna som borde vara i bestämd form saknas bestämdhetssuffixet. 

Bestämdhetsmarkörer finns i alla de tre språken. Exempel 2.1.b och 2.1.c visar att engelskan 

har den bestämda artikeln the. När det gäller översättningen av fraserna till tyskan visar enbart 

exempel 2.2.c upp den bestämda artikeln i tyskan. Ur övriga exempel kan man inte utläsa 

mycket om den bestämda artikeln i tyskan. I både tyska och engelska är den bestämda artikeln 

fristående och framförställd men i svenskan är den en allomorf som hakas på i slutet av 

substantivet. Bestämdhetssuffix är ”relativt ovanligt i världens språk” (Philipsson 2004 s. 

126).  Exempel 2.1.a och 2.1.b visar att svenskan kan ha två olika bestämda former. Svenskan 

som har två genus har bestämdhetssuffix –en för utrum och –et för neutrum. Exempelen i 2.2 

visar att även tyskan har olika genus. Men det finns bara exempel för femininum och 
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maskulinum, neutrumform förekommer inte här. Förutom genus kan man även utläsa 

numerus av de bestämda artiklarna i svenska och tyska. De tyska fraserna i 2.2 visar att tyskan 

även markerar kasus utöver genus och numerus. 

 

Alla de tre språken har både bestämd och obestämd form och dessa former markeras med 

hjälp av olika fristående artiklar eller suffix. Exemplet 2.1.a visar att engelskan i frasen last 

week inte behöver en bestämd artikel. Allmänt gäller för alla de tre språken att substantiv kan 

förekomma i bestämd-, obestämdform eller artikellös (Philipsson 2004). Däremot kan bruket 

av artikel eller nollartikel variera mellan språken. Alla de tre språken har en framförställd 

obestämd artikel, engelskan har a/an
8
, svenskan en eller ett och tyskan ein, ein, eine i 

nominativform. 

 

Den obestämda och den bestämda artikeln visar olika aspekter när man tittar på 

markeringsgraden. När det gäller genusmarkering är svenskan med två genus mer markerad 

än engelskan. Tyskan med tre genus är mer markerad än svenskan och engelskan. När det 

gäller numerusmarkering är både svenskan och tyskan mer markerade än engelskan. 

Dessutom visar exemplen i 2.2 att tyskan markerar olika kasus som nominativ, ackusativ och 

dativ. Det förekommer inga fristående bestämda artiklar i de tyska exemplen 2.2a och 2.2.b. 

Adjektivändelsen tar över den bestämda artikelns uppgift i 2.2.a. Den visar på genus, numerus 

och kasus och ersätter därmed den bestämda artikeln. I 2.2.b smälter prepositionen och den 

bestämda artikeln samman: an dem = am. Den bestämda artikeln dem markerar bestämd form, 

maskulin, singular och dativ. Dativform krävs pga. prepositionen an. I och med att svenskan 

har bestämdhetssuffix så består svenska substantiv i bestämd form av fler morfem än tyska 

och engelska substantiv. Den omarkerade strukturen i en kategori har färre morfem än den 

mer markerade strukturen (Croft 1990) och slutsatsen man kan dra av detta är att svenska 

substantiv i bestämd form är mer markerade än tyska och engelska substantiv i bestämd form. 

 

6.2.2 Substantiv i plural bestämd och obestämd form 

Samanlagt finns det sex avvikande pluralformer i de undersökta texterna. Av dessa gäller bara 

en fras bestämd form plural. I fyra fall så väljer studenterna en avvikande pluraländelse. I de 

övriga två exemplen saknas pluraländelsen helt. I alla de tre språken förekommer det både 

singular- och pluralform. Enligt de typologiska hierarkierna är plural mer markerad än 

singular (Croft 1990). Alla de tre språken som ingår i undersöknigen har en pluralform. 

Därför borde man nog titta på vilka distinktioner det finns för pluralformen i de olika språken 

för att dra slutsatser om markeringsgraden. Engelskans pluralform består huvudsakligen av 

allomorfen –s, det finns några oregelbundna pluralformer som man – men. Svenskan har fem 

olika pluraländelser -or; -ar; -er; -n; -Ø (nollplural) samt ett antal oregelbundna former som 

man – män. När det gäller svenskans plural finns det rätt tydliga regler för pluralbildningen. 

Det är egentligen bara plural av substantiv i utrum som inte slutar på –a som vanligtvis ger 

upphov till större svårigheter. Alla avvikande pluralformer som förekommer i de undersökta 

texterna är ord i utrum som inte slutar på –a i singular. Även tyskan har fem olika möjligheter 

att bilda plural –e; -Ø; -en; -er; -s dessutom kan det förekomma vokalväxling som Mann – 

                                                             
8 Skillnaden mellan a och an som obestämd artikel i engelskan är fonologiskt betingad. 
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Männer. Trots att pluralbildningen i svenskan och tyskan är mycket lika är det förmodligen 

svårare att lära sig tysk plural eftersom det inte finns lika tydliga regler för valet av 

pluraländelsen som i svenskan. 

 

När det gäller substantiv i bestämd form plural så förekommer en avvikande form i texterna: 

kompisina. Tittar man på en motsvarande korrekt fras på svenska så upptäcker man att det inte 

krävs bestämd form i den här frasen. Analysen av ordet kompisarna visar att svenska 

substantiv i bestämd form plural bidas med hjälp av två allomorfer, en som markerar plural    

–ar och en som markerar bestämd form –na. Tyska och engelska substantiv i plural och 

bestämd form markeras med hjälp av en pluraländelse och den bestämda artikeln i plural som 

är fristående och framförställd. Ordet Freunden i 2.4.a visar att tyska substantiv liksom 

svenska substantiv kan ha två allomorfer. I tyskan gäller det en allomorf som markerar plural 

(Freund-e-n) och en som markerar kasus (Freund-e-n) i det här fallet dativform. 

 

 

6.2.3 Adjektiv i obestämd form singular och plural 

I de undersökta texterna förekommer tre avvikande adjektivformer, alla tre i texter skrivna av 

engelsktalande studenter. I ett av fallen gäller det attributiv ställning och i två av fallen 

predikativ ställning av adjektivet. I fras 2.5.a har studenten lagt till pluraländelsen -a på 

adjektiven som står attributivt till huvudordet mat. Mat är i singularform och därför får 

adjektiven inte någon ändelse alls. I det här fallet kan man tänka sig att studenten inte var 

medveten om att ämnesbeteckningar såsom mat, mjöl, stål eller sirap inte är räkningsbara och 

därför helst används i singularform. I 2.5.b och 2.5.c har studenterna inte lagt till ändelsen –t 

på adjektivet. När det gäller adjektiven så förekommer kongruens mellan adjektiv och 

tillhörande huvudord i svenskan. Kongruens innebär: ”att böjningen av olika ord som ingår 

som led i samma syntaktiska konstruktion överensstämmer” (Källström 1993 s. 1). 

Adjektiven i svenskan kongruensböjs i både attributiv och predikativ ställning och de 

kongruerar i genus, numerus och bestämdhet (Källström 2012). Det finns fyra olika 

adjektivändelser i svenskan. Förutom –Ø för utrum singular; suffix –t för neutrum singular 

och –a för både plural och bestämd form finns även suffix –e för maskulina ord i 

bestämdform singular
9
 (Källström 1993). När man tittar på motsvarande adjektiv i engelskan 

ser man att engelska adjektiv inte kongruensböjs efter huvudordet. I exemplen 2.5.b och 2.5.c 

står det i neutrumform och därför krävs ändelsen -t på adjektiven. Det förekommer inga 

avvikande adjektivformer i texter skrivna av tyska studenter. Adjektiven i tyskan 

kongruensböjs efter genus, numerus, bestämdhet och kasus i attributiv ställning (Hentschel & 

Weydt 1994). Däremot kongruerar de inte i predikativ ställning. Tittar man på 

markeringsgraden mellan adjektiven i de undersökta språken borde förhållandet i attributiv 

ställning vara följande: engelska ˂ svenska ˂ tyska dvs. engelska adjektiv är omarkerade och 

tyska är mer markerade i förhållandet till svenska adjektiv. När det gäller predikativ ställning 

är förhållandet annorlunda: engelska/tyska ˂ svenska. Där är de svenska adjektiven mer 

markerade än både de tyska och engelska adjektiven. 

                                                             
9 Den sistnämna formen är inte så vanlig i talspråk längre och behandlades inte heller i Svenska för nybörjare 1 

och 2 på Ltu. 
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6.2.4 Tidsuttryck 

En del av kursinnehållet i Tyska för nybörjare 1 och 2 är att studenterna ska lära sig olika 

tidsuttryck. Det förekommer samanlagt åtta avvikande former, fyra i texterna skrivna av 

engelsktalande studenter och fyra av tysktalande studenter. En stor del av dessa tidsuttryck 

har redan analyserats under punk 6.2.1 Substantiv i singular bestämd och obestämd form. De 

två kvarvarande strukturerna är i mitten av vintras (2.6.a) och två månader sedan (2.7.a). I 

2.6.a har studenten använd formen vintras i stället för förra vintern. I kursen har studenterna 

lärt sig att i vintras betyder den vinter som har varit. Här har prepositionen i glömts. Förutom 

det fungerar konstruktionen inte i sammanhanget. Även i 2.7.a har skribenten glömt en 

preposition, i det här fallet prepositionen för. I den här frasen krävs både prepositionen för 

och postpositionen sedan. Tittar man på den tyska översättningen så ser man att tyskan enbart 

behöver en preposition. Utifrån det kan man anta att den svenska konstruktionen är mer 

markerad än den tyska. 

 

6.2.5 Pronomen 

Den sista strukturen som ingår i min undersökning är pronomen. Det förekommer fyra 

avvikande strukturer i texterna, två skrivna av engelsktalande skribenter och två av 

tysktalande. I 2.8.a har studenten skrivit de vad roligt och har därmed använd ett personligt 

pronomen i 3:e person plural nominativ i stället för ett pronomen som platshållare i 

subjektform. Det är svårt att avgöra vad som kan ligga bakom avvikelsen eventuellt är det 

bara en felskrivning och ändelsen -t glömdes helt enkelt bort. Exempelen 2.8.b och 2.9.a visar 

att skribenterna har avvikande ändelser på de possessiva pronomenen. Även possessiva 

pronomen kongruerar i svenskan i numerus, genus och kasus med sitt huvudord (Källström 

2012). Som vi har sett ovan så innebär det att pronomenet får olika suffix beroende på 

huvudordet. Exemplet 2.8.b visar att när huvudordet, i det här fallet ordet namn, är neutrum 

singular så behövs allomorfen –tt på possessivpronomenet. I 2.9.a gäller det huvudordet 

vänner som är plural och då krävs ändelsen –a på min. Engelska possessivpronomen markerar 

förutom person även numerus, tyska possessivpronomen markerar dessutom genus och kasus. 

Markeringsförhållandena är därmed: engelska ˂ tyska/svenska. Det sista exemplet (2.9.b) 

visar att studenten har använt han i stället för honom, dvs. ett personligt pronomen i 

subjektform i stället för objektform. När det gäller personliga pronomen så markera svenskan 

person, numerus, genus och kasus liksom tyskan och engelskan gör. Här är förhållandet 

ungefär lika när det gäller markeringsgraden mellan språken som vid possessiva pronomen. 
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7 DISKUSSION 

Följande avsnitt är indelat i resultatdiskussion, metoddiskussion och fortsatt forskning. I 

resultatdiskussionen kommer jag att diskutera resultatet av min analys utifrån mina 

frågeställningar. Jag delar inte upp resultatdiskussionen enligt frågeställningarna men 

bibehåller uppdelningen i verbfraser och nominalfraser från kapitel 6. I metoddiskussionen 

reflekterar jag över arbetsgången. Avslutningsvis kommer jag att framföra olika tankar kring 

framtida forskningsmöjligheter inom området.  

 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

7.1.1 Verbfraser 

Undersökningen visar att det förekommer förhållandesvis många avvikelser när det gäller 

placeringen av det finita verbet i huvudsats. Eftersom svenska är ett så kallad V2-språk måste 

det finita verbet alltid placeras i position 2. Det förvånar inte att studenter med engelska som 

modersmål bibehåller rak ordföljd vid topikalisering. Det är däremot anmärkningsvärt att det 

förekommer så många avvikelser när det gäller V2-regeln i texter skrivna av tysktalande 

studenter trots att tyskan också är ett V2-språk. Analysen visar att topikalisering med 

inversion är mer markerad än rak ordföljd utan topikalisering. Eftersom topikalisering med 

inversion är mer markerad så verkar det inte heller spela någon större roll att både tyska och 

svenska är V2-språk, det är en naturlig gång i inlärningen att man använder sig av omarkerade 

strukturen i första hand för att sedan gå över till den mer markerade strukturen. Jag som lärare 

i svenska och tyska har länge funderat på just denna fråga, eftersom även mina svenska 

studenter som läser tyska gör förvånansvärt många fel i placeringen av det finita verbet i 

topikaliserade satser. Jag har länge förmodat att detta beror på engelskans inflytande på 

inlärningen av ett nytt språk eftersom engelska för många är det första främmande språket och 

att man har automatiserat vissa grammatiska strukturer för ”främmande språk”. Men 

markeringsgraden av strukturen ger mig en ny förklaring nämligen att det är svårare att 

automatisera en mer markerad struktur, även om samma eller en liknande struktur 

förekommer i L1 och att man i början av språkinlärningsprocessen snarare väljer den mindre 

markerade strukturen. Utifrån det blir det mycket tydligt hur viktigt det är för läraren att vara 

medveten om detta fenomen eftersom man då bättre kan förstå förekomsten av avvikelser i 

verbets placering även hos inlärare som har ett V2-språk som sitt första språk. Man kan då 

anpassa undervisningen och exempelvis välja övningar för att träna på den mera markerade 

formen. 

 

När det gäller verb i presensform är variationen av avvikelser mycket liten. Det visar sig att 

avvikelserna som förekommer är av liknande art, dvs. att studenterna använder sig av 

infinitivform i stället för presensform. Alla de tre språken markerar presens i någon form. 

Analysen visar att tyska verb i presensform är mer markerade än svenska och engelska. Det 

borde därmed vara lättare för tysktalande personer att lära sig den korrekta användingen av 

svenska verb i presens än för engelsktalande. Det visar sig också att det är fler engelsktalande 

studenter som har avvikelser i svenskans presens men det är däremot förvånande att även 
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tyska studenter använder avvikande presensformer. Som analysen visar är det vanligt att 

använda sig av en omarkerad form i början av inlärningsprocessen eftersom det är ett logiskt 

inlärningssteg enligt processbarhetsteorin. Omarkerade former används före mer markerade 

former. Det skulle kunna vara en förklaring till att även tysktalande skribenter glömmer bort 

allomorfen –r för presensform i svenskan. 

 

Tittar man på användingen av hjälpverb och huvudverb så är det svårt att utläsa mycket ur 

resultatet. Det verkar som att verbfraser med hjälpverb i presens och huvudverb i infinitiv inte 

vållar allt för stora problem för studenterna, däremot har det inte undersökts hur många 

sådana korrekta konstruktioner som förekommer i texterna och det är därför svårt att göra 

några mer generella utsagor.  

 

I frågan om preteritumform så förekommer två avvikande strukturer där den omarkerade 

presensformen används i stället för den mer markerade preteritumformen. Förekomsten av 

supinum i texterna förvånar eftersom perfekt inte var del av kursinnehållet. Det kan finnas två 

förklaringar för förekomsten av verb i supinum. För det första har studenterna fått en verblista 

där verben katigoriserades i olika verbgrupper och olika tempusformer presenterades. På 

denna stencil finns även supinum av verben med. För det andra finns det alltid ett antal 

studenter (oftast tysktalande) som redan har läst svenska i hemlandet och som har vissa 

förkunskaper. Det är däremot anmärkningsvärt att alla tre avvikand fraser med 

supinumformer saknar ett hjälpverb. Därav skulle man kunna förmoda att studenterna var 

medvetna om att de skulle använda sig av tempus preteritum men att de inte valde den 

korrekta formen av verbet i preteritum. 

 

Liksom placeringen av det finita verbet i position två verkar placeringen av adverb ge upphov 

till relativt många avvikelser. Det visar sig att den engelska placeringen av adverbet dvs. 

preverbal är mer vanligt förekommande i världens språk än den postverbala placeringen i 

tyskan och svenskan. Därmed är också den preverbala placeringen mindre markerad än den 

postverbala. De avvikande strukturerna när det gäller adverbets placering i huvudsats visar 

liksom placeringen av det finita verbet i 1.1 och 1.2 att det finns en tendens till att välja den 

mindre markerade ordföljden i början av språkinlärningen. När det gäller exempel 1.9.b där 

den tyskspråkiga skribenten placerade ofta på en avvikande plats enligt det satsschema som 

var del av kursinnehållet, skulle en möjlig förklaring för avvikelsen vara att man i den tyska 

översättningen placerar ofta längst bak och att studenten håller sig till tysk ordföljd. Återigen 

kan konstateras att det är extra viktigt att man lägger mycket tid på att träna ordföljden i 

svenskan speciellt när det gäller verbets position och adverbets placering i huvudsats.  

 

 

7.1.2 Nominalfraser 

I texterna förekommer sju avvikande former av artikelbruk, varav sex gäller bestämd form. 

Analysen av exempelen visar på en mängd olika variabler som bestämmer markeringsgraden 

av den obestämda och bestämda artikeln i singular. Förhållandet mellan språken kan visas på 

följande sätt: 

Genus:  engelska (ett genus) ˂ svenska (två genus) ˂ tyska (tre genus) 
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Numerus:  engelska ˂ tyska/svenska
10

 

Kasus:  engelska / svenska ˂ tyska 

Utifrån den här uppställingen borde det vara tydligt att svenskt artikelbruk är mer markerat än 

engelskt men mindre markerat än tyskt artikelbruk. Varför förekommer då nästan lika många 

avvikelser i bestämdhetsformen i texter skrivna av tysktalande studenter som av 

engelsktalande studenter? En förklaring kan vara att studenterna genomgår olika 

inlärningssteg enligt processbarhetsteorin där nivå 1 är inlärningen av oböjda former och nivå 

2 är inlärningen av exempelvis bestämdhet (Håkansson  2004). En annan förklaring kan vara 

utformingen av den svenska bestämda artikeln. Både engelska och tyska har framförställda, 

fristående, bestämda artiklar, svenskan däremot har ett i världens språk mer ovanligt 

bestämdhetssuffix. Det sistnämnda tyder på att den svenska bestämdhetsformen är mer 

markerad än den tyska och engelska. Man kan förmoda att den svenska bestämdhetsformen är 

svårare att automatisera. Slutsatsen som man kan dra av detta är att man måste träna extra 

mycket på den bestämda formen av substantiven i svenskan.  

 

Av de typologiska hierarkierna framgår att plural är mer markerad än singular (Croft 1990). 

Ser man på analysen av substantiv i bestämd och obestämdform både i singular och i plural 

kan man se att det förekommer fler avvikande former av substantiv i bestämd form singular 

än i obestämd form plural. Alla de tre språken har likartade sätt att bilda plural och 

markeringsgraden mellan tyska och svenska är ganska lik medan engelskans pluralbildning 

verkar vara mindre markerad i jämförelse med tyska och svenska. Det visar sig också att det 

är i huvudsak svenska ord i utrum som inte slutar på –a i singularform som ger upphov till 

avvikelser. I dessa fall måste man som L2-talare lära sig pluraländelserna och därför är det lätt 

att välja fel ändelse, dvs. –er i stället för –ar eller tvärtom. Slutsatsen man kan dra av detta är 

att pluralformen i svenskan inte verkar ge upphov till större svårigheter frånsett plural av 

utrum ord som inte har ändelsen –a i singular.  

 

Däremot är det intressant att notera att det bara förekommer en avvikande form av substantiv i 

plural bestämd form. I motsats till engelska substantiv och de flesta tyska substantiv som 

bildar bestämd form plural med hjälp av ett pluralsuffix och en fristående, framförställd, 

bestämd artikel så behövs i svenskan två allomorfer. Som vi redan såg i diskussionen om 

substantiv i bestämd och obestämd form singular är svenska substantiv i bestämd form plural 

mer markerade än tyska och engelska substantiv eftersom den svenska formen har fler 

morfem än den tyska och den engelska. Jag hade förväntat mig fler avvikelser när det gäller 

denna struktur. Intressant vore nu att se hur många substantiv i bestämd form plural som 

förekommer överhuvudtaget i de undersökta texterna, dvs. hur många korrekta fraser det finns 

för att kunna göra några ytterligare utsagor. 

 

I den här undersökningen förekommer förhållandevis få avvikelser i adjektivböjningen. Tre 

engelskspråkiga studenter använder sig av avvikande strukturer men inga tyskspråkiga. 

Adjektiven i engelskan är omarkerade i motsats till svenska adjektiv och därför förväntas 

                                                             
10 Den bestämda artikeln i engeslka är den samma i singular- och pluralform. Så är inte fallet i tyska 

och svenska. 
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adjektivbruket vara förhållandevis svårt för talare med engelska som L1. Det är intressant att 

notera att inga talare med tyska som modersmål har gjort avvikelser när det gäller 

adjektivkongruensen varken i attributiv eller i predikativ ställning. Återigen vore det 

intressant att undersöka om det förekommer korrekta former av adjektiven speciellt när det 

gäller predikativ ställning. Eftersom svenskans adjektiv kongruerar även i predikativ ställning 

hade jag förväntat mig fler avvikelser i just den här konstruktionen bland tysk- och 

engelsktalande studenter då den här strukturen är mer markerad i svenskan än i skribenternas 

modersmål. 

 

Många av de avvikande tidsuttrycken som förekommer i texterna har redan diskuterats 

tidigare. I de kvarvarande avvikande fraserna har studenterna glömt prepositionerna. 

Intressant är att den svenska frasen för … sedan kräver både en preposition och en 

postposition. Detta gör den mer markerad i förhållande till motsvarande struktur i tyskan, 

vilket samtidigt skulle kunna vara en förklaring till varför avvikelsen uppstod. 

 

Den avslutande undersökningen av pronomen visar att det huvudsakligen förekommer 

avvikelser där pronomen i numerus, genus och kasus kongruerar med sitt huvudord. När det 

gäller markeringsgraden så är engelskan mindre markerad i de undersökta fallen än svenskan 

och tyskan som har likartad markeringsgrad. Det är intressant att se att förhållandevis få 

avvikelser förekommer i texterna när det gäller pronomen. Med tanke på hur markerade olika 

pronomen är i svenskan så skulle jag ha förväntat mig fler avvikande strukturer. Återigen 

skulle det ha varit intressant att titta på om det fanns fler pronomen i texterna och hur ofta 

korrekt bruk av pronomen förekom.  

 

Sammanfattningsvis var undersökningens resultat mycket intressant. Jag kunde se vilka 

syntaktiska och morfologiska avvikelser som förekommer i de undersökta texterna, jag hittade 

likheter och skillnader i den typologiska markeringsgraden mellan de avvikande svenska 

fraserna en motsvarande korrekt svensk fras och den engelska eller tyska översättningen av 

den korrekta frasen. Markeringsgraden kunde ge förklaringar till några av de syntaktiska och 

morfologiska avvikelserna som fanns i texterna. Bl.a. fick jag svar på en fråga som jag länge 

har funderat på nämligen varför inversion i topikaliserade satser ger upphov till så många 

avvikelser även bland inlärare med V2-språk som modersmål. Med hjälp av 

markeringsgraden kan man se att rak ordföljd är mindre markerad och därmed lättare att lära 

sig och använda än topikalisering med inversion. Det förklarar också att både mina 

tyskspråkliga studenter som läser svenska och mina svenskspråkiga studenter som läser tyska 

har samma problem. I undersökningen finns fler exempel och aspekter som ger mig som 

språklärare nyttig kunskap om varför vissa avvikelser uppstår. De kan även hjälpa till att 

förutspå vilka svårigheter som kan förväntas vid inlärningsprocessen och var man som lärare 

måste lägga extra tid och resurser bl.a. i form av olika slags övningar vid introduktionen av ett 

nytt grammatiskt moment.  
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7.2 Metoddiskussion 

 

I föreliggande uppsats har jag valt en analysmetod som till att börja med grundar i ett 

kontrastivt synsätt men som sedan vidareutvecklades till markeringsdifferentialhypotesen 

(MDH). MDH ska genom att titta närmare på olika strukturers markeringsgrad kunna hjälpa 

till att göra utsagor om eventuella svårigheter som kan uppträda i språkinlärningsprocessen. 

Jag har utifrån det försökt att analysera mitt material för att hitta förklaringar till varför de 

avvikande strukturerna som fanns i de undersökta texterna uppstod. Det visar sig att jag har 

fått svar på mina frågor och att ett stort antal avvikelser i morfologi och syntax kunde 

förklaras med hjälp av markeringsgraden av den undersökta strukturen. 

 

Ett exempel för att valet av min analysmetod verkar ha varit rätt är analysen av det finita 

verbets placering i svenskan. Hade jag utgått från en enbart kontrastiv metod som länge var 

dominerande inom andraspråksforskingen, så hade jag jämfört ordföljden i svenskan med 

tyska respektive engelska. Resultatet av en sådan undersökning hade förutspått att det borde 

vara lätt för tysktalande inlärare att lära sig placeringen av det finita verbet i svenskan 

eftersom båda språken är V2-språk och följer samma struktur om en sats innehåller ett finit 

verb i presens form. Det borde därför ha varit oförklarligt varför det förekom så många 

avvikande strukturer i texterna skrivna av studenterna med tyska som L1 när det gäller verbets 

position i topikaliserade satser med inversion. Att titta på den typologiska markeringsgraden 

respektive processbarhetsteorin gav däremot ett svar på just denna fråga. Det visade sig att rak 

ordföljd är mindre markerad än omvänd ordföljd med topikalisering. Detta innebär i sin tur att 

rak ordföljd är lättare att lära sig och att använda i början av språkinlärningsprocessen.  

 

Samtidigt visade undersökningen att det fanns en del strukturer där jag hade förväntat mig fler 

avvikelser pga. att strukturen i svenskan är mer markerad. Ett exempel är analysen och 

diskussionen av substantiv i bestämd form plural. Det förekommer enbart en avvikande 

bestämd pluralform i texterna. Med den av mig valda analysmetod kunde enbart avvikande 

former identifieras och analyseras. Det är därför svårt att göra generella uttalanden kring hur 

vanligt förekommande vissa avvikande strukturer är i jämförelse med antalet korrekt använda 

strukturer. Av föreliggande resultat, när det gäller bestämd form plural, skulle man kunna dra 

slutsatsen att denna struktur trots sin höga markeringsgrad inte leder till problem – men då har 

man inte tagit i beaktande att det eventuellt bara förekommer en sådan struktur i alla de 

undersökta texterna. 
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7.3 Fortsatt forskning 

 

Jag har undersökt tio olika studentuppsatser skrivna av studenter som läste svenska nivå A1 

på Ltu och tittat närmare på om de fonetiska och syntaktiska avvikelserna som fanns i 

uppsatserna delvis kunde förklaras med hjälp av markeringsdifferentialhypotesen respektive 

processbarhetsteorin. 

 

Det vore intressant att fortsätta arbeta med materialet och titta närmare på hur många korrekta 

fraser som förekom när det gäller de undersökta strukturerna och i samband med detta göra en 

mer kvantitativ undersökning där man bättre kunde se vilka strukturer som verkar vara 

speciellt svåra att lära sig. I samband med detta skulle man kunna utvidga materialet och 

undersöka fler uppsatser för att få mer statistiskt signifikanta svar. 

 

Ett annat sätt att fortsätta arbetet är att utvidga undersökningen när det gäller antal undersökta 

språk, dvs. ta in uppsatser skrivna av studenter som har andra modersmål än tyska och 

engelska. Eftersom många av Ltu:s utbytesstudenter kommer från Frankrike och Spanien vore 

franska och spanska ett naturligt val. Samtidigt vore det intressant att välja ett icke 

indoeuropeiskt språk för att se vilka svårigheter som finns för studenter som har en annan 

språkbakgrund.  

 

Ytterligare en infallsvinkel vore att titta på grammatiska strukturer som ingår i de senare 

kapitlen i boken Rivstart A1+A2 (Levy Scherrer & Lindemalm 2007) för att se vilka 

svårigheter som skulle kunna uppträda i det fortsatta arbetet med nybörjarsvenska på nivå A2.  
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BILAGA 

 

I den här bilagan redovisas den språktypologiska undersökningen av de avvikande 

strukturerna som hittades i studentuppsatserna. Meningarna och fraserna är inte redovisade i 

samma ordning som de förekom i texterna. Istället är de kategoriserade i olika grupper såsom 

verbfraser och nominalfraser. Varje grupp är i sin tur uppdelad i flera undergrupper samt att 

alla exempel från tyskspråkiga respektive engelskspråkiga studenter är samlade var för sig. 

Ibland kan samma mening eller fras förekomma under flera kategorier ifall att det finns fler än 

en avvikelse i frasen respektive meningen. 

 

1. Verbfraser: 

 

1.1 Verbets position (engelska) 

 

a) Två dagar efter min pappa och farmor åkte hem också. 

två  dag-ar efter min  pappa 

RÄ dag-PL prep poss1PERS.SG.UTR.NOM pappa 

 

och  farmor åk-te hem också 

konj farmor åka-PRET adv adv 

 

Två dagar senare åkte också
11

 min pappa och farmor hem. 

två  dag-ar senare åk-te också min   

RÄ dag-PL adj åka-PRET adv poss1PERS.SG.UTR.NOM

  

pappa  och  farmor hem  

pappa  konj farmor adv  

 

Two days later even my dad and grandma went home. 

two  day-s later even my   dad 

RÄ dag-PL senare (adj) även (adv) poss1PERS.SG.NOM pappa 

 

and  grandma went home  

konj farmor gåPRET hem (adv) 

 

 

b) Tre veckor senare jag köpte en cykla. 

tre  veck-or senare jag  köp-te  

RÄ vecka-PL adj 1PERS.SG.NOM köpa-PRET 

 

en  cykla   

OBEST.UTR cyklaINF  

 

                                                             
11 Man skulle kunna använda ordet även och det skulle nog låta bättre i alla fall i skrift men eftersom 

studenterna bara känner till också har jag valt det i stället. 
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Tre veckor senare köpte jag en cykel. 

tre  veck-or senare köp-te  jag  en 

RÄ vecka-PL adj köpa-PRET  1PERS.SG.NOM OBEST.UTR 

 

cykel   

cykel  

 

Three weeks later I bought a bike. 

three  week-s later I  bought  a 

RÄ vecka-PL senare (adj) 1PERS.SG.NOM  köpaPRET  OBEST 

  

bike 

cykel 

 

   

c) Nu jag cyklar 

nu  jag  cykla-r   

adv 1PERS.SG.NOM cykla-PRES 

 

Nu cyklar jag 

nu  cykla-r  jag     

adv cykla-PRES  1PERS.SG.NOM  

 

Now I cycle
12

 

now  I  cycle   

nu (adv) 1PERS.SG.NOM cyklaPRES 

 

 

d) och köper jag 

och  köp-er jag   

konj köpa-PRES 1PERS.SG.NOM 

 

och jag köper 

och  jag   köp-er    

konj 1PERS.SG.NOM  köpa-PRES   

 

and I buy 

and  I   buy    

och (konj) 1PERS.SG.NOM  köpaPRES   

 

                                                             
12 På engelska behöver man en adverbial tillsammans med cykle: now I cycle everywehere eller man 

måste använda sig av progressiv form: now I am cycling. I Båda fallen har engelskan rak ordöfljd där 

subjektet står före det finita verbet. 
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e) nu jag läser 

nu  jag   läs-er    

adv 1PERS.SG.NOM  läsa-PRES  

 

nu läser jag 

nu  läs-er jag   

adv läsa-PRES 1PERS.SG.NOM 

 

now I read
13

 

now  I   read    

nu (adv) 1PERS.SG.NOM  läsaPRES 

 

 

f) Där vi såg ishotellet 

där  vi  såg ishotell-et   

adv 1PERS.PL.NOM sePRET ishotell-BEST.NEUT 

 

Där såg vi ishotellet 

där  såg  vi  ishotell-et  

adv sePRET  1PERS.PL.NOM ishotell-BEST.NEUT 

 

There we saw the icehotel 

there  we  saw the icehotel  

där (adv) 1PERS.PL.NOM sePRET BEST ishotell 

 

 

g) Snart jag åker  

snart  jag   åk-er   

adv 1PERS.SG.NOM  åka-PRES  

 

Snart åker jag 

snart  åk-er  jag      

adv åka-PRES  1PERS.SG.NOM   

 

I am traveling
14

 soon 

I   am   travel-ing soon  

1PERS.SG.NOM  varaPRES.1PERS.SG åka-PROG  snart (adv) 

 

 

h) Efter en vecka jag köpt 

efter  en vecka jag  köp-t  

prep OBEST.UTR vecka 1PERS.SG.NOM köpa-SUP 

 

                                                             
13 Här har vi samma struktur som i exempel 1.1.c. I engelskan skulle man förvänta sig progressiv form i 

det här fallet: now I am reading eftersom frasen är utan context. Engelskan har rak ordförljde i båda 

former now I read och now I am reading. 
14 Man skulle kunna välja leave i stället för travel. 
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Efter en vecka köpte jag 

efter  en vecka köp-te  jag   

prep OBEST.UTR vecka köpa-PRET  1PERS.SG.NOM  

 

A week later I bought 

a week  later I  bought 

OBEST vecka  senare (adv) 1PERS.SG.NOM köpaPRET 

 

 

i) Imorgon jag ska åker  

imorgon jag   ska åk-er   

adv 1PERS.SG.NOM skaPRES
15

 åka-PRES 

 

Imorgon ska jag åka  

imorgon ska  jag   åk-a  

adv skaPRES  1PERS.SG.NOM åka-INF 

 

Tomorrow I will leave 

tomorrow I   will leave   

imorgon (adv) 1PERS.SG.NOM villPRES åkaINF 

     

 

1.2 Verbets position (tyska) 

 

a) I Rostock jag studerar 

i  Rostock jag   studera-r   

prep Rostock 1PERS.SG.NOM  studera-PRES   
 

I Rostock studerar jag 

i  Rostock studera-r jag   

prep Rostock studera-PRES 1PERS.SG.NOM 

 

In Rostock studiere ich 

in  Rostock studier-e  ich   

i (prep) Rostock studera-PRES.1PERS.SG 1PERS.SG.NOM 

 

 

b) Ibland jag går 

ibland jag   gå-r    

adv 1PERS.SG.NOM  gå-PRES 

 

                                                             
15 Ska kan vara både presens- och infinitivform. Det går inte att avgöra om studenten visste om att det 

ska vara presens form i det här fallet 
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Ibland går jag 

ibland gå-r   jag    

adv gå-PRES   1PERS.SG.NOM   

  

 

Manchmal gehe ich 

manchmal geh-e   ich    

ibland (adv) gå-PRES.1PERS.SG  1PERS.SG.NOM  

   

 

c) Tyvärr det går inte
16

 

tyvärr  det  gå-r inte   

adv OPERS.PLATSH.SUBJ gå-PRES adv 

 

Tyvärr går det inte 

tyvärr  gå-r  det  inte   

adv gå-PRES OPERS.PLATSH.SUBJ adv 

 

Leider geht es nicht 

leider  geh-t  es  nicht  

tyvärr (adv) gå-PRES.3PER.SG OPERS.PLATSH.SUBJ inte (adv) 

 

 

d) I nästa vecka jag vill
17

 åka till Stockholm 

i nästa vecka jag   vill åk-a 

prep adj vecka 1PERS.SG.NOM  villPRES åka-INF 

 

till  Stockholm 

prep Stockholm 
 

Nästa vecka ska jag åka till Stockholm 

nästa vecka ska  jag   åk-a  

adj vecka skaPRES  1PERS.SG.NOM  åka-INF 

 

till  Stockholm 

prep Stockholm 
 

Nächste Woche werde ich nach Stockholm fahren 

nächste Woche werde   ich    nach 

nästa (adj) vecka skaPRES.1PERS.SG  1PERS.SG.NOM  till (prep) 

 

Stockholm fahr-en  

Stockholm åka-INF 

                                                             
16 Tyvärr, det går inte kan vara korrekt men i det här fallet fortsätter meningen och då måste man 

ändra ordföljden. 
17 Mest troligt vill studenten uttrycka futurum och därför väljer jag att ändra verbet vill till ska.  
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e) nu jag väntar 

nu jag   vänta-r    

adv 1PERS.SG.NOM  vänta-PRES 

 

nu väntar jag 

nu vänta-r  jag      

adv vänta-PRES  1PERS.SG.NOM   

 

jetzt warte ich 

jetzt wart-e   ich     

nu (adv) vänta-PRES.1PERS.SG 1PERS.SG.NOM 

 

 

f) Efter tentamen jag vill
18

 resa till Stockholm 

efter tentamen  jag   vill res-a till 

adv tentmen 1PERS.SG.NOM  villPRES resa-INF prep 

 

Stockholm  

Stockholm 

 

Efter tentamen ska jag resa till Stockholm 

efter tentamen  ska jag   res-a till  

adv tentamen skaPRES 1PERS.SG.NOM  resa-INF prep 

 

Stockholm  

Stockholm 

  

Nach der Prüfung werde ich nach Stockholm reisen 

nach der   Prüfung werd-e   

efter (adv) BEST.FEM.SG.DAT tentamen ska-PRES.1PERS.SG  

 

ich  nach Stockholm reis-en 

1PERS.SG.NOM  till (prep) Stockholm  resa-INF 

 

   

1.3 Verb i presens (engelska) 

 

a) Varje torsdag kväll gå jag  

varje torsdag kväll gå jag   

pron torsdag kväll gåINF 1PERS.SG.NOM 

 

Varje torsdag kväll går jag  

varje torsdag kväll gå-r jag   

pron torsdag kväll gå-PRES 1PERS.SG.NOM 

                                                             
18 Se fotnot 17. 
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Every Thursday evening I go 

every Thursday evening jag   go  

varje (pron) torsdag kväll 1PERS.SG.NOM  gåPRES
19

  

 

 

b) På fredagar träffa jag 

på fredag-ar  träffa jag   

prep fredag-PL  träffaINF 1PERS.SG.NOM 

 

På fredagar träffar jag 

på fredag-ar  träffa-r jag   

prep fredag-PL  träffa-PRES 1PERS.SG.NOM 

 

On Fridays I meet 

on Friday-s I   meet   

på (prep) fredag-PL 1PERS.SG.NOM träffaPRES  

  

 

c) Jag bo i Väderleden 

jag   bo  i Väderleden  

1PERS.SG.NOM  boINF  prep Väderleden  

  

Jag bor på Väderleden 

jag   bo-r  på Väderleden  

1PERS.SG.NOM  bo-PRES  prep Väderleden  

 

I live on Väderleden 

I   live  on Väderleden  

1PERS.SG.NOM  boPRES  på (prep) Väderleden  

 

 

d) Jag slut nu 

jag   slut  nu   

1PERS.SG.NOM  slut  adv  

 

Jag slutar nu 

jag   sluta-r  nu   

1PERS.SG.NOM  sluta-PRES  adv 

 

I am finishing now 

I   am  finish-ing  now  

1PERS.SG.NOM  varaPRES.1PERS.SG sluta-PROG  nu (adv)  

 

 

                                                             
19 I engelskan kan man inte se skillnaden mellan 1:a pers presens och infinitivform på huvudverb. 
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1.4 Verb i presens (tyska) 

 

a) som studera också  

som  studera  också   

relpronSUBJ  studeraINF  adv  

 

som också studerar  

som  också studera-r     

relpronSUBJ  adv studera-PRES    

 

die auch studieren  

die  auch  studier-en     

relpronSUBJ  också (adv)  studera-PRES.3PERS.PL  

 

 

b) i morgon flyga jag  

i morgon  flyg-a jag    

adv flyg-INF  1PERS.SG.NOM 

 

i morgon flyger jag  

i morgon  flyg-er jag    

adv flyg-PRES  1PERS.SG.NOM 

 

morgen fliege ich 

morgon  flieg-e  ich    

imorgon (adv) flyg-PRES.1PERS.SG 1PERS.SG.NOM  

 

 

1.5 Hjälpverb och huvudverb i infinitiv (engelska) 

 

a.) jag ska åker  

jag   ska åk-er   

1PERS.SG.NOM skaPRES åka-PRES 

    

ska jag åka
20

  

ska  jag   åk-a  

skaPRES  1PERS.SG.NOM åka-INF 

 

I will travel 

I   will travel   

1PERS.SG.NOM villPRES åkaINF 

     

 

                                                             
20 Satsen inleds med i morgon, därav omvänd ordföljd. 
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1.6 Verb i preteritum (engelska) 

 

a) Förras
21

 veckan åker jag  

förras vecka-n   åk-er jag   

adj vecka-BEST.UTR åka-PRES 1PERS.SG.NOM  

  

Förra veckan åkte jag  

förra vecka-n   åk-te jag   

adj vecka-BEST.UTR åka-PRET 1PERS.SG.NOM  

 

Last week I went 

last week  I   went   

förra (adj) vecka 1PERS.SG.NOM  åkaPRET   

 

 

b) Det var kallt så jag träffar  

det   var  kall-t så jag  

OPERS.PLATSH.SUBJ varaPRET adj-NEUT.SG adv 1PERS.SG.NOM  

 

träffa-r  

träffa-PRES 

 

Det var kallt så jag träffade  

det   var  kall-t så jag  

OPERS.PLATSH.SUBJ varaPRET adj-NEUT.SG adv 1PERS.SG.NOM  

 

träffa-de  

träffa-PRET  

 

It was cold so I met 

it   was  cold så I  

OPERS.PLATSH.SUBJ varaPRET kall (adv) so (adv) 1PERS.SG.NOM  

 

met 

träffaPRET  

 

 

c) jag köpt skridskor  

jag   köp-t  skridsko-r 

1PERS.SG.NOM köpa-SUP skridsko-PL   

 

jag köpte skridskor  

jag   köp-te  skridsko-r 

1PERS.SG.NOM köpa-PRET skridsko-PL  

 

                                                             
21 Förras är möjligen ett stavfel, det kommer inte att undersökas vidare. 
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I bought ice-skates 

I   bought  ice-skate-s 

1PERS.SG.NOM köpaPRET skridsko-PL 

 

 

 

1.7 Verb i preteritum (tyska) 

 

a) Jag åkt till Storforsen  

jag   åk-t  till Storforsen 

1PERS.SG.NOM åka-SUP prep storforsen  

 

Jag åkte till Storforsen  

jag   åk-te  till Storforsen 

1PERS.SG.NOM åka-PREP prep storforsen  

 

Ich bin nach Storforsen gefahren  

ich   bin   nach Storforsen gefahren 

1PERS.SG.NOM varaPRES.1PERS.SG till (prep) storforsen  åkaPARTPER 

 

 

b) Förra veckan besökade  

förra  vecka-n  besök-ade
22

  

adj vecka-BEST.UTR besöka-PRET  

 

Förra veckan besökte  

förra  vecka-n  besök-te  

adj vecka-BEST.UTR besöka-PRET  

 

Letzte Woche besuchte  

letzt-e   Woche besuch-te   

förra-FEM.ACK (adj) vecka besöka-PRET.3PERS.SG  

 

c) Jag cycklade
23

 mycket och sett Gammelstad  

jag   cyckla-de  mycket och sett Gammelstad 

1PERS.SG.NOM cykla-PRET adv konj seSUP Gammelstad 

  

Jag cyklade mycket och såg Gammelstad  

jag   cykla-de  mycket och såg Gammelstad 

1PERS.SG.NOM cykla-PRET adv konj sePRET Gammelstad 

 

                                                             
22 I det här fallet har studenten inte valt den korrekta preteritumändelsen. Förmodligen utgick 

studenten från att besöka tillhör verben som slutar på –a i verbstammen. 
23 Cyklade stavas här med ck i stället för k, stavfel undersöks inte i den här uppsatsen. 
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Ich bin viel geradelt und habe Gammelstad gesehen 

ich   bin   viel ge-radel-t  

1PERS.SG.NOM varaPRES.1PERS.SG mycket (adv) prefix-cykla-PERFPART

  

und  habe   Gammelstad gesehen  

och (konj) haPRES.1PERS.SG Gammelstad sePERFPART 

 

 

1.8 Placering av adverb i huvudsats (engelska) 

 

a) Jag också gick  

jag   också gick   

1PERS.SG.NOM adv gåPRET   

 

Jag gick också 

jag   gick  också   

1PERS.SG.NOM gåPRET  adv 

 

I also
24

 went 

I   also went   

1PERS.SG.NOM också (adv) gåPRET 

 

 

b) Hon bor i New York också  

hon   bo-r i New York också   

3PERS.SG.NOM bo-PRES prep New York adv 

 

Hon bor också i New York  

hon   bo-r också  i New York   

3PERS.SG.NOM bo-PRES adv  prep New York   

 

She lives in New York, too 

she   live-s  in New York too 

3PERS.SG.NOM bo-PRES.3PERS.SG i (prep) New York  också (adv) 

 

 

c) Jag också åkte skridskor 

jag   också åk-te  skridsko-r 

1PERS.SG.NOM adv åka-PRET skridsko-PL 

 

Jag åkte också skridskor 

jag   åk-te också skridsko-r  

1PERS.SG.NOM åka-PRET  adv skridsko-PL 

 

                                                             
24 Här finns två möjligheter att översätta meningen antingen med also som placeras preverbalt eller 

med too som placeras postverbalt. 
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I also went skating
25

 

I   also went  skat-ing  

1PERS.SG.NOM också (adv) gåPRET skate-PROG 

 

 

d) Vi också såg Kiruna  

vi   också såg  Kiruna 

1PERS.PL.NOM adv sePRET Kiruna  

 

Vi såg också Kiruna 

vi   såg  också Kiruna  

1PERS.PL.NOM sePRET  adv Kiruna 

 

We also saw
26

 

we   also saw  Kiruna 

1PERS.PL.NOM också (adv) sePRET Kiruna 

 

 

e) Jag åker snowboard ofta  

jag   åk-er snowboard  ofta 

1PERS.SG.NOM åka-PRES snowboard  adv 

 

Jag åker ofta snowboard  

jag   åk-er ofta  snowboard   

1PERS.SG.NOM åka-PRES adv  snowboard   

 

I often go snowboarding
27

 

I   often go snowboard-ing   

1PERS.SG.NOM ofta (adv) gåPRES snowboard-PROG 

 

 

f) Jag också åt surströmming  

jag   också åt surströmming   

1PERS.SG.NOM adv ätaPRET  surströmming 

 

Jag åt också surströmming 

jag   åt  också surströmming   

1PERS.SG.NOM ätaPRET  adv surströmming 

 

I also ate surströmming
28

 

I   also ate surströmming   

1PERS.SG.NOM också (adv) ätaPRET surströmming 

 

                                                             
25 Som i 1.8.a finns möjligheten att översätta också med ett postverbalt too. 

26 Se fotnot 24. 
27 Man skulle även kunna använda sig av I often snowboard på engelska. 
28 Se fotnot 24. 
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1.9 Placering av adverb i huvudsats (tyska) 

 

a) Jag ofta skriver  

jag   ofta skriv-er   

1PERS.SG.NOM adv skriva-PRES  

 

Jag skriver ofta 

jag   skriv-er  ofta 

1PERS.SG.NOM skriva-PRES  adv 

 

Ich schreibe oft 

ich   schreib-e   oft 

1PERS.SG.NOM skriva-PRES.1PERS.SG  ofta (adv) 

 

b) På måndagar brukar jag träna ofta  

på måndag-ar bruka-r jag   trän-a ofta  

prep måndag-PL bruka-PRES 1PERS.SG.NOM träna-INF  adv  

 

På måndagar brukar jag ofta träna  

på måndag-ar bruka-r jag   ofta  trän-a  

prep måndag-PL bruka-PRES 1PERS.SG.NOM adv  träna-INF   

 

Montags trainiere ich oft
29

 

montags  trainier-e  ich   oft  

På måndagar (adv) träna-PRES.1PERS.SG 1PERS.SG.NOM ofta (adv) 

                                                             
29 Brukar kan översättas till tyska med gewöhnlich machen, men själva uttrycket på tyska känns 

ålderdomligt och därför väljer jag att översätta satsen på ett sätt som man skulle förmoda att en tyska 

student skulle skriva på tyska. 
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2. Nominalfraser: 

 

2.1 Substantiv i singular bestämd och obestämd form (engelska) 

 

a) förras vecka 

förra-s
30

 vecka   

adj vecka 

 

förra veckan 

förra vecka-n   

adj vecka-BEST.UTR 

 

last week 

last week   

förra (adj) vecka 

 

 

b) till universitet 

till universitet 

prep universitet 

 

till universitetet 

till universitet-et 

prep universitet-BEST.NEUT 

 

to the university 

to the university   

till (prep) BEST universitet 

 

 

c) efter vecka 

efter vecka   

prep vecka 

 

efter en vecka 

efter en vecka   

prep OBEST.UTR vecka 

 

a week later 

a week later  

OBEST vecka senare (adv) 

 

 

                                                             
30 Den avvikande formen förras skulle kunna förklaras med att studenterna har lärt sig uttryck som i 

somras och i måndags, där suffix-s betyder dåtid. 
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d) på helger ska jag åka till Riga 

på helg-er ska jag  åk-a 

prep helg-PL skaPRES 1PERS.SG.NOM åka-INF  

 

till Riga 

prep Riga 

 

till helgen ska jag åka till Riga 

till helg-en  ska jag  åk-a 

prep helg-BEST.UTR skaPRES 1PERS.SG.NOM åka-INF

  

till Riga 

prep Riga 
 

At the weekend, I will go to Riga 

at the weekend I  will go 

på (prep) BEST helg 1PERS.SG.NOM villPRES gåINF 

 

to Riga 

till (prep) Riga 
 

 

2.2 Substantiv i singular bestämd och obestämd form (tyska) 

 

a) förra vecka
31

 

förra vecka   

adj vecka 

 

förra veckan 

förra vecka-n   

adj vecka-BEST.UTR 

 

letzte Woche 

letzt-e   Woche   

förra-BEST.FEM.SG.ACK (adj) vecka 

 

 

b) på kväll 

på kväll   

prep vecka 

 

på kvällen 

på kväll-en   

prep kväll-BEST.UTR 

 

                                                             
31 Samma avvikelse förekommer i två olika texter men redovisas bara en gång här. 
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am Abend 

am  Abend   

påBEST.MASK.SG.DAT vecka 

 

 

c) pratade om det resa 

prata-de om det   resa   

prata-PRET prep 3PERS.NEUT.SG.NOM
32

 resa 

 

pratade om resan 

prata-de om  resa-n   

prata-PRET prep resa-BEST.UTR 

 

sprach über die Reise 

sprach   über die  Reise  

prataPRET.3PERS.SG om (prep) BEST.FEM.SG.ACK vecka 

 

 

 

2.3 Substantiv i plural bestämd och obestämd form (engelska) 

 

a) vännar33 

vänn-ar     

vän-PL   

 

vänner 

vänn-er     

vän-PL  

 

friends 

friend-s     

vän-PL  

 

 

b) med andra student 

med andra student     

prep pron student   

 

med andra studenter 

med andra student-er     

prep pron student-PL  

  

with other students 

with other student-s     

med (prep) andra (pron) student-PL  

                                                             
32 Det skulle även kunna vara: OPERS.PLATSH.SUBJ. 
33 Här användes inte den korrekta pluraländelsen, vän får i svenskan pluraländelsen -er 
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c) med mina kompisina 

med min-a kompis-i-na
34

     

prep pron-BEST.PL kompis-ar-BEST   

 

med mina kompisar 

med min-a kompis-ar    

prep pron-BEST.PL kompis-PL   

 

  

with my friends 

with my friend-s     

med (prep) min (pron) kompis-PL  

 

 

2.4 Substantiv i plural bestämd och obestämd form (tyska) 

 

a) med tre kompis 

med tre kompis   

prep RÄ kompis 

 

med tre kompisar 

med tre kompis-ar   

prep RÄ kompis-PL 

 

mit drei Freunden 

mit drei Freund-e-n  

med (prep) RÄ kompis-PL-DAT 

 

 

b) manga
35

 andra persona 

mång-a andra person-a
36

   

pron-PL pron person-PL 

 

många andra personer 

mång-a andra person-er   

pron-PL pron person-PL 

 

viele andere Personen  

viel-e  ander-e  Person-en 

många-OBEST.PL(pron) andra-OBEST.PL.ACK (pron) person-PL 

                                                             
34 I det här fallet kan det ev. finnas en fonologisk förklaring för den avvikande pluralformen. 

Betoningen i kompisarna ligger på första stavelsen och pluralänelsen blir försvagat och kan uppfattas 

som ”i”. 
35 Manga är ett stavfel och undersöks inte här. 
36 Även här skulle det kunna finnas en liknande fonologisk förklaring för den avvikande 

pluraländelsen som i exempel 2.3.c. 
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c) på måndager 

på  måndag-er37   

prep måndag-PL 

 

på måndagar 

på  måndag-ar   

prep måndag-PL 

 

montags 

montags 

på måndagar (adv) 

 

 

 

2.5 Adjektiv i obestämd form singular och plural (engelska) 

 

a) svenska och amerikanska mat 

svensk-a och  amerikansk-a  mat   

svensk-PL konj amerikansk-PL  mat 

 

svensk och amerikansk mat 

svensk och  amerikansk  mat   

svensk konj amerikansk  mat 

 

Swedish and American food 

swedish and amerikan  food  

svensk och (konj) amerikansk  mat 

 

b) Det var jettefin
38

 

det  var jättefin  

OPERS.PLATSH.SUBJ ärPRET jättefin 

 

Det var jättefint 

det  var jättefin-t  

OPERS.PLATSH.SUBJ ärPRET jättefin-NEUTR 

 

It was very nice 

it  was very nice 

OPERS.PLATSH.SUBJ ärPRET mycket (adv) fin (adj) 

 

c) Det var inte god 

det  var inte god  

OPERS.PLATSH.SUBJ ärPRET adv godUTR.SG 

 

                                                             
37 Som i exempel 2.3.a användes här en avvikande pluraländelse. 
38 Studenten stavade jättefin med –e i stället för –ä. 
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Det var inte gott 

det  var inte gott  

OPERS.PLATSH.SUBJ ärPRET adv godNEUTR.SG 

 

It was not nice 

it  was not nice 

OPERS.PLATSH.SUBJ ärPRET inte (adv) fin (adj) 

 

 

2.6 Tidsuttryck (engelska) 

Följande fraser som redan finns redovisade i bilagan ingår även i den här kategorin: 2.1.a; 

2.1.c; 2.1.d. 

 

a) i mitten av vintras 

i  mitt-en  av vintras   

prep mitt-BEST.UTR prep vintras 

 

i mitten av förra vintern 

i  mitt-en   av  förra vinter-n  

prep mitt-BEST.UTR prep adj vinter-BEST.UTR 

 

in the middle of last winter 

in  the  middle  of  last winter  

i (prep) BEST mitten av (prep) förra (adj) vinter 

 

 

2.7 Tidsuttryck (tyska) 

 

Följande fraser som redan finns redovisade i bilagan ingår även i den här kategorin: 2.2.a; 

2.2.b; 2.2.c. 

 

a) två månader sedan 

två månad-er sedan  

RÄ månad-PL post 

 

för två månader sedan 

för två månad-er sedan  

prep RÄ månad-PL post 

 

Vor zwei Monaten 

vor zwei Monat-e-n 

före (prep) RÄ månad-PL-DAT  
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2.8 Pronomen (engelska) 

 

a) De vad roligt 

de  vad rolig-t   

3PERS.PL.NOM frågeord rolig-NEUTR   

 

Det var roligt 

det  var rolig-t   

OPERS.PLATSH.SUBJ varaPRET rolig-NEUTR 

 

It was fun 

it  was fun   

OPERS.PLATSH.SUBJ varaPRET rolig (adj)   

 

 

b) min namn 

min  namn 

poss1PERS.SG.UTR namn 

 

mitt namn 

mitt  namn 

poss1PERS.SG.NEUTR namn 

 

my name 

my  name 

poss1PERS.SG  namn 

 

 

2.9 Pronomen (tyska) 

 

a) med min vänner 

med min  vänn-er 

prep poss1PERS.SG.UTR vän-PL 

 

med mina vänner 

med min-a  vänn-er 

prep poss1PERS-PL  vän-PL  

 

mit meinen Freunden 

mit mein-en  Freund-e-n 

med (prep) poss1PERS-PL.DAT vän-PL-DAT  

 

 

b) hämtade jag han 

hämta-de jag  han 

hämta-PRET 1PERS.SG.NOM 3PERS.MASK.NOM.SG 
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hämtade jag honom 

hämta-de jag  honom 

hämta-PRET 1PERS.SG.NOM 3PERS.MASK.ACK.SG 

 

 

habe ich ihn abgeholt 

hab-e  ich  ihn   

ha- PRES.1PERS.SG 1PERS.SG.NOM 3PERS.MASK.SG.ACK  

 

ab-ge-hol-t 

av-infix-hämta-PERFPART 
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Förkortningslista: 

 

1PERS första person 

3PERS tredje person 

ACK ackusativ 

adj adjektiv 

adv adverb 

BEST bestämd form 

DAT dativ 

FEM femininum 

frågeord frågeord 

INF infinitiv 

Infix infix 

konj konjunktion 

MASK maskulinum 

NEUT neutrum 

NOM nominativ 

OBEST obestämd form 

OPERS opersonlig 

PARTPER particip perfekt 

PERFPART perfekt particip 

PL plural 

PLATSH platshållare 

poss possessivpronomen 

post postposition 

prefix prefix 

prep preposition 

PRES presens 

PRET preteritum 

PROG progressiv 

pron pronomen  

relpron relativpronomen 

RÄ räkneord 

SG singular 

SUBJ subjekt 

SUP supinum 

UTR utrum 


