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Abstract 
 
In Swedish schools English grammar is generally taught in a Swedish-English contrastive 
perspective. The amount of students with a different native language than Swedish is increasing 
and Arabic is now one of the most spoken languages in Sweden. This creates a need for a 
“multi-contrastive“ perspective when teaching grammar. 
The purpose of this study is to make a contrastive analysis of English and Arabic in order to 
examine which grammatical elements may be difficult for students with Arabic as the native 
language. The findings of the contrastive analysis is uses as a basis for an analysis of teaching 
materials, to discover whether the grammatical elements that were deemed to be difficult are 
taught in Swedish teaching materials.  
The results of the study show that there are some grammatical elements that students with 
Arabic as their native language find difficult which the Swedish teaching materials do not teach. 
Some of the grammatical elements that are difficult for students with Arabic as their native 
language are also difficult for Swedish students, mainly because they are typical for the English 
language. However, they may have different difficulties within those elements.   
 
 
 
 
 
Nyckelord: läromedelsanalys, grammatikundervisning, andraspråksundervisning 
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1 Inledning 
Dagens multikulturella klassrum ställer krav på lärarna att ha de ämnes-, språk- och 
bakgrundskunskaper som krävs för att hjälpa varje elev på ett likvärdigt sätt. Elevers 
olika språkliga och kulturella bakgrund gör att behovet av att lärare har ett mångspråkigt 
perspektiv i sin språkundervisning ökar. En rapport från Skolverket Med annat 
modersmål (2008) visade att en femtedel av eleverna i skolan hade ett annat modersmål 
än svenska. Andelen elever med annat modersmål än svenska fortsätter att öka i skolan. 
Statistiska Centralbyråns siffror (2014) visar att flyktingströmmen till Sverige, och 
särskilt andelen ensamkommande flyktingbarn, har ökat de senaste åren. Detta kommer 
i sin tur leda till att betydligt fler elever kommer till gymnasieskolan med annat 
modersmål än svenska. 
 
Engelskundervisning i den svenska skolan har i stort sett alltid varit baserad på elever 
med svenska som modersmål och de typiska svårigheter som de har med engelska. 
Särskilt tydligt blir detta i grammatikundervisning, då läromedel följer en allmän praxis 
av typiska ”svenska” svårigheter som baseras på läromedelsförfattarnas erfarenhet och 
eventuell forskning. Generellt sett, har engelsklärare en betydande kunskap om vilka 
grammatiska fel som elever med svenska som modersmål brukar göra. För lärare är 
grammatikundervisning en ständig diskussion där allt ifrån frågan om grammatik ska 
undervisas, till frågan om hur och vilken grammatik som ska undervisas är 
omdebatterade. Kursplaner och läromedel i engelska har underförstådda krav på vilken 
grammatik man ska undervisa i på de olika kurserna i gymnasieskolan samt vilken 
tidigare kunskap eleven bör ha från grundskolan. I kursplanen står det aldrig vilken 
grammatik som ska undervisas, vilket är underligt då grammatiken är stommen i språket 
och ett hjälpmedel för elever att kunna uttrycka sig med tydlighet. I engelska bedöms 
språklig korrekthet i alla förmågor, då det påverkar både förståelse och kommunikation 
i allmänhet. 
 
När en stor del av eleverna i klassrummet kommer från olika språkliga bakgrunder är 
det viktigt att inkludera dem i undervisningen. Genom att använda kunskaper om olika 
språks uppbyggnad och struktur i undervisningen kan man som lärare inkludera alla 
elever och deras olika bakgrund. Detta sätter dock krav på läraren att ha kunskap om 
olika språks syntax och grammatiska funktioner. Det är omöjligt att som lärare ha en 
omfattande kunskap om alla världens språk. Trots det skulle en medveten kontrastiv 
kunskap i de språk som är de vanligaste modersmålen hos elever kunna öka lärares 
möjlighet att hjälpa sina elever. Parkvall (2016) skriver i Språktidningen om sin 
kartläggning över Sveriges språk och enligt denna kartläggning är arabiska Sveriges 
tredje största språk. Då uppgifterna i hans studie är från 2012 så lär arabiska bli 
Sveriges näst största språk inom snar framtid, då det håller på att gå om finska som 
länge har varit Sveriges nästa största språk. Dessutom är arabiska det vanligaste språket 
hos de flyktingar som anländer till Sverige från Syrien (Statistiska centralbyrån 2014). 
Det är därför arabiska är det språk som kommer behandlas i denna uppsats.  

1.1 Problemformulering 
I ett mångspråkigt klassrum är det viktigt att som lärare kunna anpassa sig till den 
rådande klassrumssituationen, genom att försöka inkludera alla språk och att främst inte 
utgå ifrån att alla elever har svenska som modersmål. På lärarutbildningen vid Umeå 
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Universitet har språkdidaktiken varit fokuserad på typiska svårigheter för elever med 
svenska som modersmål, även om vikten av att inkludera och dra nytta av elevernas alla 
språkkunskaper nämnts i förbifarten. Under min sista VFU-period upptäckte jag mina 
kunskaper var bristfälliga, då en tredjedel av en av mina klasser i engelska hade annat 
modersmål än svenska. När jag som student har frågat hur man ska inkludera elevers 
olika språkliga bakgrunder i undervisningen, så har jag inte fått något konkret svar. 
Svaren har bestått utav vaga idéer om att man ska anpassa sig till den klassrumssituation 
man har och eventuellt fråga elever med andra modersmål om hur det är på deras språk. 
Det finns flera svårigheter med detta, allt ifrån att eleven kan känna sig utpekad istället 
för inkluderad till att eleven saknar insyn i sitt modersmåls grammatiska uppbyggnad. 
Detta gör att allt ansvar på att hitta olika sätt att inkludera elever med andra modersmål 
än svenska i grammatikundervisning ligger på läraren och det kräver att läraren har viss 
kunskap om många olika språk. Men långt ifrån alla lärare i engelska har kunskap om 
andra språk, minst av allt en kunskap om de typiska grammatiska svårigheter som 
transfer från de olika modersmålen kan tillföra. Med transfer menas överföring av sitt 
modersmåls funktioner till exempel ordföljd, grammatisk struktur eller direktöversatt 
ordförråd till målspråket.  
   
I Skolverkets Få syn på språket (2012) redogörs vikten av att jobba med språk i alla 
ämnen och hur detta hjälper elever med svenska som andraspråk. Detta är ett 
komplement till andraspråksundervisningen för att få lärare i alla ämnen att inse vikten 
av att jobba med ämnes- och begreppsordförråd, vilket alla elever har nytta av. 
Engelskämnet, om hur engelska kan användas som resurs eller hur man kan jobba med 
svenska via engelska, nämns dock inte överhuvudtaget. Det finns ganska mycket 
forskning om hur lärares insyn i elevernas modersmål i svenska som andraspråk behövs 
för att hjälpa eleverna på bästa sätt, men förvånansvärt lite om engelskundervisning i 
Sverige för elever med annat modersmål än svenska. Ohlander (2001:210) kommenterar 
behovet av multikontrastiv perspektiv i klassrummet i kapitlet Vilka slags 
ämneskunskaper behöver lärarna i det flerspråkiga klassrummet? Den multikontrastiva 
perspektivet i Språkboken. Han menar att lärare bör ha en översikt av hur olika språk 
skiljs åt för att lättare undervisa elever med olika språkliga bakgrunder. Ohlander har 
genom sina studier i grammatik även intresserat sig för ”engelska i 
invandrarperspektiv”, trots det så har han inte publicerat något med engelska i ett 
multikontrastivt perspektiv utöver det tidigare nämnda kapitlet i Språkboken. 
  
Jungbeck och Obeid (2003:5) anger att arabiska talas av över 300 miljoner människor i 
mer än 20 länder. Arabisktalande har olika dialekter, som skiljer sig så pass mycket att 
de i stort sett räknas som olika språk. Trots det har alla samma skriftspråk, vilket är det 
språk som talas i det offentliga rummet. Detta gör arabiska till ett mycket utbrett språk 
och denna studies kontrastiva undersökning av språkets grammatiska struktur kan gynna 
många lärare. Målet är att denna insikt ska underlätta lärares grammatikundervisning, 
genom att hjälpa läraren få kunskap om vilka grammatiska moment den kan behöva 
lägga fokus på när den undervisar elever med arabiska som modersmål. 
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1.2 Syfte  
Det är viktigt att alla elever ska känna sig inkluderade i undervisningen och känna att de 
får den hjälp de behöver för att utveckla sitt språk. Detta ställer höga krav på läraren för 
att elever med annat modersmål än svenska inte ska känna sig exkluderade eller 
diskriminerade i klassrummet. Syftet med denna uppsats är att göra en kontrastiv 
grammatisk analys av arabiska och engelska för att upptäcka vilka grammatiska 
svårigheter i engelska elever med arabiska som modersmål kan ha. Ett delsyfte är att 
undersöka om och hur dessa svårigheter täcks upp i svenska läromedel i engelska i 
kursen Engelska 5. Detta sker genom identifiering av elever med arabiska som 
modersmåls typiska svårigheter i engelska, granskning av dessa typiska svårigheter och 
hur de behandlas i svenska läromedel i engelska.  

1.3 Frågeställningar 
Följande frågor kommer behandlas i studien: 
 

- Vilka svårigheter i engelska kan elever med arabiska som modersmål ha? 
- Vilka av dessa grammatiska svårigheter tas inte upp i läromedel på  

Engelska 5-nivå? Om de tas upp, i vilket omfång och i vilken typ av övning? 
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2 Forskningsbakgrund 
I följande avsnitt presenteras begreppsdefinitioner, tidigare forskning samt dess 
koppling till den aktuella läro-och-kursplanen. 

2.1 Begreppsdefinitioner 
För att förenkla forskningsbakgrunden börjar denna del med några kortfattade 
begreppsdefinitioner: 
 
Modersmål/Förstaspråk 
NE (2016) definierar termen modersmål som det första språk ett barn lär sig. Även om 
termen förstaspråk används mer och mer frekvent, så kallas undervisningen i skolan för 
modersmålsundervisning.  

  
Andraspråk 
NE (2016) preciserar att engelska däremot undervisas som andraspråk i den svenska 
skolan då det lärs in efter inläraren helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk och 
inlärningen sker i en naturlig kommunikation. Enligt läroplanen, Skolverket (2011), 
omger engelska oss i vardagen och används inom ett flertal områden såsom kultur, 
politik, utbildning och ekonomi. Andraspråkets roll liknar förstaspråkets för inläraren 
både psykologiskt och socialt då andraspråket ska kunna tillfredsställa individens 
kommunikationsbehov. I andra länder kan engelska undervisas som antingen 
andraspråk eller främmandespråk. Detta innebär att även om elever har läst engelska i 
lika många år i andra länder som i den svenska skolan, kan antalet timmar och 
kvaliteten på undervisningen variera mycket. Dessutom, kan nyanländas inläsning av 
grundskolan göra att de har godkänt betyg i engelska, utan att ha den stomme som de år 
av engelskundervisning som förekommer i svenska grundskolan ger. 

 
Främmandespråk 
De moderna språken undervisas i den svenska skolan som främmandespråk, i och med 
att de lärs in i en miljö som är artificiell och inte en naturlig språkmiljö där inläraren 
”språkbadar” i målspråket (NE, 2016). 
 
Implicit och explicit kunskap 
Tornberg (2009:222) definierar att en implicit kunskap om språk är en kunskap som är 
intuitiv och analyserad; man kan förstå vad som är rätt och fel men inte förklara varför. 
Vanligtvis är en kunskap om modersmålet en implicit kunskap där man har en känsla 
för vad som är rätt och fel. Explicit kunskap, även kallad deklarativ kunskap, om språk, 
däremot, innebär att man kan analysera, förklara och tala om språk. Denna term används 
vanligtvis för att tala om grammatik och förklara sin kunskap om språk.  
 
Målspråk 
Målspråk definieras av NE (2016) som det språk man ämnar lära sig i motsats till ens 
förstaspråk. Målspråket definieras inte av elevers tidigare språkkunskaper, utan en elev 
kan ha flera målspråk under sin skolgång beroende på hur många språk eleven läser. 
Målspråk syftar i denna uppsats till engelska.  
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Kontrastiv grammatik 
NE (2016) fastställer att kontrastiv grammatik är en ”jämförande beskrivning av två 
språk som tar sikte främst på de grammatiska skillnaderna mellan språken”. Svenska 
grammatikor är vanligen kontrastiva och behandlar de svårigheter som uppstår när 
språken skiljer sig mest från varandra. Tornberg (2009:225) använder även termen 
kontrastiv analys vilken hon definierar som ett medel för att medvetengöra skillnader 
mellan främst målspråket och modersmålet, men det kan även inkludera andra språk. 
Elevers explicita kunskap om språken underlättas genom att granska skillnaderna i 
språkens uppbyggnad och formell struktur. 
 

Felanalys 
Tornberg (2009:221) beskriver att felanalysforskning identifierar, beskriver och 
förklarar de fel som förekommer i elevers fria produktion. Detta kräver att lärare kan 
identifiera vilken typ av fel elever gör och förstå vad eleverna menade att säga i den 
felaktiga meningen. Hamid (2007:487) problematiserar felanalysforskning och menar 
utifrån sin forskning att lärare inte alltid korrekt rekonstruerar elevers avsedda meningar 
och därför är identifieringen av fel inte så pålitlig som den tidigare ansetts vara.  
 

Språklig medvetenhet 
Tornberg (2009:226) uppger att begreppet språklig medvetenhet härstammar från en 
rörelse i England på 80-talet som betonade vikten av medvetenhet för språkinlärning. 
Den språkliga medvetenheten syftar inte bara på kunskap om språkliga regler hos 
målspråket, utan även hos det egna modersmålet samt kunskap om kulturskillnader 
mellan länderna. Hon framhäver att kontrastivitet; kontrastiv grammatik eller kontrastiv 
analys, är ett bra hjälpmedel för att öka den språkliga medvetenheten hos elever.   
 

Kommunikativ (språklig) kompetens 
Yule (2010:194) beskriver kommunikativ kompetens som ”the general ability to use 
language accurately, appropriately, and flexibly”. Detta innebär att inlärare ska utöver 
korrekt ordförråd och grammatik, även ska veta om ett yttrande är lämplig i olika 
situationer samt kunna använda strategier för att gottgöra för eventuella språkliga brister 
på ett sådant vis att kommunikationen inte hindras.  

2.2 Kontrastiv grammatik 
Ohlander (2001:198) påpekar att det är uppenbart att den språkliga och kulturella 
mångfalden i den svenska skolan påverkar språkundervisning då dagens språklärare 
ställs inför andra, svårare undervisningssituationer än tidigare.  Dessa ställer krav på att 
lärare idag inte behöver enbart ämneskunskaper utan en ”multikontrastiv beredskap” för 
att förstå och identifiera ”osvenska” problem i målspråket. Med en multikontrastiv 
beredskap menar Ohlander (2001:199) översiktliga kunskaper om hur olika språk och 
kulturer kan skilja sig åt. Enligt honom, kunde språklärare tidigare ta för givet att deras 
elever hade en svenskspråkig bakgrund. Detta gjorde att engelsklärare kunde utgå ifrån 
svenskan i grammatikundervisning samt hänvisa till svenskans grammatikregler i sina 
förklaringar. Likheterna mellan språken gav dessutom elever en del ”gratisgrammatik” i 
engelskundervisning. Ohlander (2001:198) hävdar att situationen är annorlunda för 
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dagens språklärare som kan räkna med att deras elever kommer ha en mängd olika 
modersmål där mångkulturalismen får en konkret innebörd. Han påvisar att i ett 
mångkulturellt klassrum är det mindre troligt att en undervisning som bygger på att 
kontrastivt påvisa skillnader mellan svenska och målspråket är en lämplig strategi för 
alla elever. I språkundervisning och särskilt i grammatikundervisning är det 
svenskkontrastiva synsättet det dominerande, vilket innebär att man utgår ifrån svenska 
och påvisar likheter och skillnader mellan svenska och målspråket.  
 
Ohlander (2001:200) konstaterar att en kontrastiv analys av språk även kan göras för att 
kartlägga likheter och skillnader mellan språkens olika funktioner för att förutsäga 
svårigheter av ett mer systematiskt slag. En annan liknande term är språktypologi, vilket 
är en mer storskalig jämförelse där olika språk jämförs för att undersöka hur 
språkgrupper står i förhållande till olika lingvistiska kategorier. Detta leder till en 
språkklassifikation som är baserad på likheter och skillnader mellan språken, oavsett 
språkens eventuella historiska släktskap.  
 
Tornberg (2009:151) menar att lärare kan använda kontrastiv grammatik för att 
medvetandegöra för elever hur målspråket är uppbyggt genom att jämföra målspråket 
med modersmålet. I jämförelsen med andra språk synliggörs strukturerna i det egna 
språksystemet, vilket kan bidra till att elever också kan börja analysera målspråket på ett 
medvetet sätt. Tornberg (2009:152) instämmer med Ohlander i att även om språklärare 
inte kan förväntas överblicka eller kunna alla förstaspråk, så krävs numera en allmän 
språktypologisk kunskap och en viss kontrastiv beredskap. Tornberg (2009:153) 
framhäver att det visserligen är viktigt att nyanlända lär sig svenska, men att de kan 
behöva mer stöd av modersmålet vid inlärning av engelska och de moderna språken. 
För att lära sig engelska och moderna språk bör de få möjlighet att jämföra målspråket 
med det språk de kan bäst, närmare bestämt deras modersmål. Genom att involvera 
eleverna och deras olika modersmål i språkundervisningen blir det ett naturligt sätt att 
integrera den interkulturella och den multikontrastiva jämförelsen i undervisningen. 
Dessutom hävdar hon att denna multikontrastiva jämförelse kan vara av intresse för alla 
elever och leda till diskussioner som kan öka elevernas språkliga medvetenhet.  
 
Ohlander (2009: 38-39) redogör sin studie av svenska elever färdigheter i engelska i 
“Swedish” vs. “Non-Swedish”. Immigrant Background and Cross-linguistic Influence 
in the Learning of English as a Foreign Language. Han undersökte enbart svenska 
elevers engelskkunskaper utifrån de nationella proven och granskade elevernas olika 
språkliga bakgrunder. Han fann att elever med annat modersmål än svenska som var 
födda i Sverige hade det bästa resultatet av alla deltagare. Enligt honom, bör detta vara 
resultatet av en språklig medvetenhet där eleverna har kunnat dra nytta av kunskaper 
och erfarenheter som de enspråkiga svenska eleverna saknade. Resultatet Ohlander 
(2009) kom fram till skapar ytterligare en svårighet i fall en sådan studie skulle göras, 
att det är stor skillnad på elever med annat modersmål som är födda i Sverige och de 
som immigrerat till Sverige under sin uppväxt. De elever med annat modersmål som var 
födda i Sverige hade bäst resultat, de med svenska som modersmål hade näst bäst 
resultat och de med annat modersmål som immigrerat till Sverige under sin uppväxt 
hade i genomsnitt sämst resultat.   
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2.3 Tidigare forskning om grammatik och grammatikundervisning 

2.3.1 Universell grammatik 
Tornberg (2009:77) hävdar att behavioristerna ansåg att barns språkinlärning sker 
genom att barnet härmar de ljud och språkliga mönster de hör; alltså genom imitation 
och vanebildning. Chomsky (1959) ansåg att detta inte var en tillräcklig förklaring för 
faktum är att barn lär sig sitt modersmål perfekt, trots en mängd språkliga brister i dess 
omgivning. Chomskys hypotes är att barn har en medfödd förmåga att lära sig sitt 
modersmål perfekt, som fungerar på samma sätt som andra biologiska funktioner såsom 
att lära sig gå. Denna, så kallade, universella grammatik består av en uppsättning 
abstrakta, djupliggande språkliga principer som alla språk har gemensamt (Tornberg 
2009:77). Enligt denna hypotes innebär det att språkutveckling sker genom att barn 
upptäcker hur de universella principerna fungerar i modersmålet och sedan lär sig 
tillämpa dem i sin språkanvändning. Bley-Vroman et al (1988:27) vidhåller att det finns 
stora skillnader gällandes barns förmåga att lära sig sitt modersmål och vuxnas förmåga 
att lära sig ett nytt språk. Detta antyder att den universella grammatiken inte fungerar på 
samma sätt hos vuxna, utan att den språkliga intuitionen som vuxna förlitar sig på för att 
veta vilka satser som är möjliga och inte baseras på deras modersmål. Detta gör att 
vuxna måste använda dess förmåga till abstrakt tänkande och strategier såsom 
problemlösning för att lära sig språk.  

2.3.2 Interlanguage 
Lakshmanan och Selinker (2001:394) menar att när hypotesen om interlanguage först 
skapades 1972, ansåg Selinker att en av de viktigaste aspekterna vid målspråksinlärning 
är det som händer när inläraren försöker uttrycka något, som den ännu inte kan på 
målspråket, genom att falla tillbaka på de kunskaper den har om språk från sitt 
modersmål. Termen interlanguage avser ”mellanspråket” mellan modersmålet och 
målspråket som inlärare utvecklar på vägen mot målspråklig kompetens (Tornberg 
2009:80). Den baseras på ”den kontrastiva analysens glansdagar ” (Tornberg 2009:80) 
där uppfattningen var att modersmålet var ett hinder i inlärningen av målspråket. Det 
antogs att inlärare förde över sina modermålsvanor till målspråket, särskilt där språken 
skiljde sig mest åt. Dessa fel som sker vid överföringen av kunskaper från sitt 
modersmål till målspråket kallas interferens eller transfer. Senare forskning har visat att 
transfer inte bara är negativ som det tidigare ansågs utan att det används som ett 
hjälpmedel i språkutvecklingen och att transferfelen är vanligare när språken liknar 
varandra. Detta har därmed skapat behovet av termerna positiv transfer och negativ 
transfer. Tornberg (2009:80) hävdar att den kontrastiva analysen gick ut på att analysera 
individens modersmål och målspråk och därmed kunna förutsäga de troliga 
transferfelen. Lakshmanan och Selinker (2001:395) menar att det finns ett 
underliggande antagande till interlanguage-hypotesen och det är att interlanguage är ett 
eget språksystem som utöver drag från modersmål och målspråk även har egna 
språkliga drag. Detta innebär att fel som varken härstammar från modersmålet eller 
målspråket kan förekomma. Dessutom, vidhåller Tornberg (2009:81) att liknande 
utvecklingsfel som i barns språkinlärning, såsom övergeneraliseringar och förenklingar, 
förekommer.  
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2.3.3 Kommunikativ språklig kompetens 
Tornberg (2009:51) hävdar att begreppet ”kommunikativ kompetens” troligen har haft 
det största inflytandet på modern språkundervisning både i Sverige och internationellt. 
Europarådet vidareutvecklade detta begrepp till sin moderna betydelse inom 
språkundervisning genom sitt programinnehåll där tonvikten ligger på att lära sig språk 
och språkets funktioner i ett kommunikativt sammanhang. Den Gemensamma 
referensramen för språk: lärande, undervisning och bedömning (2007) (härefter 
refererad som GERS) skapades för att vara en gemensam grund för läroplaner, 
kursplaner, examina och läromedel i hela Europa. GERS (2007:13) fastslår att den 
kommunikativa språkliga kompetensen består av tre olika komponenter: en lingvistisk, 
en sociolingvistisk och en pragmatisk komponent. Lingvistisk kompetens beskrivs på 
detta sätt i GERS:  

 
Lingvistisk kompetens omfattar lexikala, fonologiska samt syntaktiska kunskaper och färdigheter 
samt andra delar av språksystemet, och påverkas inte av att variationer i språket ger olika 
sociolingvistiska valörer eller att konkret språkanvändning har olika pragmatiska funktioner. 

(Gemensamma referensramen för språk: lärande, undervisning och bedömning 2007:13). 

 
En intressant kontrast är att Yule (2010:194) har valt att kalla denna kompetens för 
grammatical competence, medan GERS engelska version har valt den mer allmänna 
terminologin linguistic competences. Detta aktiv val att inte använda termen 
grammatisk kommer det återkopplas till i läro- och kursplanens syn på grammatik. 
Sociolingvistisk kompetens ämnar förmågan att anpassa språket efter olika situationer 
och sociokulturella förhållanden, då sociala konventioner, såsom normer och 
artighetsregler, påverkar den språkliga kommunikationen mellan olika kulturer. 
Pragmatisk kompetens handlar om den faktiska och funktionella användningen av 
språket och förklaras på detta sätt i GERS: 
  

Pragmatisk kompetens rör den funktionella användningen av språkliga resurser (produktion av 
språkfunktioner, talhandlingar), och stöder sig på interaktiva scenarier eller skriftlig text. Den 
omfattar också diskurskompetens, kohesion och koherens samt identifiering av textsorter och 
texttyper, ironi och parodi. Den här komponenten påverkas i ännu högre grad än den lingvistiska 
komponenten av de interaktioner och kulturella miljöer i vilka sådana förmågor utvecklas. 

(Gemensamma referensramen för språk: lärande, undervisning och bedömning 2007:14-15). 

2.4 Vad säger läroplan och kursplan om grammatikundervisning i 
engelskämnet? 

Kursplanen i Engelska 5, Skolverket (2011b), är utformad efter den kommunikativa 
språkliga kompetensen som GERS presenterar.  Språklig medvetenhet och vikten av att 
vara språkligt korrekt nämns i kursplanen utan att nämna ordet grammatik eller 
grammatisk korrekthet. Fokus i undervisningen ska vara att elever ska kunna använda 
språket i kommunikativa sammanhang vilket framgår i engelskämnets syfte i 
läroplanen: 
 

Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla 
sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels 
reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som 
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innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till 
olika situationer, syften och mottagare. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att 
utveckla språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och 
komplexitet.  

(Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, Skolverket 
2011a:53). 

 
I den sista meningen finns en hint till eventuell grammatikundervisning, där eleven ska 
”ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet”. Språklig säkerhet kan tolkas som 
språklig medvetenhet och språklig korrekthet; att veta hur och när man ska använda ord 
och uttryck samt kunna uttrycka sig grammatiskt korrekt.  
 
Kommentarsmaterialet till kursplanerna i kurserna i engelska ger mer vikt åt den 
tolkningen då det poängteras att språkets form och innehåll hör samman:  
 

Språkets form och innehållet hör samman. Undervisningen ska alltså belysa varför och hur orden 
och fraserna används så att eleverna kan tillgodogöra sig inte bara uttryckens ”bokstavliga” eller 
lexikala betydelse, stavningen och uttalet utan också hur de kan användas för att skapa struktur och 
sammanhang i muntliga och skriftliga framställningar.  

(Kommentarsmaterial till kursplaner i engelska, Skolverket 2011c). 

 

Detta visar på att grammatik bör undervisas i funktion och inte enbart i isolerade 
övningar samt att form och innehåll är sammanlänkade. I detta menas att den språkliga 
korrektheten påverkar slutresultatet, och är del av alla förmågor som betygssätts. Den 
språkliga medvetenheten noteras ännu en gång då eleverna ska ha förståelse över hur de 
ska använda språket och dess olika funktioner. I engelskämnets syfte i läroplanen 
markeras vikten av språklig medvetenhet, även denna gång utan att nämna termen 
grammatik: 
 

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att 
utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. 
Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper 
om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.  

(Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola, Skolverket 
2011a:53). 

 
Språklig medvetenhet tycks användas som ett bredare begrepp där grammatik ingår och 
liknar den lingvistiska kompetensen som den beskrivs i GERS.  

2.5 Arabiska 
Barth Magnus och Tawaefi (1989:12) framhäver att det arabiska språket är diglossi, 
vilket betyder att det använder två språkformer parallellt i olika funktioner: ett talspråk 
och ett skriftspråk. Talspråken kallas för dialekterna då språken utgår från 
standardarabiskan men varierar så mycket, både nationellt och lokalt, i uttal och 
ordförråd att de räknas som olika språk. Modern standardarabiska, hädanefter MSA, är 
skriftspråket, som är gemensamt för alla regioner. Enligt Barth Magnus och Tawaefi 
(1989:12) gör detta att ingen har MSA som modersmål, utan att det är ett inlärt språk. 
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Dialekterna används inte i skrift, utan de som har arabiska som modersmål har en 
dialekt som sitt första språk men MSA som sitt första skriftspråk.  
 
Med arabiska som modersmål menas i denna studie de som har MSA som sitt första 
skriftspråk, oavsett vilken arabisk dialekt de talar. Jungbeck och Obeid (2003:5) 
vidhåller att MSA är inte bara ett skriftspråk utan även ett läst språk, i den mån att tal 
som består av uppläst text såsom högtidstal, föreläsningar, radio-, TV- och 
nyhetssändningar är på MSA. Det är även språket som används i skolor och i 
undervisningssammanhang. Detta gör MSA till hela arabvärldens språk och möjliggör 
kommunikation mellan människor som talar olika dialekter, för ifall de inte förstår 
varandras dialekter kan de använda MSA istället. 
 
Ett problem som kan uppstå är att det finns elever med arabiska som modersmål som 
kommer till Sverige utan att ha lärt sig skriva. Då har de inte MSA som modersmål utan 
deras modersmål är en dialekt. Dialekterna skiljer sig åt olika mycket från MSA och har 
generellt sett en förenklad grammatik än MSA. De skiljer sig oftast väsentligt från 
varandra, vilket innebär att de kan ha olika grammatiska strukturer och sätt att uttrycka 
sig. Till exempel har MSA verb-subjekt-objekt-ordföljd, vilket innebär att verbet är först 
i satsen, följt av subjektet och sedan objektet (Barth Magnus och Tawaefi 1989:54). 
Medan vissa dialekter har en subjekt-verb-objekt-ordföljd, vilket är samma som svensk 
och engelsk rak ordföljd; att subjektet är först i satsen, följt av verbet och sist objektet. 
Detta kan göra att de som enbart talar de dialekterna har mindre svårigheter i engelska 
än de som har lärt sig MSA. Dessutom finns det elever med arabiska som modersmål 
som antingen väljer att inte läsa modersmål i skolan eller inte får möjlighet att läsa det, 
trots att de har rätt till det enligt skollagen. 
 
Modern standardarabiska som skriftspråk skiljer sig markant från engelska och svenska 
på många sätt. Mace (2008:159) redogör för att man skriver och läser från vänster till 
höger, istället för höger till vänster. Arabiska skrivs på det arabiska alfabetet, och inte 
det latinska alfabetet som vi skriver med i svenska och engelska. I det arabiska alfabetet 
görs ingen skillnad mellan versaler och gemena, det vill säga stora och små bokstäver, 
och bokstäverna i ett ord sammanbinds på ett likande sätt som i skrivstil (Barth Magnus 
och Tawaefi 1989:33). Därför har de flesta bokstäver fyra olika former, beroende om 
bokstaven placeras initialt, medialt, finalt eller om bokstaven står självständigt (Mace 
2008:159). Vissa bokstäver kan bara stå självständigt. Dessutom är arabiska en 
konsonantskrift, det vill säga att alla 28 bokstäver i alfabetet är konsonanter, och 
vokaler markeras med diakritiska tecken, som är små tecken som kan placeras över, 
under eller ovanpå en bokstav (Barth Magnus och Tawaefi 1989:33). Långa vokaler 
tenderar i stort sett alltid att skrivas ut med ett tecken för lång vokal, medan de korta 
vokalerna normalt inte skrivs ut.  
 
Något som är unikt för arabiskan är dess rotmorfemssystem. En rot består av vanligen 
tre eller fyra konsonanter som genom tillägg av olika ändelser bildar olika ord med 
liknade betydelser. På grund av detta rotsystem har arabiska en transparent struktur. 
Därför kan man hitta många ord under samma rot i ordböcker, till exempel skriva, 
brevväxla, bok, bokhandlare, skift, kontor, korrespondent som alla baseras på samma 
rot (Barth Magnus och Tawaefi 1989:33).    



 17 

3 Metod och material  
I följande avsnitt kommer metod och material presenteras och diskuteras. 

3.1 Metod 
Denna undersökning kommer att ske i två steg. För att få svar på den första 
frågeställningen, vilka svårigheter i engelska kan elever med arabiska som modersmål 
ha, kommer en kontrastiv grammatisk analys att göras. För att besvara den andra 
frågeställningen, vilka av dessa grammatiska svårigheter tas inte upp i läromedel på 
Engelska 5-nivå och dess följdfråga om de tas upp, i vilket omfång och i vilken typ av 
övning, kommer en läromedelsanalys att göras. Med arabiska menas den moderna 
standararabiskan (MSA), då det är det första skriftspråk som de med olika arabiska 
dialekter lärt sig.  

3.1.1 Kontrastiv grammatisk analys 
En kontrastiv grammatisk analys kommer att göras utifrån tidigare forskning, med en 
sammanställning av vilka grammatiska moment som torde vara svårigheter i engelska 
för de med arabiska som modersmål. 
 
Analysen utgår ifrån A Contrastive study of English and Arabic (1974), för att sedan 
jämföra de svårigheter som tas upp där med Barth Magnus och Tawaefi (1989) 
Arabiska: en kontrastiv beskrivning och Mace (2008) Arabic today: a student, business 
and professional course in spoken and written Arabic för att styrka att det är just dessa 
svårigheter som troligtvis kommer att uppstå. De grammatiska momenten som troligtvis 
kommer att ställa till med mest svårigheter för eleverna presenteras och jämförs med 
engelska genom exempel. Slutligen kommer svårigheterna analyseras utifrån ett svenskt 
perspektiv, vilket innebär att det sker en diskussion om hur elevernas kunskaper i 
svenska kan påverka de eventuella svårigheterna i engelska. Därefter sker en 
läromedelsanalys.  
 
En informant som är en lärare som undervisar arabiska som modersmål och arabiska för 
nybörjare har granskat innehållet i min kontrastiva analys och gett kommentarer. Detta 
för att ge studien mer djup än den skulle få genom att jag, som inte är arabisktalande, 
granskar och jämför andras forskning om språken och sammanfattar resultaten. 
Informantens uppgift var att granska innehållet för att upptäcka hål eller 
missuppfattningar i min kontrastiva analys.  

3.1.2 Läromedelsanalys 
I läromedelsanalysen undersöker jag om de typiska svårigheterna som jag hittar tas upp 
och på vilket sätt de tas upp i läromedlen för kursen Engelska 5. Fokus i 
läromedelsanalysen är vilka grammatikmoment som tas upp i jämförelse med de 
svårigheter som identifieras i den arabisk-engelsk kontrastiva analysen. För att få bättre 
insikt i grammatikmomentens omfång och djup analyseras även det tillhörande 
övningarna. Det som är intressant att veta om övningarna är vilket antal och omfång de 
har samt vilken typ av övning det är.  
 
Eftersom det inte finns några dokument via Skolverket som visar vilken grammatik 
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eleverna förväntas kunna med ett godkänt betyg från grundskolan eller ens vilken 
grammatik som bör undervisas i grundskolan så är grammatikundervisningen bunden 
till vilken lärare och läromedel eleven har. Detta gäller även i gymnasiet, vilket kan leda 
till olika kvalité i grammatikundervisningen. För att få en insikt i vilken grammatik som 
undervisas i grundskolan har jag granskat två rena grammatikböcker, Grammy 1 och 
Grammy 2, som kan användas som komplement till engelskundervisningen och säger 
sig täcka upp den grammatik som undervisas i grundskolan.  
 
Två läromedel kommer användas till läromedelsanalysen, Blueprint A 2.0 (Liber 2011) 
och Viewpoints 1 (Gleerup 2011). De är valda eftersom de båda är publicerade av stora 
bokförlag, är förlagens mest säljande läromedelsserier i engelska och skapade för kursen 
Engelska 5, det vill säga att de är anpassade till Lgy11.  
 
Kursen Engelska 5 är vald då det är den enda kursen i engelska som är obligatorisk för 
alla gymnasieprogram och för att kursen baseras på godkänt betyg från grundskolan. I 
kursen Engelska 5 är eleverna, generellt sett, på olika nivåer som beror på deras olika 
skolbakgrunder. Grammatikundervisningen i Engelska 5 kursen i engelska brukar, 
generellt sett, vara en repetition av den grammatik elever bör kunna från grundskolan 
samt fördjupning av tidigare kunskaper. 

3.2 Val av metod 
Det som kan påverka tillförlitligheten i det här arbetet är att jag förlitar mig på annan 
forskning inom ämnet, sammanställer och jämför dem som grund till min analys. Jag ser 
inget annat sätt att göra denna undersökning, då intervjuer skulle få fram vad lärare eller 
elever eventuellt brukar tycka är typiska svårigheter. Det ger inte den överblick jag 
eftersträvar, samt att elever och lärare som intervjuas kanske inte reflekterar över att 
vissa fel som görs kommer från inferens från modersmålet. Dessutom avgränsar jag min 
studie till att enbart granska den grammatik som kan skapa särskilda svårigheter för de 
med arabiska som modersmål. Annars är både uttal och ordförråd andra infallsvinklar 
som kan vara intressanta att granska. Något jag kunde ha gjort är att granska och 
analysera de fel de med arabiska som modersmål faktiskt gör, även kallat felanalys, men 
detta kräver ett stort underlag. Som tidigare nämnt, visade Ohlander (2009) i sin studie 
av svenska elever färdigheter i engelska i jämförelse med deras språkliga bakgrund att 
det är stor skillnad på elever med annat modersmål än svenska som är födda i Sverige 
och de som immigrerat till Sverige under sin uppväxt. Detta pekar på ett flertal 
svårigheter med att göra en felanalys, såsom varierande skolgång och eventuell brist i 
utbildning på grund av flykt eller krig och de kognitiva konsekvenser som kan uppstå på 
grund av detta.  

3.3 Material 
I detta avsnitt presenteras det material som används i den grammatisk kontrastiva 
analysen och läromedelsanalysen.  

3.3.1 Material för kontrastiv grammatisk analys 
Det har varit svårt att hitta bra och aktuellt material till denna studie, då material om 
arabiska tenderar att vara på arabiska samt att utbudet av engelskt-arabiskt material i 
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Sverige är knapert. Detta är dock ännu en anledning till varför denna studie behövs, om 
det är krångligt eller svårt att få tag på litteratur kan intresserade lärare ge upp.  
 
Material som kommer att användas för att identifiera de typiska svårigheterna är: 
 
Catford, Darwin Palmer, McCarus, Moray och Snider (1974) A Contrastive study of 
English and Arabic, en studie som gjordes på uppdrag av Defense Language Institute, 
University of Michigan. Denna studie är en engelsk-arabisk kontrastiv studie som 
utreder vilka problem som kan uppstå gällande uttal, grammatik och ordförråd. Denna 
studie är den mest djupgående, samt ur ett engelsk-arabisk kontrastivt perspektiv, därför 
ligger den som grund för den grammatiska kontrastiva analysen.  
 
Barth Magnus och Tawaefi (1989) Arabiska: en kontrastiv beskrivning: Det arabiska 
språket beskrivs utifrån ett svenskt kontrastivt perspektiv med fokus på hur arabiskan 
och svenskan skiljer sig åt och hur detta kan medföra svårigheter när arabspråkiga lär 
sig svenska. Den är huvudsakligen skriven för blivande lärare i svenska som 
andraspråk, men även för de som är språkintresserade i allmänhet. 
 
Mace (2008) Arabic today: a student, business and professional course in spoken and 
written Arabic: Nybörjarkursbok i arabiska som fokuserar på modern standardarabiska 
som både talat och skrivet språk ur ett engelskt perspektiv. Den har tydliga och enkla 
grammatikförklaringar. 

3.3.2 Material för läromedelsanalys 
Enbart den grammatik och de grammatikövningar som tas upp i läromedlen kommer 
analyseras. Det innebär att lärarhandledning och extra övningar, som till exempel ligger 
på webben, inte granskas överhuvudtaget. Material som kommer att användas i 
läromedelsanalysen är:  

 
Blueprint A 2.0 (Lundfall, Nyström och Clayton 2011)  
Blueprint A 2.0 är Libers populäraste läromedelsserie för engelska för 
högskoleförberedande program, som även finns för yrkesprogramsinrikting. Enligt 
läromedelsförfattarnas beskrivning har den nära kopplat innehåll till kursplanerna i 
engelska och texterna är utvalda för att skapa engagemang och för att få eleverna att öva 
på att uttrycka sig själv, sina värderingar och attityder genom att delvis vara 
provocerande (2011:6). Blueprint As första upplaga publicerades 2002, men den tredje 
och senaste upplagan publicerades 2011 med uppdaterat innehåll mot den nya 
kursplanen och fick då ett tillägg ”2.0” i titeln.  
 
Varje kapitel består av flera texter och övningar till dessa. Övningarna är nära kopplade 
till texten och består av diskussionsövningar, läsförståelseövningar, lexikala övningar 
och skrivövningar. En viktig aspekt av Blueprint A 2.0 är att grammatiken och 
grammatikövningar ligger i en separat del i slutet av boken, med motiveringen att man 
som lärare ska ha valmöjlighet och inte behöver använda alla kapitel i boken. Alltså kan 
läraren jobba utanför boken utan att eleverna missar ett grammatiskt moment. Dessutom 
sker alla grammatikförklaringar på svenska, med exempel på engelska. 
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Viewpoints 1 (Gustafsson och Wivast 2011) 
Viewpointsserien är Gleerups basläromedel i engelska i alla gymnasieprogram för 
gymnasiet och Komvux. Viewpoints 1 är särskilt anpassat för de högskoleförberedande 
programmen, men det finns även ett separat läromedel med yrkesförberedande 
inriktning. Enligt den beskrivning som ges av läromedelsförfattarna ska texterna vara 
engagerande, varierande och moderna vars berättelser ska vara lättsamma men gripande 
skildringar som låter eleverna identifiera sig med ungdomar från olika delar av den 
engelskspråkiga världen (2011:3). Rikligt ordförråd, omväxlande övningar och 
tankeväckande diskussionsfrågor till texterna ska ge eleverna goda möjligheter att träna 
ordförråd och grammatik.  
 
Varje kapitel består av en längre text och olika typer av övningar till denna. Övningarna 
består av en diskussionsdel där läsförståelse av texten kontrolleras, en språkdel där 
eleven jobbar med ord från texten samt grammatik, en översättningsdel som utgår från 
texten och en skrivövning som är kopplad till textens innehåll. Viewpoints 1 har 
grammatiken integrerad i språkdelen som de kallar Working with language.  Den börjar 
med 1-2 lexikala övningar med ord från texten och sedan 1-3  grammatikmoment med 
förklaringar och övningar. Språkdelen strävar efter att jobba med språklig medvetenhet 
genom att jobba med lexikala och grammatiska övningar i samma del och integrera dem 
i kapitlen, istället för att särskilja det från det resten av innehållet i boken. Alla 
grammatikförklaringar sker på engelska med engelska exempel, med vissa ord och 
uttryck översatta till svenska.  
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4 Resultat av kontrastiv grammatisk analys 
I följande avsnitt presenteras det sammanställda resultatet av den kontrastiva 
grammatiska analysen. I Bilaga 1 finns en grammatisk terminologilista i fall det behövs. 
 

Teckenförklaring vid exempel: 
 
à = Direktöversättning (om enbart pil = ordagrann direktöversättning) 

Exempel: What is your name? à What your name? 
* = Felaktig mening på engelska (En felsägning som en person med arabiska som 

modersmål skulle kunna säga) 
Exempel: *What your name? 

à * = Transferfel som leder till att de gör detta fel 
Exempel: What is your name? à *What your name you? 

- * = Engelsk korrekt mening i jämförelse med felaktig mening (har inget med 
direktöversättning att göra) 
Exempel: He plays often - *He play often 

Understruket ord = Underlätta för läsaren genom att visa vad som är fokus/problem i 
meningen  

 Exempel: *What your name you? 
Pronomen inom parentes = inkluderat i verbböjning, ej självständigt pronomen   

Exempel: He writes à (he) writes 
/ord mellan snedstreck/ = transkription av arabiska tagen från Mace (2009) 

 

4.1 Substantiv 

4.1.1 Böjningskategorier  
Catford et al (1974) beskriver att substantiv i arabiska böjs efter a) genus b) 
species/bestämdhet c) numerus och d) kasus. 
 
a) Grammatiskt genus 
Arabiska har två genus: maskulinum och femininum (Catford et al 1974:29). Om 
substantivet är någonting levande motsvarar ordets genus vanligtvis det fysiska könet. 
Vissa substantiv har både maskulinum- och femininumformer som används efter 
personens fysiska kön. För icke levande substantiv så har feminina substantiv vanligtvis 
en femininumändelse som markerar att de är feminina, medan maskulina substantiv är 
omarkerade. Enligt Ljung och Ohlander (1988:46) har engelska tre genus som 
motsvarar de personliga pronomenen he, she, it, men i användning av substantivens 
bestämdhet saknar engelskan grammatiskt genus.  
  
b) Species/bestämdhet 
Ett substantiv kan stå i bestämd eller obestämd form i både arabiska och engelska. I 
arabiska finns bara den framförställda artikeln /al/ som påvisar att substantivet står i 
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bestämd form (Catford et al 1974:29). Om artikeln /al/ saknas är substantivet 
automatiskt obestämt, det vill säga att frånvaron av en bestämd artikel visar att 
substantivet är i obestämd form. Ljung och Ohlander (1992:37) förklarar att bestämdhet 
i engelska påvisar med artiklar: a/an om substantivet är i obestämd form singular, 
pluraländelsen -s utan artikel i obestämd form plural, artikeln the i bestämd form 
singular och artikeln the + pluraländelsen -s i bestämd form plural.  
 
c) Numerus 
I arabiska finns tre numerus: singular, dualis och plural (Catford et al 1974:29). Dualis 
används vid tvåtal, när det finns två av något, medan plural används när det är mer än 
två av något. Singular är omarkerat, medan dualis och plural markeras med olika 
ändelser som har både maskulinum- och femininumböjningar. Plural har dessutom två 
olika böjningar: en regelbunden böjning (sound plural) och en oregelbunden (broken 
plural).  Ljung och Ohlander (1992:17) påvisar att i engelska finns det två numerus: 
singular och plural. Singular är omarkerat medan plural markeras med ändelser. Det 
finns både en regelbunden pluralform, -s, och ett flertal olika oregelbundna former. De 
oregelbundna pluralformerna i engelska tenderar att vara svårinlärda för de med 
arabiska som modersmål. 
 
d) Kasus 
Ljung och Ohlander (1988:51) beskriver att kasusböjningens funktion är att genom 
ändelser markera substantivets ställning i satsen. Nominativ markerar att substantivet är 
subjekt i satsen, genitiv markerar ägandeförhållandet i satsen och ackusativ markerar att 
substantivet är direktobjektet i satsen.  
 
Arabiska har tre kasus: nominativ, genitiv och ackusativ (Catford et al 1974:20). 
Förutom de olika kasusändelserna så böjs kasus även efter genus och numerus. Ljung 
och Ohlander (1988:55) redogör för engelskans två kasus: nominativ och genitiv. 
Genom att ägandeförhållanden i engelska markeras med ändelsen apostrof + s (’s) 
räknas detta som kasus och substantiv står i nominativ då de andra kasusböjningarna 
med objektsformer saknas helt i engelska. 

 
Tre vanliga fel som beror på genus, species, numerus eller kasus: 
I en arabisk sats böjs pronomen, predikat och adjektiv efter subjektet. Arabiska har tre 
kasus: nominativ, genitiv och ackusativ (Catford et al 1974:32). Om substantivet saknar 
en mänsklig referens (det vill säga att substantivet är en människa) så tar alla 
substantivformer femininum singular i kongruens vilket gör att verbet böjs i femininum 
singular: 
 
Many European delegations were attending à *Many European delegations was 
attending 
 
Catford et al (1974:31) noterar att eftersom genitiv markeras med kasusändelse i 
arabiska är det lätt att de med arabiska som modersmål missar prepositionen of i 
engelskans genitiv med of-konstruktion: 
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Who is the director of the school? à *Who director the school?1 
 
I vanliga påståendesatser i engelska är subjektet placerat först i satsen för att markera att 
det är subjektet, ordföljden fyller således syntaktisk funktion. I arabiska är ordföljden 
inte lika viktig för att markera satsdelarna eftersom kasusändelsen nominativ markerar 
vilket substantiv som är subjekt i satsen (Catford et al 1974:30). Den vanligaste 
ordföljden i arabiska är verb-subjekt-objekt-ordföljd vilket kan leda till ordföljdsfel i 
engelska: 
 
The captain came à *Came the captain 

4.1.2 Pronomen 
Pronomens vanligaste funktion är att vara ersättningsord för substantiv (Ljung och 
Ohlander 1988:107). Pronomen visar person, numerus och genus. Person finns i både 
singular och pluralform(numerus) samt grammatiskt genus som i pronomen ofta syftar 
till personer av olika kön. I engelska är första person singular I (jag) och första person 
plural we (vi).  Andra person singular är you (du) och andra person plural är you (ni) i 
engelska. Tredje person singular är he (han), she (hon) eller it (det) och tredje person 
plural är they (de) i engelska.  
 
Personliga pronomen 
Personliga pronomen i arabiskan finns som både självständigt pronomen och som 
suffixpronomen (verbändelser), enligt Catford et al (1974:34) finns det sammanlagt 26 
personliga pronomen. Med suffixpronomen innebär det att pronomenet inkluderas i 
verbböjningen och att meningen inte behöver ett självständigt pronomen utan vem det 
är som utför handlingen är tydligt utifrån verbböjningen. Arabiska har alltså betydligt 
fler personliga pronomen än i engelska och svenska.  
 
I engelska kan man accentuera något genom intonation och betoning; det vill säga hur 
man säger meningen. Om betoning vill ges på arabiska markeras det med två pronomen 
i satsen: ett självständigt och ett suffix (Catford et al 1974:34). Detta gör att ett vanligt 
fel de med arabiska som modersmål kan göra är att ha ett pronomen för mycket i 
meningen: 
 
What is your name? à What your name? Med betoning: *What your name you? 
 
Mace (2009:6) har en uppställning över de i arabiskan självständiga personliga 
pronomenen i jämförelse med de personliga pronomenen i engelska: 
The personal pronouns   
1st person:     /’ána/      I 
 
2nd person:    /’int/      you (m.) 
                      /’ínti/      you (f.) 
3rd person:    /húwa/   he,it (m.) 
                      /híya/     she, it (f.) 

 
/’íh na/            we 
/níhna/            we 
/’íntū/              you (plural) 
 
/hum/              they (animate) 
/híya/              they (inanimate) 

                                                
1 Notera att varför to be förvinner gås igenom To be 4.2.3 
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Enligt Mace (2009:6) har arabiskan har tio självständiga personliga pronomen där 
engelskan har sju, medan Catford et al (1974:34) menar att arabiska har 12 självständiga 
pronomen. Min informant räknade också med att det fanns 12 självständiga personliga 
pronomen och menade att Mace saknar de två dualisformerna. 
 
De största skillnaderna mellan språkens personliga pronomen är de skilda maskulinum- 
och femininumformerna, att arabiskan saknar ett neutralt pronomen motsvarande it 
(den/det) och markeringen mellan levande och icke-levande i varelser i pronomenen 
they (de). Det är viktigt att i arabiska markera skillnaden mellan levande och icke-
levande varelser (Catford et al 1974:34). Detta kan leda till att inläraren lägger till 
ytterligare information om personens kön för att markera att den är en levande varelse 
och inte en sak. Detta kan leda till onödig övertydlighet i engelska med både pronomen 
och substantiv: 
 
The pretty girl forgot her books à *She forgot the girl the pretty her books 
It som neutralt subjekt  
Eftersom arabiska saknar ett neutralt genus motsvarande it, är det vanligt att de med 
arabiska som modersmål använder de personliga pronomenen he eller she istället för it: 
 
It (the door) is open à *He open 
It (the table) is broken à *She broken 
 
I och med att it är ett helt främmande koncept brukar de med arabiska som modersmål 
tycka att det är svårt att veta när de ska använda det (Catford et al 1974:70). 
 
Possessiva pronomen 
Possessiva pronomen är vanligtvis suffixpronomen, även kallade verbändelser (Catford 
et al 1974:33). Detta gör att de med arabiska med modersmål kan vilja placera 
possessiva pronomen efter substantivet: 
He studied his lesson à *He studied lesson his   

 
Demonstrativa pronomen 
Demonstrativa pronomen i arabiska skiljer sig från de andra pronomen då de enbart 
finns i tredje person och alltid är i bestämd form (Catford et al 1974:34). De indikerar 
närhet i tid eller plats, därför finns ingen distinktion mellan this/that, these/those som 
det gör i engelska. Catford et al (1974:35) redogör att den distinktion som görs i 
arabiska är att det finns ett pronomen för saker som är ”nära mig” och ”nära dig” 
(motsvarande this/that/these/those) och ett annat för ”nära dig” (motsvarande that).  
 
Dessa två demonstrativa pronomenen finns i singular maskulin, singular femininum och 
plural form (Catford et al 1974:35). Detta gör att de med arabiska som modersmål kan 
göra fel såsom: 
 
How do you like this/the shirt that I am wearing? à *How do you like that shirt that I 
am wearing? 
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Relativa pronomen 
Relativa pronomen i arabiska skiljer sig också från övriga pronomen då de enbart finns i 
tredje person och de alla tar tredje persons böjning på verb (Catford et al 1974:35).  
 
I’m the one who said that à I who (he) said that 
 

Frågeord 
Catford et al (1974:34) vidhåller att i arabiska måste frågeordet eller frågefrasen alltid 
vara i tredje person, obestämd form och placeras först i satsen: 
 
Whom did you see? à Who you saw? 
Whom did you come with? à With who you came? 
What country are you from? à From which country you? 
 
Frågeorden brukar därför inte skapa särskilt många problem då de placeras först i satsen 
i både engelska och arabiska, men vissa lexikala problem kan finnas då de arabiska 
frågeorden inte alltid har engelsk motsvarighet.  

4.1.3 Räkneord 
Räkneordens syntax på arabiska skiljer sig markant från engelska och detta kan skapa 
problem för den med arabiska som modersmål. Siffror i arabiska böjs enligt 
substantivens böjningskategorier, men olika regler gäller för siffrorna 1, 2, 3-10, 11-99 
och 100-1 000 000 (Catford et al 1974:36).  
 
När man i engelska använder one (1) används i arabiska vanligtvis obestämd form, 
vilket kan leda till fel då den som har arabiska som modersmål skulle säga a book i fall 
där den med engelska som modersmål skulle säga one book. Vid siffran two (2) används 
dualis-verbböjning och dualis-substantivböjning. För siffrorna 3-10 används 
pluralformen på substantiv såsom i engelska:  
 
three books à three books 
 
Däremot, siffrorna 11-99 använder singularformen på substantiven vilket kan vara 
anledningen till varför de med arabiska som modersmål kan glömma pluralformen på 
substantivet i engelska:  
 
15 books à *15 book  
 
Mace (2008:45) förklarar att om det är ett högre tal så böjs det efter den sista siffran i 
talet. Om siffran är 1 eller högre än 10 böjs substantivet i singular, men om sista siffran 
är mellan 3-10 böjs substantivet i plural. Allt som är i tvåtal böjs i dualis. Om talet är 
jämt, det vill säga slutar på minst två nollor till exempel 100, 1000 eller 1 000 000, så 
böjs det i singular: 
 
500 books à *500 book. 
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4.1.4 Sammansatta substantiv 
Sammansatta substantiv finns inte i arabiska och det skapar vissa problem för elever 
med arabiska som modersmål (Catford et al 1974:115). I engelska består vissa 
sammansatta substantiv av två ord medan andra skrivs ihop till ett:  
 
milk bottle, coffee cup, beekeeper, summertime  
 
Catford et al (1974:115) hänvisar till att i engelska är det det första ordet som modifierar 
det andra, medan när det förekommer konstruktioner i arabiska där två substantiv följer 
modifierar det andra substantivet det första: 
 
They are engineering students à They students engineering 
 
Detta gör att transfer från arabiskan gör sammansatta substantiv i engelska svårtolkade 
och att de med arabiska som modersmål ofta använder fel ordföljd när de själv skapar 
sammansatta substantiv: 
 
Fruit juice à Juice fruit 
 
De kan till exempel feltolka ordet doorknob som en speciell sorts av dörr istället för att 
förstå att det är ett attribut av en dörr, det vill säga ett dörrhandtag. 

4.2 Verb 
I detta avsnitt förklaras först verbs olika böjningskategorier kortfattat, för att senare gå 
igenom mer noggrant de moment som troligtvis skapar problem för de med arabiska 
som modersmål såsom tempus, verbet to be, infinitiv, hjälpverb och frågor. 

4.2.1 Böjningskategorier 
Catford et al (1974:39) framför att verb i arabiska böjs efter: a) diates (aktiv/passiv sats) 
b) tempus c) modus d) person e) numerus och f) genus. 
 
a) Diates (aktiv eller passiv sats) 
Diates beskriver förhållandet mellan handlingen som verbet utför och de andra delarna i 
stasen. I både engelska och arabiska finns två diates: passivum och aktivum. Ljung och 
Ohlander (1992:129) påvisar att i en passiv konstruktion blir den aktiva satsens objekt 
till subjekt i den passiva satsen: 
 Jean designed the house blir i passivum: The house was designed by Jean 
 
Alltså, i aktivum är subjektet till verbet agent:  
The robber killed the man 
Medan i passivum är subjektet målet eller mottagaren av verbet:  
The man was killed by the robber 
 
Catford et al (1974:39) förklarar att i arabiska bildas passivum genom ett byte av 
vokaler i verbet. I engelska bildas passivum genom att kombinera en form av to be med 
perfekt particip av ett transitivt verb (Ljung och Ohlander 1992:130). Agenten, den som 
utför handlingen, anges i engelska om det är viktigt utifrån kontexten, men agenten kan 
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även utelämnas om det är viktigare att lägga fokus på vad som hände eller om agenten 
är ovidkommande. Därför kan man på engelska säga både The man was killed by the 
robber och The man was killed. I arabiska används passivum enbart när betoning ska 
läggas på objektet eller när agenten är okänd eller oviktig. 
 
Den största skillnaden mellan arabiska och engelska är att arabiska inte kan ha en agent 
i en passiv sats (Catford et al 1974:39). Om agenten ska anges måste alltså satsen vara 
aktiv. Detta gör att man inte kan direktöversätta vissa passiva engelska meningar till 
arabiska utan att byta till aktivum: 
 
The man was killed by a robber à The robber killed the man 
 
Vid inlärning av engelskans passivum kan därför uttryck med agent bli fel: 
 
*The tea drunk by me at the party 
 
b) Tempus 
Catford et al (1974:39) anger att arabiska har två tempus: perfekt (markeras med suffix) 
och imperfekt (markeras med suffix och/eller prefix). Kortfattat kan perfekt beskrivas 
som avslutade handlingar som svarar på frågan: Vad hände? Medan imperfekt är en 
beskrivning av en pågående situation som svarar på frågan: Hur är situationen? I 
arabiskt imperfekt ingår presens, pågående progressiv form, framtid och modus. 
 
Ljung och Ohlander (1992:85) redogör för att det engelska språket har 6 olika tempus: 
presens, preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, futurum och konditionalis samt pågående 
progressivformer av dessa. Arabiskans perfekt motsvarar engelskans dåtidstempus 
(preteritum, perfekt och pluskvamperfekt) och imperfekt motsvarar presens (presens, 
pågående progressiv form och framtid).  
 
Den största skillnaden mellan språken är att dåtid bara har ett tempus i arabiska och att 
vana, det vill säga något man gör regelbundet, bara kan uttryckas i imperfekt i arabiska. 
Detta på grund av att det beskriver en handling som är oavslutad, medan vana i engelska 
kan anges i både presens och i dåtid i engelska (Catford et al 1974:41). 
 
c) Modus 
Modus är en böjningskategori, som enligt Ljung och Ohlander (1988:86), kan sägas 
ange talarens inställning till det den säger. Till exempel kan formen av verbet ange om 
talaren anser att handlingen är verklig, overklig, faktisk, påstådd, önskad, uppmanad etc.  
 
Catford et al (1974:41) beskriver de fyra stycken modus som finns i arabiskans 
imperfekt: Indikativ, konjunktiv, imperativ och jussiv. Indikativ pålyser fakta och är den 
modus som används i påståendesatser.  Konjunktiv används efter vissa partiklar 
motsvarande engelskans ”that”, ”in order that” och ”will not” och anger en handling 
utan koppling till tempus. Imperativ används vid direkt befallning eller uppmaning. 
Jussiv används vid indirekt befallning, negativ imperativ, avslutad handling efter 
negation eller efter konjunktionen ”if”.   
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Av dessa modus används tre aktivt i engelska: indikativ, konjunktiv och imperativ. 
Ljung och Ohlander (1992:93) menar att modus används knapphändigt i modern 
engelska. Imperativ anges i infinitivformen av verbet vid uppmaningar eller 
befallningar. Konjunktiv i engelskan används främst i verbet be där konjunktivformen 
were, motsvarande svenskans konjunktiv vore, fortfarande används aktivt.  Till exempel 
”Jag önskar att du vore här” blir på engelska ”I wish you were here” och både svenskan 
och engelskan använder konjunktiv på verbet att vara (to be). 
 
 
d) Person 
Catford et al (1974:42) beskriver att verb i arabiska böjs efter första, andra och tredje 
person beroende på vem det är som utför handlingen. Att notera är dock att om verbet 
placeras först i satsen, verb-subjekt-objekt-ordföljd så tar det alltid tredje person och 
böjs därmed inte efter den som utför handlingen. Om ordföljden är subjekt-verb-objekt 
böjs verbet efter subjektet.  
 
e) Numerus 
Catford et al (1974:42) redogör att verb böjs efter subjektets numerus: singular, dualis 
eller plural.  
   
 f) Genus 
Verb böjs även efter subjektets genus (Catford et al 1974:42). Andra och tredje person 
har maskulinum- och femininändelser, medan första person är i neutralt genus. 
 
Alltså, verb i arabiska böjs efter person, numerus, genus beroende på vem/vad det är 
som utför handlingen. Verb böjs även utifrån kontext, där verb har olika verbformer 
som beror på om satsen är aktiv eller passiv samt tempus och/eller modus. Arabiska har 
betydligt fler verbformer än engelskan. Barth Magnus och Tawaefi (1989:78) anger att 
ett arabiskt verb har ca 112 verbböjningar. Trots det är verbformerna i arabiska mycket 
regelbundna, vilket gör att många med arabiska som modersmål upplever engelskans 
verbformer som svårare och har svårt att lära sig verbformerna och deras användning. 

4.2.2 Tempus 
I detta avsnitt gås de olika tempusen på arabiska och engelska igenom mer detaljerat 
samt hur de skiljer sig från varandra. 
 
Presens 
I arabiska böjs alla personer i alla tempus, medan i engelska har alla verbformer samma 
böjning förutom i tredje person singular (Catford et al 1974:80). Detta tenderar att 
förvirra de med arabiska som modersmål som då förväntar sig att antingen ska alla verb 
böjas eller inget. Ett vanligt fel som uppstår är att de glömmer tredje personböjningen: 
 
He plays often - *He play often 
 
Dessutom anger Catford et al (1974:80) att engelskans tredje personsböjning i presens 
är oregelbunden och har olika former: 
 
Play - plays, Have - has, Do - does,  Try - tries, Go - goes 
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Dessa olika former i presens tenderar att vara svårinlärda. 
 
I engelska används enkelt presens för att uttrycka vana, tillstånd, historisk presens, råd 
och bestämd framtid (Ljung och Ohlander 1992:73-75). I de flesta fall används presens i 
arabiska på liknande sätt. Språken skiljer sig åt när engelska använder presens för att 
lägga betoning på resultataspekten så används perfekt i arabiska för att betona att det är 
avslutat (Catford et al 1974:84). 
 
I understand you work here now à *I understood you work here now (I have acheived 
an understanding of it) 
 
Det är därför viktigt i arabiska att markera att det är en avslutad handling för att man 
”har uppnått förståelse”, eftersom det är en viktig aspekt i arabiska kan perfekt även 
komma att användas i engelska i liknande meningar.  
 

Dåtid 
Ljung och Ohlander (1992:75-79) redogör för att det i engelska finns tre dåtidstempus: 
preteritum, perfekt, pluskvamperfekt. Preteritum, tidigare kallat imperfekt, används för 
att ange något som ägde rum vid en bestämd tidpunkt i det förflutna. Engelskans verb 
har många olika former i preteritum och denna oregelbundenhet tenderar att försvåra 
inlärningen av dem: 
 
Regelbunden -ed ändelse:   Talk – Talked 
Regelbunden -ed ändelse med stavningsförändring:  

Cry – Cried, Lie – Lied, Stop -Stopped 
Vokalbyte:    Bring – Brought 
Byte av ändelse:   Bend – Bent 
Oförändrad form:   Put – Put 
Helt ny form:   Go – Went 
 
Ljung och Ohlander (1992:77) anger att perfekt i engelska används om något har skett 
någon gång i det förflutna under tiden fram till talögonblicket. Perfekt bildas av en 
presensform av verbet have (det blir det finita verbet) och huvudverbet i perfekt 
particip: 
 
She has worked hard. (Ljung och Ohlander 1992:77)  
 
Pluskvamperfekt bildas genom preteritumform av hjälpverbet have (had sv. hade), och 
huvudverbet i perfekt particip. I engelska används pluskvamperfekt används för att 
uttrycka vad som hade inträffat före en viss tidpunkt eller händelse i det förflutna: 
 
When the lecture started, the audience had already fallen asleep.  
They had met before. (Ljung och Ohlander 1992:79) 
  
Catford et al (1974:87) menar att en anledning till varför engelskans dåtidstempus 
skapar så stora problem för de med arabiska som modersmål är att arabiska bara har ett 
dåtidstempus, perfekt, som motsvarar engelskans tre dåtidstempustempus och pågående 
progressiv form av dessa. Perfekt används för alla avslutande handlingar i arabiska och 
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har ingen pågåendeform då handlingar som anges i perfekt är avslutade. Mace 
(2008:24) framhäver att det finns ett pluskvamperfekt i arabiska men att det knappt 
används. Det bildas med /kān/, som motsvarar engelskans was, följt av ett till verb böjt i 
perfekt. Detta kan alltså användas för att markera att något hade redan hänt när något 
annat hände. Min informant håller med Mace på denna punkt, att pluskvamperfekt finns 
men att det inte är något som används i arabiska.  
 

Dåtidsvana motsvarande engelskans used to 
Catford et al (1974:86) anger att i engelskan använder man uttrycket used to + infinitiv 
för att uttrycka en vana som har ägt rum men gör det inte längre. I arabiska används 
/kān/ + verb i presens för att uttrycka detta, men det som gör detta svårt är att dessa 
meningar även kan ha en progressiv betydelse beroende på kontext: 
  
Presens vana och progressiv - (He) studies eller (He) is going to study. 
/kān/ +verb i presens - (He) used to study eller (He) was going to study, was studying. 

 
Progressiv form (-ing-form) 
Ljung och Ohlander (1992: 85-86) redogör för att alla engelskans verbtempus kan böjas 
i antingen enkel form eller progressiv form, även kallad pågående form. Om enkel form 
används kan den ha många betydelser, men de vanligaste är att det är en vana, något 
som upprepas eller att händelsen är avslutad. Ljung och Ohlander (1992:87-88) 
beskriver att progressiv form i dåtid i engelska markerar att händelsen är oavslutad och 
”i full gång” eller något pågick när något annat hände: 
 
They had been playing cards for two hours now. 
 I was talking about Ceasar when you interrupted me. 
 
Progressiv form består av en form av be och ing-form (presens particip). Den används 
vid händelsepredikat vilket är verb som betecknar handlingar, händelser och förlopp.  
 
Presens  He is talking 
Preteritum  He was talking 
Perfekt  He has been talking 
Pluskvamperfekt He had been talking 
Futurum  He will be talking 
Konditionalis I He would be talking 
Konditionalis II He would have been talking 
 
 
I arabiska används inte denna markering i dåtid, då allt som sker i dåtid är avslutat 
(Catford et al 1974:94). Därför är det svårt för de med arabiska som modersmål att lära 
sig progressiv form i dåtid. Catford et al (1974:94) menar att progressiv form är en av 
de svåraste aspekterna i engelska att lära sig för de med arabiska som modersmål då 
progressiv form inte finns i arabiska och kopplingen till nuet redan finns i enkelt 
presens. Detta gör det troligt att inläraren kommer använda preteritum i enkel form eller 
presens i enkel form istället för progressiv form: 
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He is studying à *He studies 
He was studying à *He studied 
He will be studying à *He will study 
 
Pågående handlingar från en viss tidpunkt till nuet uttrycks i engelska i perfekt 
progressiv form medan i arabiska används presens: 
 
I have been studying English for a long time à I study the English from time long 
 
Eftersom arabiskan använder presens i dessa fall är enkel presens ett vanligt fel: 
 
*I study English from a long time 
 
Handlingar i dåtid som hände före något annat hände i dåtid uttrycks med 
pluskvamperfekt progressiv form i engelska medan i arabiska används enkel perfekt: 
 
I had been studying English a short time before I was sent to the United States 
à I was I study the English for time short when I was sent to the states the united. 
 
Detta gör att den med arabiska som modersmål kan använda engelskans preteritum 
istället för pluskvamperfekt progressiv form: 
 
*I studied English a short time before I was sent to the United States.   
 
Catford et al (1974:94) anger också att verb som används vid tillståndspredikat används 
inte i progressiv form i engelska. Det är verb som betecknar bland annat känslor, 
åsikter, tankar, behov, läge, innehåll och pris etc. Det kan vara svårt för de med arabiska 
som modersmål att lära sig hur de skiljer sig åt från de verb som används i 
händelsepredikat då de väl behärskat progressivformen.  

4.2.3 To be 
Det finns ingen motsvarighet av engelskans verb to be (am, are, is) i presens i arabiska, 
eftersom det markeras tydligt via kontexten (Catford et al (1974:60). Mace (2008:7) 
redogör att i arabiska kan man skapa meningar på ett ord då to be i presens alltid 
utelämnas och att även suffixpronomen kan utelämnas i vissa fall. Jungbeck och Obeid 
(2003:6) framhäver att eftersom arabiska kan utelämna verbet i meningar av denna typ 
är det vanligt att ha nominalsatser utan ett verb som predikat i arabiska. Istället består 
nominalsatsen av ett pronomen eller ett substantiv som subjekt och med ett annat 
substantiv, adjektiv eller prepositionsfras som predikat i meningen. Detta skapar ofta 
problem när de med arabiska som modersmål ska lära sig engelska där meningar måste 
ha ett finit verb för att vara fullständiga. 
 
Catford et al (1974:60) menar att det finns tre vanliga typer av meningar med verbet to 
be i engelska: 
 
BE + nominalsats:  He is the judge à He the judge 
BE + adjektiv:  The teacher is busy à The teacher busy 
BE + adverb:  Your mother is here à Your mother here 
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I dessa exempel syns det tydligt att betydelsen i meningen kvarstår även utan verbet to 
be. Eftersom det inte används i arabiska, kan de med arabiska som modersmål tycka att 
presens av be är onödigt eller så glömmer de bort att använda det i engelska då 
betydelsen av meningen kvarstår (Catford et al 1974:60). Detta gör att verbet to be ofta 
saknas i enklare meningar på grund av transferfel: 
 
Ahmad is an officer à *Ahmad officer. 
Ahmad is from Libya à *Ahmad from Libya. 
  
Catford et al (1974:61) framhäver dock att To be används i dåtid, och skapar därför inga 
svårigheter i dåtid: 
 
Your mother was here à (she) was your mother here 
 

4.2.4 Hjälpverb 

Modala hjälpverb 
Modala hjälpverb existerar inte i arabiska, istället för hjälpverb används partiklar, 
prepositioner och verb (Catford et al (1974:88). I de flesta fall används /’an/, en ”that-
sats”(sv. att), eller ett verbalsubstantiv: 
 
I hope to go tomorrow à I hope that I go tomorrow eller I intend the to go tomorrow 
 
Catford et al (1974:88) hävdar att det finns vissa uttryck som motsvarar vissa hjälpverb. 
Till exempel har can en motsvarighet i ett prepositionsuttryck som direktöversatt får 
betydelsen ”in my capacity”:  
 
I can speak English à In my capacity that I speak the English 
 
Generellt sett är alla hjälpverb och deras funktion i engelskan ett problem då de och 
deras funktion saknar motsvarighet i arabiska. 
 
Ordföljd vid hjälpverb och do-omskrivning 
I påståendesatser, även kallat rak ordföljd, där ett hjälpverb eller modalt hjälpverb 
används är det det finita verbet i satsen (Ljung och Ohlander 1992:95). Om meningen 
skrivs om till en frågesats, med omvänd ordföljd, placeras det finita verbet, hjälpverb 
eller modala hjälpverbet, först i satsen (Catford et al 1974:81). 
 
He is eating – Is he eating? 
He would do it – Would he do it? 
 
Om ett hjälpverb eller modalt hjälpverb inte finns i satsen behövs ett hjälpverb när 
påståendesatsen ändras till en frågesats. Ljung och Ohlander (1992:100) påvisar att 
detta sker genom en do-omskrivning, att do blir det finita verbet i frågesatsen följt av 
huvudverbet i infinitiv: 
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He writes – Does he write? 
He wrote the letter – Did he write the letter? 
 
I och med att hjälpverb inte finns i arabiska såsom de används i engelska är hjälpverb 
svåra att lära sig för de med arabiska som modersmål. Särskilt do-omskrivning tenderar 
att ställa till med problem, då inget hjälpverb används i påståendesatsen i arabiska 
(Catford et al 1974:81). Dessutom skapar den omvända ordföljden ytterligare en 
svårighet då det inte existerar vid frågor i arabiska.   
 
Affirmativa och negerande satser 
Både engelska och arabiska fungerar på liknande sätt gällande affirmativa och 
negerande satser och negationen tenderar därför inte vara ett problem.  
 
He is writing à He writes 
He isn’t writing à He not writes 
 
Dock är placering av negationen i satsen och engelskans användning av hjälpverb det 
som kan skapa svårigheter. Om not placeras efter det finita verbet så negerar det hela 
meningen, om det däremot placeras någon annanstans i satsen negeras enbart det ord 
som står direkt före not. 
 
Ljung och Ohlander (1992:101) påpekar att i satser där hjälpverb finns är det generellt 
sett det finita verbet. Om inget hjälpverb finns i påståendesatsen, används do-
omskrivning när meningen negeras i engelska: 
 
He saw that - He did not see that  
 
Denna do-omskrivning är även en svårighet för de med arabiska som modersmål. 

4.2.5 Att ställa och besvara frågor 

Att ställa frågor 
I engelska finns frågeordsfrågor (Wh-questions) som börjar satsen med ett frågeord 
(interrogativt pronomen) till exempel where, when, what, how.  De kallas även 
innehållsfrågor då det inte går att svara med ett enkelt ja eller nej, utan svaret måste 
innehålla viss information för att svara på frågan (Catford et al 1974:57). Ja-och nej-
frågor besvaras däremot av ett jakande eller nekande svar som kan vara så kort som 
enbart ett ja eller nej.  
 
Catford et al (1974:57) menar att ja- och nej-frågor markeras i engelska med ordföljd 
och intonation på tre olika sätt: 
 
a, omvänd ordföljd och fallande intonation med syfte att få bekräfta information: 
Is he a teacher? Does he teach? Isn’t he a teacher? 
 
b, Omvänd ordföljd och stigande intonation markerar misstrogenhet eller artighet: 
Is he a teacher? Does he teach?  
Wouldn’t you like another cup of tea? 
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Vid omvänd ordföljd placeras det modala hjälpverbet först, om inget modalt hjälpverb 
finns används en do-omskrivning. 
 
c, normal ordföljd + stigande intonation på sista delen av meningen, markerar 
misstrogenhet, känslomässigt inblandning eller intresse: 
He went to the store? He lived in New York? He didn’t go to the store? 
 
I arabiskan markeras frågor med ett frågeord (interrogativt pronomen), rak ordföljd och 
stigande intonation (Catford et al 1974:57). Ja-och-nej-frågor markeras med att de har 
frågeordet /hal/ (talande frågetecken) som saknar engelsk motsvarighet först i satsen: 
 
Is he a teacher  à /Hal/ he teacher?  
Did the boy eat? à /Hal/ eat boy? 
 
Detta gör att den omvända ordföljden och hjälpverb eller presens av to be kan skapa 
problem för de med arabiska för modersmål när de ska ställa frågor.  

 
Svar på ja-och-nej-frågor 
Catford et al (1974:58) redovisar att både i engelska och arabiska kan man svara med ett 
enkelt ja eller nej. I engelskan kan man svara med ja/nej + hjälpverb/finita verbet: 
 
Is he a teacher? Yes, he is.  
Does he teach? Yes, he does. 
 
Eftersom arabiska saknar hjälpverbens funktion på detta sätt så används i arabiska ja 
/nej+ upprepning subjekt och predikat eller ja/nej + upprepning av meningen. På grund 
av problemen som uppstår av hjälpverbens funktion i engelska kommer svar på ja-och-
nej-frågor troligtvis vara en svårighet för den med arabiska som modersmål (Catford et 
al 1974:58).  
 
Påhängsfrågor 
Påhängsfrågor används generellt sett när talaren vill dubbelkolla sin information. I 
engelska kan bara en av de två satserna vara negerande och då den andra affirmativ 
(Ljung och Ohlander 1992:123). 
 
Catford et la (1974) visar att en affirmerande huvudsats ger en negerande bisats och en 
negerande huvudsats ger en affirmerande bisats: 
 
He is going to New York, isn’t he?  - He isn’t going to New york, is he? 
 
Dessutom tillägger de att om båda satserna är utan negering så uttrycker det 
överraskning eller fientlighet: 
 
He is going to New York, is he? 
 
I arabiska används samma fasta uttryck för påhängsfrågor, ungefär som engelskan 
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”isn’t it so?”, oavsett om satsen är negerad eller inte. Detta uttryck är alltid negerat, 
medan engelskan kan ha påhängsfrågan affirmerande om huvudsatsen är negerande och 
detta brukar vara problem för de med arabiska som modersmål (Catford et al 1974:60).  
 
Därför kan de med arabiska som modersmål ha svårt att tolka och veta hur man ska 
svara på påhängsfrågor, då dessa moment inte finns i arabisk grammatik. 

4.2.6 Infinitiv 
Arabiska saknar infinitivform helt, om de vill använda ett verb i grundform används 
tredje person singular formen av verbet (Barth Magnus & Tawaefi. 1989:78). Detta gör 
att alla områden där infinitivformen används i satser och uttryck till svårigheter på 
grund av negativ transfer. Nedan presenteras några exempel på hur och när infinitiv i 
engelska kan skapa problem. 
 
Infinitiv som objektkomplement 
I engelskan är det vanligt att meningar har strukturen verb + objekt + infinitiv. Catford 
et al (1974:62) menar att eftersom infinitivformen inte finns i arabiska, uttrycks detta på 
två andra sätt: 
 
a, Verb + objekt + nominalsats 
I begged him to stay à I begged him that he stay 
 
b, Verb + objekt + preposition + verbalsubstantiv 
We ordered the boys to leave à We ordered the boys with the to go 
 
Detta leder till två vanliga problem i engelska: 
1, Att glömma infinitivmarkeringen to i infinitivet: *I begged him stay 
2, Om meningarna och betydelsen är liknande i arabiska och engelska kan de med 
arabiska som modersmål använda preposition där infinitiv ska användas: 
 
I’m please to meet you à Happy with to meet you  
 
Vilket kan skapa meningar såsom: 
 
 *I’m happy with meeting you 
 
Infinitiv som objekt 
Efter vissa verb i engelskan sker satsförkortning vilket innebär att efter dessa används 
infinitiv som objekt i satsen, medan arabiska använder verbalsubstantiv eller 
nominalsats. Exempel på dessa verb är: want, wish, desire, advise, order, make, intend. 
 
He intends to study à He intends that he study 
  
Detta exempel styrker ytterligare att de med arabiska som modersmål kan ha svårt att 
komma ihåg to i meningar där infinitiv används som objekt. 
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Frågeord + infintiv som subjekt 
Catford et al (1974:72) beskriver att i engelska är det vanligt att använda frågeord följt 
av infinitiv. I arabiska använd ett personligt pronomen (you, we, they) + verb böjt i 
presens: 
 
What to say is hard to decide. à What you say difficult decide it. 
Where to go is always a problem àWhere you go always problem. 
 
Detta kan leda till att den med arabiska som modersmål använder sig av den arabiska 
formuleringen: 
 
How to decide is simple à *How you decide is simple  

 
Sammanfattning av vanliga fel vid infinitiv 
Vanliga fel de med arabiska som modersmål gör med infinitiv är: 
- ing-form istället för infinitiv,  
- that + verb i presens istället för infinitiv,  
- personligt pronomen + verb i presens istället för infinitiv,  
- felaktig preposition vid infinitiv  
- och att utelämna infinitivmärket to för att enbart ha verbformen i infinitiv.  

4.2.7 Överanvändning av ing-form 
Catford et al (1974:98) beskriver att i fall där de med engelska som modersmål skulle 
använda tempuset perfekt kan man i arabiskan använda -ing-form istället: 
 
He has studied à *He studying 
 
Eftersom detta i arabiska betyder att man har hållit på med något fram till nuet och/eller 
fortsätter göra det. Detta kan skapa ett feltänk på grund av transfer, då de även tror att 
det är så på engelska och skapar meningar av detta slag: 
 
*Ahmad is drinking an ocean of beer. (Ahmad has drunk an ocean of beer) 
Tänkt betydelse: ”Ahmad har redan druckit massa öl och är full. ” 
  
*I am not knowing what to do. (I do not know what to do) 
Tänkt betydelse: ”Jag har inte vetat och vet fortfarande inte vad jag ska göra” 

4.3 Syntax 
I detta avsnitt kommer vissa typer av meningsuppbyggnad i engelska med exempel att 
tas upp som kan vara svåra för de med arabiska som modersmål. 

4.3.1 Ordföljd 
Jämfört med andra språk är arabiska restriktiv med variationer från grundordföljden, 
vilket kan bero på att modern standardarabiska är ett inlärt språk. Det är dock möjligt att 
ändra ordföljden i arabiska för att lägga betoning genom att plocka ut en nominalfras i 
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en mening och placera den först. På så sätt lägga betoningen på detta, vilket är tydligt då 
meningen inte längre följer den normala ordföljden i arabiska (Catford et al 1974:52). 
 
Catford et al (1974:46) beskriver att i arabiska finns det två olika ordföljder: Verb-
Subjekt-Objekt (VSO) och Subjekt-Verb-Objekt (SVO). Engelska, och svenska, 
använder SVO-ordföljd och inom engelskan kallas SVO-ordföljd för rak ordföljd då det 
är den normala ordföljden och VSO-ordföljd som omvänd ordföljd (Ljung och Ohlander 
1988:214). I arabiska finns det nominalsatser och verbalsatser vilka tillsammans med 
tempus påverkar vilken ordföljd som används. Tempus påverkar placeringen genom att 
om tempuset är perfekt används oftast VSO-ordföljd och om tempus är imperfekt 
används oftast SVO-ordföljd. Notera att om VSO-ordföljd används så böjs vanligtvis 
inte verbet efter subjektet utan står i tredje person maskulinum. 
 
Nominalsats 
Nominalsats i arabiska: pronomen eller substantiv som subjekt och har ett annat 
substantiv, adjektiv eller prepositionsfras som predikat (Jungbeck och Obeid 2003:6) 
Exempelordföljd nominalsats: subjekt, predikat (saknar verb/predikativ i presens). 
 
Nominalsatsen saknar verb som predikat i satsen (Catford et al 1974:46). Eftersom 
verbet to be saknas i presens i arabiska och to be är predikativ i engelska, alltså räknas 
satsen till en nominalsats i både arabiska och engelska: 
 
Ahmad is an officer à Ahmad officer 
Ahmad is from Libya à Ahmad from Libya. 
 
Vanligtvis står subjektet i en nominalsats i bestämd form: 
 
The officer is living in a tent à The officer living in tent 
 
Om subjektet står i obestämd form så har meningen oftast en existentiell betydelse och 
predikatet står före subjektet i satsen, om det inte negeras för då står negationen /la/ 
först följt av SVO-ordföljd (Catford et al 1974:56). 
 
There are two officers in the tent à In the tent two officers 
There are no officers in this tent à No officer in this the tent 
 
Verbalsats 
Catford et al (1974:48) beskriver en verbalsats är en sats som innehåller ett verb som 
predikat och som vanligtvis VSO-ordföljd i arabiska. 
Exempelordföljd verbalsats: verb, subjekt, direkt objekt, indirekt objekt/adverbial mm. 
 
Ahmad saw the officer à (He) saw Ahmad the officer 
 
I arabiska kan verbalsatsen bestå av enbart ett verb då pronomen inkluderas i 
verbböjningen, alltså är behovet av subjekt redan uppfyllt (Catford et al 1974:48).  
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Omvänd ordföljd i engelska 
I engelska är den stora skillnaden mellan påståendesatser och frågesatser att i frågesatser 
används omvänd ordföljd. Se 4.2.4 Ordföljd vid hjälpverb och do-omskrivning och 4.2.5 
Att ställa och besvara frågor för mer om ordföljden i frågesatser.  

4.3.2 Olika typer av satser 

Villkorliga satser 
Arabiskans villkorliga satser börjar med en partikel, det finns tre stycken som översätts 
med ”if it should be that, if, when, if it were that” i engelska (Catford et al 1974:51).   
Bisatsen blir då i prefekt, vilket innebär att det är en avslutad handling på arabiska: 
 
If he says that, I’ll kill him à If he said that I killed him 
If he were to say that, I would kill him à If he said that I killed him 
 
Detta kan skapa svårigheter vid inlärning av engelskans villkorliga satser vars 
huvudsatser använder futurum (will), preteritum (would, would have) och vars bisatser 
använder enkelt presens, enkelt imperfekt eller pluskvamperfekt.  

Relativa satser  
The officer who succeded was from my country 
 
I engelska fyller det relativa pronomenen en syntaktisk funktion i den relativa satsen 
och är nödvändig för att meningen ska vara fullständig, medan i arabiskan är den 
relativa satsen fullständig utan det relativa pronomenet (Catford et al 1974:54). Ett 
vanligt fel är därför att ha kvar pronomenet som är inkluderat i who: 
 
Where is the officer whom you know à *Where is the officer whom you know him?  
eller *Where is the officer whom you came with him?  

 
Satser med konjunktionen and (och) 
I arabiska är konjunktionen som motsvarar engelskans and både koordinerande och 
underordnande, medan i engelska är den enbart koordinerande. Detta leder till att de 
med arabiska som modersmål tenderar att överanvända konjunktionen and, då de även 
använder den i underordnande syften(Catford et al 1974:54). 
   
On Friday, having visited the director’s home, they returned to the capital 
à And day Friday and they visited house director they returned to capital  
 

4.3.3 Emfatisk omskrivning och it/there som formellt subjekt 
I engelska kan en mening med ett abstrakt substantiverat subjekt byta ordföljd så att det 
börjar med it is i engelska (Catford et al 1974:69). 
 
That we won the game is surprising blir It is surprising that we won the game. 
 
Detta göra för att man vill poängtera det som kommer först i satsen och denna ändring 
är mycket vanlig i engelska. Catford et al (1974:69) beskriver att i arabiska är det 
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vanligt att ändra ordföljden av samma syfte, men utan att använda någon motsvarighet 
till engelskans it is: 
 
It is necessary that we travel à From the necessary that we travel 
 
Detta kan leda till felaktiga meningar såsom: 
 
*Surprise that we travel 
*From surprise that we travel 
 
Catford et la (1974:69) påpekar att i arabiska kan det användas en substantiverad sats 
eller verbalsubstantiv för att ändra ordföljden: 
 
It is safe for us to go home  
à Safe for us the to go the residence eller Safe for us that we go to the residence 
 
Förutom att ha problem med engelskans it is så kan även meningar som är blandningar 
av engelska och arabiska förekomma: 
 
*It is safe for us that we go to the home 
 
Samma problem uppstår med there som it, då there/it är det formella subjekt i 
meningen. Därför kan det också vara svårinlärt för de med arabiska som modersmål. 

4.4 Bestämningar 

4.4.1 Adjektiv och adverb 
Adjektiv är en bestämning till substantivet och beskriver substantivet närmare. Adjektiv 
och substantiv har ofta samma form på arabiska och ett substantiv kan därför omvandlas 
till ett adjektiv via placering direkt efter substantivet det är en bestämning till (Barth 
Magnus och Tawaefi 1989:56). Alltså är det enbart placeringen som visar vilken 
ordklass, substantiv eller adjektiv, ordet har. Adjektivet böjs efter det substantiv det 
bestämmer, det vill säga att adjektivet böjs i samma genus, numerus, bestämdhet och 
kasus som substantivet. Dessutom kan adjektiv stå i komparativ och superlativ.  
 
Mace (2008:8) beskriver adverb som en bestämning till verb, adjektiv eller andra 
adverb. Adverb i arabiska räknas som partiklar och det finns ytterst få adverb i arabiska, 
de adverb som finns fyller inte samma funktion i arabiska som de gör i engelska 
(Catford et al 1974:44). Det finns några adverb som oftast har en konkret innebörd. De 
vanligaste adverb i arabiskan är motsvarande engelskans here, there, now, yesterday, 
also, only, no, not, did not och will not. Mace (2008:36) beskriver att adverb placeras 
efter det ord det bestämmer, med undantag /kthīr/ motsvarande engelskans very som kan 
placeras före ordet det bestämmer. De flesta adjektiv kan användas som adverb om de 
står i maskulin singular och placeras efter ordet det bestämmer.   
 
Arabiska inte använder adverb på samma sätt som i engelska, därför är det troligt att de 
kommer använda adjektiv istället för adverb i engelska:  
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The man walked happily à walked the man happy 
 
Detta kan skapa förvirring vid inlärningen av funktionen av adjektiv och adverb och 
därmed ge felaktiga meningar med adjektiv istället för adverb: 
 
*He talked happy 
 
Negation 
Catford et al (1974:59) beskriver att engelska använder två former av negationer. No 
som är fristående, som enbart nej eller vid substantiv, och Not som är del av 
verbalsatsen. När not läggs till i en mening gör det det affirmativa påståendet 
negerande. 
 
I arabiska används bara en form /la’/ som när den står friställd betyder den no men i en 
mening är den en del av verbalsatsen och därmed negerar det annars positiva påståendet. 
Eftersom att arabiska bara har en form av negation, där engelska har två kan 
användningen av no/not skapa problem (Catford et al 1974:59). 

4.4.2 Predikativ 
Ljung och Ohlander (1992:132) beskriver att vid vissa verb såsom be, become, get, 
remain, seem, appear, feel, look, smell, sound och taste säger verbet något om subjektet 
och objektet blir en bestämning till subjektet som kallas predikativ, även kallat subjektiv 
predikatsfyllnad. Vid predikativ i engelska följs verben av adjektiv istället för adverb, 
vilket gör att dessa verb särskiljer sig från andra verb (Catford et al 1974:65). Detta 
skapar flera svårigheter för de med arabiska som modersmål, främst förvirring då de lär 
sig skillnaden mellan adjektiv och adverb och sedan lär sig att dessa verb är undantag.   
 
Catford et al (1974:66) menar också att ett särskilt svårt moment kan vara adjektivet 
good och dess adverbform well. Men detta borde tas upp i engelskundervisningen, då 
det även brukar ställa till med problem för både engelsktalande och de med svenska 
som modersmål. 
 
När det kommer till de verb med predikativ som har med sinnet att göra så används i 
arabiskan substantiv + adjektiv. Här följer exempel där de med arabiska som modersmål 
kan blanda dessa olika former: 
 
Korrekt mening med adverb + korrekt mening med adjektiv à *inkorrekt blandning: 
It tastes delicious + The taste is delicious à *the taste delicious 
It smelled good + The smell was good à *The smell good 
 
Detta leder till uttryck som The taste is delicious istället för It tastes delicious som är ett 
förståeligt uttryck men inget en med engelska som modersmål skulle säga.  

4.5 Sammanfattning av den kontrastiva analysen   
I denna sammanfattning frångås vissa moment som bedöms som en mer lexikal 
svårighet än grammatisk, till denna kategori räknas bland annat prepositioner, 
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konjunktioner och stavningsregler. Denna bedömning görs med tanken att inga språks 
konjunktioner, prepositioner och stavningsregler direkt korresponderar med varandra. 
Där engelskan skiljer sig från andra språk, till exempel substantivs oregelbundna 
pluralformer, anses vara en grammatisk svårighet med språket då andra språk kan sakna 
oregelbundenhet i pluralform eller ha andra substantiv med oregelbunden pluralform.   
 
De svårigheter som den kontrastiva analysen kommit fram till sammanfattas i denna 
tabell: 

Tabell 1: Sammanställning av de svårigheter den kontrastiva analysen påvisar. 
Verb	 Substantiv	 Bestämning	 Struktur	och	ordföljd	

1.	To	be	i	presens	 12.	Obestämd	form	 21.	Adverb	 25.	Omvänd	ordföljd	vid	
frågor	

2.	Tredje	persons	
böjning	i	presens	

13.	Pluralformer		 22.	Negation	
no/not		

26.	Ordföljd	VSO	och	
SVO		

3.	Pluralböjning	
vid	siffror	

14.	Numerus	vid	
mänsklig	referens	(X)	

23.	Genitiv	 27.	Svar	på	ja	och	nej	
fråga	-	satsförkortning	

4.	Oregelbundna	
verbformer	

15.	It	som	neutralt	
subjekt		

24.	Predikativ	 28.	Påhängsfrågor	

5.	Dåtidstempus		 16.	Sammansatta	
substantiv	

	 29.	Modala	hjälpverb	

6.	Infinitiv	 17.	Personliga	
pronomen		

	 30.	Do-omskrivning	vid	
fråga	och	negation	

7.	Progressiv	
(pågående)	form	

18.	Demonstrativa	
pronomen	

	 31.	Konjunktionen	and	
(och)		

8.	
Överanvändning	
av	ing-form		

19.	Relativa	pronomen	 	 32.	Emfatisk	
omskrivning:	
it	is/there	is	som	formellt	
subjekt	

9.	Vana	 20.	Possessiva	
pronomen		

	 33.	Villkorliga	satser	

10.	Vana	i	dåtid	 	
	

	 34.	Relativa	satser	

11.	Passivum	 	 	 	
SAMMANSTÄLLNING:	
11	 9	 4	 10	
Sammanlagt: 34 moment 
 
Om vi antar att en elev med arabiska som modersmål har bra kunskaper i svenska och 
svensk grammatik elimineras troligen ett flertal av dessa svårigheter. Till exempel, 
används to be i presens, SVO-ordföljd, it som neutralt subjekt, negation no/not, 
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konjunktionen and(och), personliga pronomen och possessiva pronomen på liknande 
sätt i svenska och i engelska. Om de räknas bort har vi enbart 26 moment kvar. Det 
moment som inte orsakar problem i svenska men i engelska är pluralböjning vid siffror 
och numerus vid mänsklig referens, då verb i svenska inte böjs i pluralform såsom de 
görs i engelska.  
 
Vissa av dessa 26 moment må på svenska vara mer likt engelskans grammatiska 
struktur än arabiskans är likt engelskans, såsom dåtidstempus, men det är inget som 
direkt korresponderar med engelskan utan de flesta momenten brukar man ta upp, på 
olika nivåer, inom engelskundervisning i Sverige. Dock påvisar denna kontrastiva 
analys att elever med svenska som modersmål och elever med arabiska som modersmål 
kan ha olika svårigheter inom samma grammatiska moment.  
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5 Resultat av läromedelsanalyserna 
I följande avsnitt kommer resultatet av läromedelsanalyserna att presenteras i 
tabellform.  

5.1 Tabellförklaring 
Rubrikerna till läromedelstabellerna ser ut som följande: 

Tabell 2: Tabellförklaring 
Bokens	rubrik	och	sida	 Grammatiskt	

moment	
Omfång	 Antal	

övningar	
Typ	av	övning	
(ytterligare	förklaring)	

NEWS	AND	ARTICLES		
275-280	

	 	 	

1	 a/an	 Obestämd	
form	

1	sida	 3	(23)	 2	Reflektion		
1	Fill-in-the-gaps	ALT.	

 
Under Bokens rubrik kommer först en övergripande rubrik och därefter vad boken kallar 
det grammatiska momentet. Med Grammatisk moment menas en svensk beskrivning av 
den grammatik som tas upp under bokens rubrik. I den tabell där Blueprint A 2.0 
redovisas finns presenteras sidhänvisningar vid den övergripande rubriken av bokens 
rubriker, då läromedlet har en separat grammatikdel. Medan i den tabell där Viewpoints 
1 redovisas presenteras sidnummer vid bokens rubrik, då de olika grammatiska 
momenten är utspridda i boken och det är jag som sorterat momenten i en ordning för 
att läromedelsanalysen ska vara lättare att följa.  
 
Med omfång menas hur stor plats grammatikförklaringar, exempel och övningar får i 
läromedlet. Jag har valt att kategorisera omfånget efter antalet sidor: >½ sida (mindre än 
en halv sida), ½ sida (en halv sida), >1 sida (mindre än en sida), 1 sida (en sida), +1sida 
(mer än en sida), 1 ½ sida (1 och en halv sida) och så vidare. 
 
1 (siffra) - Framför bokens rubrik markeras det som direkt korresponderar till en av de 
svårigheter som den grammatisk kontrastiva analysen visat på med en siffra i fet stil. 
Denna siffra eller siffor, då vissa moment kan beröra flera svårigheter, symboliserar en 
av de svårigheterna som den kontrastiva analysen påvisat och de svårigheterna finns i 
sammanställningen av den kontrastiva analysen. Ett sammanfattande diagram kommer 
även presenteras efter läromedelsanalyserna. 
 
Under antalet övningar är siffran hur många övningar som finns inom det momentet, 
medan siffran inom parantes är sammanlagda antalet meningar eller ord övningarna 
består av. Detta för att få en bättre insyn över det totala omfånget. I Typ av övning 
presenteras de olika typerna av övningar som används i läromedlen, för att förstå den 
kategorisering som gjorts där se följande avsnitt. 
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5.1.1 Olika typer av övningar 
I följande avsnitt kommer kategoriseringen av de olika typerna av övningar gås igenom 
och förklaras.  

Reflektion: 
En uppgift som strävar efter att eleven ska fundera över uppgiften och uppnå förståelse 
av något.   
Short forms 
Is it had or would in the following sentences? 
1. We’d just left the crime scene, when I saw the tongue. 
Blueprint A 2.0 (2011:287) 
 
Countable and uncountable nouns 
Decide whether the follwoing nouns are countable, uncountable or both. 

1. advice 
2. evidence 

Viepoints 1 (2011:162) 

Fill-in-the-gaps: 
Mening på engelska med ett tomrum där eleven ska stoppa in ett ord eller uttryck för att 
göra meningen fullständig. Det finns tre varianter:  
 
a) Fill-in-the-gaps SV: Givet ord på svenska till meningen inom parantes, eleven ska 
fylla i engelsk översättning. 
Adjectives and adverbs (1) 
Complete the following sentences with an adverb from the story. Use the swedish 
words in brackets to guide you. 
1. They led him ______ from the building. (våldsamt) 
Viewpoints 1 (2011:16) 
 
b) Fill-in-the-gaps ENG: Givet ord på engelska till meningen som ska böjas i rätt, till 
exempel byte av tempus eller ordklass. 
Irregular plural 
Fill in the correct plural forms without looking at the list above: 
1. a sheep     many … 
Blueprint A 2.0 (2011:310) 
 
Word formation (4) 
Rewrite the word in capital letters in the appropriate form (noun or adjective) to 
complete the sentence. 
1. Tim is an ______ person. IMAGINE 
Viewpoints 1 (2011:152) 
 
c) Fill-in-the-gaps ALT (alternativ): Ett flertal givna ord på engelska, som till exempel 
står i en ruta ovanför uppgiften, som ska placeras i rätt mening eller ett flertal ord som 
eleven ska välja mellan. Eleven ska även oftast böja dem korrekt. 
Göra and bli 
Complete each of these sentences with the right form of either do or make. 

1. I’m tired of _____the dishes every night. 
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2. Have you _____ peace with the new neighbours yet? 
Viewpoints 1 (2011:39) 

 
Översättning: 
I denna kategori finns det två olika typer: 
a) Översättning av svensk mening till engelska (förkortas som översättning sv à eng). 
Exempel:  
Money, news - Uncountable nouns: things you cannot count -  
Translate: 
1. Jag skulle vilja ha ett råd av dig. 
Blueprint A 2.0 (2011:281) 
 
b) Översättning av engelsk mening till svenska (förkortas som översättning eng à sv).  
Exempel:  
Word formation (2)  
Translate the word in italics into Swedish. The first one is an exemple.  
1. He paid his rent every month. Betalade” 
Viewpoints 1 (2011:115) 
 
Omskrivning/Egna meningar: 
Dessa två kategorier har blivit förenade till en då det ibland är svårt att skilja på dem. 
Med omskrivning menas att uppgiften består av meningar som ska skrivas om till 
exempel till ett annat tempus, skriva ihop två satser till en eller skriva dem på annat sätt.  
Exempel omskrivning: 
Hyphens (-)  
Complete the sentences: 
1. We tried to swim two miles. In other words, it was a…. (2-mile swim) 
Blueprint A 2.0 (2011:282) 
 
Contractions  
c) Finally, write contractions where possible in the following sentences. Note: you 
might need to write more than one contraction in some sentences. 
 1. We are happy that she is here. 
Viewpoints 1 (2011:114) 
 
Medan egna meningar skrivs utifrån givna ord, meningar eller genom att avsluta 
påbörjade meningar. 
Exempel egna meningar:   
Conditional clauses (Blueprint A 2.0 2011:307) 
Use your imagination and complete the sentences, producing conditional sentences as 
in the examples above: 
1. If I was King Carl XVI Gustaf, … … 
 
Tabell: 
Med tabell menas att eleven ska skapa en tabell över till exempel ordklasser, verbformer 
eller adjektivens komparation och fylla i det givna ordets olika former samt svensk 
översättning. 
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Exempel:  
Word formation (1)  
I denna övning ska eleverna rita upp en ordklasstabell och fylla i substantivformer 
utifrån 12 givna verb samt deras svenska översättningar.   

Tabell 3: Ordklasstabell, Word formation (1) (Viewpoints 1 2011:26) 
Verb	 Noun	 Swedish	translation	

(verb)	
Swedish	translation	
(noun)	

TREAT	 treatment behandla behandling 
…	 … … … 
	    

5.2 Blueprint A 2.0 (Lundfall, Nyström och Clayton 2011)  
Sidhänvisningarna anges vid bokens övergripande rubriker, eftersom att 
grammatikdelen i Blueprint A 2.0 är ett avskilt avsnitt i slutet av boken. 

Tabell 4: Sammanställning av läromedelsanalysen av Blueprint A 2.0 
Bokens	rubrik	och	sida	 Grammatiskt	

moment	
Omfång	 Antal	

övningar	
Typ	av	övning	
(ytterligare	förklaring)	

NEWS	AND	ARTICLES		
275-280	

	 	 	

12	 a/an	 Obestämd	form	 1	sida	 3	(23)	 2	Reflektion		
1	Fill-in-the-gaps	ALT.	

	 Society	and	nature	
–	no	definite	article	

Bestämd	form,	
användning	och	
när	det	skiljer	
sig	från	sv.	

2	sidor	 2	(19)	 2	Översättning	sv	à	eng	

	 Dinner	and	school	–	
some	special	cases	
without	the	
definite	article	the	

När	man	inte	
använder	
bestämd	form	i	
eng	

1	sida	 1	(6)	 1	Översättning	sv	à	eng	

13	 Money,	news	-	
Uncountable	
nouns:	things	you	
cannot	count	

Oräknebara	
substantiv	i	
engelskan	

2	sidor	 1	(10)	 1	Översättning	sv	à	eng	

WRITING	RIGHT	
281-286	

	 	 	

	 Capital	letters	 Stor	bokstav	i	
engelska	

1	sida	 2	(10)	 1	Översättning	sv	à	eng	
1	Egna	meningar		(ord)	

	 Hyphens	(-)	 Bindesstreck	 ½	sida		 1	(9)	 1	Omskrivning	(av	givna	
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meningar)	
4	 Doubling	

consonants	
Dubblering	av	
konsonanter	

1	sida	 1	(10)	 1	Fill-in-the-gaps	ENG	

4	 Words	ending	in	–y	 Substantiv,	
verb,	adjektiv	
och	adverb	som	
slutar	på	-y	

1	sida	 1	(11)	 1	Fill-in-the-gaps	ENG	

	 Apostrophes:	 	 	 	 	

23	 Genitiv	 	 1	sida	 2	(10)	 1	Fill-in-the-gaps	ENG	
1	Reflektion	

	 Sammandragna	
former	

	 1	sida	 2	(10)		 2	Reflektion:		

	 	 	 	 118	 	

WORDS	ABOUT	WORDS	
287-296	

	 	 	

21	 Adverbs	 	Adverb	 1	½	sida	 2	(13)	 1	Fill-in-the-gaps	ENG	
1	Fill-in-the-gaps	ALT	

24	 Exceptional	adverbs	 Predikativ	 1	½	sida		 2	(15)	 1	Fill-in-the-gaps	ENG	
1	Översättning	sv	à	eng	

THOSE	SMALL	WORDS	
290-296	

	 	 	

20	 My	own,	your	own,	
his	own	

Svenskans	
”egen”	och	
possessiva	
pronomen	

>1	sida		 1	(5)	 	1	Översättning	sv	à	
eng	

	 Reflexive	pronouns	 Reflexiva	
pronomen	

½	sida	 1	(5)	 1	Översättning	sv	à	eng	

18	 This	and	these,	that	
and	those	

Demonstrativa	
pronomen	

½	sida	 1	(8)	 1	Översättning	sv	à	eng	

18	 Those	who…	 Svenskans	
”De/dem	
som…”	

½	sida	 1	(5)	 1	Översättning	sv	à	eng	

	 Most	and	most	of	 Svenskans	”de	
flesta	(av)…”	
eller	”den/det	
mesta	av…”	

½	sida	 1	(5)	 1	Översättning	sv	à	eng	

	 The	important	
thing	

Svenskans	
substantiverade	

1½	sida	 1	(14)	 1	Översättning	sv	à	eng	
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adjektiv	
	 Some	special	cases	

with	prepositions	
	
Prepositioner	

1	½	sida	 1	(8)	 1	Översättning	sv	à	eng	

ACTION	IN	TIME	(Tempus)	
297-313	

	 	 	

	 Plays	or	is	playing	/Played		
or	was	playing:	

	 	 	

2,
7	

Presens	 Enkel	och	
pågående	form	

1	sida	 1	(7)	 1	Översättning	sv	à	eng	

5,	
7	

Imperfekt	 Enkel	och	
pågående	form	

1	sida	 1	(9)	 1	Översättning	sv	à	eng	

5,
7	

Perfekt	 Enkel	och	
pågående	form	

>1	sida			 1	(4)	 1	Översättning	sv	à	eng	

5,
7	

Pluskvamperfekt	 Enkel	och	
pågående	form	

>1	sida		 1	(4)	 1	Översättning	sv	à	eng	

7,	
29	

Futurum	 Enkel	och	
pågående	form	

½		sida	 -	102	 -	

5,
7	

The	Real	Test	 Avslutande	test	
om	tempus	

>1	sida		 1	(22)		 1	Översättning	sv	à	eng	
(blandade	
tempusformer)	

29	 Swedish	“skulle”	 Should,	
was/were	going	
to	och	would	

3	sidor	 1	(20)	 1	Fill-in-the-gaps	ALT		

33	 Conditional	clauses	 Konditionala	
satser:	
konditionalis	I,	
II	och	III	

2	½	sidor	 3	(25)	 1	Egna	meningar		
(avsluta	den	påbörjade	
meningen)	
2	Omskrivning		

	 Different	endings:	 308	 	 	
2,	
4	

3rd	person	-s	 Presens,	tredje	
person	-s	

1	sida	 1	(9)	 1	Översättning	sv	à	eng	

13	 Irregular	plural		 Oregelbunden	
pluralform	

1	½	sida	 2	(20)	 1	Egna	meningar		
1	Fill-in-the-gaps	ENG	

	 Building	sentences:	
	

310	 	 	

26
,	8	

The	fact	that	or	Ing-
form	after	
prepositions	

	 +	1	sida	 1	(10)	 1	Omskrivning	

26	 Word	order	 Svensk	omvänd	 2	sida	 1	(11)	 1	Översättning	sv	à	eng	
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ordföljd	(F1-
reglen)	och	
tunga	adverbial	

117	

 
 

5.2.1 Sammanfattning Blueprint A 2.0  
Blueprint A 2.0 har ett tydligt svensk-engelskt kontrastivt förhållningsätt gällandes 
grammatik. All grammatik förklaras på svenska med engelska exempel, vilket är en 
kontrast mot att resterande delar av läromedlet är enbart på engelska. 49 % av 
övningarna består av översättningsmeningar från svenska till engelska och 8 moment av 
31 är specifikt mot engelska motsvarigheter till svensk grammatik. Genomsnittligt 
består varje övning av ca 8 meningar, sammanlagt finns det 41 övningar och 
grammatikdelen består av ca 42 sidor. Fler övningar ska finnas på elevwebben, men det 
är inget som undersöks i denna undersökning då det inte är möjligt på grund av detta 
arbetes omfattning.  
 
Läromedelsförfattarna säger att boken tar enbart upp viss grammatik som, av deras 
erfarenhet, elever i Engelska 5 brukar ha svårt med. Dessa elevers språkliga bakgrunder 
nämns inte, men utifrån att det svenska perspektivet är överväldigande kan vi anta att 
det är elever med svenska som modersmål. De olika rubrikerna i Blueprint A 2.0 av ett 
kreativt slag, kanske för att undvika grammatiska termer, vilket kan ha både bra och 
dåliga följder. Särskiljningen från grammatiken baseras på en god tanke: att läraren inte 
ska vara bunden till kapitlen i boken utan att läraren kan välja att jobba med vissa 
kapitel och eget material utan att missa grammatiken. Faran med särskiljningen är att 
läraren kan få svårt att integrera grammatiken i undervisningen och att den inte 
undervisas i meningsfulla och funktionella sammanhang. 
 
Språkets struktur, meningsbyggnad och konjunktioner väljer läromedelsförfattarna att 
inte räkna som grammatik. Konjunktioner tas upp i Writer’s workshop, där de går 

SAMMANSTÄLLNING	

Antal	
moment	

Antal	moment	den	
kontrastiva	
analysen	visade	
var	särskilda	
svårigheter	

Omfattning	
i	antal	
sidor:	

Antal	
övningar	

Vilka	typer	av	övningar:	

31	 16/34	
vid	31	olika	
tillfällen	
	
47%	
	
	

42	sidor	
av	totalt	
336.	
	
12.5	%	

41	(337)	
	
	
	
8,2	per	
övning	

20	översättning	sv	à	eng		
48.78	%		
9	Fill-in-the-gaps												21.95	%	
(6	ENG,	3	ALT)		
7	Omskrivning/Egna	meningar		
17.07	%	
5	Reflektion	12.2	%	
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igenom olika sätt att skriva till exempel artikel, uppsats och personligt skrivande. 
Konjunktioner är något som traditionellt sett har legat under grammatik och de nämns 
alltid i grammatikböcker. I detta läromedel valde författarna att ha det i anslutning till 
en skrivövning där konjunktioner ska användas, vilket i sig är logisk då det presenteras i 
sitt funktionella sammanhang. 

5.3 Viewpoints 1 (Gustafsson och Wivast 2011) 
De olika grammatiska momenten är utspridda genom boken, därför är det jag som har 
gjort uppdelningen, det vill säga de övergripande rubrikerna, för att denna genomgång 
ska vara enkel att följa. Sidhänvisningar finns under ”Bokens rubrik” för att läsaren 
enkelt ska kunna hitta momenten i boken. 

Tabell 5: Sammanställning av läromedelsanalysen av Blueprint A 2.0 
Bokens	rubrik	och	
sida	

Grammatiskt	
moment	

Omfång		 Antal	
övningar	

Typ	av	övning		
(ytterligare	förklaring)	

ADVERB	OCH	ADJEKTIV	 	 	 	

21	 Adjectives	and	
adverbs	(1)	
s.16	

Adjektiv	och	
adverb	

1	sida	 3	(26)	 1	Reflektion		
1	Fill-in-the-gaps	SV	
1	Fill-in-the-gaps	ENG	

21	 Adjectives	and	
adverbs	(2)	
s.27	

Adjektiv	och	
adverb	

+	1	sida	 2	(30)	 1	Fill-in-the-gaps	SV	
1	Reflektion	(markera	om	
det	är	adjektiv	eller	adverb)	

	 Adjectives	(1)		
s.130	

Adjektiv	 ½	sida	 2	(34)	 1	Reflektion	(identifiera	
adjektiven)	
1	Översättning	eng	à	sv	

	 Adjectives	(2)		
s.131	

Adjektiv	 >	½	sida	 1	(15)	 1	Egna	meningar	

	 Adjectives	(3)		
–	comparaisons		
s.131	

Adjektivens	
komparationer	

1	sida	 1	(17)	 1	Tabell:	Komparation	
(positive,	comparative	and	
superlative)	

SUBSTANTIV	 	 	 	

13
18	

Plural	nouns	
with	no	singular	
form	
s.	51	

Engelskans	
substantiv	som	
enbart	finns	i	
plural	

1	sida	 2	(20)	 1	Fill-in-the-gaps	ENG		
1	Fill-in-the-gaps	SV	

13	 Countable	and	
uncountable	
nouns	
s.	162	

Räknebara	och	
oräknebara	
substantiv	

+	1	sida	 2	(24)	 1	Reflektion	
1	Fill-in-the-gaps	ALT	

19	 Relative	 Relativa	 1	sida	 1	(20)	 1	Fill-in-the-gaps	ALT	
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pronouns	
s.65	

pronomen	

18	 Demonstrative	
pronouns	
s.	141	

Demonstrativa	
pronomen	

1	sida	 1	(15)	
201	

1	Fill-in-the-gaps	ALT	

VERB	OCH	TEMPUS	 	 	 	

4	
5	

Irregular	verbs	–	
past	forms	(1)		
s.	28	

Oregelbundna	
verb	i	dåtid	

½	sida	 1	(6)	 1	Tabell:	Verb	(Infinitiv,	
preteritum,	particip	och	
svensk	översättning)	

4	
5	

Irregular	verbs	–	
past	forms	(2)		
s.	77	

Oregelbundna	
verb	i	dåtid	

+	½	sida	 1	(10)	 1	Tabell:	Verb	(Infinitiv,	
preteritum,	particip	och	
svensk	översättning)	

11	 The	passive	
voice	
s.	52	

Passivum	 1	sida	 1	(12)	 1	Omskrivning		

6	
8	

Infinitive	and	
the	ing-form	
s.	95	

Verb	som	följs	av	
ing-form,	
infinitiv	eller	
infinitiv	utan	
infinitivmärket	
to	

1	sida	 1	(14)	 1	Fill-in-the-gaps	SV	

2	
4	
9	

Verbs	in	the	
present	simple	
tense	
s.198	

Presensformer	
och	funktion	

1	sida	 1	(10)		 1	Översättning	sv	à	eng	

	 Verbs	of	motion	
s.226	
	

Verb	som	
uttrycker	rörelse	

	>	1	sida	 2	(13)	 1	Fill-in-the-gaps	ALT	
1	Reflektion	

7	 The	progressive	
form	
s.227	

Progressiv	
(pågående)	form	

1	sida	 1	(8)	 1	Fill-in-the-gaps	ENG	

29	 Göra	och	bli	
s.	39	

Engelskans	
motsvarigheter	
till	svenskans	
göra	och	bli	

1	½	sida	 2	(16)	 2	Fill-in-the-gaps	ALT	

9	
10	
29	

Brukar	och	
brukade	
s.	172	

Engelskans	
motsvarigheter	
för	att	uttrycka	

1	sida	 1	(12)	 1	Fill-in-the-gaps	ALT	
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vana	
	 Translations	of	

bli	
s.173	

Engelskans	
motsvarigheter	
till	svenskans	bli.	

>	1	sida	 1	(15)	 1	Fill-in-the-gaps	ALT	

HJÄLPVERB	 	 	 	

29	 Modal	auxiliary	
verbs	(1)	
s.	66	

Modala	
hjälpverb	

1	sida	 1	(12)	
128	
	

1	Fill-in-the-gaps	ALT	

29	 Modal	auxiliary	
verbs	(2)	
s.	78	

Modala	
hjälpverb	

>	1	sida	 1	(12)	 1	Fill-in-the-gaps	ALT	

30
27	

The	do	
construction	
s.	37	

Do-omskrivning	 2	sidor	 2	(15)	 1	Översättning	sv	à	eng	
1	Fill-in-the-gaps	ALT	

STRUKTUR	 	 	 	

	 Word	formation	(1)	
s.	26	

Ordklasser:	
Verb	och	
substantiv	

½	sida	 1	(12)	 1	Tabell:	Ordklasser	(Verb,	
substantiv	och	deras	
svenska	översättningar)	

	 Word	formation	(2)	
s.115	

Ordklasser:	
Verb	och	
substantiv	

>	½	sida	 1	(10)	 1	Översättning	eng	à	sv	

	 Word	formation	(3)	
s.142	

Ordklasser:	
Verb	och	
substantiv	

>	1	sida	 1	(20)	 1	Tabell:	Ordklasser	(Verb,	
substantiv	och	deras	
svenska	översättningar)	

	 Word	formation	(4)		
s.152	

Verb,	
substantiv	
och	adjektiv	

½	sida	 1	(10)	 1	Fill-in-the-gaps	ENG	

	 Word	formation	(5)	
s.211	

Ordklasser:	
Verb,	
substantiv	
och	adjektiv	

½	sida	 4	(32)		 2	Omskrivning	
(Ordklassbyte)	
1	Tabell:	Ordklasser	
(Adjektiv,	verb,	substantiv	
och	deras	svenska	
översättningar)	
1	Egna	meningar	

	 Linking	words	(1)	
s.160	
	

Konjunktion
er	

1	½	sida	 2	(19)	 1	Översättning	(Para	ihop	
svenska	och	engelska	ord)	
1	Fill-in-the-gaps	ALT	

	 Linking	words	(2)	 Konjunktion >	1	sida	 1	(6)	 1	översättning	eng	à	sv	
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s.212	 er	
	 Formal	and	informal	

language	
s.	94	

Formellt	och	
informellt	
språk	

1	sida	 2	(12)	 1	Fill-in-the-gaps	ALT	
1	Översättning	eng	à	sv	

25	
26
29	
30	

Word	order	
s.106	

Ordföljd	 >	1	sida		 1	(10)	 1	Omskrivning	

ÖVRIGT	 	 	 	

28	 Question	tags	
s.186	
		

Påhängsfrågor	 1	sida	 3	(10)	
	

2	Reflektion	
1	Omskrivning	(lägg	till	en	
påhängsfråga	till	given	
mening)	

	 Contractions	
s.114	

Sammandragnin
gar	

1	sida	 3	(19)	 2	Reflektion		
1	Omskrivning		

	 Prepositions	
s.	76	
	

Prepositioner	 +1	sida	 1	(20)	
	

1	Fill-in-the-gaps	ALT	

5.3.1 Sammanfattning Viewpoints 1 
All grammatik i Viewpoints 1 förklaras på engelska och även instruktionerna till 
övningar och övningarna är på engelska. Svenska översättningar finns vid nya ord och 
efter grammatikdelen finns alltid en översättningsdel, som utgår ifrån textens innehåll 

SAMMANSTÄLLNING	
Antal	
moment	

Antal	moment	
den	kontrastiva	
analysen	visade	
var	särskilda	
svårigheter	

Omfattning	
i	antal	
sidor:	

Antal	
övningar	

Vilka	typer	av	övningar:	

34	
	

19/34	
	
vid	31	tillfällen	
	
	
	
55.88	%	

32	
av	totalt	
240	
	
	
	
13,33	%	

	

51	(536)	
	
	
	
	
	
10,5	per	
övning	

22	Fill-in-the-gaps									43,14	%	
(4	SV,	4	ENG,	14	ALT	)	
9	Reflektion																			17,65	%	

8	Omskrivning/egna	meningar																			
.																																					15,69	%		
6	Översättning															11,76	%	
(2	sv	à	eng,	3	eng	à	sv	och	1	
para	ihop	)	
6	Tabeller																						11,76	%	
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där eleven ska översätta ca fyra svenska meningar till engelska. Översättningsdelen är 
således separat från den grammatik som går igenom i kapitlet, då den är direkt kopplad 
till kapiteltextens innehåll och inte grammatiken. Tre av 34 moment är motsvarigheter 
till svensk grammatik. 43 % av övningarna består av fill-in-the-gaps-övningar där större 
delen består av att välja mellan flera engelska alternativ och böja dem korrekt i 
meningen.  Det finns enbart fyra fill-i-the-gaps-övningar där det engelska ordet som ska 
fyllas i beskrivs med en svensk motsvarighet och två översättningsövningar där eleven 
ska översätta från svenska till engelska. I de sex olika tabellerna uppmanas eleven att 
fylla i den svenska översättningen av verb, substantiv och adjektiv, men övningen 
baseras inte på elevens kunskaper i svenska.  
 
Enligt läromedelsförfattarna består grammatikmomenten av sådant som de av erfarenhet 
vet brukar vara svårt för elever men även utmaningar för att eleverna ska utvecklas.  
Genomsnittligt består varje övning av ca 10,5 meningar, sammanlagt finns det 51 
grammatikövningar och grammatiken består av sammanlagt ca 32 sidor. Det ska finnas 
fler övningar på elevwebben där eleven ges möjlighet till extra träning, men den 
undersöks inte i denna undersökning. Genitiv är ett moment som aldrig gås igenom i 
Viewpoints 1, vilket annars tenderar att vara ett moment man går igenom under 
Engelska 5.   

5.3.2 Jämförande sammanfattning mot den kontrastiva analysen 
I detta avsnitt jämförs resultaten av läromedelsanalysen mot den kontrastiva analysen. 
Diagrammen svarar på vilka av de svårigheter som den kontrastiva analysen påvisade 
var särskilda svårigheter som tar upp i läromedlen och i hur många moment de tas upp. 
Eftersom alla 34 olika svårigheter inte rymdes i samma diagram är de uppdelade på två 
diagram.  
 

Diagram 1. Svårigheter 1-17 som den kontrastiva analysen påvisade. 
 

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

Blueprint	A	2.0	

Viewpoints	1	
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Diagram 2. Svårigheter 18-34 som den kontrastiva analysen påvisade. 
 
Blueprint A 2.0 tar vid 31 tillfällen upp moment som direkt korresponderar med vad den 
kontrastiva analysen visade var särskilda svårigheter.  Detta innebär inte att läromedlet 
tar upp 31 av de 34 olika svårigheterna utan ett flertal av dessa moment faller under 
samma svårighetskategorier. Utifrån de svårigheter som den kontrastiva analysen 
påvisade tas 16 av de 34 momenten upp i Blueprint A 2.0 vid 31 tillfällen. 
 
Viewpoints 1 tar vid 31 tillfällen upp moment som direkt korresponderar med vad den 
kontrastiva analysen visade var särskilda svårigheter. Som tidigare nämnt, innebär detta 
inte att läromedlet tar upp 31 av de 34 olika svårigheterna utan ett flertal av dessa 
moment faller under samma svårighetskategorier. Utifrån de svårigheter som den 
kontrastiva analysen påvisade tas 19 av de 34 momenten upp vid 31 tillfällen i 
Viewpoints 1. 
 
Av de svårigheter som den kontrastiva analysen påvisade tas 47 % i Blueprint A 2.0 och 
56 % i Viewpoints 1 upp i de svenska läromedlen, vilket är förvånansvärt mycket. Det 
som börs tänkas på är att svårigheterna tas upp ur ett svenskt perspektiv vilket kan 
innebära att även om svårigheterna behandlas så betyder det inte att de elever med 
arabiska som modersmål får tillräckligt med stöd i det grammatiska momentet. Elever 
med svenska som modersmål och elever med arabiska som modersmål kan ha olika 
svårigheter inom samma grammatiska moment.    
 
Av de svårigheter som inte tas upp i läromedlen kan man anta att vissa inte skapar 
problem för elever med svenska som modersmål eller elever med goda 
svenskkunskaper, vissa är enbart problemområden för elever med arabiska som 
modersmål, vissa moment anses eleverna redan kunna och vissa anses inte vara 
nödvändig kunskap för denna nivå. Moment som inte tas upp i läromedlen som borde 
vara särskilda svårigheter för elever med arabiska som modersmål är: numerus vid 
mänsklig referens, pluralböjning vis siffor, negation no/not och it som neutralt subjekt.   

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

Blueprint	A	2.0	

Viewpoints	1	
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Utifrån innehållsanalysen jag gjort på Grammy 1 och 2 finns det ett flertal moment som 
eleverna bör kunna sedan grundskolan. Till exempel: to be i presens, SVO-ordföljd, 
negation no/not, konjunktionen and, personliga pronomen, possessiva pronomen, 
infinitiv och obestämd form. Det är dock ingen garanti att eleverna faktiskt kan detta och 
under kursen Engelska 5 tenderar man att repetera all grundskolans grammatik för att 
vara säker på att eleverna kan det. Dessutom kan elever kunna en viss grammatik vid 
explicit övning, men i olika situationer, såsom fri muntlig eller skriftlig produktion, så 
gör de grammatiska fel då de främst fokuserar på kommunikationens innehåll. 
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6 Diskussion 
Då ordet grammatik inte nämns överhuvudtaget i Skolverkets kursplaner i engelska, 
finns det de som väljer att tolka detta som att grammatik inte ska undervisas i skolan. 
Om man antar att elever ”språkbadar” i engelska såsom Skolverket antar då engelska 
undervisas i svensk skola som andraspråk, det vill säga att engelska används på ett 
naturligt kommunikationssätt i vår vardag, alltså är behovet av grammatikundervisning 
mindre (Skolverket 2011a). Men långt ifrån alla elever upplever engelska i vardagen 
och om eleven har en annan skolbakgrund kan bristen av grammatikundervisning 
påverka dess möjlighet att utveckla sin ämneskunskap. Det finns en risk med 
grammatiklös undervisning i och med att elevgrupperna idag är långt ifrån homogena, 
med olika modersmål och olika skolbakgrunder (Ohlander 2001).  Denna studie stödjer 
Ohlanders syn på att man som lärare bör ha en ”multikontrastiv beredskap” för att 
inkludera elevers olika språkbakgrunder i undervisningen. Särskilt då elever med olika 
språkbakgrunder har olika behov för grammatikundervisning och kan ha olika 
svårigheter beroende på deras modersmål. Dessutom visar denna studie att elever med 
arabiska som modersmål kan ha andra svårigheter än de svårigheter som de med 
svenska som modersmål har i vissa moment.  
 
Det finns ett flertal aspekter som kan spela roll i elevens kunskaper i engelska och 
engelskundervisningen. Om en nyanländ elev inte haft engelskundervisning innan den 
kom till Sverige så kan eleven ha så pass lite som enbart två års undervisning i 
engelskämnet med sig, detta parallellt med att eleven även har lärt sig svenska. Det kan 
finnas många grammatiska moment som eleven missat, vilket innebär att läraren i 
Engelska 5 måste ge eleven extramaterial och stöd för att eleven ska kunna uppnå 
kursmålen. Om eleven har lärt sig svenska och svensk grammatik i den utsträckningen 
att den kan dra nytta av de kunskaperna, kan det vara så att transferfel från modersmålet 
inte märks. Detta är självklart bara positivt för eleven. Som Ohlander (2009) upptäckte i 
sin undersökning så hade de elever med annat modersmål men var födda i Sverige bäst 
kunskaper i engelska, vilket innebär att flerspråkighet är en fördel för elevernas 
språkliga medvetenhet. Elever med enbart svenska som modersmål läser generellt sett 
bara svenska, engelska och ett modernt språk i skolan och om de inte utsätts för andra 
språk i vardagen kan det begränsa den språkliga medvetenheten. Insikten att alla språk 
fungerar olika, att de har olika strukturer och att ord sällan går att direktöversätta, är 
viktig för att elever ska utveckla sitt språk.  
 
Något som är tydligt utifrån den engelsk-arabiska kontrastiva analysen är att det kan 
förekomma många olika typer av svårigheter då språken skiljer sig åt på många sätt. Om 
läraren saknar insikt i elevens modersmål kan läraren ha svårt att inse att ett moment är 
en svårighet och varför det är en svårighet för eleven. Eftersom språken skiljer sig åt så 
pass mycket borde elever med arabiska som modersmål inte göra transferfel, som är 
vanligare när språken liknar varandra (Tornberg 2009). Men såsom Lakshmanan och 
Selinker (2001) ser på interlanguage-hypotesen menar det att interlanguage är ett eget 
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språksystem som har drag av både modersmål och målspråk, vilket stödjer att lärare bör 
ha insyn i elevernas språk. Eftersom interlanguage är ett eget språksystem innebär det 
att andra fel såsom övergeneraliseringar och förenklingar också kan förekomma. Därför 
är det omöjligt att veta varifrån eller varför ett visst fel förekommer. Lärares insyn i 
båda språken gör troligtvis att lärares analyser av elevers fel enklare, genom att lärare 
kan förutse vad som kan vara svårigheter och till och med adressera dem redan innan de 
skett. Dock är denna felanalys och kategorisering av fel inte så problemfri som man som 
lärare vill tro, utan även med insyn i elevens modersmål kan lärare ha svårt att 
rekonstruera elevens tänkta mening (Hamid 2007). 
 
Om vi jämför sammanställningen av den kontrastiva analysen med vad som tas upp i 
läromedelsanalyserna får vi en ganska klar bild över vilka svårigheter i engelska som 
både elever med svenska som modersmål och elever med arabiska som modersmål har. 
Båda läromedlen tar upp liknande grammatiska moment, vilket tyder på att det finns en 
implicit idé om vilken grammatik man ska undervisa på Engelska 5-nivå. Av de 34 
momenten som var särskilda svårigheter för de med arabiska som modersmål tar 
Blueprint upp 16 av dessa moment vid 31 tillfällen och Viewpoints tar sammanlagt upp 
19 av dessa moment vid 31 tillfällen.  Av de svårigheter som inte tas upp i läromedlen 
kan man anta att vissa inte skapar problem för elever med svenska som modersmål eller 
elever med goda svenskkunskaper, vissa är enbart problemområden för elever med 
arabiska som modersmål och vissa moment anses eleverna redan kunna. 
 
I svenska läromedel kan det vara svårt att frångå det svenska perspektivet helt, då en 
majoritet av eleverna har svenska som modersmål och det förväntas att resterande delen 
av eleverna bör ha vissa svenskkunskaper. Men detta kan skapa ytterligare svårigheter 
att nå kursmålen i engelska för elever med annat modersmål än svenska. Till exempel 
Blueprint A 2.0s förkärlek till översättningsövningar från svenska till engelska gör 
grammatikövningarna svårare för elever med annat modersmål. Viewpoints 1 har också 
översättningsövningar, men deras översättningsövningar kopplade till textens innehåll 
och inte grammatikövningar, därför är det inte lika viktigt om eleven skulle hoppa över 
dessa övningar. 
 
De svårigheter som den kontrastiva analysen påvisade skiljer sig markant ifrån 
svårigheter som elever med svenska som modersmål har i engelska. Därför kan man 
anta att även om de grammatiska svårigheterna behandlas i svenska läromedel, så får 
inte de elever med arabiska som modersmål det stöd de behöver för att överkomma 
svårigheterna i det grammatiska momentet. Elever med svenska som modersmål och 
elever med arabiska som modersmål har olika behov av grammatikundervisning och de 
har olika svårigheter inom samma grammatiska moment. Detta behov kräver en lärare 
med en multikontrastiv beredskap som är öppen och medveten om att viss grammatik 
kan bjuda på oväntade svårigheter och oväntade frågor från elever.   
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Hoppet är att denna studie kommer vara användbar för lärare som undervisar elever 
med arabiska som modersmål. I och med att studien inte undersökte vilka fel elever med 
arabiska som modersmål faktiskt gör eller hur man bör anpassa svenska läromedel för 
att bättre inkludera de med annat modersmål så är detta ingen manual för hur man ska 
undervisa. Istället kan man se denna studie som en ögonöppnare som påpekar bristen av 
kunskaper inom ämnet och att elever med annat modersmål än svenska missgynnas av 
det svenskkontrastiva utgångsläget i undervisning och i läromedel. Denna studie gör det 
lättare för en lärare att få en överblick över hur det arabiska språkets grammatik 
fungerar och dess kontraster emot engelskan. Som tidigare sagt är det omöjligt för en 
lärare att ha omfattande kunskap om alla världens språk, men med en viss kunskap och 
genom att ha ett multikontrastivt perspektiv vid grammatikundervisning har lärare en 
större möjlighet att inkludera alla elever. Det multikontrastiva perspektivet i 
undervisning främjar även elever med svenska som modersmål genom att de får veta 
mer om språks funktioner, likheter och skillnader vilket utvecklar den språkliga 
medvetenheten. Om man lyfter ett flertal språk och deras funktioner minskar risken för 
att elever med annat modersmål ska känna sig utpekade. Mer information om språks 
olika uppbyggnad behövs i dagens multikulturella skolor för att lärare ska känna att de 
har den kunskap som det krävs av dem. Denna studie har enbart tagit upp ett av de 
många olika modersmål som elever i svenska skolor har, vilket innebär att det finns 
mycket kvar att göra på denna front. 

6.1 Vidare forskning 
Det finns ett flertal olika ämnen som det skulle vara intressant att veta mer om. En 
fortsättning skulle vara att göra fler kontrastiva analyser av de språk som är de största 
modersmålen i Sverige. En annan skulle kunna vara en studie som utgår från 
felanalysforskningen, där de faktiska fel som elever med arabiska som modersmål gör i 
engelska analyseras och kategoriseras. Läromedelsanalysen av Blueprint A 2.0 visade 
att ca 50 % av grammatikövningarna bestod av översättningsövningar. Därför skulle det 
vara intressant med en fortsatt analys av hur läromedel är eller inte är anpassade till 
elever med annat modersmål än svenska. Utifrån denna studie är synen på anpassning 
till elevers olika modersmål den mest intressanta: Upplever elever med annat 
modersmål att de får tillräckligt stöd i sin engelskundervisning och om engelsklärare 
anpassar sin undervisning till elever med annat modersmål och i så fall hur. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 
 
Grammatisk terminologi 
 
Ordklasser: 
Substantiv   
definieras av NE (2016) som ”ord för personer, djur, växter, platser, saker tankar och 
känslor. Substantiv böjs i svenska i genus, numerus och kasus.  
 
Adjektiv 
är bestämning till substantiv, alltså ord som anger egenskaper hos substantivet. Adjektiv 
kan både kompareras och kongruensböjs i svenskan efter numerus, genus och 
bestämdhet(Ne 2016). 
 
Verb 
omfattar beteckningar för handlingar, händelser processer och tillstånd. Kortfattat 
uttrycker verb det som händer, har hänt eller kommer hända(NE 2016). 
I svenska böjs enbart i tempus, men i andra språk kan det även böjas efter modus, 
diates, person, numerus, genus och aspekt.  
 
Adverb 
Ne (2016) anger att adverb är ord som svarar på frågor som var?, när? och hur?. Adverb 
kan genom att vara bestämning till adjektiv och andra adverb uttrycka grad, genom 
bestämning till verb uttrycka sätt, genom bestämning till en hel sats uttrycka 
sannolikhet, negering, värdering eller logisk relation till tidigare sats.  
 
Preposition 
Prepositioner anger relationen mellan olika delar av satsen, till exempel plats, tid, 
tillhörighet, medel eller ursprung (Ne 2016). 
 
Räkneord 
NE (2016) definierar räkneord som ord som används för att beteckna antal föremål eller 
för att tala om vilket i ordningen ett visst föremål är. 
 
Konjunktioner 
Är formord som relaterar satser eller satsled till varandra. Samordnade konjunktioner 
binder ihop satser och satsdelar som står på samma nivå, medan underordnade 
konjunktioner inleder bisatser (NE 2016).  
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Pronomen 
NE (2016)s definition av pronomen ”är ord, ofta korta, som man använder istället för 
andra ord”. Pronomen används istället för substantiv eller adjektiv.  
 
- Personliga pronomen används när man talar om sig själv eller andra människor utan 
att använda deras namn, till exempel jag och du. 
- Demonstrativt pronomen används för att peka ut någon eller något, till exempel den 
här eller den där. 
- Possessiva pronomen för att uttrycka ägande utan att använda deras namn, till exempel 
min eller din.  
- Relativa pronomen syftar tillbaka till något tidigare nämnt i samma mening, till 
exempel som eller vilken. 
- Interrogativa pronomen, även kallade frågeord, är pronomen som används i sökande 
frågor, till exempel vem eller vad.  
 
Sats: 
NE (2016) menar en sats består av både subjekt och predikat och bildar en fullständig 
mening. Med termen fras menas en del av satsen eller enstaka ord av samma ordgrupp 
som kan ha olika funktioner i satsen.  
 
Verbalsats är en sats som har ett verb som predikat, eftersom att svenska meningar 
behöver ett verb som predikat så består de av verbalsatser. 
 
Nominalsats är en sats som saknar verb som predikat. I svenska talar man om 
nominalfraser då en sats på svenska behöver ett verb som predikat. Nominalfraser är 
predikativ eller bisatser som inleds med att-satser och interrogativa pronomen, till 
exempel Bo drömde att Lisa sjöng (NE 2016). I arabiska består en nominalsats av ett 
pronomen eller substantiv som subjekt med ett annat substantiv, adjektiv eller 
prepositionsfras som predikat. 
  
Huvudsats är en sats som har både subjekt och predikat och den är fullständig på så sätt 
att det kan stå för sig själv, till exempel: Mobilen ringer. 
Bisats kan däremot inte stå för sig själv, utan måste hänga ihop med en huvudsats för att 
fungera. Till exempel: Mobilen ringde när jag satt på bio. (NE 2016) 
 
Påståendesats är enligt (NE 2016) en huvudsats med grundbetydelsen att uttrycka ett 
påstående.  
Frågesats är en språklig sats som uttrycker en fråga, i svenska kan den konstrueras med 
fråge ord eller enbart omvänd ordföljd. 
 
Satsdelar: 
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Predikat är det som beskriver handlingen eller ett tillstånd i en mening (NE 2016). I 
svenska måste predikatet bestå av ett verb, som uttrycker vad som sker. 
 
Subjekt – Subjekt är det som beskriver den eller det som utför handlingen eller befinner 
sig i ett visst tillstånd. I svenska placeras alltid subjektet först i satsen, detta gör att man 
även kan tala om formellt subjekt och egentligt subjekt. NE (2016) menar att detta 
innebär att det är det grammatiska subjektet medan det egentliga(semantiska) subjektet i 
satsen står i slutfältet, till exempel: Det försvinner mycket vin.   
 
Objekt hör ihop med predikatet och anger den eller det som blir utsatt för eller påverkat 
av predikatets handling (NE 2016). Vid satser där två objekt används termerna 
direktobjekt och indirekt objekt (tidigare ackusativobjekt och dativ objekt), där direkt 
objekt är huvudobjektet till predikatet. Till exempel: Han köpte en lampa till cykeln. Det 
indirekta objektet kan inte finnas i en sats utan ett direkt objekt då det ofta syftar till 
personen eller saken som påverkas av predikatet och direktobjektet. 
 
Predikativ även kallat predikatsfyllnad är en substantivbestämning vilket förekommer 
med vissa verb till exempel vara, bliva, heta, förfalla, synas och tycka på svenska 
(Ljung och Ohlander 1982:161). Detta innebär att bestämningar till dessa verb är 
adjektiv istället för adverb, att de inte räknas som predikat i satsen och satsen blir då en 
nominalsats. 
 
Attribut är en bestämning till ett substantiv i nominalfrasen (NE 2016). 
Adverbial kan vara en bestämning till hela satsen, till verb, till adjektiv eller andra 
adverb (NE 2016). 
 
Finita/infinita verbformer och kongruens: 
Finit verb är det verb som är predikatet i satsen och brukar kortfattat förklaras som det 
böjda verbet i satsen då det anger tempus och modus. I svenska är de finita 
verbformerna presens indikativ, preteritum indikativ, imperativ och konjunktiv(NE 
2016). I språk som böjer verb efter genus, person och numerus så är det det finita verbet 
som främst kongrueras.  
 
Infinita verbformer är verbformer som inte kan fungera som predikat i huvudsatser och 
normal inte anger tempus, modus, numerus eller person. I svenskan är infinita 
verbformer infinitiv, supinum, presensparticip och perfektparticip.  
 
Kongruens omfattat böjningskategorierna person, numerus, genus och kasus. Detta 
innebär att i svenskan ska adjektivet böjas såsom substantivet men i många andra språk 
ska det finita verbet kongrueras med person, numerus och, i vissa språk, även genus. 
 
Ordföljd: 
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Rak ordföljd är en term som används i svensk grammatik (NE 2016) som beskriver 
ordföljden är subjektet föregående det finita verbet. Denna subjekt-verb-objekt-ordföljs 
kan även förkortas som SVO-ordföljd.  
 
Omvänd ordföljd är, enligt NE (2016) en omkastad ordning mellan subjektet och 
finitverb vilket är vanligt i svenskan i ja/ne-frågor och påstående och frågesatser som 
inte börjar med subjekten. Till exempel: Köpte hon tidningen igår?  I kontrast med 
andra språk där den omvända ordföljden är den naturliga ordföljden kallar man 
ordföljden för Verb-subjekt-objekt-ordföljd, även kallad VSO-ordföljd. 
 

Bilaga 2 
Innehållsanalys av grammatikböckerna Grammy 1 och Grammy 2 för att ta redan på 
vilken grammatik som elever förväntas kunna från grundskolan.  Grammy 1 och 2 är 
lätta grammatikböcker för grundskolan där eleverna jobbar med induktiva övningar och 
med att eleverna ska skapa egna grammatikregler. I slutet av varje kapitel finns en 
grammatikförklaring med exempel. Det som jag har gjort är att tagit ut rubriken för 
kapitlet samt den sammanfattande grammatikförklaringen som ges i slutet av varje 
kapitel för att visa vad eleven förväntas kunna.  
 
Grammy 1  
 
Substantiv  
Ett substantiv är ett ord för något eller någon, till exempel a girl.  
Ett verb är ett ord för det något eller någon gör, till exempel to sleep.  
En del ord kan vara både substantiv och verb, till exempel dance.  
Sammanhang och betydelse avgör vilket slags ord det är” (s.11) 
 
Pluralbildning 
På engelska bildar man som regel plural genom att lägga till –s till singular formen, till 
exempel one word, two words. 
Ord som slutar på väsljud får –es i plural. 
En del substantiv har oregelbundna pluralformer. 
Substantiv som slutar på –y i singular slutar i plural på –ies, till exempel one baby, two 
babies. (s.18) 
 
Verbet Be i presens och imperfekt 
To be betyder att vara. Presensformerna av be är am, are och is.  
För att avgöra om du ska använda am, are or is måste du veta vem eller vad som är 
subjekt.  
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”Om det är en person eller en sak (som inte är jag eller du) ska det vara is. Om det är 
flera personer eller saker (som inte är vi eller ni) ska det vara are.”  
I imperfekt har verbet be två former, was och were. För att kunna avgöra vilken form du 
ska använda måste du veta vem eller vad som är subjekt. I plural ska det alltid vara 
were. I singular ska det vara was. Undantag är you (du). Med you används were.” (s.25)  
 
Subjekt  
Subjekt hittar man genom att fråga om vem eller vad som gör eller gjorde något. Svaret 
är subjektet. ( s. 26) 
 
Subjekt och predikat 
Predikatet talar om vad som händer. För att hitta predikatet kan man fråga vad subjektet 
gör. 
 
På engelska måste subjekt och predikat passa ihop. Om subjektet är he, she eller it eller 
en person eller en sak som man kan ersätta med he, she eller it så slutar verbet i presens 
på –s. Det gör det inte när subjektet är I (jag), you (du, ni eller they). (s.30) 
  
Do eller Does?  
Questions with do and does 
I frågor eller nekande satser står huvudverbet (det som berättar om vad som händer) 
alltid i infinitiv (grundform). 
Eftersom predikatet alltid måste passa ihop med subjektet böjer man istället hjälpverbet 
do. 
 
Man kan dra ihop do not till don’t och does not till doesn’t.  
Does använder man när subjektet är he, she eller it (eller ord man kan ersätta med he, 
she eller it). I alla andra fall använder man do. (s.39) 
  
Enkelt och pågående presens 
Enkelt presens använder man när man talar om: 
1. Vanor eller sådant som brukar hända: 
Laura goes to school every day. 
2. Sådant som inte förändar sig på länge och sådant som blivit ”eviga sanningar”: 
London is a large city.” (s. 45) 
 
Pågående presens använder man om något som äger rum just nu eller som finns på en 
bild man tittar på: He is baking bread.  
På svenska finns ingen direkt motsvarighet till pågående presens men ibland säger vi 
”håller på att…” när vi vill betona att något sker just nu: Han håller på att baka bröd  
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När subjektets är tredje form singular (he, she eller it) används verbets –s form (s.46) 
 
Imperfekt 
Vi använder imperfekt när vi talar eller skriver om något som hände nyss eller för länge 
sedan: I walked five miles yesterday. 
Många verb har imperfektformer som slutar på –ed. Sådana verb kallas regelbundna.  
Kom ihåg att ändelsen –ed uttalas på tre olika sätt: 
[t][d]och [id] 
I övningar 7 och 8 såg imperfektformerna annorlunda ut.  
De verben kallas oregelbundna. Oregelbundna verbformer måste du lära dig utantill 
(s.52) 
 
Pronomen 
”…personliga pronomen (I, you, he, she, it, we, you, they) som används som subjekt: he 
is writing a letter.” 
”…personliga pronomen(me, you, him, her, it, us, you)  som används som för andra 
satsdelar: He is writing a letter to me ” (s.59) 
 
Förenade possessiva pronomen används före substantiv: It is my pencil. De kallas 
förenade för de är förenade med (hänger ihop med) substantivet. Man kan säga att ett 
självständigt pronomen ersätter både ett förenat possessivt pronomen och det substantiv 
som det hänger ihop står ihop med: It is my book. It is mine. (s. 59) 
 
Adjektiv 
Ord som beskriver eller berättar något om ett substantiv kallas adjektiv: a young man, 
an old man. 
Korta adjektiv kompareras med –er och –est: rich, richer, richest. 
+ y àtiny, tinier, tiniest 
vokal + konsonant àbig, bigger, biggest 
Långa adjektiv kompareras på samma sätt som på svenska, nämligen genom att man 
sätter more (mer) och most (mest) framför adjektivet. 
 
Prepositioner 
En engelsk preposition motsvaras ofta av flera olika prepositioner på svenska. 
Prepositionerna har olika betydelser i olika sammanhang. 
De som förklaras mer ingående: At, to, in, for, by, ago. (s. 72-75) 
 
Grammy 2 
 
Mera om Substantiv  
Substantiv som slutar på –o från –es i plural. 
Substantiv som slutar på –f eller –fe i singular slutar normalt på –ves i plural. 
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En del substantiv är oräknebara, både på engelska och svenska, till exempel silver, gold, 
water. På engelska använder man in obestämd artikel framför oräknebara substantiv.  
 
Några substantiv är oräknebara på engelsk men räknebara på svenska. 
Om man behöver tala om flera av något som är oräknebart använder man uttrycket piece 
of.  
Några substantiv, t.ex. scissors, shorts och glasses, räknas alltid som plural. (s.14) 
 
Genitiv 
Apostrofgenitiv används när den som ”äger” något är en person eller ett djur. 
’s, -s+’s (tess’s) plural –s – girls’. 
Of-genitiv används när den eller det som äger något inte är en person eller djur. (s.19) 
 
Mera om Pronomen 
Who/which/that är de viktigaste pronomen. Who används om personer, which används 
om djur och saker, that används om både personer, djur och saker. 
 
Some och any: some används i påstående, any i frågor och nekande satser. 
När some, any och every sätts ihop med –thing, -body eller –one räknas de som singular. 
(s.25) 
 
Mera om verb 
Perfekt particip av regelbundna verb får man genom att ligga till –ed till infinitiven.  
Perfekt består av presens av hjälpverbet have + perfekt particip av ett huvudverb. (s.35) 
 
Adverb 
Man kan hitta adverbet i en mening genom att fråga med where, when och how. 
Adverbet berättar något om verb, adjektiv och andra adverb. 
Man kan bilda adverb genom av adjektiv lägga till -ly. 
-y àily = happily 
le à ly = terribly 
 
Några ord kan vara både adjektiv eller adverb tex hard. 
En del adverb bildas inte genom adjektiv utan är ”födda” som adverb : very, rather, 
always, often, eldom, never, sometimes, downstairs. (s.41) 
 
Mera om omskrivning med do 
Do-omskrivning används i frågor och nekande satser – hjälpverbet do böjs, inte 
huvudverbet. (s.49) 
 
Frågor och nekande satser med can och be 
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I frågor och nekande satser som innehåller can och be användas inte do-omskrivning. 
Man bilder frågor med dessa genom att placera dem före subjektet = omvänd ordföljd. 
I nekande satser placeras can/be efter subjektet och not placeras efter can/be. (s.53) 
 
Framtid 
I engelska kan man uttrycka framtid genom will +infinitiv eller be going to. (s.57) 
 
Påhängsfrågor 
Motsvarar svenskans ”eller hur?” 
Positiv à nekande och tvärtom 
När verbet i första satsen är en form av be, upprepar man det i påhängsfrågan:  
He is fourteen, isn’t he? 
Om annat verb används så använder man en form av do i påhängsfrågan. (s.63) 
 
Ordföljd 
I påståenden på engelska står subjektet före predikatet = rak ordföljd. 
På svenska kan vi ha både rak och omvänd ordföljd i påståenden. 
 
Nekande satser har rak ordföljd på engelska, tänka på att du ofta behöver använda do. 
Svenskan har också rak ordföljd. 
 
I frågor används omvänd ordföljd i engelska och även i svenska.(s.67) 
 
Konjunktioner 
 
and, but, so, because, when, unless, for, or, if, althogh, since, as, before,  
Konjunktioner används för att binda ihop satser:  
Peter will be back tomorrow and so will Jonathan. 
 
När du binder ihop två satser är det viktigt att du väljer rätt konjunktion eftersom 
konjunktionen avgör vad meningen kommer betyda. (s.71) 
 


