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Sammandrag  

Adjektiv kan kompareras på två olika sätt: antingen med suffixen -(a)re och -(a)st eller perifras-

tiskt med hjälp av gradadverben mer och mest. Forskning visar att det finns tendenser till ett mer 

frekvent användande av perifrastisk adjektivkomparering bland språkanvändare vilket tyder på att 

en eventuell språkförändring håller på att ske. Syftet med föreliggande studie är att undersöka 

andraspråkelevers användande av adjektivkomparationer och huruvida det har förändrats över tid. 

Analysmetoden är en kvantitativ variabelanalys där komparerade adjektiv i elevtexter beräknas 

och jämförs. Materialet består av 88 narrativa elevtexter hämtade från nationella proven i svenska 

som andraspråk åren 2003 och 2013. Resultatet visar att andraspråkseleverna i det undersökta 

materialet inte följer trenden mot mer perifrastiska konstruktioner utan att de, tvärtom, till 

övervägande del använder suffixkomparerade adjektiv. Slutsatsen är att därför att suffixkom-

paration står stark i andraspråkselevernas texter samt att det är möjligt att ifrågasätta den 

potentiellt pågående språkförändringens framfart – åtminstone bland andraspråkselever.  

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, adjektivkomparation, suffixkomparation,  perifrastisk 

komparation, språkförändring.  
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1 Inledning  

Språk. Det är ungefär som med skola och utbildning – de flesta har erfarenhet av det och således 

också en uppfattning om hur det ska vara. Det kan röra sig om åsikter om allt ifrån uttal och 

dialektvariationer till vilka pronomen och pluraländelser som ska användas eller inte. Oavsett 

vad människor tycker är rätt eller fel med det svenska språket, är det ett levande språk som 

ständigt förändras (jfr Sundgren 2013:77, Pettersson 2005:11). Språk har alltid varierat, och 

kommer fortsätta att variera, eftersom de språk som finns i ett samhälle används på olika sätt av 

olika människor (Sundgren 2013:77). Att språket tillåter olika uttrycksmöjligheter är anled-

ningen till att det ibland uppstår konflikter om språkliga spörsmål. Det kan gälla allt ifrån 

huruvida dom borde användas istället för de och dem till vilken pluraländelse som egentligen 

bör väljas till avokado, mango och kiwi?  

 Enligt Språkrådet (Förändringar i svenska språket, 2013, https://svenskaspraket.si.se/) har 

svenskan sedan 1970-talet blivit ett informellare och begripligare språk. När det kommer till 

begriplighet och enkelhet, tyder forskning på att analytiska språk, dvs. språk som i hög grad 

använder formord i stället för böjningsmorfem, är lättare att processa än syntetiska, dvs. språk 

med mycket böjning (jfr Josephson 2013, Andersson 2001, Kotsinas 1985). Kanske kan detta vara 

en tänkbar förklaring till varför många språk tenderar att anta fler analytiska egenskaper. Fenome-

net har även börjat observeras i svenskan, nämligen bland adjektiven. 

 Ordklassen adjektiv beskriver hur något, vanligtvis substantiv, är eller uppfattas. De kan 

böjas antigen genom kongruens eller genom komparation. Kongruens innebär att adjektiven 

anpassar sig efter substantivens form och där finns inget som tyder på någon pågående språkför-

ändring i nuläget. Komparationen kan däremot vara intressant att studera närmare, eftersom 

språkforskare har uppmärksammat hur den framförställda komparationen, med mer och mest, har 

börjat förekomma i allt större utsträckning på senare tid; även bland adjektiv som normalt sett 

kompareras med suffix (Nordberg 1985, Josephson 2013). Det betyder att uttryck som ”mer 

populär” och ”mer glad” har blivit vanligare bland språkbrukare. Forskning visar att detta 

även sker i norska och i engelska (Finset Spilling & Haugen 2013, Hilpert 2010, Mondorf 

2009). Genom egna observationer har jag dessutom uppmärksammat att framförställd kompara-

tion och komparation med ändelser används kombinerat i likhet med exemplet: mer gladare. 

Det senare har framförallt noterats i talat språk, men genom en snabb googling återfinns även 

förekomster i skrift. Det tycks således som om något håller på att ske, inte bara med sven-

skans adjektivkomparation, utan även i andra språk.   

  Inom nationell forskning om adjektivkomparering har tidigare studier kretsat kring material 



5 
 

hämtat från tidningar, radio och tv. Det är exempel på material som speglar den offentliga sven-

skans utveckling. I denna undersökning vill jag lyfta fram ett nytt perspektiv på komparations-

forskning genom att belysa skolungdomars språk, och mer specifikt, andraspråkselevers adjek-

tivkompareringar. Adjektivkomparation har inte tidigare studerats i andraspråkssvenska och det 

kan därför vara relevant att undersöka om den potentiella språkförändringen är märkbar även hos 

denna grupp. Hur ser andraspråkselevernas komparationsanvändning ut nu jämfört med i början 

av 2000-talet? Vad kan detta i så fall ha för betydelse för framtida andraspråksundervisning, och 

vad säger det om den pågående språkförändringen?   

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att studera adjektivkomparationer i andraspråkselevers texter 

inom ramen för det narrativa skrivandet. Detta för att undersöka om en språkförändring även 

sker i deras språkanvändande. Frågeställningarna är:  

 

 Hur komparerar andraspråkselever adjektiv?  

 Har komparationsanvändningen i andraspråkselevers texter förändrats under senare 

tid? Om så har skett, hur har den förändrats?   

 I vilken utsträckning förkommer dubbel komparation i elevtexterna?   

 

2. Bakgrund  

I detta avsnitt ges en kort introduktion till uppsatsens ämne. Först, i 2.1, presenteras en över-

siktlig beskrivning av svenskans språkförändringar under 1900-talet och därefter, i 2.2, redo-

görs för skillnader mellan syntetiska och analytiska språk. Efter detta beskrivs svenskans 

system för adjektivkomparering i 2.3. I 2.4, förklaras innebörden av termen andraspråk och 

därefter följer en redogörelse för vem som studerar ämnet samt vad som potentiellt tas upp i 

grammatikundervisning för andraspråkselever. Slutligen, i 2.5, ges en kort beskrivning av 

skillnaderna mellan nationella proven och deras bedömning år 2003 och 2013 eftersom de 

elevtexter som studeras i föreliggande studie är hämtade från dessa prov. Anledningen till att 

proven från 2003 och 2013 studeras beror på provens tillgänglighet. Proven från 2003 är de 
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äldsta nationella proven inom svenska som andraspråk som finns att tillgå vid nationella 

provens textarkiv vid Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet. Proven från 

2013 är de senast skrivna proven som inte längre omgärdas av nationella provens sekretess-

krav.  

 

2.1 Svenskans språkutveckling under 1900-talet i korthet   

I detta avsnitt ges en kort presentation av svenskans språkutveckling under 1900-talet. Att 

fokus ligger på detta århundrade kan förklaras med att svenskan fram till dess början inte hade 

något standardiserat skriftspråk (Josephson 2013:22). Genom 1906-års stavningsreform har en 

standardiserad svenska växt fram och numera är svenskan ett väletablerat språk med omfatt-

ande grammatikor och omfångsrika ordböcker (Andersson 1999:31).  Ett levande språk har 

alltid en rik ordvariation och variationen är det som, enligt Gertrud Petterson (2005), ger upp-

hov till förändring vilket illustreras med följande citat:  

 

En nyhet i språket kan dyka upp hos några enstaka språkbrukare och användas av dem i 

speciella situationer eller i bestämda språkliga kontexter. Andra språkbrukare kan börja 

använda nyheten och kanske utvidga dess användningsområde. Den kan länge fungera som 

ett alternativ till äldre uttryckssätt för att kanske till slut konkurrera ut dessa. Först då har 

språket genomgått en definitiv förändring på den aktuella punkten. Språkliga förändringar 

sker alltså i små steg och är ibland helt omärkliga för de språkbrukare som befinner sig mitt 

i skeendet. (Pettersson 2005:13) 

 

Pettersson (2005) visar hur språket hela tiden förändras och att flera uttryckssätt ofta används 

parallellt tills ett av dem så småningom eventuellt kan konkurrerar ut de andra.  Det är dock inte 

säkert att språket alltid följer denna utveckling, vilket framhävs av Eva Sundgren: ”All språklig 

förändring föregås av språklig variation, men det betyder inte att all variation leder till bestående 

förändring.” (2013:91).   

  Det finns en rad anledningar till varför språkförändringar sker, till exempel språkinterna, 

strukturella och språkexterna, men det är viktigt att minnas att det är människor som förändrar 

språket och sprider variationerna mellan sig (Sundgren 2013:99–102). Många av de språk- 

förändringar som har lett fram till dagens svenska har ägt rum under 1900-talet. Dessa beror, 

enligt Olle Josephson (2013), i stor utsträckning på de samhällsförändringar som inträffade då. I 

likhet med Sundgren beskriver han att det svenska språket präglades av många olika böjnings-

typer och kraftigt varierande stavning fram till år 1906 års stavningsreform. Reformen ledde till 
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att svenskan, redan under 1920-talet, blev lättillgängligare och enhetligare (Josephson 2013:22, 

37). Sedan dess har svenskan genomgått ytterligare förändringar som lett till förenklingar i 

språket. Språket har, exempelvis, sedan 1970-talet påverkats av ”internationalisering, visualise-

ring, intimisering, teknifiering och nya förhållanden mellan tal och skrift” (a.a.:49). Det betyder 

att svenskan till stor del har influerats av andra språk, av reklam och av den intima kommunika-

tionen som äger rum i exempelvis chatt och sms som har växt fram i takt med teknikens framsteg. 

Även här har samhällsförändringar och samhällsutveckling spelat en avgörande roll för hur 

språket har förändras.   

  Något i språket som däremot inte genomgår särskilt stora förändringar är grammatiken. 

Grammatiken är den mest stabila enheten i ett språk och svensk grammatik på 1990-talet är i 

stort sett identisk med 1950-talets grammatik enligt Josephson (2013:53). Ändå beskriver han 

flera grammatiska förändringar som trots allt håller på att ske i svenskan. En av dessa är att 

språket visar tendenser på att gå från syntetisk böjning till analytiska konstruktioner (Joseph-

son 2013:53–59). Trots dessa pågående förändringar skriver Josephson att det inte är gramma-

tiken som ändrar sig, utan snarare bruket av den (Josephson 2013:59). Att det talas fler språk i 

Sverige medför att det uppstår olika varieteter, normsystem och framställningsformer, samtidigt 

som också den nya tekniken påverkar vårt språkanvändande. Josephson skriver att detta leder till 

att språket blir mer komplext: ”Inte grammatiken, inte sättet att tala eller skriva i allmänhet. Men 

det svenska språksamhället har blivit krångligare.” (a.a.:113–114).   

  Idag finns fler sätt att använda språket än vad det någonsin tidigare har funnits. Josephson 

framhäver att språket är mer komplext nu än tidigare men att svenskan också är standardiserad. 

Det betyder att det finns en förväntan på hur dagens svenska bör se ut och låta, även om större 

variationer tillåts i tal än i skrift. Sammanfattningsvis har svenskan genomgått radikala föränd-

ringar under 1900-talet och har blivit ett såväl enklare som svårare språk, beroende på hur det 

betraktas.   

 

2.2 Analytiska och syntetiska språk 

Det finns flera olika sätt att jämföra och klassificera språk. Det är enligt Lars-Gunnar Anders-

son möjligt att utgå ifrån språks strukturella uppbyggnad, antal talare och status samt språk-

släktskap (2001:9). I detta avsnitt behandlas typologisk klassifikation som innebär att språk 

grupperas beroende på dess strukturella skillnader och likheter i ljud, ord- och satsmönster 

(Andersson 2001:9). I avsnittet fokuseras morfologisk typologi eftersom det är avgörande för 

om språken betraktas som syntetiska eller analytiska (a.a.:24).  
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  Språk kan beskrivas och delas upp på flera olika sätt. En av skillnaderna, som görs i 

språktypologin, består i hur olika språk ordnar sina morfem (Andersson 2001:24). Morfem 

definieras som språkets minsta betydelsebärande enheter (a.a.:24). Alla ord är uppbyggda av 

morfem och det finns olika slags morfem som antingen bär semantisk eller grammatisk 

betydelse. Rotmorfem består vanligen av ett morfem, eller ord, som har semantisk betydelse, 

medan ord ofta även består av avlednings- och böjningsmorfem. Dessa kallas antingen suffix 

eller prefix, beroende på om de placeras före eller efter rotmorfemet, vilket illustreras i 

följande exempel:   

 

Exempel 1              Exempel 2 

  

hund  ‐  ar   ‐  na       o    ‐  trygg 

rot      pl    best      prefix     rot   

 

suffix  

 

Beroende på hur ett språks morfem ordnas kategoriseras språket antingen som analytiskt eller 

syntetiskt (Andersson 2001:24). Analytiska språk beskrivs som isolerande där ”varje morfem 

står som ett självständigt ord” (a.a.:24). Det betyder att de grammatiska funktionerna generellt 

uttrycks med formord till exempel: ett ord för bestämdhet, ett annat för plural och så vidare. I 

syntetiska språk uttrycks grammatiska funktioner i omfattande utsträckning genom böjning. 

Det finns tre olika typer av syntetiska språk. Det första är agglutinerande där ”morfemen hakas 

på varandra i en räcka”. Det andra är flekterande där ”morfemen smälter samman” och det sista 

är polysyntetiska som är inkorporerade vilket innebär att ”ett helt påstående kan kombineras 

ihop till ett ord” (a.a.:24).   

  Svenskan innehåller både analytiska och syntetiska språkdrag. Substantiv uttrycks exem-

pelvis syntetiskt där ändelser hakas på varandra för att ge olika betydelser (Andersson 

2001:25). Jämför med exempel 1, hundarna, där pluralsuffixet -ar tillsammans med bestämd-

hetssuffixet -na uttrycker att det är fråga om några specifika hundar. Adjektiv kan däremot 

kompareras på två sätt: både syntetiskt och analytiskt (a.a.:27). Det analytiska uttryckssättet 

innebär att komparationen uttrycks med de framförställda adverben mer och mest (mer popu-

lär, mest populär) medan det syntetiska innebär att kompareringen sker genom att suffix hakas 

på adjektivets grundform (populärare, populärast). Andersson påpekar att ”det analytiska mön-

stret [med mer och mest är] på frammarsch, inte minst hos dem med svenska som andraspråk” 

(a.a:27). En orsak till detta kan vara att analytiska uttryckssätt, enligt språkforskare, är enklare 

att förstå än syntetiska (Andersson 2001:25, Josephson 2013:57). Josephson skriver att ”ett 
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analytiskt språk ibland [har] en grammatik som är lättare att lära in”, vilket han motiverar 

genom att mer och mest alltid kan användas medan det ibland tar emot, eller är omöjligt, att 

böja med ändelser (2013:57). För att ge stöd åt påståendet att analytiska språk är enklare än 

syntetiska skriver Andersson att analytiska konstruktioner är vanliga i barnspråk, andra-

språkssvenska samt i pidginspråk
1
 (Andersson 2001:25–27). Även Ulla-Britt Kotsinas stödjer 

resonemanget att analytiska uttryck är enklare att förstå och att de därför är vanliga bland 

andraspråksanvändare (1988:278).  

  Språkforskare förefaller vara eniga när det gäller att analytiska uttrycksformer är enklare att 

använda än syntetiska (Andersson 2001:25, Josephson 2013:57, Kotsinas 1988:278). Några 

menar dessutom att analytiska uttryckssätt är särskilt vanliga bland andraspråksanvändare 

(Andersson 2001:27, Kotsinas 1988:278). Mot bakgrund av detta kanske det inte är särskilt 

förvånande att syntetiska språk ofta utvecklas till att bli mer analytiska, vilket också ser ut vara 

fallet med svenskans adjektivkomparering (jfr Nordberg 1985:102).  

 

2.3 Svenskans adjektivkomparation  

I följande avsnitt ges först en översiktlig bild av adjektiv som ordklass. Därefter redogörs för 

de svenska adjektivkomparationsmöjligheterna enligt Svenska Akademiens Grammatik (hädan-

efter SAG). Anledningen till att SAG:s definitioner används är för att det är svenskans mest 

omfångsrika och välbeskrivande grammatika samt att den ofta har mer djupgående förkla-

ringar och tydligare kategoriseringar än andra grammatikor.  

  Enligt Svenska akademins språklära (hädanefter SAS) motsvarar adjektiven vanligen mellan 5 

och 10 % av orden i en text (SAS:76). Vidare betecknar adjektiven egenskaper eller tillstånd hos 

andra ordklasser och dess funktion är att vara attribut eller predikativ i nominalfraser (SAS:40). I 

svenskan kan adjektiv böjas genom kongruens och komparation. Kongruensböjning innebär att 

adjektivet antar huvudordets genus, numerus och species, vilket illustreras i exempel 3:   

 

Exempel 3 

a) Bilen är fin. 

b) Bordet är fint. 

c) Bilar/bord är fina.  

d) Bilarna/borden är röda.   

                                                           
1
 Pidginspråk är språk som uppstår när talare med olika modersmål och utan kunskaper i ett gemensamt språk, 

måste kommunicera regelbundet. Ett exempel är russenorsk som är en kombination av ryska och norska som 

användes av fiskare vid ishavskusten i norr under 1800–1940-talet (Andersson, 2001:25–26).  
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Adjektiv som uttrycker graderbara egenskaper kan antingen kompareras med suffix eller genom 

omskrivning med mer och mest (SAS:83). Detta förklaras utförligare i SAG där de olika kom-

parationsformerna benämns som suffixkomparation och perifrastisk komparation (SAG 2:195). 

Suffixkomparation innebär att adjektivet kompareras med hjälp av ändelserna -(a)re och -(a)st 

medan perifrastisk komparation betyder att komparationen uttrycks genom de framförställda 

gradadverben mer och mest. Termerna suffixkomparation och perifrastisk komparation kommer 

fortsättningsvis att användas i uppsatsen.   

  Komparationsböjningen har tre böjningsformer: positiv, komparativ och superlativ. Enligt 

SAG anger adjektiv som står i komparativ eller superlativ ”att referenten har den angivna 

egenskapen i högre grad än någon annan i en given mängd” (SAG 2:195). Detta realiseras i 

exempel 4:  

 

Exempel 4 

a) Hon är längre än dig. 

b) Pippi är den starkaste flickan av alla.  

 

I exempel 4a) har, eller är, hon mer av egenskapen lång än dig. I exempel 4b) realiseras att 

Pippi har egenskapen stark i högre grad än alla andra flickor.   

  I SAG beskrivs även att suffixkomparationsböjningen fördelar sig på två deklinationer. Till 

den första deklinationen hör adjektiv som böjs med -are och -ast (gladare, gladast), vilka de 

flesta svenska adjektiven tillhör. De adjektiv som tillhör den andra deklinationen är adjektiv 

som får böjningarna -re och -st (tyngre, tyngst) (SAG 2:195–198). Det förekommer även att 

adjektiv har suppletiva former för komparativ och superlativ, vilka illustreras i exempel 5 och 6.   

 

Exempel 5        Exempel 6  

 

gammal, äldre, äldst       liten, mindre, minst   

 

 

I exempel 5 och 6 realiseras hur adjektivet byts ut helt och hållet i komparativ och superlativ 

(Viberg m.fl 1984:143).     

  Huruvida ett adjektiv antar suffixkomparation eller perifrastisk komparation beror enligt 

SAG på följande:   
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Som huvudprincip gäller att ju mera komplext ett adjektiv är, morfologiskt eller 

fonologiskt, desto större benägenhet har det för perifrastisk komparation (t.ex. mer 

hållbar, mest hållbar) i stället för suffixkomparation (t.ex. hållbarare, hållbarast).

 (SAG 2:200)  

 

Det är följaktligen adjektivens komplexitet och antal stavelser som avgör vilken böjning de antar. 

I SAG anges även ett antal kriterier för vilka adjektiv som antar vilken komparationsform. Kriteri-

erna sammanfattas i tablå 1 (se sida 12). Av tablå 1 framgår att SAG räknar med fyra olika grup-

per gällande komparationsformer: 1) som endast utgörs av perifrastisk komparation, 2) som till 

övervägande del kompareras perifrastiskt, 3) som kompareras perifrastiskt eller med suffix i lika 

mån samt 4), som övervägande har suffixkomparation (SAG 2:200–201). Till grupp 1) räknas 

adjektiv som slutar på suffixen: -ande, -ende och -ad. Adjektiv som slutar på -isk tillhör grupp 

2) och de adjektiv som tillhör grupp 3) är sammansatta adjektiv, avledda adjektiv som fono-

logiskt fungerar som sammansättningar samt avledda adjektiv med betoning på suffixet. Grupp 

4) består av enkla och avledda adjektiv, enstaviga och tvåstaviga adjektiv samt adjektiv som 

kompareras efter den andra deklinationen (SAG 2:200–201).   

  Utöver de principer som presenteras i tablå 1 finns ytterligare tre tillfällen när perifrastisk 

komparation, enligt SAG, ofta används. Det första tillfället är när ”komparativen bestäms av 

en komparativ subjunktionsfras med ett adjektiv i positiv som huvudord” vilket exemplifieras 

på följande sätt av SAG: han är mera vild än tam . Ett annat tillfälle när perifrastisk komparation 

ofta används är ”när bestämningen utgörs av en komparativ bisats om jämförelsen avser två egen-

skaper hos adjektivets predikationsbas”, vilket exemplifieras på följande sätt av SAG: Huset är 

{högre/mera} högt än det är brett. Slutligen är det också vanligt att perifrastisk komparation an-

vänds för att ”antyda att en större andel av predikationsbasens referenter har egenskapen i fråga 

eller att predikationsbasen har egenskapen oftare”, vilket exemplifieras på följande sätt av SAG: 

Våra patienter har blivit mer sjuka i luftvägarna sen den fabriken kom hit (SAG 2:200). I SAG 

anges sålunda tydliga principer för vilken komparationsform som bäst lämpar sig för vilka 

adjektiv. Dessa principer fungerar som utgångspunkter i föreliggande studie.   
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Komparationsform Typ av adjektiv Exempel 

 

1. Endast 

perifrastisk komparation 

 

 

 

 

 

 

adjektiv med suffixen 

-ande, -ende, -ad 

 

adjektiv som saknar  

kongruensböjning 

 

adjektiven lik och värd 

 

 

främmande, 

mörkhyad 

 

gammaldags, kul  

 

2. Övervägande 

perifrastisk komparation 

 

3. Perifrastiskkomparation 

eller suffixkomparation  

i lika mån 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Övervägande  

suffixkomparation 

adjektiv på  -isk 

 

 

sammansatta adjektiv 

 

avledda adjektiv som 

fonologiskt fungerar  

som samman- 

sättningar 

 

avledda adjektiv 

med huvud- 

betoning på suffixet 

 

enkla och avledda 

adjektiv 

 

enstaviga och 

tvåstaviga 

 

adjektiv som 

kompareras efter 

andra deklinationen  

(-re, -st) 

 

typisk 

 

 

meningslös 

 

oviss, felaktig, blygsam 

 

 

 

 

formell, familjär 

 

 

 

duktig, verklig  

 

 

bred, vacker 

 

 

stor, hög 

Tablå 1 Adjektivens komparationsformer, fritt efter SAG:s beskrivning (SAG 2:200–201)  

 

2.4 Svenska som andraspråk  

Andraspråksforskning är en relativt ny forskningsgren som tog fart under 1970-talet, såväl i 

Sverige som internationellt (Hammarberg 2013:27). Internationellt går forskningsområdet 

under benämningen Second Language Acquisition (SLA). I följande avsnitt är svenska som 

andraspråk i fokus.   
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2.4.1 Vad är andraspråk?  

Beteckningen andraspråk är en term som måste sättas i relation till termen förstaspråk för att 

definieras. Skillnaden mellan termerna realiseras i följande citat av Niclas Abrahamsson:  

 

Ett förstaspråk är det språk en individ tillägnat sig först, genom att ha exponerats för 

detta språk genom föräldrar eller andra vårdnadshavare, medan ett andraspråk brukar 

beteckna vilket språk som helst som tillägnats efter det att förstaspråket etablerats 

eller börjat etableras. (Abrahamsson 2009:13)   

 

Dessa termer syftar sålunda på i vilken ordning en individ har lärt sig ett språk; inte i vilken 

grad språket behärskas och heller inte i vilken utsträckning språkbrukaren kan eller identifierar 

sig med språket (Abrahamsson 2009:14). Att tillägna sig ett andraspråk är ”ett ytterst komplext 

och mångfasetterat fenomen, precis som det mänskliga språket självt” (a.a.:11). Andraspråks- 

inlärare har olika inlärningshastigheter och inlärningsframgångar vilka bland annat avgörs av 

individuella faktorer som ålder, social bakgrund, undervisning, kontakt med infödda talare, 

motivation och språkbegåvning (a.a.:12).    

  Termen andraspråk fungerar som ”paraplyterm för vart och ett av de språk som lärs in efter 

modersmålet”. Enbart när ett eventuellt tredjespråk analyseras i ljuset av förstaspråkets och 

andraspråkets påverkan, görs en åtskillnad i vilken ordning språken lärts in (Abrahamsson 

2009:14). Slutligen bör termen andraspråk inte förväxlas med termen främmandespråk efter-

som de har olika betydelser. Andraspråk innefattar språk som har lärts in i naturlig miljö där 

inläraren får ta del av språket genom kommunikation och input från andra talare. Främmande-

språk lärs ofta in i sammanhang som inte är naturliga, exempelvis enbart genom undervisning 

(a.a.:14).  

 

2.4.2 Vem studerar svenska som andraspråk?  

I detta avsnitt beskrivs först vilka elever som kan studera svenska som andraspråk. Därefter ges 

en beskrivning av ämnets syfte samt en förklaring till vem som har rätt att studera ämnet i 

grundskolan. Detta eftersom texterna som analyseras i denna studie är skrivna av elever i 

årskurs nio.   

  Svenska som andraspråk (hädanefter även SVA) är ett skolämne som kan läsas på olika 

nivåer i grundskolan och på gymnasiet. Inom grundskolan har svenska som andraspråk varit ett 

eget skolämne sedan 1995 (Hyltenstam & Milani 2012:77). De som studerar svenska som 

andraspråk i grundskolan är en heterogen grupp. Gruppen består ofta såväl av elever som är 
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uppväxta i Sverige med annat förstaspråk än svenska, av elever som har svensktalande föräld-

rar men som har bott utomlands som av elever som är relativt nyanlända i Sverige. Enligt 

Skolförordningen, kapitel 5 paragraf 14, gäller följande riktlinjer för undervisning inom ämnet 

i grundskolan:   

 

14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för   

 1.elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,   

 2.elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och

 3.invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

 (SFS 2011:185)   

 
Det är enligt Skolförordningen rektor som fattar beslut om en elev ska läsa svenska eller 

SVA, eftersom grundskoleelever enbart kan läsa ett av ämnena. Svenska som andraspråk kan 

även anordnas som språkval eller som elevens val (SFS 2011:185).  

   Ämnet svenska som andraspråk syftar i grundskolan till att eleverna ska utveckla kunskaper 

i och om det svenska språket (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011; Lgr11:259). Undervisningen ska enligt Lgr11 också ge eleverna möjlighet att utveckla 

sina kunskaper i svenska för att få ett språkligt självförtroende och för att kunna använda 

språket vid olika tillfällen och till olika syften. I styrdokumenten från Skolverket påpekas även 

att eleverna ska få möjlighet att utveckla språket utan krav på språklig korrekthet (Lgr11:259). 

Utöver kunskaper i och om det svenska språket ska eleverna genom undervisning i SVA lära sig 

att: ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift”, ” läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter för olika syften”, ”anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”, ”välja 

och använda språkliga strategier”, ”urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer” samt 

kunna ” söka information från olika källor och värdera dessa” (Lgr11: 259–260).   

  Att andraspråkselever använder olika, medvetna och omedvetna, språkliga strategier vid 

språkinlärningen är vanligt.  Eleverna behöver enligt Skolverket tillägna sig språkliga strategier 

för att kunna förstå samt göra sig förstådda när den egna svenskan inte är tillräcklig (Skolver-

kets rapport Språket på väg, del I. Ett kartläggningsmaterial i svenska och svenska som 

andraspråk för grundskolans åk 7–9, 2011:12). Några strategier som vanligen används för att 

kompensera för ett otillräckligt ordförråd är omskrivning, övergeneralisering och överanvänd-

ning. Ett exempel på det förstnämnda är när elever använder omformuleringar för att beskriva det 

eftersökta ordet som i frasen i rummet där man lagar mat. Övergeneralisering kan vara när exem-

pelvis preteritumformen -de används för alla verb som i Jag ätade mat. Överanvändning innebär 

att elever använder samma ord vid upprepade tillfällen utan variation: Sen vi åkte dit. Sen vi åt 
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mat. Sen vi gick till hem. Överanvändning förkommer ofta om elever saknar synonyma uttryck 

(a.a.:19).   

  För att sammanfatta är huvudsyftet med skolämnet svenska som andraspråk att ge eleverna 

ökade kunskaper i och om det svenska språket samt självförtroende för att kunna använda 

språket för olika syften.   

 

2.4.3 Grammatik för andraspråkselever   

I följande avsnitt ges en översiktlig beskrivning av adjektiv i en grammatika som riktar sig till 

andraspråkselever och undervisande lärare. Eftersom studiens syfte är att undersöka andra-

språkselevers adjektivkomparering kan det vara intressant att se vad en grammatikbok som 

riktar sig till denna målgrupp skriver om detta.   

  Grammatikboken Mål: Svensk grammatik på svenska (Viberg m.fl. 1984) är ett läromedel 

som riktar sig till nybörjare i svenska. Läromedlet används av elever som studerar svenska som 

andraspråk men också av undervisande lärare. I boken delas adjektiven upp i två kapitel som 

behandlar dess kongruensböjning och komparation. Avsnittet om komparation är mindre om-

fångsrikt och innehåller mestadels suffixkomparation. Enbart en halv sida av kapitlets sex sidor, 

ägnas åt att beskriva perifrastisk komparering. Där beskrivs att vissa adjektiv inte kan böjas i 

komparativ och superlativ och att adverben mer och mest då läggs till istället (Viberg m.fl. 

1984:144). Den enda förklaringen som följer efter det är att ”adjektiv som slutar på ändelsen isk 

bildar komparativ och superlativ på detta sätt” (a.a.:144).  Författarna menar vidare att ”[d]e 

olika formerna, liksom de exakta reglerna för växling mellan komparation med ändelser resp 

genom tillägg av mer och mest är nyheter för alla elever” (a.a.:139).   

 

2.5 Nationella proven och bedömning 

Nationella prov ges inom grundskolan, gymnasiet, komvux och på sfi. I föreliggande studie är 

fokus på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk för årskurs 9. Materialet i 

denna studie består av prov från åren 2003 och 2013, vilka är skrivna utifrån läroplanerna 

Lpo94 och Lgr11. Här följer därför en översiktlig beskrivning om hur de nationella proven 

skiljer sig åt mellan de olika läroplanerna.  Proven har även bedömts utifrån olika betygssystem, 

varför följande avsnitt innehåller en kort redogörelse för skillnaderna mellan de olika systemen. 

  De nationella proven har funnits länge men har gått under olika beteckningar. I Lpo94, som 
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proven från 2003 är skrivna inom, genomfördes nationella proven i årskurs 5 och 9 i grundskolan 

och kallades då för ämnesprov (Skolverkets rapport Det nationella provsystemet i den målstyrda 

skolan,  2004). Provens syfte var att ”konkretisera och tydliggöra kursplanernas formuleringar av 

kursmål och betygskriterier” (Ramstedt 2007:126). Proven skulle vidare fungera som stöd vid 

betygssättning och inte vara styrande som dess föregångare, standardproven
2
, hade varit (Det 

nationella provsystemet i den målstyrda skolan:9). År 1999 beslutades att ”svenska och [det] 

nytillkomna svenska som andraspråk skulle prövas med samma prov, men med kompletterande 

kommentarer i bedömningsunderlaget” (a.a.: 12, 14). Det betyder att elever som läser svenska 

och elever som läser svenska som andraspråk har genomfört samma prov, men att de har be-

dömts utifrån olika bedömningsunderlag (a.a. och sidan Nationella prov, 2016, på Skolverkets 

webbplats). Detta gäller både proven från 2003 och 2013. De nationella proven i svenska/ 

svenska som andraspråk för årskurs 9 bestod, såväl år 2003 som 2013, av tre delprov som syf-

tade till att pröva elevernas kunskaper på ett allsidigt sätt. De tre delproven är A: Tala, B: Läsa 

samt C: Skriva (Nationella prov).  

  Proven från 2013, som har utformats efter Lgr11, ska fungera som ”ett stöd för läraren och 

bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan” (Nationella prov). Nationella 

proven konstrueras inom ramen för Lgr11 i årskurserna 3, 6 och 9 i grundskolan. Dess syfte är 

att ”stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en ana-

lys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på 

nationell nivå”. Proven år 2013 är inte examinerande, utan är en del av lärarens kontinuerliga 

insamlande av information om elevernas kunskaper (a.a.).  

  De undersökta proven är som tidigare nämnt skrivna utifrån olika läroplaner. Detta medför att 

de också har bedömts utifrån olika betygssystem. Proven från 2003 har bedömts med mål- och 

kunskapsrelaterade betyg som ger information om ”elevers kunskapsutveckling och kunskaps-

profil” (sidan Bedömning, 2014, på Skolverkets webbplats). Betygsskalan utgjordes då av betygen 

Godkänd (G), Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG). Genom mål- och kunskaps-

relaterade betygssystem har elevernas kunskaper bedömts ”i relation till de nationella kunskaps-

kraven som identifierar vilka kunskaper eleverna ska ha för olika betyg” (a.a.). 

   Från och med 2011 sätts betyg utifrån en femgradig skala, från E till A, där A är högst och E 

markerar gränsen för godkänt (Bedömning). Skolverkets förhoppning är att en betygsskala med 

fler steg ska generera i en mer precis och rättvis betygssättning. Förut bedömdes en elev som 

                                                           
2
 Standardprov gavs, i olika varianter, i grundskolan från vårterminen år 1943/44 till och med vårterminen år 

1997 (Ljung 2000:25). Provet gavs vid ett tillfälle i slutet av grundskolan (i årskurs 8 för engelska och i årskurs 9 

för svenska och matematik) och fungerade styrande i lärarnas betygssättning (Skolverkets rapport Det nationella 

provsystemet i den målstyrda skolan: 9–10).  
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låg på G– och en elev som låg på G+ med samma betyg, men nu är det möjligt att ge den ena E 

och den andra D, vilket medför en mer exakt bedömning (Engvall 2016).   

 

3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras ett urval av nationell och internationell forskning om adjektiv-

komparering. Nationellt sett finns det inte särskilt många studier om adjektivkomparering. De 

nationella studier som presenteras i följande avsnitt är således alla studier som har påträffats 

om ämnet. Internationell forskning om adjektivkomparering är betydligt mer omfattande. De 

studier som redovisas i följande avsnitt är de som är mest relevanta för denna undersökning. 

Inledningsvis introduceras den nationella forskningen och därefter ges en kort presentation av 

adjektivkomparering i norsk och anglosaxisk forskning.  

  En av de mest omfångsrika undersökningarna av de svenska adjektivens komparations- former 

har genomförts av Bengt Nordberg i mitten på 1980-talet. Komparativa och superlativa adjektiv är 

enligt Nordberg en ovanlig variabel, vilket kräver ett stort material. Därför består studien av talat 

och skrivet korpusmaterial från perioden 1950–1980 samt empiriskt material, och innefattar där-

med texter/talprover från radio, intervjuer, tv och tidningar (1985:89–90). Vid en jämförelse över 

tid framgår av Nordbergs studie att de perifrastiska komparationerna har ökat från ca 16 % 1950 

till drygt 22 % 1980. Ökningen har skett både i tal och i skrift (Nordberg 1985:95). Nordberg 

dryftar en del tänkbara förklaringar till detta varav två lyfts fram nedan.  Den första, som dock inte 

kan beläggas, är att ”en betydelseskillnad håller på att utvecklas mellan omskrivande komparation 

och ändelsekomparation” (a.a.:102). Om detta stämmer menar Nordberg att det pågår ”en upp-

splittring av en grammatisk kategori i två, en för att uttrycka jämförelse och en annan för att ut-

trycka grad eller intensitet utan jämförelse” (a.a.:103). Det skulle betyda att perifrastisk kompara-

tion har utvecklat ett sätt att uttrycka absolut komparation. Det betyder att perifrastiska kompara-

tionen skulle kunna användas i situationer när ”man bara vagt vill uttrycka eller antyda en jäm-

förelse eller uttrycka en ganska eller mycket hög grad av en egenskap utan någon jämförelse alls” 

(a.a.:102). Detta skulle enligt Nordberg ge språkanvändarna större nyanseringsmöjligheter. Sam-

tidigt skulle det också kunna ge upphov till tvetydigheter om vilken funktion komparationen har i 

den givna situationen (a.a.:103).   

  Den andra tänkbara förklaringen som Nordberg (1985:102) lyfter är att västerländska språk 

ofta går från att vara syntetiska till att bli mer analytiska. Detta lyfts också fram av Språkrådet 

(Förändringar i svenska språket) och av Josephson (2013:57). I likhet med Nordberg fram-
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häver Josephson den ökade användningen av perifrastisk komparation (2013:57). Han hävdar 

att olika adjektivtyper utvecklas på olika sätt och att korta adjektiv vanligen böjs med suffixet 

-are men också att perifrastisk komparation blir vanligare. Att perifrastisk komparation blir 

vanligare skulle kunna tyda på att svenskan i allt mindre utsträckning ”använder ordböjning 

för att ange betydelsefunktioner” och att språket går från att vara syntetiskt till att bli analy-

tiskt (a.a.:57).   

 En mindre undersökning inom området är ett examensarbete av Anna-Maria Thalén från 

2009. Studien genomförs i två steg. Först görs en korpusundersökning med presstexter från 

60-, 70- och 90-talet där adjektivens komparationsformer undersöks. Därefter undersöks hur 

50 utvalda adjektiv kompareras i Språkbankens konkordanser Press 65 och Press 98 (Thalén 

2009:2). Studiens resultat visar att användandet av perifrastisk komparation har ökat både 

bland perifrastiska komparativer och perifrastiska superlativer. I det äldre materialet kompa-

reras komparativerna perifrastiskt i 5 % av fallen jämfört med 9 % i det nyare materialet 

(a.a.:12). Även gällande superlativerna kan en ökning urskiljas. Det äldre materialet består av 

3 % perifrastiska superlativer jämfört med 5 % i det nyare materialet (a.a.13). Trots ökningen av 

perifrastiska komparationer tyder Thaléns resultat på att suffixkomparation är den dominerande 

formen av adjektivkomparering i det undersökta materialet (a.a:20). Bland de 50 undersökta 

adjektiven visar resultaten att många av adjektiven fortsatt till övervägande del kompareras 

med suffix, men att perifrastisk komparation har ökat bland vissa avledda adjektiv med 

huvudbetoning på suffixet. Bland sammansatta adjektiv har suffixkomparation tvärtom blivit 

vanligare (a.a:20).    

 Även i Norge görs studier av adjektivkomparationer, vilket indikerar att det också pågår för-

ändringar bland adjektiven på andra håll än i Sverige. De norska språkforskarna Eivor Finset 

Spilling och Tor Arne Haugen (2013) har genomfört en korpusstudie som består av ett talbaserat 

material från tre korpusar. De tre korpusarna är: Nordisk dialektkorpus, Norsk talespråkskorpus – 

Oslodelen samt BigBrother-korpuset (2013:5). Materialet innehåller närmare 3,5 miljoner ord 

(a.a:6). I studien undersöks vanlig komparation som i Ola är större än Per, metakomparation som 

i servisen är mer grön än grå samt absolut komparation som i en bättre middag (a.a.:1). I studien 

undersöks i vilken utsträckning de olika komparationsformerna används och hur de fördelar sig 

mellan suffixböjda och perifrastiska former samt i vilken grad valet av böjning har att göra med 

faktorer som antal stavelser och morfologisk komplexitet (a.a.:1). Studiens resultat tyder på att 

möjligheten för perifrastisk komparation ökar med adjektivets stavelseantal och komplexitet, dvs. 

morfologiskt enkla adjektiv böjs typiskt med suffix, medan mer komplexa adjektiv får perifrastisk 

komparation (a.a.:37). Resultaten pekar också mot att suffixkomparation och perifrastisk kom-
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paration har en varsin specialfunktion i tillägg till den överlappande komparationsfunktionen: 

absolut komparation uttryckts nästan uteslutande med suffixböjning medan metakomparation 

uteslutande uttrycks perifrastiskt (a.a.:1). När komparativer och superlativer analyseras var för sig 

har de flesta superlativen böjts med suffix medan komparativerna oftast kompareras perifrastiskt 

(a.a.:18). En annan aspekt som framkommer i denna studie är att dubbel komparering, som ut-

trycks med både suffix- och perifrastisk komparation, även förkommer i norskan: ”Doble former, 

som mer rarere, er ikke inkludert” (a.a.:6). Som framgår av citatet har dessa former dock inte 

inkluderats i studiens resultat.   

  Adjektivens komparationsformer har också undersökts av Martin Hilpert (2010). I en kor-

pusbaserad studie jämför han svenskans och engelskans komparativkonstruktioner. I studien 

används två olika korpusar som består av texter från 1900-talets senare hälft (Hilpert 

2010:23). De engelska komparationerna har hämtats från the British National Corpus (Leech 

1992) och de svenska adjektiven kommer ifrån korpusen Parole som ingår i Språkbankens 

korpussamling. Den engelska korpusen består av 100 miljoner ord och den svenska består av 

ungefär 19 miljoner ord (a.a.:23). Undersökningen visar att förekomsten av suffixböjning 

minskar när adjektivets stavelseantal ökar, såväl i engelskan som i svenskan. Resultaten visar 

även att när talare kan välja mellan syntetiska och analytiska uttrycksformer väljer de den analy-

tiska uttrycksformen i kognitivt komplexa situationer (a.a.:28.). Detta gäller dock inte alltid i 

svenskans fall eftersom svenskan har en hög tolerans gentemot långa adjektiv och tenderar att 

böja även långa sammansättningar, som konkurrenskraftigare, med suffix (a.a.:27–28). Morfo-

logisk komplexitet är en annan aspekt som enligt Hilpert (2010) bidrar till att språkanvändarna 

väljer perifrastisk komparation. Ett av studiens resultat gäller adjektiv som slutar på -iv. Tvåsta-

viga adjektiv som slutar på -iv (aktiv, massiv, passiv) kompareras oftast perifrastiskt medan dess 

trestaviga motsvarighet (effektiv, intensiv, attraktiv) inte gör det, vilket vore förväntat, eftersom 

de är mer morfologiskt komplexa (a.a.:32.). Trots denna avvikelse hävdar Hilpert att längre 

adjektiv vanligen kompareras perifrastiskt (a.a.:39).   

  En annan korpusstudie där engelska adjektivkomparationer behandlas har gjorts av Britta 

Mondorf. Mondorf utgår ifrån brittiska och amerikanska korpusar som består av tidnings-

texter från 1990-talet. Utöver dessa används även korpusen the British National Corupus, som 

blanda annat består av akademisk text, populärfiktion, brev och elevuppsatser (Mondorf 

2009:13–14). Studiens resultat visar, i likhet med Hilperts, att engelsk adjektivkomparation 

förefaller gå mot ett mer frekvent användande av perifrastisk komparation (a.a:200). Mondorf 

skriver att perifrastisk komparation börjar föredras bland långa, morfologiskt komplexa, lexi-

kalt komplexa samt bland mindre frekventa/förankrade adjektiv. Denna förändring är enligt 
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henne knappast förvånande eftersom det antas att analytiska strukturer är enklare att processa 

än syntetiska (a.a.:200).    

  Adjektivkomparation är ett relativt beforskat område, inte bara i Sverige, utan även interna-

tionellt. De flesta resultaten tyder på att en förändring håller på att ske inom adjektivkompara-

tionen, där tendensen är att adjektiven i allt större utsträckning antar perifrastisk böjning när 

språkanvändarna får välja. Såväl Kotsinas (1988), Nordberg (1985), och Andersson (2001) som 

Mondorf (2009), Hilpert (2010) och Josehpson (2013) härleder denna förändring till att synte-

tiska språk ofta antar analytiska konstruktioner eftersom det anses vara mer processbart. Ett 

flertal av studierna lyfter fram det potentiella sambandet mellan adjektivets stavelseantal samt 

komplexitet och vilken komparationsform adjektivet antar. Adjektiv med många stavelser och 

av högre komplexitet antar oftare perifrastisk komparation medan enklare och kortare adjektiv 

antar suffixkomparation. Detta ligger i linje med de principer som förs fram i SAG (SAG 

2:200–201).  

 

4 Material och metod 

Kommande avsnitt består av två delar. I avsnitt 4.1 redogörs för studiens material och dess 

urval och i 4.2 redovisas den tillämpade metoden.  

 

4.1 Material  

I följande avsnitt redovisas undersökningens material och dess urval. Materialet består av 88 

andraspråkselevers texter som är skrivna i samband med nationella proven i svenska/svenska 

som andraspråk i årskurs 9, åren 2003 och 2013. De undersökta proven är skrivna utifrån läro-

planerna Lpo94 och Lgr11, vilket betyder att det finns en del skillnader mellan provens ut-

formning. De analyserade proven har även bedömts utifrån olika betygssystem. I 2.5 redo-

visas dessa skillnader närmare.   

  Såväl år 2003 som 2013 bestod det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk, av 

tre delprov som syftar till att pröva elevernas kunskaper på ett allsidigt sätt (Skolverkets 

rapport Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan, 2004 och Nationella prov). De tre 

delproven är A: Tala, B: Läsa samt C: Skriva. I denna studie analyseras prov från delprov C: 

Skriva. I delprov C får eleverna välja mellan ett antal skrivuppgifter inom olika genrer, som 

anknyter till provets tema. År 2003 fanns det fyra skrivuppgifter att välja mellan jämfört med 



21 
 

tre år 2013. En annan skillnad i delprov C mellan de olika åren är elevernas skrivtid. År 2003 

hade eleverna 160 minuter på sig att genomföra skrivuppgiften jämfört med 200 minuter år 

2013. Ytterligare en skillnad mellan proven är att skolor sedan år 2013 har möjlighet att låta 

eleverna skriva delprov C på dator, där de får tillgång till en ordlista och rättstavningsfunk-

tioner (Nationella prov). Det betyder att materialet från 2003 enbart består av handskrivna 

texter medan materialet från 2013 även innehåller datorskrivna texter.   

  I denna undersökning har skrivuppgifter från den narrativa genren
3
 valts ut. Elevtexterna 

från år 2003 består av 44 texter som antingen är noveller eller berättande om det egna livet 

och kretsar kring temat Att byta skola/Att byta klass. Texterna från 2013 består av 44 ren-

odlade noveller som inleds: Spegeln föll ur min hand… Anledningen till att den narrativa 

genren har valts är för att vanlig sakprosa enbart innehåller mellan 5 och 10 % adjektiv 

(SAS:276). Detta gör att komparativer och superlativer blir ännu ovanligare. I denna studie 

antas att narrativa texttyper genererar en större andel komparativer och superlativer än exem-

pelvis en redogörande textform just eftersom de är berättande. Enligt Gibbons innehåller 

berättande texter ”ett beskrivande språk för att skildra personer och saker – riktigt kall dag; 

lång, tjock rock; kalla nordanvinden – hur enkelt som helst, hårdare, tätare, milt och varmt” 

(Gibbons 2010:166). Beskrivningar görs vanligen med hjälp av adjektiv och i narrativa texter 

är det troligt att skribenter gör jämförelser mellan olika aspekter, vilket inbjuder till använd-

ning av adjektivkomparationer.   

  Materialurvalet har vidare dels gjorts baserat på kraven om sekretess och dels på tillgången 

av narrativa texter med godkänt betyg. Proven från år 2003 och 2013 är de äldsta respektive 

de nyaste som finns att tillgå, bland annat på grund av sekretesskraven. Skolverket återanvän-

der delar av nationella proven under fler år för att säkra provens reliabilitet (Nationella prov) 

och med anledning av detta får materialet inte spridas.  Antalet narrativa texter med god-

kända betyg från år 2003 och år 2013 redovisas i tabell 1.   Tabell 1 visar att det år 2003 totalt 

finns 104 godkända berättande texter varav 2 har fått betyget MVG, 40 har bedömts med VG 

och 62 med G. Vidare framgår av tabellen att det år 2013 totalt finns 230 godkända noveller. 

Av dessa har 4 texter fått betyg A medan drygt hälften har bedömts med betyg E och den 

andra halvan fördelar sig på betygen B, C och D. Som framgår av tabell 1 har texterna be-

dömts med olika betygssystem, vilket illustreras i figur 1 och beskrivs närmare i avsnitt 2.5.  

                                                           
3
 Den narrativa, eller den berättande, genren är en genre inom genrepedagogiken. Alla genrer har ett socialt syfte, 

en särskild struktur och ett språk som är typiskt för den givna genren (Gibbons 2010:163). Den narrativa syftar 

till att underhålla och följer ofta strukturen: introduktion, händelser, komplikation och slutligen en lösning 

(a.a.:165–166). För vidare läsning se Gibbons 2010.  
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Tabell 1 Sammanställning av godkända elevtexter från år 2003 och år 2013 

 2003 2013 

 Betyg Elevtexter Betyg Elevtexter 

 MVG    2 A   4 

 VG 40 B 17 

 G 62 C 33 

   D 51 

   E 125 

 

 

 

     

Totalt  104  230 

 

För att matcha materialet från de respektive åren har materialet valts ut med hjälp av Skolver-

kets jämförelse av de båda betygssystemen. Av figur 1 framgår att betygen i de respektive 

systemen överlappar varandra. Det betyder att texter som har bedömts med MVG 2003 an-

tingen skulle kunna bedömas med betygen A eller B år 2013. Vidare överlappas betyget VG 

av betygen B, C och D medan betyget G motsvaras av betygen D och E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Jämförelse av de båda betygssystemen (Bedömning)  

 

Vid urvalet har hänsyn varken tagits till skribenternas kön eller till texternas omfång; den enda 

relevanta parametern för att generera ett representativt material är elevtextens betyg. Därför har 

samtliga texter från den högsta betygskategorin valts ut, vilket motsvaras av 2 texter år 2003 och 4 

texter år 2013. Därefter har 10 texter från respektive betygssteg, E till B, valts ut för år 2013. För 

att matcha detta urval har 21 texter vardera valts ut av texterna med betygen VG och G från 2003. 
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Materialet består därför, båda åren, av ett ojämnt antal texter från pojkar och flickor. Materialet 

från 2003 består av totalt 44 texter varav 15 är skrivna av pojkar och 29 av flickor. År 2013 är det 

totala antalet noveller 44 stycken, varav 18 är skrivna av pojkar och 26 av flickor. Syftet med upp-

satsen är att undersöka ett grammatiskt fenomen och dess eventuella förändring över tid, och där-

för är den ojämna könsfördelningen oväsentlig för uppsatsens resultat.  

  Samtliga texter, både från 2003 och 2013, har slumpats fram från listor med alla godkända 

texter inom de respektive ämnena Att byta skola/Att byta klass och novell. Proven finns lagrade i 

nationella provens textarkiv vid Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet. För 

2003 års texter har ett antal elevnummer
4
 valts ut från listan beroende på hur de har ordnats i 

textarkivet. Gällande texterna från 2013 har de första texterna på listan, med utvalda betyg, valts 

ut. Det är möjligt att komma åt de texter som har använts i studien genom att begära ut samma 

listor med elevtexter från Institutionen för nordiska språk.   

 

4.2 Metod 

I följande avsnitt beskrivs och diskuteras den metod som har använts i analysen. Analysen är dels 

kvantitativ och dels kvalitativ. I den kvantitativa delen utgörs analysen av en variabelanalys där 

utvalda variabler beräknas och jämförs över tid (Lagerholm 2010:44). I den kvalitativa delen tol-

kas och analyseras variablerna enligt SAG:s adjektivkompareringskategorisering.    

  I undersökningen räknas antalet förekomster av adjektivkompareringar som kan kompareras 

både med suffixböjning och perifrastiskt, i andraspråkselevers texter. Undersökningen utförs 

systematiskt där varje text granskas och läses noggrant. Antalet förekomster av de olika kompara-

tionsformerna jämförs sedan i texterna från 2003 och 2013, vilket betyder att undersökningen är 

longitudinell.  I analysen kategoriseras alla suffixböjda och perifrastiska adjektivkompara-

tioner inom underkategorierna suffixböjda komparativer och superlativer respektive perifras-

tiska komparativer och superlativer. Dessutom faller några kompareringar inom kategorin 

dubbel komparering:   
 

a) suffixböjda komparativer: snällare, populärare 

b) suffixböjda superlativer: snällast, populärast 

c) perifrastiska komparativer: mer snäll, mer populär  

d) perifrastiska superlativer: mest snäll, mest populär 

e) dubbel komparation: mer snällare, mest populäraste   

                                                           
4
 De slumpmässigt utvalda elevnumren är: 5, 6, 7, 8, 11, 142, 156, 228, 235, 236, 237, 239, 244, 245, 335, 346, 

350, 352, 364, 369, 379, 385, 540, 543, 555, 558, 559, 561, 562, 563, 565, 569, 648, 649, 654, 678, 687, 692, 

715, 775, 821, 927, 955, 961 och 979.  
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Lagerholm (2010:45) diskuterar värdet av en kvantitativ analys, vilket enligt honom är att ana-

lysen bör förklara varför vissa konstruktioner har valts ut och vilken effekt dessa har. Nackdelen 

med metoden är enligt Lagerholm att beräkningarna inte säger något ”om hur konstruktionen 

används, bara i vilken omfattning de används” (a.a.:45). I denna undersökning är det just i 

vilken omfattning de olika komparationsformerna används som är relevant, eftersom syftet är 

att undersöka hur andraspråkselevernas adjektivkomparering ser ut och om användandet har 

förändrats över tid. För att komma åt hur de olika komparationsformerna har använts lyfts vissa 

adjektiv ut och kommenteras enligt SAG:s definitioner. Undersökningen har i och med detta 

även vissa kvalitativa inslag. Något som dock komplicerar mätningen av resultaten, och som 

därmed kan påverka resultatens validitet, är att variabler som informanternas förstaspråk och 

ankomstålder/vistelsetid i Sverige inte framgår av materialet som studeras. Detta gör att det 

finns en osäkerhet kring hur jämförbara materialen är, vilket måste beaktas när resultaten tolkas. 

  I Lagerholm 2010 diskuteras även valet av variabler. Variablerna bör enligt honom uppträda 

ofta och vara lättidentifierade (a.a.:47). Även detta är problematiskt i denna undersökning efter-

som texter generellt sett består av ungefär 5–10 % adjektiv, vilket inte är särskilt stor ordandel 

(SAS:76). I denna undersökning är syftet dessutom att jämföra komparerade adjektiv som kan 

anta både suffixkomparation och perifrastisk komparation, vilket begränsar förekomsten ytter-

ligare. Ett försökt till att kompensera för detta är valet av material. Den narrativa genren har 

valts med anledning av att berättande texter bör öka chansen för användning av komparerade 

adjektiv eftersom det är troligt att skribenterna gör jämförande beskrivningar (Gibbons 

2010:166). Dessutom har ett relativt stort antal texter, 88 stycken, undersökts vilket bör vara ett 

tillräcklig omfattande material för att kunna urskilja några slags tendenser. Komparerade 

adjektivformer är även relativt lättidentifierade, vilket bör medföra att de flesta förekomsterna 

identifieras, trots att undersökningen görs manuellt och därmed påverkas av den mänskliga 

faktorn.  För att få säkrare data och därmed kunna dra tillförlitligare slutsatser, hade det varit 

nödvändigt att undersöka ett mer omfattande material. Materialet hade dessutom, med fördel, 

kunnat få bestå av elevtexter från ett längre tidsspann än en tioårsperiod eftersom språkföränd-

ringar ofta sker långsamt. Det hade också varit fördelaktigt att ha kännedom om parametrar som 

informanternas förstaspråk, ankomstålder samt vistelsetid i landet.   
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5 Resultat 

I följande avsnitt redovisas undersökningens resultat. Avsnittet är uppdelat i tre delar. Först, i 

5.1, redogörs för resultaten i novellerna/de berättande texterna från 2003 och därefter, i 5.2, 

redovisas resultaten för novellerna från 2013. Slutligen jämförs resultaten i avsnitt 5.3.   

 

 

5.1 Resultat nationella proven 2003 

Resultaten för de 44 novellerna/berättande texterna från 2003 visar att det totalt finns 176 kom-

parerade adjektiv i texterna. I tabell 2 sammanfattas det totala antalet förekomster av suffix-

komparerade, perifrastiska samt dubbla adjektivkomparationer. Av tabell 2 framgår att den 

övervägande delen av dessa, 169 av 176, har komparerats med suffix. Endast 4 har komparerats 

perifrastiskt. I procent utgörs därmed 96 % av de komparerade adjektiven av suffixkomparationer 

medan enbart 2,3 % av adjektiven har perifrastisk komparation. Texterna från 2003 innehåller 

även 3 dubbla komparationer vilka utgör 1,7 % av det totala antalet komparerade adjektiv.  

 

Tabell 2 Antal förekommande suffixkomparationer och perifrastiska komparationer år 2003 

 Antal Procent 

Suffixkomparationer 169   96,0 % 

Perifrastiska komparationer     4    2,3 % 

Dubbla komparationer 

 

    3    1,7 % 

Totalt antal komparerade adjektiv 176  100,0 % 

 

Såväl de suffixkomparerade adjektiven som de perifrastiska utgörs av komparativer och super-

lativer. I tabell 3 redovisas det totala antalet suffixkomparerade och perifrastiskt komparerade 

komparativer och superlativer. Av tabellen framgår att novellerna/de berättande texterna från 

2003 till övervägande del utgörs av suffixkomparerade komparativer. I texterna finns total 91 

suffixkomparerade komparativer vilket motsvarar 51,7 %. Tätt därefter följer de suffixkompa-

rerade superlativerna som är 78 till antalet och motsvarar därmed av 44,3 % av de komparerade 

adjektiven. De perifrastiskt komparerade adjektiven är betydligt färre och består enbart av 4 

perifrastiska komparativer vilket motsvarar 2,3 % av det totala antalet adjektivkomparationer.  
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Tabell 3 Antal förekomster av suffixböjda och perifrastiska komparativer respektive super-

lativer år 2003 

 Antal Procent 

Suffixkomparerade komparativer  91 51,7 % 

Suffixkomparerade superlativer  78 44,3 % 

Perifrastiska komparativer    4  2,3 % 

Perifrastiska superlativer    0  0,0 % 

Dubbla komparationer 

 

   3 1,7 % 

Totalt antal komparerade adjektiv 176 100,0 % 

 

I texterna från 2003 förekommer total 40 olika adjektivkomparationer som totalt har komparerats 

176 gånger, vilket framgår av tabell 4. Tabell 4 visar även att 2 av adjektiven förekommer i be-

tydligt större utsträckning än övriga: den suffixkomparerade komparativen bättre uppträder 50 

gånger och den suffixkomparerade superlativen bästa figurerar 39 gånger i de olika texterna. På 

tredje plats bland de mest frekventa adjektiven ligger den suffixkomparerade superlativen bäst 

som figurerar 12 gånger i de olika texterna. Därefter följer den suffixkomparerade superlativen 

värsta med 8 förekomster. Denna följs av den suffixkomparerade komparativen äldre, som upp-

träder 7 gånger. Samtliga av de mest frekventa adjektiven för 2003 tillhör den kategorier som 

enligt SAG har övervägande suffixkomparation: de är antingen enkla, enstaviga, tvåstaviga eller 

kompareras efter andra deklinationen (SAG 2:200–201). Gällande de perifrastiskt komparerade 

adjektiven mer jobbigt, mer nervös och mer speciell tillhör de den kategori som kan anta båda 

typerna av komparation men som oftast kompareras med suffix. Adjektivet mer dum tillhör 

däremot kategorin som vanligen tar suffixböjning (SAG 2:200–201). Utöver dessa perifras-

tiska adjektiv återfinns även de perifrastiska adjektivkomparationerna mer krävande, mer utan-

för, mest mobbade och mest oroad. Dessa räknas inte till undersökningens resultat eftersom de 

tillhör grupperna av adjektiv som slutar på suffixen -ande och -ad samt gruppen som saknar 

kongruensbökning, vilket betyder att de endast kan kompareras perifrastiskt (SAG 2:200–201). 

Av de komparerade adjektiven från 2003 förekommer även ett antal dubbla komparationer: 

mer snällare, mer tryggare och mest populäraste. En intressant iakttagelse gällande dessa är 

att läraren, eller personen som har bedömt texten, har markerat mer som felaktigt i mer 

snällare genom att stryka över det.   
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Tabell 4 Samtliga komparerade adjektiv och dess antal förekomster år 2003 

 Komparerade adjektiv Antal förekomster 

 bättre 50 

 bästa 38 

 bäst 12 

 värsta   8 

 äldre   7 

 större   6 

 svårare, värre           5 (10) 

 tryggare    4 

 lättare, största          3 (6) 

 duktigaste, högre, roligare, sämsta, viktigaste, värst           2 (12) 

 dåligare, enklaste, finare, gladare, hårdare, högsta, 

jobbigaste, mer dum, mer jobbigt, mer nervös, mer 

snällare, mer speciell, mer tryggare, mest 

populäraste, närmaste, närmsta, nödvändigast, 

snabbare, snällare, svåraste, sämst, trevligare, varmare 

 

          1 (23) 

Totalt 40   176 

I tabellen markeras perifrastisk komparation med kursiv och dubbel komparation med fet stil.   

 

Av tabell 4 framgår även att totalt 23 av de 40 uppträdande adjektivkomparationerna enbart 

förekommer vid ett tillfälle vardera i texterna. Det betyder att 57,5 % av de olika adjektiv- 

komparationerna enbart har använts av en elev vid ett tillfälle. De resterande adjektiven har 

använts fler än en gång men inte nödvändigtvis av flera skribenter.  

 

5.2 Resultat nationella proven 2013 

I de 44 novellerna från 2013 finns det totalt 123 komparerade adjektiv. I tabell 5 redovisas det 

totala antalet förekomster av suffixkomparationer och perifrastiska komparationer. Av tabell 5 

framgår att den övervägande delen av de komparerade adjektiven, 119 stycken, har komparerats 

med suffix, och 4 stycken har komparerats perifrastiskt. I procent motsvarar detta 96,7 % suffix-

komparationer och 3,3 % perifrastiska komparationer.   
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Tabell 5 Antal förekommande suffixkomparationer och perifrastiska komparationer år 2013 

 Antal Procent 

Suffixkomparationer 119  96,7 % 

Perifrastiska komparationer     4    3,3 % 

 

Totalt antal komparerade adjektiv 

 

123 

 

100,0% 

 

Såväl de suffixkomparerade som de perifrastiska adjektiven utgörs av komparativer och superla-

tiver. I tabell 6 redovisas det totala antalet förekomster av dessa. Av tabell 6 framgår att 61 av de 

123 komparerade adjektiven är suffixkomparerade komparativer och att 58 är suffixkomparerade 

superlativer. Dessa motsvaras av 49,6 % respektive 47,2 % av det totala antalet komparerade 

adjektiv. Gällande de perifrastiskt komparerade adjektiven finns totalt 4 förekomster varav 2 är 

perifrastiska komparativer och 2 är perifrastiska superlativer. I procent innehåller novellerna från 

2013 följaktligen 1,6 % perifrastiska komparativer och 1,6 % perifrastiska superlativer.    

 

Tabell 6 Antal förekommande suffixkomparerade och perifrastiska komparativer respektive 

superlativer år 2013 

 Antal Procent 

Suffixkomparerade komparativer   61 49,6 % 

Suffixkomparerade superlativer   58 47,2 % 

Perifrastiska komparativer     2     1,6 % 

Perifrastiska superlativer     2     1,6 % 

 

Totalt antal komparerade adjektiv 

 

123 

 

100,0 % 

 

I tabell 7 redovisas samtliga adjektivkomparationer och av tabellen framgår att det totalt finns 

46 olika komparerade adjektiv i novellerna från år 2013. Dessa har sammanlagt komparerats 

123 gånger. Av tabell 7 framgår också att ett adjektiv förekommer i betydligt högre grad än 

övriga: den suffixkomparerade superlativen bästa som figurerar 22 gånger. På andra plats över 

flest förekomster återfinns den suffixkomparerade komparativen större som uppträder 10 

gånger. Denna följs av de suffixkomparerade komparativerna hårdare och värre som förekom-

mer 7 gånger vardera. Därefter följer de suffixkomparerade komparativerna bättre och äldre 

samt den suffixkomparerade superlativen värsta som förekommer 6 gånger vardera Samtliga av 

de mest frekventa adjektiven tillhör den kategori som enligt SAG har övervägande suffixkom-

paration: enkla, enstaviga, tvåstaviga samt adjektiv som kompareras efter andra deklinationen 
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(SAG 2:200–201). Gällande de perifrastiskt komparerade adjektiven, mer konstiga, mer speci-

fik, mest hjälpsamma och mest hövliga, tillhör samtliga den kategori som enligt SAG kan anta 

båda komparationsformerna. Dessa kan därmed även kompareras med -are eller -ast (SAG 

2:200–201). Utöver dessa återfinns även de komparerade adjektiven mer fokuserad, mer intres-

serad, mer stressad och mer realistiska. Dessa tillhör dock den kategori som enligt SAG endast 

kan kompareras perifrastisk eftersom de antingen slutar på suffixen -ad eller -isk (SAG 2:200–

201), därför tas dessa inte med i undersökningens resultat.  

 

Tabell 7 Samtliga komparerade adjektiv och dess antal förekomster år 2013  

 Komparerade adjektiv Antal förekomster 

 bästa 22 

 större 10 

 hårdare, värre          7 (14)  

 bättre, värsta, äldre          6 (18) 

 närmaste, vackraste          5 (10) 

 gladare, högre         3 (6) 

 dyraste, mognare, rättare, snyggare, största, 

svåraste, viktigaste, äldst 

          2 (16) 

 bredare, enklaste, godaste, kortare, kraftigare, 

kraftfullare, lugnare, lägre, längst, mer konstiga, 

mer specifik, mest hjälpsamma, mest hövliga, 

mindre, minsta, nyaste, piggare, populäraste, 

snabbare, surare, snyggast, snyggaste, snällaste, 

säkrast, sötaste, värst, yngre 

 

         1 (27) 

Totalt 46 123 

I tabellen markeras perifrastisk komparation med kursiv.  

 

Av de totalt 46 olika uppträdande adjektivkomparationerna är det hela 27 stycken som enbart 

förekommer vid ett tillfälle vardera i texten. Det betyder att 22 % av de olika adjektivkompara-

tionerna enbart har använts vid ett tillfälle av en elev. De resterande adjektiven har använts fler 

gånger än en gång men inte nödvändigtvis av flera skribenter.  
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5.3 Sammanställning av resultaten  

Vid en jämförelse av resultaten för de respektive åren framgår att det inte har hänt särskilt 

mycket med andraspråkselevernas sätt att komparera adjektiv under den undersökta tidsperi-

oden. Enligt tabell 8 består elevtexterna till övervägande del av suffixkomparationer, i över 95 

% av fallen, såväl år 2003 som år 2013. Sett till antalet perifrastiska komparationer förkommer 

lika många år 2003 som 2013. I procent är andelen något högre år 2013 än 2003: 3,3 % jämfört 

med 2,3 % år 2003. Det kan bland annat bero på att det förkommer drygt 50 fler adjektivkom-

parationer år 2003 än 2013 samt att texterna från 2003 innehåller 3 dubbla komparationer 

medan texterna från 2013 inte har några sådana förekomster.   

   

Tabell 8 Jämförelse av elevernas adjektivkomparering 2003 och 2013 

 2003 2013 

antal procent antal procent 

Suffixkomparationer 169   96,0 % 119  96,7 % 

Perifrastiska komparationer     4    2,3 %     4    3,3 % 

Dubbla komparationer 

 

    3    1,7 %     0   0,0 % 

Totalt antal komparerade adjektiv 176  100,0 % 123 100,0 % 

 

Trots att det skiljer dryg 50 adjektivkomparationer mellan åren skiljer det sig inte nämnvärt i 

antalet unika adjektiv. Som framgår av tabellerna 4 och 7, har 40 olika adjektiv komparerats 

år 2003 och 46 år 2013, vilket betyder att eleverna varierade sina adjektivkompareringar i 

större utsträckning år 2013.   

  Sett till de båda grupperna suffixkomparerade och perifrastiskt komparerade adjektiv, utgörs 

båda av komparativer och superlativer. I tabell 9 jämförs det totala antalet förekomster av dessa 

för de respektive åren. Av tabell 9 framgår att 2003 års texter innehåller något fler suffixkom-

parerade komparativer än 2013 års texter: 51,7 % jämfört med 49,6 %. Beträffande de suffix-

komparerade superlativerna finns det däremot något fler i novellerna från 2013 som har 47,2 % 

jämfört med 44,3 % år 2003. Angående de perifrastiska komparativerna ligger 2003 något hög-

re än 2013: 2,3 % jämfört med 1,6 %. Beträffande perifrastiska superlativer återfinns exempel 

på detta enbart år 2013 och motsvaras då av 1,6 %.   
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Tabell 9 Jämförelse av komparativer och superlativer 2003 och 2013 

 2003 2013 

antal procent antal procent 

Suffixkomparerade komparativer  91 51,7 %   61 49,6 % 

Suffixkomparerade superlativer  78 44,3 %   58 47,2 % 

Perifrastiska komparativer    4  2,3 %     2     1,6 % 

Perifrastiska superlativer    0  0,0 %     2     1,6 % 

Dubbla komparationer 

 

   3 1,7 %     0     0,0 % 

Totalt antal komparerade adjektiv 176 100,0 % 123 100,0 % 

 

Sett till de mest frekventa adjektivkompareringarna för de respektive åren framgår av tabell 4 att 

bättre är det mest frekvent använda adjektivet år 2003, följt av bästa, bäst, värsta, äldre, större, 

svårare samt värre. De mest frekventa adjektivkomparationerna 2013 är enligt tabell 7 bästa, 

större, hårdare, värre, bättre, värsta, äldre, närmaste samt vackraste. Samtliga av de mest fre-

kventa adjektiven är suffixkomparerade komparativer eller superlativer.   

   De perifrastiska adjektivkomparationerna som förekommer år 2003 är enligt tabell 4 följ-

ande: mer dum, mer jobbigt, mer nervös och mer speciell. De perifrastiska adjektiv- kompara-

tionerna som förekommer år 2013 är enligt tabell 7 mer konstiga, mer specifik, mest hjälpsam-

ma och mest hövliga. Inte något av de perifrastiskt komparerade adjektiven återfinns i fler än en 

text, vilket tyder på att dessa konstruktioner är ovanliga i de analyserade texterna. 

 

6 Diskussion  

Diskussionen som följer består av tre delar. I de två första avsnitten, 6.1 och 6.2, diskuteras 

undersökningens resultat med utgångspunkt i de frågeställningar som ligger till grund för ana-

lysen. Därefter, i avsnitt 6.3, diskuteras hur resultaten kan förankras ämnesdidaktiskt och i vad 

mån de kan bidra till utveckling av undervisning inom ämnet svenska som andraspråk. Slut-

ligen, i 6.4, sammanfattas diskussionens viktigaste slutsatser.    

 

6.1 Hur komparerar andraspråkselever adjektiv år 2003 och 2013?  

I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat utifrån de två första frågeställningarna. Under-

sökningens två första frågeställningar behandlar hur andraspråkselever komparerar adjektiv samt 
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om detta har förändrats mellan åren 2003 och 2013. Dessa frågor är tätt sammankopplade och 

diskuteras därför parallellt.   

  Adjektivkomparationen i de undersökta texterna är näst intill identisk år 2003 och 2013. 

Adjektiven har i över 95 % av fallen komparerats med suffix, båda åren. De perifrastiskt kompa-

rerade adjektiven visar på en marginell ökning mellan åren: i texterna från 2003 finns 2,3 % peri-

frastiska komparationer jämfört med 3,3 % år 2013. Denna ökning är så pass liten att det inte är 

möjligt att tala om någon förändring över tid. Sett till antalet förekomster finns det enbart 4 belägg 

av perifrastiska komparationer såväl 2003 och 2013. Eftersom materialen innehåller så pass få 

belägg av perifrastiska komparationer blir varje förekomst direkt avgörande för resultaten och det 

är troligt att det snarare beror på slumpen än att en språkförändring äger rum bland de undersökta 

andraspråkseleverna. Dessutom framgår inte informanternas förstaspråk eller ankomstålder/vist-

elsetid i Sverige av det undersökta materialet, vilka är faktorer som kan vara av betydelse för 

resultaten. Undersökningens resultat går därmed tvärtemot tidigare forskning, som hävdar att 

perifrastisk komparation har ökat över tid (jfr Nordberg 1985:89–90, Josephson 2013:57, Thalén 

2009:20). I denna studie är det tydligt att suffixkomparationen står stark i de undersökta andra-

språkstexterna.   

   Tidigare forskning, såväl nationell som internationell, visar att analytisk komparation blir allt 

vanligare (Nordberg 1985:89–90, Josephson 2013:57, Hilpert 2010:28, Mondorf 2009:200). En-

ligt vissa språkforskare är perifrastisk komparation särskilt vanligt hos andraspråksanvändare och 

en förklaring som anges är att det anses vara enklare att processa (Kotsinas 1988:278, Andersson 

2001:25,27). Redan i slutet av 1980-talet belyste Kotsinas att det är ”tänkbart att den växande 

gruppen med svenska som andraspråk förstärker en redan påbörjad utveckling inom adjektivkom-

parationen”(1988:183). Hon hävdar att andraspråkselevers användande av perifrastisk kompara-

tion kan bidra till att påskynda, den redan pågående, språkförändringen mot mer analytisk adjek-

tivkomparation. Detta förefaller inte stämma med denna studies resultat eftersom de undersökta 

andraspråkstexterna innehåller över 95 % suffixkomparerade adjektiv.   

  Att de undersökta elevtexterna innehåller suffixkomparerade adjektiv till övervägande del 

kan möjligen bero på faktorer som elevernas förstaspråk, vistelsetid i landet samt hur de har 

undervisats. Angående elevernas förstaspråk kan transfer från första språket påverka elevernas 

adjektivkomparerande. Trots att transfer inte längre är det dominerande synsättet till varför fel 

uppstår i inlärarspråk, kan det vara viktigt att känna till hur inlärares förstaspråk skiljer sig 

från svenskan (Philipsson 2013:121). Om förstaspråket vanligen komparerar adjektiv med suf-

fix eller perifrastiskt kan det påverka hur eleverna komparerar svenska adjektiv.  

  En annan möjlighet kan vara att andraspråksanvändares adjektivkomparerande är kopplat 
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till andraspråksanvändarnas tid i landet och/eller hur de undervisats om adjektivkomparation. 

Det är möjligt att nyanlända är den grupp, som enligt Kotsinas (1988) och Andersson (2001), 

föredrar perifrastisk komparation medan elever som varit i Sverige en längre tid kanske börjar 

använda suffixkomparation. Det kan vara så att andraspråkseleverna i det undersökta materialet 

har varit i Sverige en längre tid och har kanske därmed övergått till suffixanvändning eftersom 

de eventuellt har undervisats om detta i större utsträckning. Grammatikboken Mål: Svensk 

grammatik på svenska (Viberg m.fl. 1984:144), som riktar sig till andraspråkselever, tar 

exempelvis upp suffixkomparation i betydligt större omfattning än perifrastisk komparering 

vilket kan påverka hur lärare väljer att undervisa. Detta finns det dock inga belägg för i denna 

studie, men om det är så att andraspråkselever i större utsträckning undervisas i att använda 

suffixkomparering är det kanske inte överraskande att de använder den formen mer frekvent, 

vilket diskuteras vidare i 6.3.  De nationella proven i svenska/svenska som andraspråk inne-

håller ingen bakgrundsinformation om elevernas förstaspråk, vistelsetid i landet eller ankomst-

ålder, vilket är synd eftersom det hade möjliggjort en fördjupad analys av resultaten.   

  En annan iakttagelse, som är knuten till de två första frågeställningarna, är att de adjektiv-

komparationer som förekommer mest frekvent i elevtexterna är näst intill identiska år 2003 

och år 2013. Detta kanske säger någonting om andraspråksanvändarnas ordförråd. Det kan 

vara så att andraspråkselever överanvänder vissa adjektivkomparationer när de egentligen 

söker efter andra, mer precisa, uttryck. Detta kan vara en annan anledning till varför suffix-

komparerade adjektiv är de mest framträdande komparationerna i de undersökta texterna. 

Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.3.   

 

6.2 Förekommer dubbel komparation i elevtexterna?  

I följande avsnitt diskuteras undersökningens resultat utifrån den tredje frågeställningen som 

är huruvida dubbel komparation förekommer i andraspråkselevernas texter.  

   Eftersom dubbla komparationsformer är något jag har uppmärksammat i talad svenska på 

senare tid antog jag att det skulle vara vanligare i texterna från år 2013 än år 2003. Antagandet 

visade sig vara felaktigt eftersom de enda förekomsterna av dubbla komparationsformer är mer 

snällare, mer tryggare samt mest populäraste, som alla uppträder i elevtexter från år 2003. Den 

enda av dessa som på något sätt kommenterats av textbedömaren är mer snällare där adverbet mer 

har strukits över för att markera uttrycket som inkorrekt. Det tyder på att det inte är en helt accep-

terad form av adjektivkomparering – åtminstone inte av denna bedömare. Dubbla adjektivkom-

parationer skulle kunna vara ett resultat av situationer, likt denna, där andraspråkselever inte 
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helt behärskar språkets komparationsformer.  

   En annan tänkbar anledning till att dubbla komparationsformer, samt perifrastisk kom-

paration, har börjat uppträda i större utsträckning i svenskan är att språkanvändare använder 

de framförställda adverben mer/mest för att uttrycka emfas. Nordberg diskuterade detta redan 

i mitten på 1980-talet (1985:102–103). Det framförställda adverbet kan vara ett sätt att ut-

trycka att någon har den angivna egenskapen i högre grad än någon annan på ett mer kraftfullt 

sätt. Detta är också en tänkbar anledning till varför några av adjektiven som enligt SAG:s 

definitioner bör uttryckas med suffixböjning, i vissa fall uttrycks perifrastiskt i elevtexterna. 

Ett exempel på detta är adjektivet Dum, som enligt SAG, normalt uttrycks med suffixkompara-

tion (SAG 2:200–201). En elev i det undersökta materialet komparerar adjektivet perifrastiskt 

(se avsnitt 5.1). I exemplet beskriver hon att en pojke var dum mot henne och hennes kompis, 

men att pojken var mer dum mot henne än mot kompisen. Istället för att använda suffixkom-

parationen dummare använder skribenten det perifrastiska uttrycket. Detta skulle kunna vara ett 

exempel där skribenten vill betona att pojken faktiskt var ännu mer dum mot henne än mot 

kompisen, men att eleven inte finner det suffixkomparerade dummare tillräckligt starkt för 

ändamålet och därför använder det perifrastiska mer för att uttrycka emfas. 

 

6.3 Adjektivkomparation i andraspråksundervisning 

I följande avsnitt diskuteras hur adjektivkomparering kan uppmärksammas i andraspråks-

undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.   

  Adjektivkomparation kanske inte normalt sett får särskilt stort fokus i undervisning inom 

svenska som andraspråk, utan ingår som ett inslag i den övriga grammatikundervisningen. 

Eftersom språkforskning tyder på att den svenska adjektivkomparationen håller på att förändras 

mot ett mer frekvent användande av perifrastisk komparation kan det vara på sin plats att under-

visa andraspråkselever även i den typen av komparering; särskilt eftersom denna studies resultat 

tyder på att suffixkomparation är det dominerande sättet att komparera adjektiv bland andra-

språkselever.  

  Som tidigare nämnts behandlar en av de mest använda grammatikorna för svenska som andra-

språk, Mål: Svensk grammatik på svenska (Viberg m.fl. 1984:144), perifrastisk komparation i 

liten utsträckning. Att fenomenet inte uppmärksammas i undervisning kan vara en anledning till 

varför eleverna i det undersökta materialet använder suffixkomparerade adjektiv i så pass hög 

utsträckning. Det behöver naturligtvis inte vara ett problem att andraspråkselever använder över-
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vägande suffixkomparation, men eftersom samhället i övrigt ser ut att gå mot en ökning av 

perifrastiska komparationer kan det vara viktigt för lärare att beakta det i sin undervisning.  

  Enligt Skolverket (Kommentarmaterial till kursplanen i Svenska som andraspråk) ska alla 

elever som studerar svenska som andraspråk i grundskolan undervisas i grammatik och stavning. I 

kursplanen sägs inget om hur undervisningen ska utformas utan det är upp till läraren att utforma 

innehållet (a.a.:15). Lärare är därmed fria att bestämma hur de ska utforma grammatikundervis-

ning och således också hur de väljer att undervisa om adjektivkomparation. Eftersom lärare har 

denna frihet i utformandet av sin undervisning kan de välja att åtminstone belysa fenomenet 

perifrastisk komparation.  

   Lärare arbetar vanligtvis utifrån de tre didaktiska grundfrågorna: vad, hur och varför. Genom 

att arbeta efter dessa frågor kan lärare åskådliggöra vad det egentligen är de undervisar om. De 

didaktiska frågorna kan vara naturliga utgångspunkter även i undervisning om adjektivkompara-

tion för andraspråkselever och skulle i detta fall kunna besvaras enligt följande:   

 

Vad? Eleverna ska få lära sig att komparera adjektiv både med suffixböjning 

och med perifrastisk komparation. 

Hur? Genom att undervisas om hur de olika komparationsformerna används 

samt att upplysas om den potentiellt pågående språkförändringen gente-

mot mer analytiska uttryckssätt. Undervisningen kan även, med fördel, 

ske med koppling till elevernas förstaspråk, eftersom det är givande ur 

inlärningssynpunkt. 

Varför? För att ge eleverna möjlighet att välja mellan de olika komparationsform-

erna samt uppmärksamma dem på att språket inte är statiskt utan att det 

ständigt förändras  

 

Genom att aktivt undervisa om perifrastisk komparation ger lärare eleverna möjlighet att välja 

vilken komparationsform de vill använda, vilket kan utöka andraspråkselevernas uttrycksmöj-

ligheter. Om undervisningen dessutom sker med hjälp av elevernas förstaspråk gynnas inlär-

ningen ytterligare. Inom translanguaging
5
 ses språkkunskaper inte som isolerade till olika språk 

utan ”som en gemensam underliggande förmåga” (Svensson 2015). Därför kan lärare med ett 

sådant synsätt utnyttja elevernas flerspråkighet på ”ett medvetet och strategiskt sätt” i undervis-

ningssammanhang (Svensson 2015). Enligt Svensson har forskning visat att:  

  

                                                           
5
 Translanguaging har ännu inte någon erkänd svensk motsvarighet.  I Lisetten ger Kamilla György Ullholm 

termerna tvärspråkande eller språkkryssande som förslag till svenska termer för fenomenet (2016:31).   
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[…] när lärare öppnar upp för flerspråkig pedagogik aktiveras elevers bakgrundskun-

skaper och deras engagemang ökar samtidigt som utnyttjandet av redan tillägnade språk-

liga resurser leder till utvidgad och fördjupad förståelse för det skolrelaterade språk som 

används i undervisningen. (Svensson 2015) 

 

Förstaspråket blir därmed ett sätt att stärka lärandet och den egna kognitiva utvecklingen hos 

eleverna (Svensson 2015). På så sätt kan lärare dra nytta av elevernas olika språk vid tillägnandet 

av svenskans båda möjliga former av adjektivkomparationer. Olika språk komparerar adjektiv på 

olika sätt och genom att uppmärksamma eleverna på detta är det troligt att de får en större för-

ståelse för sitt förstaspråk, sitt andraspråk och för språks uppbyggnad generellt.  

  Ett annat sätt att gagna undervisningen kan vara att lärare och elever skapar ett gemensamt 

metaspråk. Det kan vara viktigt att ha verktyg för att gemensamt prata om språket och inlär-

ningen. Uttrycken suffixböjda och perifrastiska adjektivkompareringar behöver inte nödvändigt-

vis användas, men att benämna komparationsformerna som adjektiv med ändelser och adjektiv i 

grundform med de framförställda bestämningarna mer och mest kan vara ett sätt att påvisa skill-

naderna mellan de olika komparationssätten för eleverna. Det är möjligt att många lärare lyfter 

fram adjektiv som traditionellt kompareras perifrastiskt, som exempelvis adjektiv som slutar på 

-ande och -ad, men att det faktum att många av svenskans adjektiv kan kompareras perifrastiskt 

kan glömmas bort. Perifrastisk komparation skulle också kunna lyftas fram som en lösning för 

situationer där elever inte vet vilken deklination adjektivet tillhör, och följaktligen heller inte 

vilken suffixändelse de ska välja, eftersom perifrastisk komparation enbart kräver att språkanvän-

dare känner till adjektivets grundform.    

  En annan viktig aspekt inom adjektivundervisningen kan vara att undervisa om fler nyanser 

och varianter av adjektiv. De mest frekventa adjektivkompareringarna i det undersökta materi-

alet är, såväl 2003 som 2013: bättre, bäst, värre, värst, större och äldre. Dessa är, förutom 

större och äldre, olika varianter av bra och dålig, vilket tyder på andraspråkselever får lära 

sig att använda de här varianterna men också att de har behov av dessa uttryck. Det är troligt 

att eleverna använder dessa uttryck även när de egentligen söker efter mer kontextbundna 

formuleringar. Detta kallas överanvändning och är en vanlig strategi som språkinlärare använ-

der när de saknar synonyma uttryck (se 2.4.2). Enligt Skolverket innebär ett begränsat ordförråd 

att elever exempelvis har svårt att uttrycka känslor på ett nyanserat sätt (Kommentarmaterial till 

kursplanen i Svenska som andraspråk:22). Därför har Skolverket beslutat att området ”ord och 

begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter” genomgående ska behandlas 

i grundskolan och att ”eleverna ska få kunskap om ords och begrepps nyanser och värdeladdning” 

(a.a.:22). Om eleverna lär sig en större uppsättning adjektiv ökar deras möjligheter att uttrycka sig 
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mer specifikt i olika sammanhang samtidigt som risken för överanvändning av uttryck minskar. 

 Överanvändningen av de enkla, suffixkomparerade adjektiven, skulle också kunna vara en 

bidragande faktor till varför andraspråkseleverna i studien inte följer språkförändringen mot ett 

ökat användande av perifrastisk komparation, som andra språkforskare har påvisat.  

 

6.4 Sammanfattning av diskussionen 

I följande avsnitt sammanfattas studiens mest relevanta slutsatser. Undersökningens går tvärtemot 

tidigare forskning eftersom resultaten inte tyder på att andraspråkseleverna använder perifrastisk 

komparation i ökad utsträckning. Resultaten visar snarare att suffixkomparationen står stark i de 

undersökta andraspråkstexterna. Det är därmed möjligt att ifrågasätta huruvida perifrastisk kom-

paration föredras av andraspråkselever, vilket lyfts fram av språkforskare som Kotsinas (1988) 

och Andersson (2001).  

  Det är möjligt att faktorer som elevers förstaspråk, vistelsetid i landet/ankomstålder och under-

visning är avgörande faktorer i frågan. Detta är dock inte möjligt att utreda med hjälp av materi-

alet i denna undersökning eftersom varken elevernas vistelsetid i Sverige/ankomstålder eller 

förstaspråk framgår i de nationella proven. Ur ett andraspråksperspektiv hade det varit gynnsamt 

om det gjorde det, eftersom det kunde ha möjliggjort en komparativ studie av adjektivkompara-

tion baserat på vistelsetid i landet eller i vilken utsträckning förstaspråket påverkar elevers sätt att 

komparera adjektiv.   

  Av resultatet framgår vidare att dubbel komparation inte är särskilt vanligt i skrift. I materialet 

återfinns enbart tre förekomster av fenomenet. Anledningar till att dubbel komparation uppstår 

skulle kunna vara rena felkonstruktioner hos andraspråksanvändarna eller att språkanvändarna, 

liksom vid vissa fall av perifrastisk komparation, använder de framförställa adverben mer och 

mest för att uttrycka emfas. Det finns inte tillräckligt många belägg för detta i denna studie, men 

det vore intressant att undersöka vidare.   

  När det kommer till vad undersökningens resultat kan bidra med ur ett ämnesdidaktiskt per-

spektiv formuleras här några förslag. Ett förslag kan vara att undervisa om de båda komparations-

möjligheterna, suffixböjning och perifrastisk komparation, för att ge eleverna möjlighet att välja 

vilket uttryckssätt de vill använda. Att använda translanguaging, och elevernas förstaspråk, kan 

vara ett sätt att medvetandegöra eleverna om olika komparationsmöjligheter. På så sätt kan språks 

olikheter belysas på ett naturligt sätt samtidigt som elevernas flerspråkighet används som en resurs 

i undervisningen. Slutligen kan det vara bra om lärare strävar efter att diskutera olika, nyanserade 
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adjektiv, med eleverna för att de ska få tillgång till mer specifika adjektiv som fungerar i olika 

kontexter vilket kan minska risken för överanvändning.   

 

7 Avslutning och förslag till framtida forskning 

I följande avsnitt ges dels några avslutande kommentarer och dels diskuteras eventuella områ-

den för framtida forskning inom adjektivkomparation.   

 De slutsatser som kan dras av undersökningen är att resultatet går tvärtemot tidigare forsk-

ning och indikerar att suffixkomparation är den komparationsform som dominerar de under-

sökta andraspråkselevernas sätt att komparera adjektiv. Det är därmed inte givet att analytisk 

adjektivkomparationen föredras av andraspråkselever, trots att tidigare forskning antyder det. 

Det är dock inte möjligt att dra några generaliserande slutsatser av en undersökning med denna 

omfattning, men undersökningens resultat tyder på suffixkomparationen står stark bland andra-

språkselever – åtminstone i det undersökta materialet.   

  Tänkbara forskningsområden framöver kan vara att undersöka ett mer omfattande material, 

för att kunna dra generaliserande slutsatser om huruvida det egentligen ser ur med andraspråks-

elevers adjektivkompareringar med utgångspunkt från elevernas förstaspråk, vistelsetid i landet 

och hur de har undervisats. Det vore även intressant att genomföra en komparativ studie där 

elevtexter som är skrivna av elever som läser svenska jämförs med texter skrivna av elever som 

läser SVA för att se om det finns några eventuella skillnader mellan elevernas sätt att komparera 

adjektiv.    

  För att kunna synliggöra hur olika faktorer samverkar i valet av adjektivkomparationer är en 

tänkbar forskningsmöjlighet att genomföra en triangulerande studie med klassrumsobservationer, 

intervjuer med lärare och en undersökning av elevproducerat material. Slutligen hade det också 

varit intressant att undersöka dubbel komparation närmare, kanske i muntligt material, för att se 

om detta fenomen ser ut att vara på uppgång i svenskan. Detta är ämnen som kan behandlas i 

framtida forskning.  
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