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Sammandrag 
Alla språkinlärare, oavsett om de studerar ett nytt språk i det land där det talas (andraspråksinlärare) eller utom-
lands (främmandespråksinlärare), har emellanåt problem att formulera sig och även göra sig förstådda på det nya 
inlärarsspråket, interimspråket, vilket utmärks av ett antal generella inlärardrag som tillfälliga lån, parafraser, 
generaliseringar, övergeneraliseringar, förenklingar och helfrasanvändning. Genom att analysera diverse elev-
texter, skrivna av både andra- och främmandespråkselever, syftar denna uppsats till att kartlägga inlärardragens 
förekomst och frekvens samt utföra en jämförelseanalys mellan och inom grupperna andraspråkselever (SAS-
elever) respektive främmandespråkselever (SFS-elever). Undersökningens textmaterial består av 16 texter i olika 
genrer och med varierande svårighetsgrad, skrivna av tretton rysktalande elever, som studerar svenska på SVA 
Grund (svenska som andraspråk, grundläggande kurs) i Sverige respektive har privatlektioner i svenska via Skype. 
Genom närläsning och analys av texterna har man kommit fram till att det finns samband mellan användningen av 
inlärardrag och elevernas utvecklingsnivå (språknivå) respektive uppgifternas komplexitetsgrad och inlärningsty-
per (var och på vilket sätt man lär sig svenska). Resultaten visade att främmandespråkselever har större behov av 
inlärardrag i jämförelse med andraspråkselever och snarare tenderar att förlita sig mer på modersmålet än interim-
språket. Undersökningen har även visat att förenkling, generalisering och övergeneralisering är de mest frekventa 
inlärardragen i de undersökta elevtexterna. 
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Inledning 

När vi åker skateboard, skidor, skridskor, flyger utomlands, pratar inför en 

grupp, svarar på testfrågor och även röker utsätter vi oss för risker. Vi vet inte om 

vi kommer att bli förstådda när vi pratar ett främmande språk (ett andraspråk) eller 

riskerar att tappa ansiktet och förlora vår identitet. Att studera språk inkluderar ris-

ker för fel såväl i skolan som utanför. Sådana risker kan innebära att man får dåligt 

betyg i kursen, blir underkänd på provet, framstår en stund som obegåvad eller för-

stör samtalet (Seliger & Long 1983: 40).  

Vissa nöjer sig med att kunna klara av enkla samtal medan andra vill uppnå 

modersmålsnivå. Självsäkra och högmotiverade elever (risktagare) kommunicerar 

över språkgränserna oavsett om deras språkkunskaper inte räcker till. Lusten att lära 

sig ett nytt språk och klara sig på det övervinner rädslan att framstå som avvikande. 

Alla som någon gång har studerat eller håller på att lära sig ett nytt språk vet att 

det inte alltid är lätt att föra fram det budskap som man har för avsikt att uttrycka. 

Hur går man tillväga när språkkunskaperna inte räcker till? Vad använder man sig 

av för knep och knåp i sina texter?  

Som SFI-lärare, lärare i svenska som andraspråk och främmande språk och i 

egenskap av andraspråkstalare har jag alltid varit intresserad av hur man går tillväga 

när språkkunskaperna inte räcker till. Lönar det sig verkligen att vara risktagare 

eller är det bättre att vara riskundvikare och använda ett enkelt språk? Vilka inlä-

rardrag (inlärarstrategier) använder mina rysktalande elever i sina texter och på vil-

ket vis bidrar dessa till att de kan göra sig förstådda? 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vilka inlärardrag mina rysk-

talande elever använder i sina texter. Jag undersöker vilka inlärardrag de använder, 

i vilken utsträckning de använder dem och om det finns några skillnader i använ-

dandet beroende på vilken nivå eleverna befinner sig på och var de studerar svenska, 
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i Sverige eller utomlands. I undersökningen deltar elever på delkurs 1, 2 och 3 på 

SVA Grund (svenska som andraspråk, grundläggande kurs) motsvarande årskurs 7-

9 i grundskolan samt SFS-elever (främmandespråkselever) som studerar nivåbase-

rade privatkurser på distans (via Skype) och befinner sig på nybörjarnivå, medel-

nivå och avancerad nivå i svenska.  

 

Här kommer mina frågeställningar: 

 

 Vilka inlärardrag använder mina rysktalande elever i sina texter? 

 Vilka inlärardrag är de mest frekventa?  

 Finns det någon koppling mellan valet av inlärardrag och elevernas ut-

vecklingsnivå? 

 Finns det någon skillnad mellan SAS- och SFS-eleverna vid val av in-

lärardrag? 

 

Inom ramen för denna uppsats undersöker jag följande inlärardrag: tillfälligt 

lån (kodväxling, bokstavliga översättningar, lån), parafras, generalisering, överge-

neralisering, förenkling och helfrasanvändning.  

Min hypotes är att andraspråksinlärare (SAS-elever) har färre inlärardrag i sina 

texter än främmandespråksinlärare (SFS-elever) och att det är lättare för dem att 

göra sig förstådda. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

 

I uppsatsens första kapitel presenteras en bakgrund till mitt ämnesval, en beskriv-

ning av syftet och frågeställningarna, samt avgränsningar för studien. Detta intro-

duktionskapitel avslutas med uppsatsens disposition. Därefter kommer ett teoriav-

snitt, uppsatsens kapitel 2 som behandlar tidigare forskning i ämnet rörande andra- 

och främmandespråksundervisning, kommunikativ kompetens, språkinlärning och 

interimspråk samt diverse inlärardrag och studier relaterade till dem. Materialet och 

metoder presenteras i kapitel 3, där ges en kort redogörelse för de undersökta elev-
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texterna, eleverna i SAS och SFS-grupperna, de metoder som använts under materi-

alinsamlingen, samt en förklaring kring hur analysen av själva texterna har gjorts. I 

efterföljande kapitel 4 presenteras resultaten av undersökningen för enskild grupp 

(SAS respektive SFS)/undergrupp (delkurs respektive nivågrupp), samt görs en 

jämförelse mellan grupperna. I diskussionskapitlet 5 diskuteras, förklaras och vär-

deras resultaten, sammanfattas slutsatser, samt tas studiens svagheter upp och ges 

förslag på fortsatta studier. Avslutningsvis kommer en kort sammanfattning av upp-

satsen i kapitel 6. I bilaga 1 och 2 finns ett TISUS-inspirationsblad med fakta om 

bostadssituationen i Sverige, olika människors åsikter kring ämnet, nyckelord samt 

instruktioner för den skriftliga delen på TISUS (test i svenska för universitets- och 

högskolestudier). Bilaga 3 består av en SAS9-text (krönika) och bilaga 4 av en 

SFS6- text (en TISUS-uppgift). 
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2 Forskningsöversikt 

I det här kapitlet presenteras den aktuella forskningen kring inlärarspråk och dess 

inlärardrag. Kapitlet är uppdelat i teman vilka anses relevanta för studiens syfte.    

2.1 Kursplaner och undervisning 

 

Läroplanen och kursplanerna, skrivna för lärare och ämneskunniga, är styrdoku-

ment som tydliggör mål för arbetet i skolan både vad gäller fakta- och process-

kunskaper. Kursmål som beskrivs i de här styrdokumenten ska uppnås av samtliga 

elever (Statens skolverk 2003: 48). 

I kursplanen i svenska som andraspråk för grundskolan står det att andraspråk-

selever ”ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att välja och använda 

språkliga strategier” (Skolverket 2011: 1). Även i kursplanen för svenska som and-

raspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverket 2012) 

betonas vikten av ”att utveckla förmågan att använda olika strategier för att stödja 

kommunikationen respektive lösa problem” när det egna språket inte räcker till och 

man behöver göra sig förstådd (Skolverket 2012:85). För att få exempelvis ett A-

betyg på kursen bör man kunna använda välfungerande strategier och hjälpmedel 

som för konversationen vidare och stödjer språklig perception och produktion 

(Skolverket 2012: 90). Ett av målen på kursen i den undersökta skolan i Stockholm 

är även att kunna ”använda de strategier som är bra för den egna språkutvecklingen” 

(Kompetens AB, kursinformation, senast uppdaterad 2015-02-25, skolans namn är 

fingerat) samt är mest effektiva för att uttrycka det man vill förmedla, vilket givet-

vis också är av stor betydelse för främmandespråkselever på nybörjarnivå.  

Inom undervisningen i svenska som främmande språk utgår man från Gemen-

sam europeisk referensram för språk (GERS 2009), vilket tjänar som ”grund för att 

[utfärda] kursplaner, läroplaner, examina och läromedel för språkinlärning i […] 

Europa”. Gemensam europeisk referensram för språk innefattar en detaljerad be-

skrivning av de kunskaper och förmågor man måste ta till sig för att exempelvis 
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kunna föra en lyckad kommunikation på svenska (GERS 2009:1). Referensramens 

grundsyn på språkinlärning och språkanvändning är handlingsorienterad, vilket ser 

människor som aktiva aktörer som besitter både allmänna och kommunikativa 

språkliga kompetenser för att genomföra olika former av språkliga aktiviteter. För 

att utföra dessa uppgifter utnyttjar man de strategier som bäst passar för respektive 

uppgifter (GERS 2009: 9). Referensramen understryker vikten av att implementera 

en språkutbildning, vilket har som avsikt att utveckla lärandemedvetenhet, som ska 

ge eleverna möjlighet att ta kontroll över sin kompetens respektive sina strategier 

(GERS 2009: 171).  

I samband med att arbetskraftsinvandringen till Sverige ökade under 1960-talet 

introducerades undervisningen i svenska för invandrare (SFI). Från 1965 kunde stu-

dieförbunden erbjuda gratis undervisning för vuxna invandrare, vars verksamhet 

finansierades av statsbidrag. Därefter utökades antalet skolor och folkhögskolor 

som tog hand om undervisningen (Nettelbladt & Håkansson 1990: 194). Höstter-

minen 1973 startade den första YRK-kursen i svenska för invandrarundervisning 

vid universiteten, men denna utbildning genomgick stora förändringar först på 70-

talet. Inte förrän 1985 blev svenska som andraspråk ett eget ämne i lärarutbildningar 

(SOU 1995: 20). På 1990-talet blev ämnet svenska som andraspråk ett eget ämne i 

den svenska skolan, men själva ämnesutvecklingen har till stor del inträffat de sen-

aste 30 åren (Statens skolverk 2003: 8).  

Huvudsyftet med undervisningen i svenska som andraspråk är att eleverna ska 

utveckla ett funktionellt språk som redskap för att inhämta ny kunskap, ta till sig 

undervisningen i andra ämnen, kommunicera och aktivt delta i det svenska samhället 

(SOU 1995: 37). Eleven ska alltså utveckla en kommunikativ språkförmåga för att 

kunna kommunicera både i tal och skrift.  

Språkundervisningen har traditionellt betonat den lingvistiska kompetensen 

(Faerchs & Kasper (1983) för Bachman & Palmers organisatoriska kompetens) och 

lagt fokus på språkets form och grammatik. Man har länge trott att den språkliga 

formella korrektheten hade en avgörande betydelse. Nuförtiden är det svårt att före-

ställa sig en kommunikativt kompetent person som är lingvistiskt inkompetent och 

inte besitter några kunskaper i ortografi, fonologi, grammatik och lexikologi. Den 
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grammatiska kompetensen bör aldrig sättas i kontrast till den kommunikativa kom-

petensen utan bör ses som en viktig del av den. Man bör dock inte glömma att så 

länge man kan göra sig förstådd spelar grammatik inte så stor roll och att dagens 

lärare bör prioritera den pragmatiska kompetensen framför den lingvistiska (Faerch 

m.fl. 1984: 168-171), det vill säga”…allt som har ett instrumentellt värde för elever-

nas kunskaps- och personlighetsutveckling…” (Statens skolverk 2003: 34). I plane-

ring av undervisningen och under den bör man i så fall ge eleverna insikt om språkets 

möjligheter samt synliggöra att det viktigaste för dem bortsett från korrektheten är 

att kunna använda sitt andraspråk som tankeinstrument. Detta kan resultera i att ele-

ven på bekostnad av korrektheten lyckas med utförandet av svåra skriftliga uppgifter, 

vars språkliga korrekthet varierar beroende på uppgifternas svårighetsgrad. Riskta-

garna har på det sättet genom språkliga experiment utvecklat sin tanke- och språk-

förmåga. Den rimliga slutsatsen blir därmed att sänka korrekthetskraven och lyfta 

fram förmågan att studera på svenska, öka medvetandet om det egna språket och 

aktiva inlärarstrategier, vilket behövs för att kunna ta risker och handskas med kog-

nitiva och språkliga utmaningar (Statens skolverk 2003: 35-39).  

O’Malley & Chamot (i: Adelswärd & Davies 1990: 22) har gjort ett experiment 

som gick ut på att explicit lära ut inlärningsstrategier och visa för eleverna hur de 

kan användas för att lösa kommunikationsuppgifter, vilket har visat sig effektivt för 

att uppmuntra eleverna att nyttja dessa strategier. 

Eftersom andraspråkselever och främmandespråkselever redan har kunskap om 

två språk respektive kulturer och gör omedvetna jämförelser mellan dessa ska dem 

utnyttjas i undervisningen och ses som hjälpmedel för språktillägnandet (Statens 

skolverk 2003: 45).  

Till skillnad från undervisningen i svenska som andraspråk handlar undervis-

ningen i svenska som främmandespråk om undervisningsinlärning medan andra-

språksinlärning förutsätter kombinationen av undervisnings- och miljöinlärning 

(SOU 1995: 16). 
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2.2 Kommunikativ kompetens 

För att kunna kommunicera med andra människor behöver språkanvändare och in-

lärare en rad olika kompetenser som generella och språkliga kompetenser som i sin 

tur formar den kommunikativa kompetensen. Generella eller allmänna kompetenser 

är indirekt kopplade till språket och innefattar kunskap om världen, sociokulturell 

kunskap och interkulturell medvetenhet, det vill säga 1) att ha allmänna kunskaper 

om världen samt specifika kunskaper om landet vars språk man ska lära sig, 2) att 

ha kunskap om landets kulturella kontext, seder och vardagsliv och 3) att ha kun-

skap om den egna samhällsmiljön, kulturen respektive målspråkets och stereotyper 

om sitt land och målspråkslandet (GERS 2009 : 99-106). 

Tidigare associerades begreppet kommunikativ kompetens med grammatik, 

ordförråd och uttal, senare började man även intressera sig för den funktionella si-

dan av språket (Abrahamsson & Bergman 2014: 14), vilket innebär att man anpas-

sar sitt språk utifrån vem man pratar med och använder det på olika sätt och i olika 

situationer.  

Kommunikativ kompetens (Faerch 1984) eller kommunikativ språkförmåga 

(Bachman & Palmer i: Abrahamsson & Bergman 2014: 14) består av följande kom-

ponenter: den organisatoriska/den lingvistiska kompetensen, den pragmatiska kom-

petensen och den strategiska kompetensen vilka är kopplade till varandra och re-

sulterar i en språkbehärskning. Den kommunikativa kompetensen refererar dels till 

kommunikativa kunskaper och dels till individens möjlighet att kommunicera.  

Den organisatoriska kompetensen eller den strukturella kompetensen (Viberg 

1987) förutsätter att man dels har den formella, dels den textuella kompetensen. Den 

formella språkliga kompetensen inkluderar lexikal, grammatisk, semantisk, fonolo-

gisk, ortografisk och ortoepisk kompetens (GERS 2009: 107). Den textuella kom-

petensen eller diskurskompetensen (Viberg 1987) inkluderar kunskap i samtals-

struktur, textbygge och hur man binder samman texter med hjälp av sambandsmar-

körer och genom referensbindning. Enligt Viberg (1987) innefattar den organisato-

riska kompetensen följande två delar: bas respektive utbyggnad. När man har ut-

vecklat baskunskaper i språket har man tillägnat sig språkets grundläggande gram-

matiska, morfologiska och syntaktiska regler, samt utvecklat ett visst ordförråd. Se-

nare i livet bygger man på sina kunskaper om olika stilvalörer, genrer, texttyper, 
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kollokationer, mottagaranpassning, situationsanpassat språk och vidareutvecklar 

även sitt ordförråd (Abrahamsson & Bergman 2014: 15-16). 

Den pragmatiska kompetensen utgör länken mellan den organisatoriska kom-

petensen och vår språkanvändning i specifika situationer. Bara det faktum att den 

organisatoriska kompetensen utgör en väsentlig del av den pragmatiska kompeten-

sen innebär inte att man bör införskaffa sig kunskap om grammatik, ordförråd och 

uttal innan man har möjlighet att tillägna sig den pragmatiska kompetensen (Faerch 

m.fl. 1984: 168). Den pragmatiska kompetensen delas in i två delkompetenser: den 

funktionella och den sociolingvistiska kompetensen. Den funktionella kompetensen 

inkluderar kunskap om hur vi utformar våra språkhandlingar: lovar, försäkrar, er-

bjuder, varnar, dömer, svarar etc. (Hellspong & Ledin 1997: 164). Den sociolingv-

istiska kompetensen förutsätter kunskap om olika sätt att uttrycka sig beroende på 

vem man pratar med eller skriver för, i vilken miljö man befinner sig och vilka 

språkliga och kulturella referensramar som gäller, vilket betyder att språkanvändare 

bör ha en uppfattning om exempelvis språkliga markörer i sociala relationer (till-

talsformer, hälsningsformer), skillnader i stilnivå/olika grader av formellt språk (of-

ficiellt, formellt, neutralt, informellt, familjärt och intimt), dialekter och accent 

(GERS 2009: 115-117).  

Den strategiska kompetensen refererar till hur man löser kommunikativa pro-

blem med hjälp av olika strategier (Faerch m.fl.1984: 168). Den kompetensen är 

särskilt viktig för andraspråksinlärare vars kognitiva nivå oftast är betydligt högre 

än deras språkliga nivå i L2 (inlärarspråket). För att kunna uttrycka sig måste man 

ibland ta språkliga risker och använda sig av språkliga konstruktioner som inte är 

helt automatiserade. Den enda lösningen på problemet i ett sådant fall blir att an-

vända sig av olika språkliga strategier som exempelvis att skapa nya ord, upprepa 

ord, förenkla grammatiska konstruktioner etc. En full språkbehärskning gör att man 

får bättre kontroll över språket och att förekomsten av inlärardrag minskar (Abra-

hamsson & Bergman 2014: 19).  

Alla dessa kompetenser krävs för att uppnå en god språkbehärskning och sam-

verkar när man kommunicerar. Den kommunikativa kompetensen inkorporerar inte 

bara språkbehärskningen utan också metakommunikativa kunskaper (lingvistiska 

och pragmatiska kunskaper) (Faerch m.fl. 1984:178). 
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Om man har bristfälliga kunskaper i ovannämnda kompetenser intar den stra-

tegiska kompetensen den viktigaste rollen för andraspråkstalare (Abrahamsson & 

Bergman 2014: 14-18). 

Den kommunikativa kompetensen hos förstaspråkstalare är svår att jämföra 

med den kommunikativa kompetensen hos andraspråkstalare (Faerch 

m.fl.1984:171). Hur uppfattas då den kommunikativa kompetensen hos andraspråk-

stalare av förstaspråkstalare? Toleranstestresultaten har visat att förstaspråkstalare 

störs av inlärarspråkets obegriplighet och kan bli distraherade av ett stort antal 

språkliga fel (Faerch m.fl. 1984: 176). En annan viktig slutsats som undersökningen 

kommit fram till är att lexikala fel påverkar förståelsen i högre grad än grammatiska 

fel och att det ibland är viktigare att kunna kommunicera utan uppehåll än att prata 

grammatiskt korrekt. 

2.3. Språkinlärning och interimspråk 

 

Språkinlärning omfattar första-, andra- och främmandespråksinlärning. Första-

språksinlärning är miljöbetingad (Kotsinas 2005: 219) och handlar om barn som lär 

sig sitt förstaspråk (L1). Alla barn genomgår samma stadier i sin språkutveckling 

(jollerstadiet, ettordsstadiet, tvåordsstadiet, tre- och fyraordsstadiet etc.). Om föräld-

rarna har olika modersmål som de använder när de kommunicerar med barnen ut-

vecklas båda språken parallellt och barnen blir simultant tvåspråkiga (Abrahamsson 

2013: 14). Det ena språket kan dock vara ett starkare språk om det används i större 

utsträckning. Andraspråksinlärning handlar om språk som lärs in i senare ålder (L2) 

efter att ett eller flera språk har blivit inlärda och etablerade. Det är dock inte så 

många andraspråkstalare som uppnår modersmålsnivå i sitt andraspråk eftersom in-

lärningsprocessen kan avstanna eller fossiliseras (Sigurd & Håkansson 2007: 150). 

Andraspråksinlärningen kan ske antingen med hjälp av undervisning (formell styrd 

inlärning/undervisningsinlärning), utan undervisning (informell ostyrd inlär-

ning/miljöinlärning) i den miljö där språket talas eller genom en kombination av 

ovannämnda inlärningstyper (semiformell inlärning) (Viberg 1987:11). Det som för-

enar alla andraspråksinlärare är att de har en annan inlärningssituation i svenska än 
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de som lär sig svenska som sitt förstaspråk. Andraspråksinlärarnas möjligheter till 

inlärning i den naturliga språkmiljön minskar ju äldre inlärarna blir och kan i för-

längningen reduceras till endast myndighetskontakter. Andraspråksinlärare och 

förstaspråksinlärare har dessutom olika bas (språkliga kunskaper som man får i kon-

takt med sin familj, via fritidsintressen och besitter vid skolstarten) i språket och 

därför krävs det olika utbyggnader (undervisningsmetoder) för att elevernas andra-

språk inte ska bli ”... en byggnad utan fast bas med åtföljande rasrisk…” (SOU 1995: 

16-18). Främmandespråksinlärning innebär att man lär sig ett språk utanför mål-

språksmiljön i utlandet, där möjligheter till miljöinlärning är relativt minimala (SOU 

1995: 16).  

Selinker och Corder räknas som andraspråksforskningens grundare och enligt 

dem ses olika stadier i inlärarspråket som interimistiska autonoma system (i: Sigurd 

& Håkansson 2007:151). 

Nuförtiden har man börjat se eleven som en aktiv konstruktör av det språk som 

hen studerar, eftersom inläraren skapar sina egna regler och testar sina hypoteser om 

målspråket (Bergman m.fl. 2001: 5). Frågan som uppstår är däremot hur inläraren 

snappar upp olika former i inflödet, skapar sina generella hypoteser och gör systemet 

tillräckligt produktivt och funktionellt för att snabbt kunna producera egna yttranden 

(Adelswärd & Davies 1990: 22-23).  

När man lär sig ett andraspråk skiljer det sig från själva målsspråkssystemet. 

Inlärarens version av målspråket (språket som är målet för inlärningen, i vårt fall 

svenska) brukar benämnas interimspråk eller inlärarspråk. Interimspråket är ofta in-

stabilt, enkelt och mindre variationsrikt (Abrahamsson 2013: 14). Interimspråket är 

ett system på egna grunder (Abrahamsson 2013: 42) som är oberoende av både käll-

språket (L1) och målspråket (L2) och bör aldrig ses som en felaktig version av mål-

språket. Interimspråket är ständigt under omstrukturering vilket så småningom när-

mar sig målspråket. Termen interimspråk kan appliceras till såväl nybörjare som in-

lärare på högre språknivåer. Däremot kan vi inte använda termen om det språk som 

talas av avancerade språktalare och innehåller ytterst få fel (Kotsinas 2005:15).  
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2.4 Drag i inlärarspråket 

 

Viberg (1987) påpekar att inlärarspråket karaktäriseras av ett antal generella drag. 

Vissa av dragen förekommer även i Selinkers interimspråksteori – exempelvis 

transfer, övergeneralisering och kommunikationsstrategier. Begreppet kommuni-

kationsstrategi myntades 1972 av Selinker och avser de olika kompensatoriska ut-

tryck som inläraren använder för att fylla luckor i sin språkbehärskning (i: Viberg 

1987: 43). Selinker såg kommunikationsstrategier som den fjärde processen i inte-

rimspråksutvecklingen (i: Abrahamsson 2013:114).  

De typiska dragen i inlärarspråket är enligt Viberg (1987) följande: element 

från andra språk än L2 (tillfälligt lån), innovationer och kompensatoriska uttryck 

(parafras), övergeneraliseringar, förenklingar, helfraser och oanalyserade element 

samt undvikande (Viberg 1987: 30). Undvikande förutsätter att man undviker vissa 

syntaktiska konstruktioner, ord, uttryck, svåruttalade vokaler eller konsonanter som 

inte finns i källspråket (L1). 

Kotsinas (2005) som undersökt sex olika invandrares talspråk i spontant tal 

framhäver att interimspråkstalare, vars språkliga resurser är begränsade, bara har 

två val: antingen att avstå från att säga något eller att ersätta de ord och uttryck som 

saknas i lexikonet. Dessa strategier kallar Kotsinas (2005) för undvikande- respek-

tive ersättningsstrategier. Bland ersättningsstrategierna som nämns i studien 

Svenska svårt finns: beskrivande parafrasering (beskrivning av olika föremål), kon-

kretisering (ett abstrakt ord ersätts med ett eller flera mera konkreta uttryck), se-

mantisk utvidgning (ett ord som fattas ersätts med ett annat ord med närliggande 

betydelse), överanvändning (när samma ord används i många sammanhang ef-

tersom inläraren har ett fattigt ordförråd), negering (när motsatser bildas med hjälp 

av inte; räknas ofta som en typ av parafras), analytisk dekomposition (t.ex. när pro-

nomen som man inte kan ersättas med uppräkning av personers egennamn), upp-

repning (överanvändning av samma ord), användning av modersmålsord (när inlä-

raren oavsiktligt blandar in ord från sitt modersmål), lån från andra språk (att av-

siktligt använda ord från andra språk som man behärskar) samt para-och extralingv-

istisk information (att använda gester och mimik för att ersätta och komplettera or-

den) (Kotsinas 2005: 37-54). 
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Det som Kotsinas (2005) kallar för undvikande- respektive ersättningsstrate-

gier kallar Faerch (1984) för reduktions- respektive genomförandestrategier 

(Faerch m.fl. 1984: 154), men till skillnad från Kotsinas (2005) och Faerch (1984) 

har Poulisse (1990) gått ännu längre och valt att dela in ersättningsstrategierna i 

begreppsliga respektive lingvistiska, vilka i sin tur inkluderar analytiska (man be-

skriver olika begrepp och listar dess karaktäristiska egenskaper genom att använda 

transparanta sammansatta substantiv och definitionsuttryck), holistiska (begreppet 

ersätts med ett relaterat begrepp, som antingen kan vara underordnat, överordnat 

eller ligga på samma hierarkiska nivå), morfologisk kreativitet (man bildar nya ord 

genom morfemtillägg till redan existerande L2-ord) och transfer (Poulisse 1990: 

60-63). I sin studie Nijmegen-projektet har Poulisse (1990) studerat nederländska 

inlärare av engelska och kommit fram till att både första- och andraspråksinlärare 

kan använda begreppsliga och språkliga strategier samtidigt samt att användningen 

av dessa strategier till stor del är uppgiftsbetingad (Poulisse 1990: 189-194).  

Ruokonen (2014) har i sin avhandling Att uttrycka det man inte kan undersökt 

finska gymnasieelevers användning av genomförandestrategier, det vill säga kod-

växling, transfer, generalisering, parafras, nybildning och kooperativa strategier i 

skriftlig kommunikation på svenska. Undersökningen har omfattat två gymnasie-

kurser, första och sjunde, och visat att eleverna på lägre språklig nivå föredrar L1-

baserade strategier medan eleverna på högre språklig nivå tar fler språkrisker, an-

vänder fler genomförandestrategier och i första hand tillämpar IL-baserade strate-

gier. Precis som i Poulisses (1990) undersökning framkom också i Ruokonens stu-

die (2014) att de olika uppgifternas utformning har påverkat valet av strategier, det 

vill säga att en av uppgifterna genererade färre inlärardrag än de två andra (Ru-

okonen 2014: 62-72). 

2.4.1 Tillfälligt lån 
 

När språket inte räcker till kan man även hämta ord och uttryck från sitt källspråk 

(modersmål) eller det andraspråk som man behärskar. Transfer, lån och kodväxling 

är exempel på element som man lånar från andra språk än målspråket. Faerch (1984) 

kallar kodväxling, bokstavlig översättning och transfer för strategier baserade på 
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modersmålet (L1-baserade strategier), som dock löper större risk för missförstånd 

(Faerch m.fl. 1984: 156-157). 

2.4.1.1 Kodväxling 

 
Vid tvärkulturell kommunikation finns det alltid en möjlighet att kodväxla mel-

lan L2 och L1 eller något annat språk. Man kan kodväxla enstaka ord, meningar 

eller tillfälligt växla mellan språk. Om läraren och eleven har samma förstaspråk 

kodväxlar de i mycket högre omfattning. ”Kodväxling visar en kunskap om språken 

- det är ju ord som passar i sammanhanget som tas in” (Ladberg 2000: 106). Det är 

dock relativt svårt att dra gränsen mellan begreppen kodväxling och lån. Lån är 

element som är såväl morfosyntaktiskt som fonologiskt anpassade till målspråket 

(Hyltenstam & Lindberg 2013: 297) medan kodväxling är fraser och satser som 

bevarar sin ursprungliga källspråksform. Faerch & Kasper (1983) kallar lån för 

foreignizing och nämner även bokstavlig översättning då man bokstavligen övers-

ätter ett ord eller uttryck till målspråket (Faerch & Kasper 1983: 46-47). Beroende 

på var i texten/samtalet man kodväxlar urskiljer man tre kodväxlingstyper: 

intrasententiell (inom en mening), intersententiell (vid meningsgränser) och tag-

kodväxling (var som helst i texten och uttrycks med utrop, påhäng och meningsut-

fyllnader). Enligt Poplack förutsätter intrasententiell kodväxling god förståelse av 

båda språkens syntax då de språken måste ha samma ordföljd i närheten av kodväx-

lingsstället (ekvivalensvillkoret) (i: Hyltenstam & Lindberg 2013: 287-289). Däre-

mot bryter resultatet av Parks undersökning mot ekvivalensvillkoret och både kod-

växling och lån förekommer vid ställen där ordföljden i koreanska och svenska skil-

jer sig. Det mest intressanta är att svenska fraser i koreanska meningar i Parks studie 

beter sig som lånord och anpassar sig till meningens huvudspråk (i: Hyltenstam & 

Lindberg 2013: 300-301). Norrby & Håkansson (2007) poängterar att lånord mest 

används av enspråkiga talare medan kodväxling används av flerspråkiga (Norrby & 

Håkansson 2007: 37).  

Ruokonens undersökning (2014) har visat att kodväxling är en strategi, vars 

effektivitet beror på mottagaren och vilket kräver minst ansträngning och är mest 

effektiv när man kodväxlar till engelska (Ruokonen 2014: 68). 
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Kodväxling och lån är en interaktionell resurs som kompetenta språkanvändare 

har nytta av när de inte känner till ett ord eller inte hittar en bra ekvivalent i L2, vill 

markera sin grupptillhörighet, status, avstånd från någon, citera någon, förstärka 

sina argument eller byta ämne (Ladberg 2000: 106-111). Precis som forskaren Lad-

berg (2000) menar Kotsinas (2005) att transfer och kodväxling ofta är medvetna 

strategier. 

2.4.1.2 Transfer 

 
Med transfer åsyftas varje typ av inflytande från modersmålet (källspråket) på 

målspråket. Transfer är en medveten kognitiv strategi som inläraren använder sig 

av för att kompensera språkliga brister. Gass & Selinker (1983) ger följande defi-

nition av transfer:” language transfer is the use of native language (or other lan-

guage) knowledge-in some as yet unclear way-in the acquisition of a second (or 

additional) language” (Gass & Selinker 1983: 372). Likheter mellan L1 och L2 un-

derlättar ofta språkinlärning och resulterar i positiv transfer/ facilitering medan 

skillnader mellan språken kan leda till inlärningsproblem som resulterar i negativ 

transfer/ interferens. Negativ transfer kan till exempel yttra sig genom att undvika 

användandet av relativa bisatser. Det är dock viktigt att kunna urskilja medvetet 

undvikande från omedveten underproduktion av en specifik L2-struktur, det vill 

säga då inläraren ännu inte lärt sig den (Abrahamsson 2013: 236-237).  

Transfer kan inträffa vid reception, produktion och även vid projiceringen. 

Transfer kan ske på den fonologiska, morfologiska, syntaktiska, pragmatiska och 

diskursiva nivån. Inläraren kan låna ord, uttryck och strukturer från L1, L2 och an-

passa dem efter antingen mål-eller interimspråket (Faerch & Kasper 1983: 46-47).  

Hur stort inflytande ens modersmål har beror på vilken språklig nivå det rör sig 

om. Modersmålet påverkar mest fonologin. Om L1 påverkar ordförråd beror på hur 

nära L1 och L2 står varandra. Man kan också se en tämligen hög L1- påverkan på 

den diskursiva och pragmatiska nivån rörande t.ex. tema-rema placering (Abra-

hamsson 2013: 242-243).  

För att transfer ska ske och för att L1- och L2-strukturer ska räknas som ekvi-

valenta bör en viss likhet mellan språken finnas. Användning av transfer kan vara 
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effektiv när L1-ord är språkligt likt L2-ord (Poulisse 1990: 195). Det mest intres-

santa är att det är små skillnader mellan språken som skapar problem för andra-

språksinläraren, exempelvis när ett andraspråksfonem får förstaspråksfonemets 

kvalitet.  

I början av andraspråksinlärningen dominerar transferfel som så småningom 

ersätts med utvecklingsfelen och till slut försvinner helt. Transferrelaterade syntax-

fel visar sig gällande senare i språkutvecklingen när L2-behärskning ökar (Abra-

hamsson 2013: 244).  

Det finns emellertid flera faktorer som begränsar modersmålets roll och före-

komsten av transfer som språklig nivå, inlärarens utvecklingsnivå, graden av mar-

kering på L2-strukturer, graden av likhet mellan L1- och L2-form, lingvistiskt av-

stånd mellan språken och sociolingvistiska faktorer (Abrahamsson 2013: 242-248). 

Om det lingvistiska avståndet mellan L1 och L2 är kort, det vill säga att de 

språken står nära varandra, är negativ och positiv transfer relativt vanlig. Transfer 

sker bara om inlärare uppfattar sitt modersmål som besläktat eller till sin struktur 

likt målspråket. Modersmålet kan också tillämpas som en källa för interferenser om 

ords betydelse, då man i sina gissningar till exempel utgår från formlika ord i sitt 

modersmål. Detta visar Kellermans studie av finska elever som lär sig engelska och 

har svenska respektive finska som modersmål. De svenskspråkiga eleverna utnytt-

jade svenskan som huvudkällan för både formlika ord och semantiska mönster me-

dan finskspråkiga elever utnyttjade svenskan för formlika ord och finskan för se-

mantiska mönster, vilket beror på distans mellan modersmålet och målspråket (i: 

Adelswärd & Davies 1990: 28-29).   

Transfer samspelar även med andra faktorer såsom graden av markering. Inlä-

rare brukar nämligen transferera omarkerade element från sitt modersmål, det vill 

säga språkstrukturer som är enklare, regelbundnare och mer semantiskt genomskin-

liga i världsspråken. Inlärningssvårigheter uppstår där L1 och L2 skiljer sig och där 

L2 är mer markerat än L1. Inlärare tenderar generellt att ersätta högt markerade 

kategorier i L2 med lågt markerade kategorier oavsett vilket markeringsförhållande 

som råder i L1. Ryska inlärare som har preverbal negationsplacering i sitt moders-

mål tenderar speciellt i början av svenskinlärningen att placera negationen inte före 
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verbet i huvudsatser då preverbal negationsplacering räknas som en omarkerad ka-

tegori. Däremot ställer inte de element som är mindre markerade i målspråket till 

några problem för inlärare (Viberg 1987: 52).  

När inläraren är fokuserad på den språkliga formen är modersmålsbaserade fel 

mindre vanliga än i inofficiella sammanhang. I mindre formfokuserade miljöer (till 

exempel bland släkt och vänner) tillåts transferanvändning fritt (Abrahamsson 

2013: 248).  

2.4.2 Innovationer och kompensatoriska uttryck 

 
Med innovationer och kompensatoriska uttryck menas element som saknar di-

rekt motsvarighet i både L1 och L2, samt inkluderar parafraser/omskrivningar, ny-

bildningar, approximationer (generaliseringar) och analytiska dekompositioner. 

När man inte kan ett ord kan man till exempel förklara det med andra ord (en vas- 

det man stoppar blommor i), hitta på ett eget ord (badkaj) eller använda ett närbe-

släktat ord som inte riktigt passar men som hjälper till att fylla en lexikal lucka 

(styrketräna istället för armhäva). Analytisk dekomposition förutsätter uppdelning 

av ord i sina semantiska beståndsdelar som därefter uttrycks med fristående ord (ha 

konflikt för gräla, promenera med hunden för rasta) (Viberg 1987: 39). Faerch 

(1984) kallar parafras, generalisering och nybildning för strategier baserade på in-

terimspråket (IL-baserade strategier) och påpekar att dessa ökar chansen att bli för-

stådd, men ställer samtidigt för höga krav på mottagaren samt att användningen av 

generaliserade strategier skapar intryck av oklarhet (Faerch m.fl. 1984: 157-158). 

Tarone till skillnad från Faerch (1984) definierar tre typer av parafraser enligt 

följande: approximationer, nybildningar och omskrivningar (i: Poulisse 1990: 23). 

Inläraren löser ett kommunikationsproblem genom att parafrasera eller om-

skriva ett ord eller uttryck. Vanligtvis är det abstrakta ord som ersätts av en konkret 

omskrivning (parafras) eller ett eller flera mer konkreta uttryck (konkretisering). 

Även Kotsinas (2005) studie visar att man ofta parafraserar och utvidgar abstrakta 

ords betydelse (Kotsinas 2005: 37).  

När man parafraserar koncentrerar man sig ofta på referentens karaktäristiska 

egenskaper och funktioner (Faerch m.fl. 1984: 157). En speciell typ av parafras är 

beskrivning med ett tillägg av negation (inte bra, inte ung). Exemplifiering kan 
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också räknas som en typ av parafras då inläraren använder det underordnade be-

greppet (en hyponym) istället för det överordnade begreppet (hyperonym). Även 

Poulisses (1990) projekt Nijmegen och Ruokonens avhandling (2014) Att uttrycka 

det man inte kan har bekräftat att parafras och generalisering är de mest effektiva 

strategierna för inlärare att använda (Poulisse 1990:194-195) (Ruokonen 2014: 65). 

Norrby & Håkansson (2007) har kommit fram till att inlärare är mer mångordiga än 

infödda talare vilket delvis kan bero på parafras (Norrby & Håkansson 2007:152). 

Generalisering innebär olika möjligheter att klara av kommunikativa problem 

i planeringsfasen. Inläraren utvidgar betydelsen av ett annat ord från L2 (semantisk 

utvidgning), vilket dock kan ske omedvetet då inläraren inte vet i vilket samman-

hang ett ord får användas. Betydelseutvidgning är enligt Kotsinas (2005) ganska 

vanlig i användningen av prepositioner, rumsbetecknade adverb och verb som be-

tecknar förflyttning och rörelse. Semantiska utvidgningar kan även ha sin grund i 

modersmålet (Kotsinas 2005: 42-43). 

Generalisering hjälper inläraren att fylla igen den språkliga luckan med de 

språkmedel som står till buds. Hen kompenserar formell reducering med övergene-

ralisering av ett annat alternativt ord som passar mindre bra i sammanhanget. Det 

kan röra sig om ett lexikalt utbyte (där det använda ordet delar tillräckligt med se-

mantiska element med det önskade ordet), approximationer (ett ord med den unge-

färliga betydelsen) och användningen av hyperonymer istället för hyponymer/ex-

emplifiering (till exempel när ordet djur får betyda en kanin) (Faerch & Kasper 

1983: 49). Vuxna inlärare, till skillnad från barn, generaliserar ofta abstrakta ord 

(Kotsinas 2005: 39). Anledningen till varför inlärare använder sig av generalisering 

är att de ännu inte lärt sig den exakta betydelsen av vissa ord och att semantiska fält 

i L1 och L2 ofta skiljer sig. Dessutom tar det tid att lära sig ord som har olika stil-

värde eller har fler betydelser i L2 än i L1.  

Även språkliga universalier i form av nukleära verb (omarkerade verb i alla 

språk, som är mest frekventa och har en central betydelse i sitt semantiska fält) som 

gå, göra, ge, se, veta, säga tenderar att favoriseras och övergeneraliseras av andra-

språkselever (Adelswärd & Davies 1990: 29). 
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2.4.3 Övergeneralisering 

 
Övergeneralisering kan tolkas som en typ av förenkling och innebär att en regel 

används för generellt (Viberg 1987: 33). Detta leder till övergeneralisering av van-

liga böjningsändelser (vännar (er), springade (sprang)) och användning av rak ord-

följd istället för omvänd ordföljd (sedan jag gick hem- sedan gick jag hem). När 

man har börjat tillämpa den omvända ordföljdsregeln kan det resultera i att regeln 

övergeneraliseras och även används i opassande sammanhang (jo, men hade han 

också en fin stor hund). Detta kan alltså förklaras med en viss utvecklingsgång: från 

en icke-användning genom övergeneralisering till så småningom en successivt dif-

ferentierad och korrekt användning (Viberg 1987: 34). Denna utvecklingsgång ge-

nomgås vanligtvis vid inlärningen av olika regler. 

Övergeneraliseringar kan även förekomma på pragmatisk nivå där en form man 

behärskar (diskurspartiklar, tilltalsord, artighetsmarkörer) överförs till nya sam-

manhang vilket kan leda till ett missförstånd och att inläraren uppfattas som alltför 

formell/informell eller artig/oartig (Norrby & Håkansson 2007: 152).  

2.4.4 Förenkling 

 
Förenkling är ett av de mest typiska dragen på tidigare stadier av språkinlär-

ningen och innebär olika slags utelämningar. Det som brukar utelämnas är böj-

ningsändelser (morfologisk förenkling: bil (ar)), satsled (syntaktisk förenkling: 

ibland regna(r) (det)), grammatiska formord (syntaktisk förenkling: är). På den 

lexikala nivån manifesterar sig förenklingen genom överanvändning av frekventa 

ord (bra, finns) och överextension/betydelseutvidgning (lexikalisk förenkling: gå 

används istället för åka). Det är värt att påpeka att förenkling på det lexikala planet 

förekommer långt efter att inläraren har erövrat sig ett ganska stort ordförråd. Det 

har visat sig att även de inlärare som har ett mer specifikt ordförråd i första hand 

använder sig av mer allmänna ord (Viberg 1987: 33). På den fonologiska nivån 

förenklar man stavelser till exempel med hjälp av vokalinskott (fonologisk förenk-

ling: belå-blå, Vibergs exempel). Inlärare tenderar att utelämna redundanta element 

(formord) som enbart har marginell lexikal betydelse.   
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Förenklingar är allmänt förekommande i inlärarspråket och kan eventuellt bero 

på att eleven inte kan uppfånga ett element i inflödet, bildar en felaktig uppfattning 

om hur användningsbart ett visst element är (bristande projicering) eller slumpvis 

missar något som hen vanligtvis kan på grund av bristande automatisering (Adel-

swärd & Davies 1990: 23). 

2.4.5 Helfraser och oanalyserade element 

 
Med helfraser och oanalyserade element åsyftas uttryck och fraser (Hur är lä-

get?, Jag vet inte) som inlärare lärt in som helhet utan möjlighet att variera dess 

struktur. Inläraren har i sin språkproduktion oftast två alternativ att välja mellan – 

antingen att använda sig av inlärda helfraser, fasta fraser och oanalyserade element 

eller bilda meningar med hjälp av mer eller mindre isolerade ordkombinationer 

(Hyltenstam & Obler 1999: 84). 

Inlärarna tenderar att isolera nya former (extraktion) i inflödet, vilket kan leda 

till att de formerna reduceras (ett skåp för en askkopp) eller att vanliga, icke-idio-

matiska fraser eller satser uppfattas som helfraser utan att eleven förstår hur de bil-

das (Adelswärd & Davies 1990: 23). 

Genom att tidigt tillägna sig helfraser kan inlärare vinna tid att bilda fullstän-

diga meningar. Den enda nackdelen är att inlärda element är fullständigt oanalyse-

rade och att inlärare ofta inte kan formulera unika yttranden samt inte ens förstår 

att hen har med en böjd ordform att göra (Viberg 1987: 37-38). Helfraser kan lätt 

identifieras då man märker fel i strukturer som annars är helt korrekta. Även vissa 

syntaxfel kan härledas från helfraser och oanalyserade element där negationspla-

cering är inlärd i ett visst sammanhang (vi har läst inte så mycket) eller där tempo-

rala verbkedjor inte påverkas av ordföljden (jag ska prata inte svenska). 

Helfrasinlärning är den optimala lösningen för nybörjarelever samt förekommer 

tidigt i L2-utvecklingen (Hyltenstam & Obler 1999: 73-80). Helfraser och oanaly-

serade element används även av L1-inlärare.  
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3. Material och metod 
 

I detta avsnitt presenteras först materialet och materialinsamlingen och därefter 

undersökningsmetoden (se avsnitt 3.3). De undersökta texterna är skrivna inom föl-

jande genrer: sammanfattning av en DN-artikel, personligt brev, reklamation, krö-

nika, novell, saga, presentation, faktauppsats etc. (se avsnitt 3.1). Undersöknings-

materialet består av sammanlagt 16 texter skrivna av 7 elever som läser SVA Grund 

(svenska som andraspråk, grundläggande kurs) respektive 6 elever som läser 

svenska på distans (Skype-undervisning). I enstaka fall bidrar en och samma elev 

med texter som representerar olika genrer (se avsnitt 3.2). 

3.1 Texterna 

 

SAS-texterna, skrivna av SVA Grund-elever (elever som läser svenska som 

andraspråk på grundläggande nivå), omfattar två sammanfattningar av en DN-

artikel, två narrativa texter om ens perfekta partner, en novell, en krönika, en saga, 

en reklamation samt en berättande text om ekonomi. De analyserade SAS-texterna 

döper jag till SAS1, SAS2 etc. 

De två sammanfattningarna av DN-artikeln Svenskar ser ner på äldre 

(www.dn.se, http://www.dn.se/insidan/svenskar-ser-ner-pa-aldre/, publicerad 

2015-03-04, hämtad 2015-03-15) är skrivna av två elever från delkurs 1. Eleverna 

fick i uppgift att skriva en kort sammanfattning av artikeln med egna ord utan att 

komma med egna åsikter om ämnet. En sammanfattning är ett återgivande av vad 

någon har hört eller läst. Båda eleverna klarade i stort sett uppgiften men glömde 

att referera till själva artikeln, skriva en rubrik och använde värderande uttryck (inte 

helt rätt, bättre atmosfer för 70-åringarna) som inte fanns med i texten. Den ena 

sammanfattningen är på 141 ord (SAS1) och blev kortare än den andra på 200 ord 

(SAS2). Den första eleven är språksvag, men trots att han har skrivit en kort text 

http://www.dn.se/
http://www.dn.se/insidan/svenskar-ser-ner-pa-aldre/
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har han fått med det mest väsentliga. Det är uppenbart i texterna att eleverna använ-

der sig av vissa ord från artikeln. 

De två narrativa texterna är skrivna av samma elever på avslutningsprovet för 

SVA delkurs 1. Uppgiften var att beskriva sin perfekta partner och vilka personliga 

egenskaper hen skulle ha. Eleverna skulle alltså skriva en berättande text med be-

skrivande inslag. Den språksvaga eleven har återigen skrivit en kortare text på bara 

88 ord (SAS3) medan den andra eleven har skrivit en text på 146 ord (SAS4). Den 

första texten, SAS3, är mindre informationsrik än den andra samt saknar tydlig dis-

position och ger inget direkt svar på frågan. Den andra texten SAS4 har tydlig dis-

position (inledning, huvuddel, avslutning) och budskap. Eleven problematiserar 

frågan, beskriver sin perfekta partner, hens personliga egenskaper samt vad som är 

viktigt i ett förhållande. I avslutningen får man även reda på att eleven ännu inte har 

träffat sin perfekta partner. Språket i båda texterna är enkelt och vardagligt. 

Sagan som eleven på delkurs 2 har skrivit (SAS 5, 396 ord) tillhör den berät-

tande genren och handlar om en italiensk familj som uppfunnit ett recept på cho-

kladkräm. Eleverna fick i uppgift att antingen skriva en egen saga eller återberätta 

en. Eleven valde att återberätta en italiensk saga. Den sagan har en tydlig disposition 

med inledning, presentation av karaktärerna, miljöbeskrivning, konflikt, konflikt-

lösning och avslutning. Texten innehåller några fasta fraser (det var en gång, det 

var svåra tider), beskrivande ord (energisk, ambitiös), handlingsverb (göra, skaffa 

sig, arbeta, kämpa), tanke- och känsloverb (älska, fundera, tro) och uppfyller på så 

sätt kraven på en svensk saga. Sagan inkluderar dialoger och språket är enkelt och 

vardagligt. 

Reklamationen som eleven på delkurs 2 har skrivit (SAS 6, 105 ord) tillhör 

subgenren formellt brev. I en reklamation beskriver man tydligt vad som har hänt, 

vad man inte är nöjd med och varför man klagar på sin vara. En reklamation brukar 

innehålla basgenrerna beskrivning, berättande och ställningstagande. Eleverna på 

delkurs 2 fick i hemuppgift att klaga på en vara eller en tjänst som de köpt. Innan 

eleverna fick skriva uppgiften hade de en genomgång av genretypiska drag och pra-

tade om Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden. Hon valde att 

klaga på en intensiv körkortsutbildning på Silverstadens Trafikskola och löste upp-

giften skickligt både språkligt och genremässigt. Brevet har en tydlig disposition 
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med avsändarens/mottagarens namn och adress, ort och datum, en ärendebeskriv-

ning, en avslutning, en hälsningsfras och en namnteckning. 

En elev från delkurs 2 har skrivit en berättande text om hur hon planerar sin 

ekonomi (SAS 7, 210 ord). Eleverna fick i hemuppgift att skriva en berättande text 

om vad det kostar att bo i Sverige och hur de planerar sin ekonomi. Det skulle vara 

en fördel om eleverna kunde jämföra livet i Sverige och i sitt hemland. Elevens text 

har både beskrivande och argumenterande inslag. I sin text redogör hon för famil-

jens inkomster och utgifter samt påpekar att det är dyrt att leva i Sverige i jämförelse 

med många andra länder. 

Novellen som eleven på delkurs 3 har skrivit (SAS 8, 286 ord) tillhör den be-

rättande genren och handlar om Adam vars största dröm att hamna på en paradisö 

uppfylldes efter att han vunnit på lotto. Ett av kursmålen på delkurs 3 är att kunna 

skriva noveller och därför fick eleverna skriva en novell som en av examinations-

uppgifterna. Novellen har en tydlig disposition med inledningen, komplikationen, 

vändpunkten och avslutningen. Avslutningen i elevens text består av en sensmoral 

att allas drömmar kan slå in. Däremot är språket i novellen bristfälligt. 

Krönikan som eleven på delkurs 3 har skrivit (SAS 9, 262 ord, se bilaga 3) 

handlar om samboskapet och fördelar med att vara sambo. Eleverna på delkurs 3 

fick i uppgift att skriva en krönika. De fick en förslagslista över ämnen som berör 

äktenskap och familj. Fakta fick de själva hämta från tidningen Forskning och fram-

steg (fof.se, http://fof.se/tidning/2010/5/relationer-i-siffror, hämtad 2015-04-01). 

Krönikan har återgivande, beskrivande och ställningstagande inslag. Eleven har 

lyckats med att skriva en krönika genom att välja ett aktuellt ämne, viktiga fakta 

och tydliga argument för att underbygga sin tes att samboskapet är bättre än gifter-

mål. Det enda misstag som eleven har gjort är att hon använt sig av ord och uttryck 

direkt från artiklarna utan att parafrasera meningarna och återge andras texter med 

sina egna ord. 

SFS-texterna, skrivna av distanseleverna, omfattar en presentation, ett person-

ligt brev, tre faktauppsatser och två sammanfattningar. De analyserade SFS-

texterna kallar jag för SFS 1, SFS 2 etc. 

En nybörjarelev fick i uppgift att skriva en kort presentation av sig själv (SFS 

1). Han skulle berätta om sin familj, sitt arbete och sina fritidsintressen. Texten 

http://fof.se/tidning/2010/5/relationer-i-siffror
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tillhör den berättande genren men saknar disposition. Eleven är nybörjare i svenska 

och därför är språket väldigt enkelt och inte alltid korrekt. Samma elev har också 

skrivit en sammanfattning av det vi pratade om på lektionerna (SFS 2, 122 ord). 

Ämnet var svenskar och svenskhet och eleven fick även använda sig av texter och 

artiklar som han tidigare läst. Sammanfattningen bryter mot genrekrav och innehål-

ler egna åsikter (Jantelagen är mer positiv och motivera svenskar att göra saker). 

Det kan man förklara med att eleven inte behärskar genren och bara i grova drag 

sammanfattar det sagda.  

En annan nybörjarelev har skrivit en sammanfattning kring ämnet bostad (SFS 

3, 164 ord). Eleven fick skriva en beskrivande text om bostadssituationen i Sverige, 

där hon återger vad som tidigare har skrivits och sagts i ämnet dels utifrån de lästa 

artiklarna och dels utifrån klassdiskussionerna. Texten har korta förklarande och 

återgivande inslag. Eleven har ett begränsat ordförråd och är i många fall tvungen 

att göra den relativt långa omskrivningen istället för att använda ett konkret ord. 

En medelnivå-elev har skrivit ett personligt brev (SFS 4, 112 ord). Efter en 

genomgång av hur man skriver CV och personligt brev fick eleven skriva ett per-

sonligt brev för tjänsten som kontorschef. Hennes brev är dock väldigt kort och 

uppfyller inte alla genrekrav. Eleven skriver till exempel ingenting om sina viktig-

aste meriter för denna tjänst och varför just hon skulle passa för arbetet. Eleven 

knyter inte heller an brevet till platsannonsens kravprofil. Brevet är ganska formellt 

och innehåller en del språkliga klichéer som jag hoppas att få höra från er snart; 

därmed söker jag tjänsten som kontorschef hos er.  

En elev på en mer avancerad nivå har skrivit en sammanfattning av samma DN-

artikel som SAS-eleverna (SFS 5). Det råkade vara så att hon under den tiden be-

fann sig i Sverige och ville besöka skolan som jag arbetade på. Hon fick vara med 

på lektionen på delkurs 1 och uppmanades följa samma skrivinstruktion som de 

övriga eleverna, det vill säga att återge ursprungstextens innehåll med egna ord, 

använda referatteknik och undvika egna åsikter. Eleven har klarat av uppgiften och 

skrivit en kort sammanfattning (95 ord) utan att avsevärt skära ner på innehållet. 

Två elever på avancerad nivå har gjort TISUS-förberedande skrivuppgifter. 

Den ena skrivuppgiften handlar om bostadsproblem (SFS 6, 467 ord) och den andra 

om distansstudier (SFS 7, 567 ord). Båda eleverna har skrivit sina texter hemma 
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och använt sig av ett inspirationsblad med frågor, nyckelord och faktauppgifter. 

Instruktionerna är hämtade från exempelprovet 2008 (se bilaga 2) och boken Avan-

cera skriv.  

TISUS-provet är ”avsett för personer med utländsk gymnasieutbildning” som 

planerar att bedriva universitetsstudier och inte har något betyg i svenska 

(http://www.su.se/svefler/tisus, publicerad 2015-11-02, hämtad 2016-10-20). I 

skrivdelen testar TISUS förmågan att kritiskt granska, resonera, argumentera och 

på ett adekvat sätt återge information, vilket även innebär att testtagaren bör be-

härska vissa basgenrer/texttyper (återgivande, ställningstagande, beskrivning, för-

klaring) och kunna skriva enkla faktauppsatser. Kravet är också att texten har en 

tydlig disposition med en kort inledning, en faktabakgrund, en längre resonerande 

och argumenterande del och en avslutning (se bilaga 1 och 2, TISUS-typprov 2008 

med inspirationsblad och instruktion). 

SFS 6 har en tydlig disposition, däremot är språket i texten lite bristfälligt. 

Slang, gamla ord och olika skrivstilar blandas i en och samma text. Eleven kan 

använda sig av faktauppgifter, analysera dem och dra egna slutsatser. 

SFS 7 har en tydlig disposition och akademisk ton. Man ser att eleven behärskar 

basgenrerna, behandlar de centrala frågorna och på ett relevant sätt använder sig av 

givna fakta. Det är också värt att påpeka att den här eleven senare har skrivit TISUS 

och fick godkänt på det. 

Texterna är olika långa och både datorskrivna och handskrivna. Detta beror på 

att SAS-eleverna för det mesta får skriva sina texter i skolan för att utesluta even-

tuellt fusk medan SFS-eleverna som studerar på distans inte har något annat alter-

nativ än att skriva sina texter hemma och maila över dem till läraren. Textens längd 

varierar (från några rader till två, tresidors handskrivna texter) vilket eventuellt kan 

bero på elevernas språknivå, vilket framgår av att eleverna på högre språknivåer 

tenderar att skriva längre texter. Den genomsnittliga textlängden är svår att avgöra 

då många texter är handskrivna. För att ge en uppfattning om texternas längd har 

jag manuellt räknat ut antalet ord i varje text. Med ord menar jag här ett antal bok-

stäver som avgränsas av mellanrum. Den största svårigheten är dock det faktum att 

vissa texter antingen är handskrivna eller inlämnade i pappersform och att antalet 

ord i dem räknades manuellt. Att en av texterna (SFS 1) jag använde mig av i mitt 

http://www.su.se/svefler/tisus
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arbete skickades i JPG-format utgjorde ytterligare en svårighet då jag inte kunde 

tyda alla ord. Det är även viktigt att anmärka att antalet ord räknades i orättade 

texter så som de var skrivna av eleverna. 

Vissa texter är autentiska och prövar elevernas kommunikativa förmåga i prak-

tiska sammanhang. Däremot ställs SAS-elever i högre grad inför verkliga skrivupp-

gifter än SFS-elever. De uppmuntras att skriva CV, personligt brev, insändare, de-

battartiklar, krönikor och referat i syfte att förbereda sig för kommande studier och 

för framtida arbete medan målet med studier i svenska som främmande språk är 

snarare att lära sig att skriva på korrekt svenska och kunna referera, argumentera 

och redogöra utan att ställa för höga krav på vilka genrer som ska behärskas vid en 

given tidpunkt.  

3.2 Informanterna 

Samtliga elever har gett sitt medgivande att delta i undersökningen. Elevernas 

namn återges inte i undersökningen och skolans namn är fingerat för att säkerställa 

anonymiteten.  

Andraspråkselever (SAS-elever) har följande fördelar framför främmande-

språkselever (SFS-elever): de undervisas i den miljö där språket talas, hör svenska 

på gatan, tv eller radio och har större möjlighet att umgås med modersmålstalare. 

Främmandespråkselever kan öva svenska på internet, åka på semester och kurser 

till Sverige alternativt gå på språkcaféer. Mina SFS-elever har också färre under-

visningstimmar i svenska jämfört med SAS-eleverna.  

Elever som läser SVA Grund har en akademisk utbildning från sitt hemland, 

har avslutat SFI-utbildningen och planerar att studera eller arbeta i Sverige. Några 

av dem har redan fått arbete i Sverige. De läser SVA delkurs 1 (kväll) och 2 och 3 

(dag). SVA Grund-paketet (namnet på själva kursen svenska som andraspråk på 

grundläggande nivå) sträcker sig under 18 veckor och är uppdelat i sexveckorspe-

rioder. SVA Grund motsvarar ungefär nivån för åk 7-9 i grundskolan. Texterna som 

jag har granskat är skrivna på slutprovet samt under själva delkurserna. Skriftliga 

instruktioner som eleverna fick av sina lärare och i läroboken På G finns tillgäng-

liga. 
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De sju elever som läser SVA Grund består av fem kvinnor och två män som är 

i åldern 27 till 39 år. Männen går på delkurs 1 och har skrivit texterna SAS1- SAS4. 

Kvinnorna går på delkurs 2 (texterna SAS5- SAS7) och delkurs 3 (SAS8- SAS9). 

De SFS-elever som ingår i undersökningen är endast mina elever. De har en 

akademisk utbildning och studerar svenska på distans. De har individuella läropla-

ner och studerar svenska i olika syften. Muntliga instruktioner som eleverna har fått 

under kursens gång finns dokumenterade i mitt planeringsunderlag. Undersök-

ningsgruppen på sex elever är heterogen och består av både nybörjare och mer eller 

mindre avancerade språkinlärare. 

SFS-eleverna har nästan samma ålder (27-40 år) som SAS-eleverna. Gruppen 

består av tre kvinnor och tre män. En man och en kvinna är nybörjare och har bi-

dragit med texterna SFS1-SFS3. Texten SFS4 är skriven av en kvinna på medelnivå 

medan de återstående texterna SFS5-SFS7 är skrivna av tre avancerade språkinlä-

rare, en kvinna och två män. 

3.3 Undersökningsmetoden 

  

I denna undersökning används både kvantitativa och kvalitativa metoder. Fokus 

ligger på kvalitativa metoder då jag beskriver och exemplifierar de förekommande 

inlärardragen. Undersökningen har genomförts genom närläsning och analys av de 

insamlade texterna. Texterna är slumpvis utvalda men tanken var att samla in texter 

från elever som befann sig på olika språknivåer respektive delkurser. Texterna har 

samlats in på den skola där jag arbetade (Kompetens AB är en skola som undervisar 

i svenska som andraspråk i Stockholmstrakten) samt på de SFS-kurser som jag un-

dervisade i. Hela undersökningsmaterialet har lästs noggrant och analyserats. 

Undersökningsvariablerna är valda utifrån tidigare studier som har genomförts 

inom samma ämne och dess relevans för denna uppsats syfte.  

Inom denna undersökningsram avser jag att undersöka följande inlärardrag: 

 Tillfälligt lån (kodväxling, bokstavliga översättningar, lån) 

 Parafras 

 Generalisering/överanvändning 
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 Övergeneralisering 

 Förenkling 

 Helfrasanvändning 

Med inlärardrag avser jag de drag (icke-målspråksenliga former) som präglar 

inlärarspråket på olika språknivåer som morfologi, syntax eller lexikon. Inlärarsprå-

ket är elevens egen version av målspråket vars egna regler ofta avviker från den 

språkliga normen.    

Med kodväxling åsyftar jag att man växlar mellan två språk antingen inom en 

mening (It is up to you om du vill eller inte vill komma ikväll) eller vid frasgränser 

(Jag kan inte förstå varför han inte hör av sig. Boys are really strange). Till kod-

växling räknar jag bara fraser och satser som morfosyntaktiskt inte är anpassade till 

målspråket, det vill säga att de bibehåller syntax och morfologi från det ursprung-

liga språket.   

Som transfer räknar jag de fall när eleverna överför ord eller uttryck från första-

språket (L1) eller ett annat främmande språk och anpassar dem efter målspråket. 

Transfer yttrar sig vanligtvis i lån och bokstavlig översättning. 

Med lån menar jag enskilda ord som lånats in från ett annat språk och på något 

sätt (morfologiskt, fonologiskt) anpassas till målspråket, exempelvis det ryska ordet 

matrjosjka-matrjosjkor (en delbar rysk trädocka). I det fallet böjs och stavas ordet 

matrjosjka på ett svenskt vis. Som bokstavlig översättning räknar jag de fall när 

inläraren gör ord för ord översättning från sitt modersmål till källspråket (när motta 

beslut används istället för att fatta beslut) utan att fullt ut behärska fasta ordkombi-

nationer, så kallade kollokationer. 

Eftersom det förefaller svårt att urskilja begreppen kodväxling och transfer och 

med tanke på Parks undersökning (i Hyltenstam & Lindberg 2013: 298, svensk-

koreansk kodväxling) som visat att även fraser och meningar kan vara integrerade 

i målspråket har jag bestämt mig för att slå ihop de två begreppen till tillfälligt lån. 

Med tillfälligt lån avser jag i det här fallet alla språkelement som lånats in från L1 

eller ett annat språk och används av inlärare just i skrivögonblicket för att fylla 

eventuella språkluckor.  

Med parafras avser jag när inläraren saknar ett ord eller uttryck och beskriver 

samma sak fast med andra ord (ett ställe där barn föds-BB). Resultatet blir ofta 
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långa omskrivningar och parafraseringar som tar tid och plats men bidrar till den 

gemensamma förståelsen. Som parafras räknar jag också de fall när inläraren bildar 

motsatser till adjektiv och substantiv med hjälp av negationen inte (Det är inte bra, 

där inte bra används i bemärkelsen dåligt).  

Med generalisering åsyftar jag att inläraren ersätter ett ord som hen inte kan 

med ett annat ord som ligger nära i betydelsen men genomgår en semantisk utvidg-

ning (när ordet mässa används i bemärkelsen konfirmation). Semantisk utvidgning 

innebär att ett ord får en bredare betydelse än vad det vanligtvis har i målspråket. 

En vanlig betydelse av ordet mässa är en kyrkogudstjänst men eleven utvidgar dess 

betydelse till konfirmation, som i vanliga fall betecknar en speciell dopceremoni 

med en välsignelsehandling som utgör en bekräftelse på att man blir kristen. 

Med övergeneralisering menar jag att inläraren använder en regel även där den 

inte borde användas (han sovade, där eleven använder en vanlig Preteritum-ändelse 

de när verbet sova egentligen är ett oregelbundet verb: sova-sov-sovit) eller när 

samma ordföljdsregel tillämpas både för huvudsatser och för bisatser (Vi kan göra 

det när vill vi istället för Vi kan göra det när vi vill). 

Som förenkling räknar jag alla former av utelämningar. Det kan till exempel 

röra sig om att inläraren utelämnar formord (hon är_bästa, där den bestämda arti-

keln den är utelämnad), böjningsändelser (två kompis_, där pluraländelsen ar sak-

nas) eller bryter mot inversionsregeln (imorgon jag kommer inte istället för imorgon 

kommer jag inte).  

Med helfrasanvändning avser jag att inläraren använder fraser och uttryck 

utan att analysera dess struktur (Hur är läget? Läget är bra). I det fallet förstår 

inte inläraren vad ordet läget betyder och att hen inte kan använda det som subjekt 

i den bemärkelsen utan istället måste använda sig av det formella subjektet det 

(Det är bra). Inläraren förstår inte heller att om man säger att läget är bra betyder 

det att något (lägenheten, huset) är bra situerat i området eller att situationen är 

bra.  
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4. Resultat 

I det här kapitlet introduceras analysen och resultaten av undersökningen. In-

ledningsvis beskrivs resultaten och exempel ges på varje enskilt inlärardrag (av-

snitt 4.1-4.6). Därefter presenteras de kvantitativa resultaten av förekomsten av 

olika inlärardrag per grupp och nivå (avsnitt 4.7). I slutet av kapitlet jämförs resul-

taten inom och mellan de två grupperna, det vill säga SFS-elever och SAS elever 

(avsnitt 4.8). 

De undersökta inlärardragen som tillfälligt lån, parafras, övergeneralisering, 

förenkling och helfras förekommer i alla 16 texter. SFS-texterna visar på högre fö-

rekomst av olika inlärardrag än SAS-texterna. Vad detta kan bero på diskuteras i 

kapitel 5.  

4.1 Tillfälligt lån 

  

Till tillfälligt lån räknar jag som nämndes tidigare samtliga fall där eleverna 

använder sig av kodväxling, lån och bokstavlig översättning. Nedanför analyseras 

och exemplifieras de mest intressanta förekomsttillfällena inom varje enskild elev-

grupp. 

4.1.1 Tillfälligt lån i SAS-texter 

 
Av de 9 texter som är skrivna av SAS-elever innehåller samtliga texter utom 

SAS9 belägg på någon av de tre undersökta inlärardragen. Däremot finns det enligt 

min definition inga fall av kodväxling i någon av SAS-texterna. Även om eleverna 

växlar till engelska handlar det om enstaka ord som de generellt sett anpassar till 

svenska både vad gäller stavning och böjning.  

Majoriteten av SAS-eleverna använder sig sällan av lån utan av bokstavlig 

översättning. Min uppfattning är att det oftast är svårt att helt frigöra sig från mo-

dersmålet. Av den anledningen tror jag att man ofta går via sitt modersmål eller ett 

annat främmande språk som visar likheter med L2 (målspråket) innan man fullt ut 

behärskar det. Eftersom samtliga elever är inlärare och ännu inte lärt sig svenska 
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kollokationer översätter dem ord och uttryck rakt av. Denna uppfattning bygger på 

min egen erfarenhet som andraspråkstalare och SFI- och SAS-lärare. 

Nedan följer ett exempel från SAS3-texten, som är skriven av en nybörjarelev 

på delkurs 1: När man blivit äldre man tänk om* framtiden. 

Eleven berättar här om hur viktigt det är att ha en familj. Det sista uttrycket i 

meningen tänk om framtiden är direktöversatt från ryskan. Översättningen i sig är 

korrekt men den använda prepositionen om bör ersättas med på. Prepositionen om 

utgör en direkt översättning av den ryska prepositionen o. Felaktig användning av 

preposition, tempus och utebliven inversion stör dock inte förståelsen. 

Samma elev skriver i sin sammanfattning av en DN-artikel (SAS1) om hur 

svenskar ser på de äldre: 

I Sverige är bättre atmosfer för 70-åringarna än i Mellanöstern. Den visas fors-

karna fråm* Worlds values survey. 

Ordet fråm i exemplet ovan skulle kunna tolkas antingen som ett lån från eng-

elskan eller som ett skrivfel. Att ordet skulle vara ett lån från engelskan är mindre 

sannolikt då från tillhör de vanligaste prepositionerna i svenskan. Om man ändå 

väljer att tolka den som ett lån ser man den ortografiska anpassningen till svenskan 

genom användandet av vokalen å istället för o.  

En annan elev som också studerar på delkurs 1 använder sig av bokstavlig över-

sättning i sin sammanfattning av samma DN-artikel (SAS2). 

Familjer med bakgrund i Mellanöstern brukar ge mer respekt till* de äldre.  

Eleven har direktöversatt uttrycket davat/pridavat uvazjenie alternativt uvazjat 

från ryskan. Trots att den svenska motsvarigheten snarare skulle vara visa större 

respekt mot/respektera de äldre förstår läsaren vad skribenten menar. Det som kom-

mer efter i texten förtydligar ytterligare själva budskapet: Det stämmer därför att 

20-30 procent av invånare i Yemen, Libien och Kuwait svarar att 70-åringar har 

en extremt hög status. 

Exemplet nedan visar att eleven inte  känner till den sammansatta konjunkt-

ionen varken... eller och översätter det ryska uttrycket ni...ni rakt av till svenska.  

I slut verkar det som svenskar tycker bäst om de som är inte* för unga och inte* 

för gamla (SAS2). 

Det uppstår dock inga problem i förståelsen på grund av de olika språkfelen.  
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Samma elev använder sig återigen av bokstavlig översättning i sin SAS4-text 

där han berättar om sin perfekta partner. 

Om man kan inte komma överens är det bra att inte vara envis och kunna 

stanna lugn* och vänlig och fortsätta hitta lössningen. 

Uttrycket stanna lugn och vänlig, som är direktöversatt från ryskan ostavatsja 

spokojnym i druzjeljubnym används i betydelsen fortsätta vara lugn och vänlig. Den 

svenska mottagaren skulle i det fallet förmodligen inte heller ha några problem med 

att förstå meningen eftersom sammanhanget i meningen underlättar förståelsen.  

Så fort* har jag träffat många sådana tjäjer. Tyvär inga av dem trodde att jag 

var en perfekt partner för henne (SAS4).  

Den andra meningen visar exemplet på bokstavlig översättning från engelska 

so far som använts i bemärkelsen än så länge, vilket förtydligar att eleven har träffat 

många bra tjejer men att han än så länge inte träffat den rätta.   

En elev från delkurs 2 använder sig också av lån från engelskan i sin SAS6-text 

där hon reklamerar sin körkortsutbildning: 

Den 27 january* 2015 betalade jag 12 750 SEK och började hos er en 14 da-

gens intensivkörutbildning med gratis boende i ett vandrarhem.  

Ordet january i meningen ovan är exempel på lån från engelskan som är an-

passat efter svenskan genom användningen av den bestämda artikeln den vilket ut-

gör ett av sätten att ange datum i svenskan. Eftersom Sverige för länge sedan antog 

de internationella månadsnamnen vållar det inga svårigheter att förstå ordet. 

På den sjunde dagen fick jag feber och åkte hem med pneumonia*. 

I denna mening ersätter eleven ordet lunginflammation med det engelska ordet 

pneumonia. Ordet pneumonia visar ingen morfologisk eller fonologisk anpassning 

till svenskan utan står i naken form i meningen. En möjlig tolkning skulle kunna 

vara att pneumonia är exemplet på kodväxling, vilket i detta fall bryter mot en given 

definition att ”kodväxling innefattar fraser och uttryck som morfosyntaktiskt inte 

är anpassade till målspråket” (Hyltenstam & Lindberg 2013: 297). Anledningen till 

att jag har valt att tolka detta fall som tillfälligt lån av den latinska termen pneumo-

nia är att alla känner till begreppet som eventuellt inte behöver någon anpassning 

till målspråket. 
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En annan elev på delkurs 2 berättar om sin ekonomi och använder sig av bok-

stavlig översättning: 

Vi unnar sig ingenting onödig så vi har pengar för livet*. Det är ju viktigast att 

ha pengar till bostad och mat (SAS7). 

Eleven har direktöversatt uttrycket imet dengi na zizn från ryskan. Uttrycket så 

vi ha pengar för livet används i betydelsen så att vi har pengar att leva på. Själva 

uttrycket pengar för livet används då och då men det uttrycket kan inte förekomma 

tillsammans med verbet har. Det är lätt att förstå vad skribenten menar då den ef-

terföljande meningen utgör en förklaring till vad det innebär att ha pengar att leva 

på, det vill säga att kunna köpa mat och betala hyran. 

I SAS8 använder sig en elev på delkurs 3 också av bokstavlig översättning. 

Nedanstående exempel är taget ur novellen om en paradisö bland Kanarieöarna.  

Han namn var Adam. Detta namn ofta träffa i Bibeln* som han ofta läsa innan 

sömn.  

Trots stora brister i grammatik och användningen av bokstavlig översättning 

kan eleven göra sig förstådd. Här spelar givetvis kontexten en central roll för för-

ståelsen varav läsaren inser att eleven hänvisar till de bibliska namnen Adam och 

Eva. Eleven har översatt rakt av från ryskan: Eto imja chasto vstrechaetsja v Biblii, 

kotorju on chasto chital pered snom medan den mest korrekta översättningen nog 

vore Detta namn kan man stöta på i Bibeln som han ofta läste innan läggdags.  

4.1.2 Tillfälligt lån i SFS-texter 

 
Av de 7 texter som är skrivna av SFS-elever innehåller 3 texter exempel på 

några av de undersökta inlärardragen. Precis som i fallet med SAS-texterna finns 

det inga belägg på kodväxling.  

Det förekommer väldigt få belägg på lån i elevernas texter som dock visar på 

en relativt stor förekomst av bokstavliga översättningar. Det är ännu lättare för 

SFS-elever att råka ut för fel när de inte vet vilka ord som har en tendens att upp-

träda tillsammans. SFS-elever har svårare att lära sig kollokationer av den anled-

ningen att de inte lika ofta exponeras för svenska språket som SAS-elever och bör 

därför pröva sig fram för att se vilka översättningsalternativ som fungerar. 

En nybörjarelev berättar om bostadssituationen i Sverige: 
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Regeringen lovar att hitta något beslut*. Men ny människor behöver väntar i 

bostadskö, ibland väntar de i flera året (SFS 3) 

Exemplet ovan kan ses som brott mot regeln om fasta kollokationer. Uttrycket 

hitta beslut finns inte i svenskan och ett bättre och mer korrekt val av uttryck hade 

naturligtvis varit: hitta någon lösning. Eleven känner inte till uttrycket och löser 

problemet genom att översätta det ryska uttrycket najti kakoe-to resjenie. Problemet 

är att där svenskan har två ord beslut och lösning har ryskan bara en motsvarighet 

resjenie. Fatta beslut och hitta en lösning på något, som man säger på svenska, är 

de fasta fraser som eleven ännu inte lärt sig. Eftersom skribenten skriver om bo-

stadsbristen i Sverige kan man förstå meningen som att hon menar att bostadspro-

blemet måste lösas av staten.  

De kan inte köpa bostad, men de kan inte hitta hyresrätt också*.  

När det gäller exempel två kan man tydligt se att eleven är omedveten om regeln 

som säger att när det tillkommer något till en nekande sats använder man inte heller 

och att det mest korrekta här borde vara: De kan inte köpa en bostad, men de kan 

inte heller hitta en hyresrätt. Eleven kan inte den regeln och bygger därför upp 

meningen genom sitt modersmål. 

En annan elev på avancerad nivå använder bokstavlig översättning och lån på 

följande sätt, när han skriver om bostadsbristen i svenska respektive ryska storstä-

der och vad som kan vara orsaken till den: 

Regeringen försöker lösa problemet genom att anta olika lagar* som reglerar 

sfären*, men problemen stannar kvar (SFS6). 

Eleven verkar ha översatt det ryska uttrycket prinimat razlichnye zakony till att 

anta olika lagar, men i detta sammanhang skulle stifta olika lagar som reglerar 

bostadsmarknaden vara ett mer korrekt översättningsalternativ. Eleven tvingas hitta 

kreativa lösningar för att fylla i sina lexikala luckor genom att översätta varje ord 

separat på ett sätt som inte låter naturligt på svenska och låna in ett ryskt ord sfera, 

vars stavning fått anpassa sig till den svenska stavningen. Exemplet skulle även 

kunna tolkas som en generalisering av ordet sfären som används i bemärkelsen ett 

skikt, till exempel stratosfär. Jag har dock valt att tolka detta fall som lån eftersom 

ordet sfera låter likadant på ryska och täcker betydelsen verksamhetsområde vilket 
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dessutom inte utgör ett basordförråd i svenskan. Förståelsen försvåras av flera inlä-

rardrag som står tätt inpå varandra men sammanhanget underlättar mottagarens 

tolkning av texten. 

Men även i Sverige finns det några problem som associeras med frågan* ”Bo-

ende”. 

Även om man kan höra associeras med frågan användas skulle har med boen-

defrågan att göra vara ett mer korrekt uttrycksval. Eftersom det eleven menar här 

är att dessa problem förknippas med boendefrågan blir det fel att skriva associeras 

när han inte har för avsikt att prata om ens associationer.  

En annan elev på avancerad nivå skriver i SFS7: 

Utbildningen ska stanna mångsidig*! 

Ordet stanna får inte kombineras med olika adjektiv i bemärkelsen fortsätta 

vara, däremot går det på ryska utmärkt att skriva ostavatsja mnogostoronnim. I 

detta sammanhang skulle man snarare kunna använda ska vara mångsidig.  

4.2 Parafras 

  

Parafras, generalisering, helfraser och förenklingar är drag som grundar sig 

på inlärarspråket (IL-baserade inlärardrag) medan kodväxling, transfer och lån 

(tillfälliga lån) grundar sig på modersmålet (L1-baserade drag). Till parafras räknar 

jag när eleven saknar ett ord i lexikonet och gör en enkel beskrivning av det fast 

med andra ord. 

4.2.1 Parafras i SAS-texter 

 
Av samtliga 9 SAS-texter innehåller endast en text exempel på parafras. I 

SAS1-SAS4 och SAS8-SAS9 som är skrivna av elever på delkurs 1 och 3 finns det 

inga belägg på parafras. Det är bara en elev på delkurs 2 som använder sig av para-

fras. För en närmare beskrivning av vad detta kan bero på se kapitel 5 där under-

sökningsresultatet diskuteras. 

I SAS7 som handlar om hur eleven och hennes familj planerar sin ekonomi 

förekommer tre fall av parafras:  
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Det gäller alla utgifter per månaden*. 

Därför att planera ekonomi i min familj är inte svårt*. 

Vidare finns många inte så stora summor av utgifter*, t.ex. förbrukningsvaror 

och internet. 

Eleven använder sig av långa omskrivningar istället för att undvika dem till 

förmån för mer precisa ord som månadsutgifter, lätt och små utgifter. På så sätt 

fyller eleven sina lexikala luckor, får fram sitt budskap och underlättar mottagarens 

förståelse. 

4.2.2 Parafras i SFS-texter 

 
Av de 7 texter som är skrivna av SFS-elever innehåller 2 texter belägg på pa-

rafras. De två elever som använder sig av parafras har ordförråd som inte riktigt 

räcker till för att lösa den skriftliga uppgiften. Båda eleverna beskriver bostadssitu-

ationen i Sverige med den enda skillnaden att den ena har skrivit en sammanfattning 

av ämnet bostadsproblem (SFS3) medan den andra har skrivit en TISUS-

förberedande uppgift (SFS6). 

En nybörjarelev saknar specifika ord för att beskriva bostadsproblematiken i 

Sverige.  

Det finns många problemen i Sverige med bostad*. 

Men det är brist på bostad*. 

Det finns bostad som byggs ny*, alla hoppas att det ska hjälpa (SFS3). 

Begrepp som bostadsproblem, bostadsbrist och bostadsrätter saknas alltså i 

den första elevens ordförråd, men hon lyckas förmedla budskapet med hjälp av pa-

rafras. I de två första fallen saknas det sammansättningar som består av samma sorts 

ord som hon använder medan det i sista fallet rör sig om en lexikal lucka. 

En elev på avancerad nivå använder sig också av parafras (SFS6): 

Nästan hundra tusen människor står i bostadsköerna bara i Stockholm. I Gö-

teborg är situationen inte alls bättre*: år 2002 fanns endast cirka 160 lägenheter 

till omedelbar uthyrning. 

I första exemplet ovan konstaterar eleven det faktum att bostadssituationen i 

Göteborg är sämre än i Stockholm. Det går dock inte att veta om han ville uttrycka 
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sig lite försiktigare eller om han verkligen saknade komparativformen för adjektiv 

dålig.   

Ta, till exempel Sankt Petersburg, där jag bor och där proportionen av dem 

som föddes i staden* minskar hastigt i jämförelse med de som flyttade hit*. 

I stället för att ha långa omskrivningar i andra exemplet skulle man kunna er-

sätta dessa med stadsfödda och nyinflyttade.  Här handlar det inte om att förtydliga 

budskapet i meningen utan snarare om att komprimera den.   

Om man googlar på boendeformer i Sverige, ska man hitta på minst 16 olika 

typ av boende* från så kallade bokaler till äldreboenden och ägarlägenheter. 

I tredje exemplet saknar eleven sammansättningen boendetyper vars bestånds-

delar (boende, typ) hjälper honom att fylla i sin lexikala lucka. 

4.3 Generalisering 

 

Både SAS- och SFS-eleverna använder sig i relativt stor utsträckning av gene-

ralisering eftersom deras inlärarspråk är under ständig förändring under inlärnings-

tiden samt att de inte alltid behärskar ett ords hela betydelseomfång.  

4.3.1 Generalisering i SAS-texter 

 
Samtliga SAS-texter innehåller belägg på generalisering. Däremot förekom-

mer ytterst få exempel på generalisering i SAS1-SAS2. Detta är inte förvånande 

med tanke på uppgiftens formulering. Uppgiften bestod i att med egna ord samman-

fatta en DN-artikel men eleverna kunde ändå ta vissa ord och uttryck från texten 

utan att kopiera den. Detsamma gäller för SAS9 där eleven fick skriva en krönika 

med hjälp av fakta från tidskriften Forskning och framsteg.  

En elev på delkurs 1 skriver i sin sammanfattning (SAS1): 

I Sverige är bättre atmosfer* för 70-åringarna än i Mellanöstern. 

Även om ordet atmosfär har en helt annan betydelse än levnadsvillkor förstår 

man utifrån kontexten vad skribenten menar eftersom han tidigare i texten skriver 

att 70-åringarna är dem som uppskattas mest i Mellanöstern. 

Samma elev skriver i SAS 3: 
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Fru och make och barn är framtiden, nästa steg i våra livet. Jag tror* att familj 

är framtiden. Jag önskar att vi alla hade kunnat få barn. 

I detta exempel generaliserar eleven verbet tro medan han förmodligen är ute 

efter verbet tycker. När man uttrycker sin åsikt på svenska och är säker på det man 

säger bör man använda verbet tycka. 

Den andra eleven från delkurs 1 använder sig också av generalisering: 

Hur man ser ut är också lite viktigt men inte övergripande*.  

Man förstår budskapet mycket väl men det korrekta ordvalet skulle antingen 

vara väsentligt eller avgörande. Mottagaren kan utifrån kontexten gissa att eleven 

menar att hur man ser ut är ganska viktigt men inte hela världen.  

En elev på delkurs 2 generaliserar användningen av verbet smörja och skriver 

följande: 

Han kom tillbaka med mycket bröd och började han att smörja chokladen* på 

brödskivorna och sålde till folket (SAS5). 

Verbet smörja generaliseras här och används i bemärkelsen breda på/smöra. 

De två verben smöra och smörja är ganska lika vad gäller uttal och stavning och 

därför lätta att blanda ihop. Däremot är betydelseskillnaden mellan de här verben 

för stor för att man ska kunna använda dem synonymt. Den betydelseskillnaden 

märks först senare i inlärningsprocessen när man lär sig att man smörjer händerna 

med handkräm men däremot brer chokladsmör på mackan alternativt smör mackan 

med chokladkräm.   

En annan elev på delkurs 2 generaliserar orden internet och summa i SAS7: 

Vidare finns många inte så stora summor av utgifter, t.ex. förbrukningsvaror 

och internet*. 

I första exemplet är det naturligtvis bredband som eleven betalar för.  

Medan Internet syftar på det man har tillgång till när man surfar syftar bredband 

på själva internetuppkopplingen.  

Den största utgiften i månaden är förstås hyra. Vi kan inte påverka den sum-

man*. 

I andra fallet används ordet summan för generellt när eleven snarare berättar 

om vanliga månadskostnader där den ena är hyran och den andra är mat och det är  

den kostnaden som eleven inte kan påverka. 
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En elev från delkurs 3 använder sig också av generalisering i SAS8: 

En gång när Adam gick hem köpte han en lott som inte hoppas att vinna. Priset* 

var en resa till en av de vackraste öarna i världen. Han torkade* som vanligen den 

dolda delen av lotten och kunde inte tro sina ögon.   

Att eleven refererar till spelvinsten och att han skrapade lotten förstår vi utifrån 

kontexten. Det är också lätt att härleda från texten att Adam har köpt en skraplott. 

Då det märks att eleven har svårt att uttrycka sig och därav är tvungen att använda 

sig av de vanligaste orden undrar man om generalisering är enda sättet för henne att 

föra fram sitt budskap. I egenskap av lärare i svenska som andraspråk vet jag att 

överanvändning av kärnverb (de mest grundläggande verben som man först lär sig) 

som torka är vanligt förekommande speciellt i början av språkinlärningen eftersom 

språkkunskaperna ännu inte är särskilt fulländade. Fallet med ordet pris kunde även 

tolkas som bokstavlig översättning av det ryska ordet priz som även används i be-

märkelsen att vinna det stora priset på lotto. Det är inget fel att säga att priset var 

en resa men då får ordet priset en mer allmän betydelse som snarare refererar till 

en tävling än till vinsten på lotto. 

Den andra eleven på delkurs 3 skriver om en kyrkvigsel men kan inte hitta rätt 

ord (SAS9): 

Bröllopskläder, ringar, bröllopsmässa*, bröllopsmiddag kostar cirka 200-400 

tusen kronor. 

Fin mässan*, varför inte! 

Med bröllopsmässa, mässa menar förmodligen eleven en kyrklig vigsel ef-

tersom hon använder ordet mässa som snarare syftar på en kyrklig vigselceremoni 

än på en borgerlig bröllopsceremoni. I detta fall är mässa hyperonym (överordnat 

begrepp) till kyrkvigsel som är hyponym. Därmed är det lättare för eleverna att an-

vända sig av mindre specifika begrepp som hyperonymer än hyponymer.  

Det finns emellertid även ett annat intressant exempel i elevens krönika: 

Kärlek är den saken som gör människor lyckliga inte stampel* att man gifter. 

För en rysktalande person råder troligtvis inga tveksamheter om att ordet stam-

pel är felstavat och syftar på att man får sitt pass stämplat när man gifter sig i Ryss-

land vilket är svårt för en svensk att förstå som bara får sitt vigselbevis. Det kan 
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också vara så att eleven känner till ordet stamp som används för att stämpla doku-

ment vars betydelse hon generaliserar, men för att förstå budskapet i det här exemp-

let krävs det ändå att mottagaren delar samma kulturella bakgrund som skribenten.  

4.3.2 Generalisering i SFS-texter 

 
Av de 7 SFS-texterna innehåller 4 texter exempel på generalisering. Att det 

inte finns några generaliseringar i SFS1, SFS3 och SFS5 kan bero på texternas äm-

nen. Eftersom ämnet var bekant för eleverna samt att de i SFS3 och SFS5 hade 

artiklarna som stöd fanns det inget behov av att använda sig av avancerade ord eller 

generalisera bekanta ords betydelse (för vidare diskussioner se nästa kapitel). 

I SFS 1 skriver en nybörjarelev: 

De lever* utan stad på landet. 

Man förstår vad eleven menar men det korrekta ordvalet skulle vara bor, ef-

tersom verbet lever betecknar människans fysiska existens, det vill säga att man 

lever och inte är död. Här generaliserar eleven användningen av verbet leva som 

används i bemärkelsen De bor på landet utanför staden. 

En elev på medelnivå skriver i SFS 4: 

Jag är en organiserad person, jag är också social och konfliktfri*. 

I detta exempel generaliserar eleven ordet konfliktfri. Här prövar hon förmod-

ligen sin hypotes och tror att man även kan säga konfliktfri om en människa, men 

när man pratar om en person som har lätt att kompromissa skulle det vara mer kor-

rekt att säga en kompromissande eller diplomatisk person.  

En elev på avancerad nivå skriver i SFS 6: 

Anledningarna till varför halva riket* väljer att bo i storstäderna är många och 

ligger inom- och utomlands. 

I första exemplet använder eleven ordet riket i betydelsen halva landet. Ordet 

rike är den gamla benämningen på ett landområde som historiskt hade en monark 

och bestod av flera administrativa delar, det vill säga landskap, provinser (Svearike, 

Ryska riket). Att eleven är ute efter ordet land blir tydligt av kontexten där eleven 

jämför Rysslands bostadspolitik med Sveriges bostadspolitik: Riket demonstrerar 

tendenserna som är typiska för nästan alla nationer värld omkring /…/ Men svenska 
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myndigheter verkar vara mer flexibla än ryska i denna fråga… . Ett ytterligare be-

lägg för att eleven tenderar att generalisera ordet rike är att han ofta under lektion-

erna använt sig av detta ord i betydelsen landet. 

Nya invånare som strömmar in, inklusive invandrare, fyller upp städerna, vad 

leder till ännu mera problem med boende. Trångboddhet, kriminalisering, trafik* 

behöver kämpas* förstås. 

I andra exemplet finns det ingenting i den kringliggande kontexten som visar 

vad ordet trafik betyder. En möjlig tolkning skulle kunna vara trafikproblem då 

eleven skriver att nya invånare strömmar in, vilket kan leda till trafikproblem och 

olyckor på grund av överbefolkning och trafikstockningar. Det som även försvårar 

förståelsen är att två generaliseringar står bredvid varandra eftersom eleven senare 

i meningen generaliserar användningen kämpas till att betyda bekämpas. Att ordet 

trafik står bredvid ordet kriminalisering gör det svårt att bedöma vilken betydelse 

begreppet kan tänkas få i texten: trafikproblem eller trafficking (människohandel). 

Något som talar emot denna tolkning är att varken Sverige eller Ryssland har stora 

problem med trafficking. 

 Också hör till saken att varje fjärde Malmöbo vid 20-årsåldern orkar* inte att 

skaffa sig egen bostad. 

I tredje exemplet generaliserar eleven användningen av verbet orka. Man för-

står utifrån kontexten att eleven menar att var fjärde Malmöbo i 20-årsåldern inte 

har råd att skaffa sig en egen bostad. Fallet skulle också kunna tolkas som bokstav-

lig översättning av det ryska uttrycket ne v sostojanii vilket även innefattar att man 

inte har ekonomiska resurser för att köpa något.  

En annan elev på avancerad nivå skriver i SFS7: 

Jag tror* att distansutbildning passar väldigt bra för korta kurser inom på-

byggnadsutbildning. 

Precis som i fallet med SAS-eleven i SAS3 generaliserar SFS-eleven i SFS7 

användningen av verbet tro. Även om verbet tro uttrycker något som man inte är 

säker på förstår man att skribenten uttrycker sin egen åsikt och borde ersätta verbet 

tro med tycka.  
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Jag tror att det finns en del människor som har svårt att studera på distans, 

speciellt* att studera på nätet. 

I ovanstående exempel generaliserar eleven ordet speciellt som används i bety-

delsen i synnerhet, särskilt. Eleven menar att vissa har svårt att studera på distans 

men de har ännu svårare för internetbaserade utbildningar. Inläraren tycks vara 

omedveten om att ordet speciellt betyder någonting extraordinärt eller till och med 

konstigt och känsligt: Det kommer att bli speciellt att spela inför tidigare hemma-

publik (GP:8/3/2015). I tidningsexemplet är också ordet speciellt dubbelbottnat i 

och med att det är speciellt (känslomässigt) för spelaren att komma tillbaka inför 

sin tidigare hemmapublik men också speciellt (konstigt) att spela mot sitt gamla 

lag.  

4.4 Övergeneralisering 

 

Både SAS- och SFS-eleverna har problem med negations- och adverbplacering 

i svenska bisatser samt adjektiv och dess komparativformer och övergeneraliserar 

därför reglerna för negations- och adverbplacering i huvudsatser och regelbundna 

komparativformer av adjektiv.  

4. 4. 1 Övergeneralisering i SAS-texter 

 
Av de 9 SAS-texterna innehåller 5 texter belägg på övergeneralisering. Däre-

mot finns det inga exempel på övergeneralisering i SAS1,SAS3, SAS6 och SAS7. 

En av eleverna på delkurs 1 övergeneraliserar regeln för negations- och adverb-

placering (exemplen är tagna ur SAS2 och SAS4): 

Drygt 90 procent av svenskarna påstår att företag som anställer medarbetare 

i olika åldrar gör bättre än det som anställer bara* unga.  

Om man kan inte* komma överens är det bra att inte vara envis och kunna 

stanna lugn och vänlig och fortsätta hitta lössningen. 
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I båda fallen placerar eleven negationen inte och adverben bara i bisatser som 

i huvudsatser när dessa satsadverbial ska placeras efter subjektet före det finita ver-

bet som i följande exempel: som bara anställer unga och om man inte kan komma 

överens.  

En av eleverna på delkurs 2 övergeneraliserar reglerna för komparativformer 

av adjektiv och användning av Futurum (SAS5): 

Vi behöver mer* människor att göra så mycket choklad! 

I första exemplet bör man ersätta mer med fler eftersom eleven menar ett större 

antal människor men inte en större mängd pengar.  

Vi ska* klara det! 

I andra exemplet är det mer korrekt att skriva vi kommer att klara det här då 

Pjebro inte var helt säker på att det skulle lösa sig med de smälta chokladgodisarna. 

Verbet ska används när man är helt säker på något och själv kan påverka situat-

ionen.  

En av eleverna på delkurs 3 skriver i SAS8: 

Kanske din dröm kommer att besannas också, bara* tror på det! 

Eleven placerar adverben bara som i en bisats medan det är en imperativ hu-

vudsats och bara bör placeras efter verbet i imperativform enligt följande exempel: 

tro bara på den (drömmen)! 

Den andra eleven på delkurs 3 skriver i SAS 9: 

De mesta* människor i Sverige väljer att vara sambo istället för att gifta sig. 

Ett första exempel på övergeneralisering är ordet mesta som används i betydel-

sen de flesta, som är bestämd form av flest. Eftersom det i detta fall handlar om ett 

större antal människor (ett flertal människor) bör man använda sig av superlativ-

form av adjektivet många det vill säga flest.  

Det är mer viktiga* att förstå varandra, lyssna varandra och älska varandra. 

Ett andra exempel på övergeneralisering är komparativform av adjektivet vik-

tig. Man kan tänka sig att eleven förstått regeln fel, vilket innebär att eleven tror att 

viktig böjs med tillägg av orden mer/mest. Detta bryter dock mot regeln att presens 

particip, perfekt particip, långa adjektiv och adjektiv som slutar på –isk böjs med 
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hjälp av mer och mest. Adjektivet viktig är regelbundet och kompareras enligt föl-

jande viktigare-viktigast. Därför bör man korrigera meningen: Det är viktigare att 

förstå varandra, lyssna på varandra och älska varandra.  

Svenskarna tycker att det är bättre om man giftar* sig efter 10-15 år i sambo-

skapet. 

Ett tredje exempel på övergeneralisering är verbet gifta sig, som enligt eleven 

tillhör första verbgruppen, vilket inte stämmer då detta verb tillhör andra verbgrup-

pen och slutar på –er i Presens.  

4.4.2 Övergeneralisering i SFS-texter 

 
Av de 7 SFS-texterna innehåller alla utom SFS2 och SFS4 exempel på överge-

neralisering, vilket eventuellt kan bero på att den ena eleven har skrivit personligt 

brev och använt sig av färdiga fraser och klichéer, som gör det svårare att göra fel 

medan den andra eleven har skrivit en berättande text om ett bekant ämne och an-

vänt sig av enkla ord och konstruktioner.  

En nybörjarelev skriver i SFS 2: 

Jag arbeter* också ibland på ett tunnelbana i Petersburg och på tunneler* i 

andra stader. 

Eleven övergeneraliserar reglerna för substantiv- och verbböjning och negat-

ionsplacering i bisatser. I första exemplet tror eleven att verbet arbeta tillhör andra 

verbgruppen och därför slutar på –er i Presens medan detta verb egentligen tillhör 

första verbgruppen och får ändelsen –ar i Presens. Här tillämpar eleven förmodligen 

regeln om mjuka vokaler i roten som ofta förekommer i andra verbgruppen. I andra 

exemplet tror eleven att substantivet tunnel tillhör tredje deklinationen av genom-

skinliga (lättöversatta) substantiv som slutar på –er i plural medan substantivet 

egentligen böjs regelbundet och får ändelsen – ar: i tunnlar. 

Vi uppfostrar våra barn med min fru, eftersom alla släktingar bor inte* i Pe-

tersburg. 

I tredje exemplet placerar eleven negationen inte i enighet med huvudsatsre-

geln. Eftersom meningen är en bisats bör inte stå före det finita verbet: eftersom 

alla släktingar inte bor i Petersburg. 

En annan nybörjarelev använder sig också av övergeneralisering i SFS 3: 
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Det är inte so mycket* bostad som de kan hitta människor. 

Människor som hyra ut bostad kan kräva hur många* som helst pengar. 

I de två exemplen ovan övergeneraliserar eleven regeln om användningen av 

många/mycket. Hon verkar blanda ihop när man använder det ena eller det andra. 

Regeln är dock att många används för räknebara substantiv många bostäder och 

mycket för oräknebara substantiv hur mycket pengar som helst som syftar på en stor 

mängd pengar.  

En elev på avancerad nivå tycks ha problem med sin/sitt/sina och hans/hen-

nes/deras: 

Men oavsett att svenskarna kallade deras* samhälle för ungdomsfixerade, vär-

derade de inte unga anställda som bättre företagsledare (SFS5).  

Eftersom samhälle är objekt i satsen måste man använda sitt, som syftar tillbaka 

på subjektet svenskar. Deras får inte användas i satsen, då det brukar stå tillsam-

mans med sitt subjekt. Exemplet hade också kunnat tolkas som bokstavlig översätt-

ning från ryskan där ih obtjestva (deras samhällen) används korrekt i satsen.   

I SFS 6 skriver en elev på avancerad nivå följande: 

För mycket* folk innebär att det finns oerhört långa bostadsköer. 

Eleven i SFS6 har precis som eleven i SFS3 svårt med många/mycket. Han har 

förmodligen lärt sig en helfras mycket folk och tror att grundregeln inte gäller här. 

Man förstår dock att eleven är ute efter för många, vilket syftar på ett stort antal 

människor. 

Också hör till saken att varje fjärde Malmöbo vid 20-årsåldern orkar inte* att 

skaffa sig egen bostad. 

I andra exemplet placerar eleven negationen inte i enighet med huvudsatsregeln 

medan han borde märka en att-bisats och placera inte före det finita verbet att var 

fjärde Malmöbo i 20-årsåldern inte har råd att skaffa sig en egen bostad (obs, min 

egen rättning).   

Det betyder att inga problem typ trångboddhet kan grusa våra förhoppningar 

om ett bättre liv, och det är tid, bara tid som kan visa om nuförtidens beslutningar* 

har rätt. 

I tredje exemplet övergeneraliserar eleven regeln för substantivbildning och 

bildar substantivet beslutning med hjälp av gamla avledningssuffixet –ning istället 
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för att bilda substantivet genom kortavledning beslut, där –a i infinitivformen tas 

bort. 

Det finns ju en stor mängd av pluser* men jag undrar om det passar bra för 

alla...För de som har en bra självdisciplin och är starkt motiverade är det en fan-

tastisk möjlighet att utbilda sig på nätet. 

I fjärde exemplet övergeneraliserar eleven regeln för böjning av substantiv i 

plural och tror att ordet plus är en-ord (har utrum genus) och böjs som genomskin-

liga internationella substantiv i grupp 3 (en plus- flera pluser istället för ett plus-

många plus). I föregående exempel har eleven dessutom utelämnat med som kan 

ses som förenkling. Eleven menar alltså att det finns många plus med, det vill säga 

fördelar, distansutbildning. 

En annan elev på avancerad nivå skriver i SFS7: 

För nuvarande* förändras och utvecklas allting väldigt snabbt. 

I första exemplet har eleven antagligen lärt sig helfrasen nuvarande och bildar 

frasen för nuvarande i analogin med för tillfället. Det märks emellertid att eleven 

ännu inte lärt sig en fast fras för närvarande, som betyder nu, för tillfället.  

Det är fantastiskt att nu* kan man välja att studera på distans. 

I andra exemplet har eleven felaktigt inversion i bisatsen, vilket leder till att 

även adverbet nu är felplacerat i satsen. Satsen skulle kunna omformuleras så här: 

Det är fantastiskt att man nu kan välja att studera på distans.   

Campusutbildningen* är fortfarande populär, men andel studenter som väljer 

att få utbildningen på distans är högre och antalet även öker* med varje år som 

går. 

I tredje exemplet har eleven svårt med bestämdhet/obestämdhet och verbböj-

ning. Eftersom eleven tidigare i texten har nämnt olika utbildningsformer inklusive 

campusutbildning tror han att man bör använda bestämd form medan det aldrig 

nämnts någon bestämd campusutbildning. Verbet öka tillhör första verbgruppen 

och får ändelsen –ar i Presens, men eleven tycks övergeneralisera regeln om mjuka 

vokaler i roten och tror att verbet tillhör andra gruppen och därför får ändelsen –er 

istället för –ar.  
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4.5 Förenkling 

 

Både SAS- och SFS-texterna innehåller ett stort antal förenklingar i form av 

alla möjliga utelämningar och uteblivna inversioner, vilket i vissa fall försvårar för-

ståelsen av texterna. Detta skulle kunna bero på att eleverna ännu inte uppnått full 

behärskning av målspråket. 

4.5.1 Förenkling i SAS-texter 

 
I samtliga SAS-texter förutom SAS6 finns belägg på förenkling då eleverna 

prövar sig fram med olika grammatiska konstruktioner och uttrycksmöjligheter. 

Anledningen till att det inte finns några förenklingar i SAS6 kan vara själva genren 

reklamation, som vanligtvis innehåller begränsat med text och språkliga klichéer. 

Man bör också poängtera att den här eleven behärskar svenska väl, men samtidigt 

avstår hon från bisatser och använder bara en bisats i sin reklamation. 

En elev i SAS1 utelämnar prepositionen av och behärskar inte spetsställning av 

adverbial: 

0,7 procent* svenskarna svarar att 70-åringar har extremt hög ställning. I Sve-

rige* åldersgruppens sociala position är lägst i världen. 

I första meningen ska man använda prepositionen 0,7 procent av svenskarna, 

som markerar att nu följer helheten det vill säga 0,7 procent av vem? Av svenskarna. 

I andra meningen spetsställer Sergej rumsadverbialen i Sverige och därför bör ord-

följden ändras till omvänd: I Sverige är den åldersgruppens sociala position (den 

bestämda artikeln den är också utelämnad) lägst i världen.  

I SAS 3 utelämnar samma elev hela satsdelar: 

*Fru och make och barn är framtiden, nästa steg i våra livet. 

*Säkert en tråkig typ av man som bor ensam utan fru, make eller barn. 

Här handlar det om en utelämnad infinitivfras att skaffa sig en maka eller make 

i det ena fallet och ett utelämnat subjekt och predikat Det är säkert en tråkig man i 

det andra.  

I SAS 2 utelämnar den andra eleven på delkurs 1 ändelsen na i bestämd form 

plural, partikeln ifrån sig i partikelverb och bestämda artikeln de i pluralform: 
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Det stämmer därför att 20-30 procent av invånare* i Yemen, Libien och Kuwait 

svarar att 70-åringar har en extremt hög status. 

Drygt 90 procent av svenskarna påstår att *företag som anställer medarbetare 

i olika åldrar gör bättre* än det* som anställer bara unga.  

Då eleven skriver att 20-30 procent av samtliga invånare i Yemen, Libyen och 

Kuwait svarar att 70-åringar har extremt hög status bör han använda invånarna. I 

texten syftar eleven på konkreta och bestämda företag som de facto anställer unga 

medarbetare och medarbetare i olika åldrar och måste därför använda bestämda ar-

tikeln de: Drygt 90 procent av svenskarna påstår att de företag som anställer med-

arbetare i olika åldrar gör bättre ifrån sig än de som bara anställer unga. Att göra 

bättre betyder förmodligen att de företagen förändras till det bättre och man borde 

här kunna lägga till en partikel att göra bättre ifrån sig.  

I SAS 4 missar samma elev att kongruensböja adjektivet perfekt och skriver i 

rubriken: Min perfekt* partner. Eftersom ett possessivt pronomen står som attribut 

till subjektet partner får adjektivet –a i bestämd form: min perfekta partner. 

I SAS7 använder sig eleven på delkurs 2 av förenkling: 

Så* trodde de att deras affärer skulle ge dem tillräckligt mycket pengar för att 

leva*. 

Eleven börjar första meningen med så och ändrar ordföljden till omvänd medan 

hon istället skulle behålla rak ordföljd och inleda meningen med subjektet: Så de 

trodde att deras affärer skulle ge dem tillräckligt mycket pengar att leva på. Däre-

mot får man utelämna för, då infinitivfrasen att leva på utgör en del av direkt objekt 

tillräckligt mycket pengar att leva på. Eleven utelämnar prepositionen på i slutet av 

meningen och har eventuellt blivit förvillad på grund av omformuleringen av frasen 

att leva på mycket pengar. 

Ta det lugn*. 

I andra meningen utelämnar eleven –t i fasta frasen ta det lugnt som betyder 

slappna av. Eleven hade förmodligen kunnat rädda situationen genom att ställa sig 

en fråga: Hur ska de ta det? Lugnt. Då ser man att ordet lugnt är adverb i meningen. 

 I SAS 7 använder sig eleven av olika sorters förenklingar: 

Därför* att planera ekonomi* i min familj är inte svårt. 

Den största utgiften i månaden är förstås hyra*. 
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Vidare finns* många inte så stora summor av utgifter, t.ex. förbrukningsvaror 

och internet. 

I de tre exemplen utelämnar eleven den efterställda artikeln en (ekonomin, hy-

ran) och det formella subjektet det (vidare finns det). Eftersom eleven berättar om 

sin ekonomi och sin hyra ska de två objekten stå i bestämd form. I varje svensk sats 

ska det finnas ett subjekt, som är utelämnat i tredje exemplet. Efter adverbet därför 

ska ordföljden alltid vara omvänd: Därför är det (även här är subjektet det uteläm-

nat) inte svårt att planera ekonomin i min familj. 

I SAS 8 ges exempel på utelämningar av den obestämda artikeln en och genitiv-

s: 

Det var *enkelt man som arbetade som mekaniker i ett litet företag. Han* dröm 

var för att han skulle resa till en paradis ön. Han* namn var Adam. 

I svenskan uttrycks ägande med ändelsen –s, men i de två sista exemplen visar 

eleven att hon ännu inte lärt sig det possessiva pronomenet hans. I första exemplet 

introducerar eleven huvudkaraktären Adam och ska använda den obestämda arti-

keln: det var en enkel man. 

I SAS 9 finns det också exempel på förenkling: 

Studien som var publicerad i Demographic Research visar att män och kvinnor 

har olika argument mot att gifta sig, men de är överens* att samboskapet är det 

bästa alternativet till äktenskapet och singellivet.  

Många tycker att *bättre att resa för denna pengar eller köpa en bil till exem-

pel. 

I de två exemplen ovan utelämnar eleven prepositionen om som hör till verbet 

komma överens om något och subjektet med predikatet att det är bättre att resa för 

pengarna i en att-bisats. Precis som eleven i SAS7 har eleven i SAS9 ännu inte lärt 

sig att varje svensk sats oavsett om det är huvudsats eller bisats ska innehålla sub-

jekt och predikat. 

4.5.2 Förenklingar i SFS-texter 

 
I samtliga SFS-texter förutom i SFS4 finns det belägg på förenkling. Att det 

inte finns några förenklingar i SFS4 kan delvis bero på att eleven har skrivit sitt 
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personliga brev hemma samt delvis att den genren förutsätter användningen av 

språkliga klichéer.  

Nybörjareleven har använt sig av förenklingar både i SFS1 och SFS2: 

Jag ska försöka att berätta* en typisk svensk familj. 

På fredagarna* de har fredagsmys. 

På fritiden tycker jag om att läsa böcker, studera svenska och fysik, surfa* In-

ternet och träna på gym*.  

I exemplen ovan saknas prepositionen om (berätta om), preposition på (surfa 

på internet) och den efterställda prepositionen et (träna på gymmet). Eftersom man 

oftast tränar på ett bestämt gym är det mer korrekt att använda bestämd form på 

gymmet. I andra exemplet spetsställer eleven tidsadverbialet på fredagarna och där-

för ska ordföljden ändras till omvänd: På fredagarna har de fredagsmys. 

I SFS 3 använder sig eleven också av förenklingar: 

Det är *stor* problem ny. 

När man introducerar något nytt i svenskan står substantivet alltid i obestämd 

form och adjektivet böjs efter subjektet som i följande exempel: ett stort problem 

nu. 

Alla hoppas att regeringen ska förbättra situation*.  

I exemplet ovan berättar eleven om bostadsbristen i Sverige, vilket markerar att 

objektet situation ska stå i bestämd form det vill säga alla hoppas att regeringen 

ska förbättra situationen.  

I SFS 5 finns också belägg på förenkling: 

I början av mars 2015 publicerades artikeln i Dagens nyheter som handlade 

om hur äldre människor behandlades i *svenska samhället. 

De flesta höll med *att chefer skulle vara mer erfarna och mogna.  

I de här exemplen saknas den bestämda artikeln det och prepositionen om som 

hör till partikelverbet hålla med om något och används i bemärkelsen att någon 

instämmer. Den nominalfras som eleven har använt ska även innehålla en framför-

ställd attribut i form av den bestämda artikeln det svenska samhället.  

En annan elev på avancerad nivå använder förenkling på följande sätt i SFS6: 

Enligt statistikern bor cirka en tredjedel av *svenska befolkningen i *tre största 

städer*, medan bara ungefär 20 procent bor i glesbygd. 
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År 2002 fanns* endast cirka 160 lägenheter till omedelbar uthyrning. 

Men *svenska myndigheterna verkar vara mer flexibla än *ryska i denna fråga. 

I exemplen 1 och 3 är det klart att eleven utelämnar den bestämda artikeln i 

plural de. Eftersom läsaren förstår att eleven åsyftar hela svenska befolkningen som 

bor i de tre största städerna och jämför vad de svenska och ryska myndigheterna 

tycker i bostadsfrågan borde han använda bestämd form plural det vill säga den 

svenska befolkningen i de tre största städerna och de svenska myndigheterna ver-

kar vara mer flexibla än de ryska. I andra exemplet är det formella subjektet det 

utelämnat (År 2002 fanns det...), vilket är ett vanligt fel hos andraspråksanvändare. 

Det formella subjektet det brukar däremot utelämnas i södra Sverige där den formen 

som eleven använt är helt korrekt. 

Nedan följer några exempel på förenkling ur SFS 7: 

När det gäller distansutbildningen är *bra att man kan välja såväl heltidsstu-

dier som deltidsstudier. 

Jag tror att studier på distans blir mer och mer populär* med varje år som går. 

Campusutbildningen är fortfarande populär, men andel* studenter som väljer 

att få utbildningen på distans är högre och antalet även öker med varje år som går.  

I exempel 1 utelämnar eleven det formella subjektet det (vad gäller distansut-

bildning är det bra...) och i exempel 2 saknas pluraländelsen –a (blir mer och mer 

populära) då subjektet i bisatsen studier på distans står i plural. I exempel 3 saknas 

böjningsändelsen en (andelen studenter), då eleven menar just vissa studenter som 

väljer att utbilda sig på distans.  

4.6 Helfrasanvändning 

 

En del elever i båda grupperna använder sig av helfraser, vilket underlättar 

skrivningen betydligt och ökar möjligheten att skapa egna texter även när språk-

kunskaperna inte räcker till. Att vissa elever använder sig av helfraser och oanaly-

serade konstruktioner ser man även i hur meningarna är konstruerade, där orden 

antingen inte böjs eller böjs felaktigt och står i valfri ordning.  
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4.6.1 Helfrasanvändning i SAS-texter 

 
Alla elever utom eleven på delkurs 2 i SAS5 och eleven på delkurs 3 i SAS9 

har använt sig av helfraser och oanalyserade element, vilket kan bero på att eleven 

på delkurs 2 har skrivit en saga och använt sig av enkelt språk samt att eleven på 

delkurs 3 lika väl kunnat titta på artikeln i Forskning och framsteg och hämta ord 

och uttryck därifrån.    

I SAS3 använder sig eleven på delkurs 1 av helfraser och oanalyserade element: 

När man var en tånoring hade man möttes* ofta nya partner. Det är bra för att 

man fått livet erfarenhet. 

Fru och make och barn är framtiden, nästa steg i våra livet*. 

Jag menar att familj är viktigt i människor livet*.  

Det verkar som om eleven har lärt sig helfrasen livet då han inte en enda gång 

i texten böjt det substantivet, när han egentligen skulle använda sammansättningen 

livserfarenhet, obestämd form plural efter det possessiva pronomenet våra liv och 

genitivform i människors liv. Det är även möjligt att eleven har lärt sig helfrasen 

möttes, då han istället för supinform mött, som han förmodligen skulle använda, 

använder båda verben i Preteritum. Något som talar emot en sådan tolkning är dock 

att eleven använder samma grammatiska form i SAS1 (hade intervjuades), vilket 

antagligen tyder på att han ännu inte lärt sig hur supinform bildas.  

Nedan följer ett exempel på helfrasanvändning ur SAS2: 

Enligt Bi Puranen, generalsekreterare för World values survey, sett det gene-

rellt* i Mellanöstern att de äldre familjemedlemmarna tas hand om och skötts av 

de unga.  

Den andra eleven på delkurs 1 tycks använda sig av helfrasen generellt sett, 

men det är uppenbart att han ännu inte behärskar den fullt ut. Meningen skulle näm-

ligen kunna omformuleras som i följande exempel: Enligt Bi Puranen, generalsek-

reterare för World values survey är ordningen generellt sett i Mellanöstern att de 

äldre familjemedlemmarna blir omhändertagna av familjens yngre personer alter-

nativt Enligt Bi Puranen, generalsekreterare för World values survey finns det en 

generell tendens att de äldre familjemedlemmarna blir omhändertagna av familjens 

yngre personer.  

En elev från delkurs 2 skriver i SAS6: 
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Den 27 january 2015 betalade jag 12 750 SEK och började hos er en 14 da-

gens* intensivkörutbildning med gratis boende i ett vandrarhem.   

Jag skulle vara tacksamma* om ni kontakterad* mig per brev eller telefon om 

detta. 

I de två exemplen ovan verkar eleven använda sig oanalyserat av följande 

helfraser: dagens, vara tacksamma och kontakterad per brev eller telefon. Eleven 

verkar inte lägga märke till numerus och tempus i meningarna: jag skulle vara tack-

sam (singular, -a tas bort), om ni kontaktar mig (presens) alternativt om jag blir 

kontaktad per post eller telefon (perfekt particip), en två veckors intensivkörutbild-

ning alternativt en 14-dagars intensivkörutbildning (plural). 

En annan elev på delkurs 2 skriver i SAS7: 

Vi unnar sig nästan ingenting onödig så vi har pengar för livet*.  

Det råder inga tveksamheter vad eleven menar men helfrasen pengar för livet 

kan inte stå tillsammans med verbet har. Denna mening bör omformuleras för att 

låta mer korrekt: Vi unnar oss ingenting onödigt så att vi har pengar att leva på.  

Eleven på delkurs 3 använder sig också av oanalyserade element i SAS8: 

Och när han gick till chefen för att han gav honom semester men till honom var 

förnekande. Det var mycket upprörande honom.  

Här tycks eleven bilda meningar endast med hjälp av oanalyserade element: 

och när han gick till chefen, för att han gav honom semester, men, till honom, var 

förnekande, det var mycket upprörande, honom. Man ser direkt att eleven har svårt 

att formulera sig på svenska och därför inte har något annat val än att använda sig 

av oanalyserade färdiga fraser utan att ha någon tanke om vilka grammatiska kon-

struktioner respektive tempus hon skulle använda. Användningen av helfraser och 

oanalyserade element lämnar däremot större luckor och begränsar förståelsen. För-

slagsvis skulle man kunna formulera om meningarna enligt följande:  

Och när han (Adam) hade kommit till chefen för att ta ut sin semester vägrade 

han ge honom den, vilket gjorde Adam mycket upprörd.  
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4.6.2 Helfrasanvändning i SFS-texter 

 
Av de 7 SFS-texterna innehåller 4 texter belägg på helfrasanvändning. Däremot 

finns det inga exempel på helfrasanvändning i SFS1, SFS4 och SFS5, vilket delvis 

kan bero på texternas genrer men också på elevernas bättre språkkunskaper.  

I SFS2 skriver nybörjareleven följande: 

Jag har många intressen och lite fritiden*. 

Jag tycker om att resa, köra bilen*, laga mat och titta på barnfilmer med mina 

barn. 

Eleven har antagligen lärt sig helfraserna fritiden och bilen, som introduceras 

för första gången och ska stå i obestämd form: lite fritid, köra bil. Dessutom har 

nominalfrasen lite fritid en framförställd bestämning i form av adverbet lite, vilket 

gör att substantivet fritid får obestämd form.  

I SFS3 finns följande exempel på helfrasanvändning: 

Det finns många problemen i Sverige med bostad*. Många människor behöver 

bostad*, de vill hyra eller köpa. Men det är brist på bostad*. 

Det stammar* också med människor, som har hittat job i storstan, men har inga 

bostad* att bo. 

I de två exemplen ovan har eleven lärt sig helfraserna bostad och det stam-

mar. Substantivet bostad används här i naken form, det vill säga i oböjd form och 

frasen det stammer också med har fel preposition och är felstavad. Detta kan vara 

bevis på att eleven inte förstår bestämdhet/obestämdhet (många behöver en bo-

stad; har ingen bostad att bo i; som hittat jobb i en storstad), pluralform för sub-

stantiv med omljud (en bostad-bostäder; brist på bostäder/bostadsbrist; många 

problem med bostäder i Sverige) samt att hon ännu inte lärt sig uttrycket det stäm-

mer också för de människor, som.  

I SFS 6 finns det också ett intressant exempel på helfrasanvändning: 

Det betyder att inga problem typ trångboddhet eller trafik kan grusa våra för-

hoppningar om ett bättre liv, och det är tid, bara tid som ska utvisa om nuförtidens* 

beslutningar har rätt.  

Jag ska frågeställa en så kallade* inre migration.  

Riket demonstrerar tenderserna som är typiska för nästan alla nationer värld 

omkring*.  



 58 

Eleven har lärt sig helfrasen (adverbet) nuförtiden men kan inte ännu substan-

tivet nutiden som kan ha en genitiv –s (om nutidens beslut är de rätta). En så kal-

lade inre migration kan antingen vara ett exempel på en helfras som används oana-

lyserat (en så kallad inre migration, perfekt particip singular) eller ett slarvfel. Den 

nominala frasen värld omkring som utgör en del av ett prepositionsobjekt i bisatsen 

tycks användas oanalyserat då prepositionen omkring kräver objekt som i följande 

exempel: denna värld omkring oss. I detta exempel är eleven förmodligen ute efter 

i hela världen (för nästan alla nationer i hela världen).  

Den andra eleven som också befinner sig på avancerad nivå skriver i SFS7: 

För nurvarande* förändras och utvecklas allting väldigt snabbt.  

Eleven har lärt sig helfrasen nuvarande och har antagligen en hypotes att man 

kan bilda för nuvarande som betyder för tillfälligt. Nuvarande utgör en synonym 

till närvarande, men kan inte vara en del av den fasta frasen för närvarande som 

används i bemärkelsen just nu, i nuläget.  

4.7 Förekomst av undersökta inlärardrag i SAS och SFS-

texterna 

 

Man får konstatera att samtliga inlärardrag finns representerade i materialet. 

Totalt förekommer 257 inlärardrag i 16 elevtexter. Förekomsten för hela SAS-

gruppen beräknas till 132 fall respektive 125 fall för SFS-gruppen. 

Grupp ett, SAS, består av 9 texter skrivna av 7 elever, varav 2 elever på delkurs 

1 har skrivit två texter var. Antalet texter på varje delkurs varierar från 4 texter på 

delkurs 1 till 3 texter på delkurs 2 och 2 texter på delkurs 3.   

Grupp två, SFS, består av 7 texter skrivna av 6 elever, varav en elev i nybörjar-

gruppen har skrivit två texter. Antalet texter, precis som i SAS-gruppen, varierar 

från 3 texter i nybörjargruppen till 1 text i gruppen med elever på medelnivå och 3 

texter i gruppen med elever på avancerad nivå. 
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Tabell 1 Förekomst av inlärardrag i SAS- och SFS-texterna 

               SAS-texter                     SFS-texter  

Inlärardrag Del-

kurs 1 

4 texter 

Del-

kurs 2 

3 texter 

Del-

kurs 3 

2 texter 

Före-

komst 

(antal) 

9 texter 

Nybör-

jare 

3 texter 

Elever på 

medel-

nivå 

1 text 

Elever på 

avance-

rad nivå 

3 texter 

Före-

komst 

(antal) 

7 texter 

Tillfälligt lån 6 3 0 9 3 0 9 12 

Generalisering 8 4 10 22 3 1 13 17 

Parafras 0 4 0 4 3 0 5 8 

Övergenerali-

sering 

4 5 4 13 6 0 13 19 

Förenkling 22 28 22 72 27 1 30 58 

Helfrasanvänd-

ning 

4 4 4 12 7 0 4 11 

 

Då det framstår som omöjligt att bara utifrån de ovanstående summorna dra 

några sakliga slutsatser angående vilken grupp som oftast använder de olika inlä-

rardragen bör vi analysera resultaten för varje inlärardragkategori relaterad till antal 

texter på enskild SAS-delkurs respektive i varje SFS:s nivågrupp.  

Tabell 2  Antal inlärardrag per SAS- och SFS-text 

               SAS-texter                     SFS-texter  

Inlärardrag Delkurs 1 

 

Delkurs 

2 

 

Del-

kurs 3 

 

Före-

komst 

(antal) 

 

Nybör-

jare 

 

Elever på 

medel-

nivå 

 

Elever på 

avance-

rad nivå 

 

Före-

komst 

(antal) 

 

Tillfälligt lån 1,5 1 0 1 1 0 3 1,7 

Generali-

sering 

2 1,3 5 2,4 1 1 4,3 2,4 

Parafras 0 1,3 0 0,4 1 0 1,6 1,1 
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Övergenera-

lisering 

1 1,6 2 1,4 2 0 4,3 2,7 

Förenkling 5,5 9,3 11 8 9 1 10 8,3 

Helfrasan-

vändning 

1 1,3 2 1,3 2,3 0 1,3 1,6 

 

Om man tittar på antalet tillfälliga lån ser man att SFS-eleverna på avancerad 

nivå använder flest tillfälliga lån, det vill säga 3 exempel per text medan SAS-elever 

på delkurs 3 inte använder några alls. SAS-elever på delkurs 1 och SFS-

nybörjarelever använder ungefär lika många tillfälliga lån: 1,5 respektive 1 exempel 

per text. Vad gäller generaliseringar har SAS-elever på delkurs 1 två exempel per 

text medan SFS-nybörjarelever bara har ett exempel per text. Flest generaliseringar 

använder däremot SAS-eleverna på delkurs 3 och SFS:s elever på avancerad nivå 

(5 respektive 4,3 exempel per text). Man kan därmed konstatera att siffrorna är näs-

tan likadana. Antalet parafraser är högre bland SFS-eleverna, där gruppen av avan-

cerade elever har 1,6 exempel per text mot 0 exempel på SAS delkurs 3 och där 

SFS-nybörjarelever har 1 exempel per text mot återigen 0 exempel på SAS delkurs 

1. Vad gäller övergeneraliseringar syns det tydligt att de är vanligast i SFS-gruppen 

bland både nybörjar- och avancerade elever (2 respektive 4,3 exempel per text), 

vilket motsvarar ett exempel på SAS delkurs 1 och två exempel på SAS, delkurs 3. 

Förenklingar är vanligast på SAS delkurs 2 och 3 (9,3 respektive 11 exempel per 

text), samt hos SFS-nybörjarelever och avancerade elever (9 respektive 10 exempel 

per text). Som ovanstående resultat visar använder SAS-elever på delkurs 3 och 

SFS-nybörjarelever flest förenklingar. Högsta antalet helfraser har SFS-

nybörjargrupp (2,3 exempel) mot ett exempel per text på SAS delkurs 1, samt SAS-

elever på delkurs 3 (2 exempel) mot 1,3 exempel per text bland SFS-avancerade 

elever. Eftersom bara en elev representerar gruppen elever på medelnivå och på 

grund av att texten som eleven skrivit är kort, blir det omöjligt att varken uttala sig 

generellt om den eller jämföra den med de andra grupperna. 

Utifrån ovanstående analys kan man konstatera att förenkling är det inlärardrag 

som används mest frekvent, följt av generalisering och övergeneralisering. Man 

kan även se en tendens att tillfälliga lån, parafraser och övergeneraliseringar är 
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vanligast i SFS-gruppen och att generaliseringar vanligtvis förekommer på högre 

nivåer, det vill säga bland SFS-elever på avancerad nivå och på SAS delkurs 3. 

Antalet förenklingar i texterna växer desto högre upp i SAS och SFS-kurserna man 

kommer. Det är svårare att se någon tydlig utveckling vad gäller helfraser. Det enda 

man kan observera är att siffrorna överlag är låga och att flest helfraser finns på 

SAS delkurs 3 och bland SFS-nybörjareleverna.  

4.8 Jämförelse mellan SAS- och SFS-elever 

 

De kvantitativa resultaten har visat att SFS-texterna i genomsnitt innehåller fler 

inlärardrag än SAS-texterna (17,8 fall per SFS-text mot 14,7 fall per SAS-text), 

vilket kan förklaras av att främmandespråkseleverna i övrigt har det betydligt svå-

rare att uttrycka sig på svenska på grund av mer begränsad tillgång till målspråket 

utanför undervisningssammanhang. Tilläggsvis är SFS-eleverna i studien tvungna 

att utföra kognitivt mer komplicerade uppgifter som TISUS-förberedande uppgif-

ter, vilket i sin tur också skulle kunna ha en negativ inverkan på resultatet. Allt detta 

leder givetvis till övergeneralisering av diverse språkregler, grammatiska misstag i 

form av alla möjliga sorts förenklingar och utnyttjandet av tillfälliga lån och gene-

raliseringar, då främmandespråkselevernas ordförråd brister både vad gäller en-

staka ord och dess betydelseomfång samt betydelseområden så kallade semantiska 

fält. 

Det drag som oftast förekommer i båda grupperna är förenkling, vars antal sti-

ger desto högre upp i kurserna man kommer, vilket inte är förvånande med tanke 

på att skrivuppgifter med varje delkurs blir svårare och kraven på språkfärdighet 

ökar medan elevernas eget språk håller på att utvecklas och fortfarande skiljer sig 

från målspråket. De drag som förekommer i mindre utsträckning är parafras, tillfäl-

ligt lån och helfrasanvändning. Att eleverna knappt använder tillfälliga lån och 

helfraser kan eventuellt bero på att de delvis är risktagare och provar sig fram i 

målspråket samt att de delvis har kommit en bit på väg i sin skrivutveckling och 

vågar ta avstånd både från sitt eget språk, andra språk och även färdiga konstrukt-

ioner i målspråket. En möjlig orsak till detta kan också vara att de flesta eleverna är 
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låsta i sina uppgifter och tvungna att vara mer precisa i sitt språk och använda de 

ord och begrepp, som diverse uppgifter kräver, vilket påverkar elevernas språkan-

vändning och minskar friheten för dem att visa vad de kan på sitt eget sätt, till ex-

empel skriftligt. Med tanke på att de flesta eleverna i undersökningen ombeds att 

skriva sammanfattningar, faktauppsatser, reklamation, krönika med stöd i artiklar 

och faktablad kan de inte vara luddiga i sina formuleringar det vill säga att använda 

sig av omskrivningar och kodväxla utan orsak.  

Avslutningsvis kan man konstatera att SFS-eleverna använder sig av fler till-

fälliga lån (1,7 i medeltal), parafraser (1,1 i medeltal), övergeneraliseringar (2,7 i 

medeltal) och helfraser (1,6 i medeltal) då de ofta har det svårare att hitta rätt ord, 

ännu inte har lärt sig alla syntaktiska och grammatiska regler och därför blir tvungna 

att parafrasera, ta till sig andra språk än svenska, bokstavligt översätta, använda 

färdiginlärda fraser och bygga meningar så gott de kan. Både SFS- och SAS-

eleverna använder sig av nästan lika många förenklingar (8,3 och 8) och generali-

seringar (2,4 i medeltal för båda grupperna), vilket innebär att samtliga elevers 

språk är icke-automatiserat både vad gäller grammatik och lexikologi. Det som 

grupperna har gemensamt är strävan efter att uttrycka sig mer komplicerat och va-

rierat inom uppgifternas ramar, vilket sker på bekostnad av den språkliga korrekt-

heten och leder till betydelseutvidgningar samt grammatiska och syntaktiska miss-

tag. 
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5. Diskussion av resultat 
 

I detta kapitel redogörs för undersökningsresultaten och de eventuella slutsatser 

som kan dras av dem i relation till tidigare forskning (se kapitel 2). Jag har valt att 

diskutera mina resultat utifrån mina fyra frågeställningar (se avsnitt 1.1). I avsnitt 

5.1 belyser jag de inlärardrag mina rysktalande elever använder sig av och därefter 

(se avsnitt 5.2) tar jag upp vilka inlärardrag som är de mest frekventa. I avsnitt 5.3 

och 5.4 redogör jag för om det finns någon koppling mellan valet av inlärardrag och 

elevernas språknivå samt om det finns någon skillnad mellan SAS och SFS-

eleverna i min undersökning. Kapitlet avslutas med avsnitt 5.5, där ges en kort ge-

nomgång av studiens begränsningar, svagheter, förslag på idéer till framtida forsk-

ning samt några tankar kring inlärardragens betydelse för andraspråksinlärningen 

och undervisningen. 

5.1 Inlärardrag i rysktalande elevers texter 

 

Resultaten visar att samtliga inlärardrag används av eleverna, vilket enligt Vi-

berg (1987), Bergman & Sjöqvist (2001) och Selinker (i: Abrahamsson 2013:111) 

kännetecknar inlärarspråket/interimspråket. Eftersom kodväxling är mer typisk för 

en muntlig än för en skriftlig konversation och jag har undersökt elevtexterna, där 

inlärarna inte heller hade något behov av varken citat eller direkt anföring, är det 

inte förvånande att de inte förekommer i det insamlade textmaterialet. Det som 

också kan spela in är att kodväxling enligt Norrby och Håkansson (2007) används 

mer av flerspråkiga än enspråkiga, vilket även stämmer på denna undersökning då 

de flesta inlärarna är enspråkiga. 

Transfer från modersmål respektive andra språk till L2 kan vara både medveten 

och enligt Gass och Selinker (1983) även omedveten. Båda elevgrupperna kan inte 

alltid komma ifrån sitt modersmål på grund av olika skäl som formlikhet (sfären-

sfera), ordens betydelseomfång som är större i L1 respektive L2 (som verben 
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stanna- ostavatsja, smörja- namazat och preposition om- o i ryskan), omedveten 

underproduktion av en specifik L2-struktur (inte… inte istället för varken…eller), 

grad av markering (L2 är mer markerat än L1 med sin postverbala negationsplace-

ring och spetsställning av rums- och tidsadverbial i huvudsatser och inlärare före-

drar enligt Abrahamsson (2013) att först tillämpa omarkerade strukturer i målsprå-

ket framför markerade) och kollokationer i L2 (fatta beslut, hitta en lösning, stifta 

lagar). Påverkan av modersmålet märks i vissa fall även i den funktionella kompe-

tensen, då en elev i SAS9 vill utrycka en speciell språkhandling (en uppmaning), 

vilket i svenska till skillnad från ryska skulle utformas som en fråga och inte som 

ett utrop: Men varför inte en fin vigsel? (obs, min rättning). Denna sorts handlingar 

kallas enligt Hellspong & Ledin (1997) för speciella språkhandlingar, som är situ-

ationsbundna och rent syntaktiskt uttrycker en sak men förmedlar en annan som till 

exempel ett påstående som samtidigt är ett beröm. I SAS8 använder eleven inter-

jektion ja för att interagera med läsaren (Han skulle hitta sin Eva. Ja, hans fru hette 

Eva var sant), vilket i svenska annars förekommer i dialoger respektive samtal. De 

föregående exemplen bekräftar Norrby & Håkanssons studie (2007: 137-138) att 

den pragmatiska (det idiomatiska sättet att uttrycka sig på, en del av den språkliga 

utbyggnaden) och grammatiska kompetensen (en del av den språkliga basen) hos 

andra- och främmandespråksinlärare oftare utvecklas hand i hand. 

Båda elevgrupperna har problem med komparativformen för många (fler-flest) 

respektive mycket (mer-mest), vilket förmodligen härstammar från modersmålet, 

där man inte särskiljer komparativformerna beroende på om de är räknebara respek-

tive oräknebara (bolshe-etje/chut bolshe).  

Det mest intressanta är att både SAS- och SFS-eleverna generaliserar verben 

tror respektive tycker, vilket är förvånande eftersom de semantiska fälten i ryska 

respektive svenska sammanfaller och det råder samma betydelseskillnad mellan 

schitaju (ens åsikt som man är säker på) och predpolagaju/dumaju (man är inte 

säker på det sagda). Detta kan eventuellt bero på att eleverna ännu inte lärt sig re-

geln om användningen av dessa tankeverb. 

Både SAS- och SFS-eleverna parafraserar och generaliserar abstrakta ords be-

tydelse (problemen i Sverige med bostad-bostadsproblem, alla utgifter per måna-
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den-månadsutgifter, atmosfär i betydelsen levnadsvillkor, bröllopsmässa i betydel-

sen vigsel), vilket bekräftar Kotsinas studie (2005). Parafrasernas och generali-

seringarnas effektivitet för förståelsen har poängterats av Poulisse (1990), Ru-

okonen (2014) samt stämmer även bra överens med denna studie utom i ett fall där 

generalisering stampel är kulturbetingad (se avsnitt 4.3.1). I vissa fall generaliserar 

eleverna precis som i Kotsinas studie (2005) prepositioner (tänka om framtiden) 

och rörelseverb (smörja, torka).  

SAS-och SFS-eleverna har en tendens att övergeneralisera och placerar negat-

ion och satsadverbial i bisatser enligt huvudsatsordföljden. Detta beror enligt Vi-

berg (1987), Abrahamsson (2013) på en bestämd utvecklingsgång: genom överge-

neralisering (postverbal istället för preverbal negation- satsadverbial placering i bi-

satser) till successivt differentierad och till slut en korrekt användning. Samma pro-

cess sker även vid tillägnandet av andra grammatiska regler då man först omedvetet 

använder en korrekt form respektive formulering, sedan lär sig regeln och igen bör-

jar göra fel, men till slut återigen producerar ett korrekt yttrande. Denna process 

kallar Bergman & Sjöqvist (2001) för U-formad inlärning och genomgås även av 

förstaspråksinlärare. 

I likhet med andra- och främmandespråkstalare begår förstaspråkstalare 

(svenska barn) enligt Ladberg (2000) och Sigurd & Håkansson (2007) också gram-

matiska misstag vid språkinlärning som användning av oböjda ord, övergenerali-

seringar av oregelbundna verb, utelämning av grammatiska satsdelar och funktions-

ord som Sigurd & Håkansson (2007: 148) kallar för telegrafiskt tal, preverbal ne-

gationsplacering, felaktig placering av satsadverbial i bisatser m.m. Skillnaden är 

dock att barn tack vare utantillinlärning snabbt och omedvetet tillägnar sig den 

språkliga basen i sitt modersmål (uttal, grammatik och obehindrat tal) medan andra- 

och främmandespråkstalare ägnar en enorm tid åt sin andra- respektive främman-

despråksinlärning och ”lär sig regler genom att dra slutsatser, resonera, diskutera, 

reflektera” (Ladberg 2000: 94). Problemet är emellertid att inte alla grammatiska 

regler är lättillgängliga för vuxen logik (Ladberg 2000: 87) samt att andraspråks- 

och främmandespråksinlärare i undervisningen parallellt måste tillägna sig basen 

och utbyggnaden (Abrahamsson & Bergman 2014: 30).  
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att alla 16 elevtexter i min studie in-

nehåller något/några av de undersökta inlärardragen.  

5.2 Mest frekventa inlärardrag 

 

De mest frekventa inlärardragen i undersökningsmaterialet är förenkling, gene-

ralisering och övergeneralisering. Förenklingar är enligt Viberg (1987) de mest 

typiska dragen på tidiga stadier av språkinlärningen, vilket bekräftar att eleverna 

fortfarande är inlärare, vars språk inte fullt ut är automatiserat. Viberg (1987) po-

ängterar att inlärarna i första hand utelämnar redundanta element som endast har en 

marginell lexikal betydelse och är enligt Adelswärd och Davies (1990) svåra att 

uppfånga i inflödet som exempelvis formord det vill säga prepositioner (på, av, om) 

och artiklar (de, den, en). Observera att varken bestämda eller obestämda artiklar 

finns i ryskan), vilket även stämmer på min undersökning. Det som också utelämnas 

är givetvis böjningsändelser som har en minimal lexikal betydelse (min perfekta 

partner), är svårfångade i talet och svåra att bilda en uppfattning om. Förenkling på 

det lexikala planet uttrycker sig i överanvändning av frekventa ord och uttryck som 

det finns, bra, det är, också etc. En av SFS:s nybörjartexter (se SFS3) består till stor 

del bara av frekventa ord (ibland, också), kärnverb (hitta, köpa) och enkla gramma-

tiska konstruktioner (det finns, det är, de har, det blir). Ett stort antal generali-

seringar kan eventuellt härledas till flera orsaker: lexikal okunskap i L2, skilda se-

mantiska fält i L1 och L2, transfer från L1 och även enligt Adelswärd och Davies 

(1990) favorisering av så kallade nukleära eller kärnverb (gå, göra, säga, svara). 

Förekomst av övergeneraliseringar är ganska självklar då det nya språket håller på 

att läras in och genomgår i enighet med Viberg (1987) en bestämd utvecklingsgång 

med övergeneralisering av reglerna i mitten av språkutvecklingen. Detta stämmer 

även på min undersökning rörande rak ordföljd istället för omvänd (kanske din 

dröm kommer att besannas också) och felaktig satsadverbialplacering i bisatser 

(eftersom alla släktingar bor inte i Petersburg). Eleverna kan till exempel i analogi 

med regeln om genomskinliga substantiv, plural skriva tunneler eller öker med 

tanke på att mjuk vokal ö står i roten. Abrahamsson & Bergman (2014: 21) och 
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Abrahamsson & Sjöqvist (2001: 10) hävdar att övergeneralisering och förenkling 

är vanliga hos alla inlärare oavsett deras modersmål, vilket även stämmer för denna 

studie. 

Sammantaget tyder den höga förekomsten av förenklingar, generaliseringar 

och övergeneraliseringar på att inlärarnas språk ständigt utvecklas och att eleverna 

istället för att hålla sig tysta använder sig av ersättningsstrategierna (Kotsinas 

2005), tar språkliga risker samt enligt Bergman & Sjöqvist (2001), Abrahamsson & 

Bergman (2014) skapar och testar egna regler och hypoteser om målspråket.  

5.3 Valet av inlärardrag och elevernas språknivå 

 

En viktig slutsats som kan dras av studien är att det finns samband mellan an-

vändningen av diverse inlärardrag och elevernas utvecklingsnivå. Det vill säga att 

de språkstarkare SAS-eleverna till skillnad från SFS-eleverna tar mindre hjälp av 

modersmålet (L1-baserade inlärardrag) och övergeneraliserar färre regler. 

Värt att poängtera är att antalet förenklingar, generaliseringar och övergenera-

liseringar ökar desto högre upp i SAS- respektive SFS-kurserna man kommer. An-

ledningen till generaliseringens höga förekomst hos eleverna på högre nivåer är ge-

neraliseringens höga effektivitet som en IL-strategi, vilken generellt är typisk för 

mer avancerade inlärare, vars effektivitet har bekräftats i Poulisses (1990) respek-

tive Ruokonens studie (2014). Vissa av de semantiska utvidgningarna har sin grund 

i elevernas modersmål ryska som smörja, internet då man använder samma verb 

namazat oavsett om det rör sig om händerna eller mackan och samma substantiv 

internet oavsett om man åsyftar själva internetuppkopplingen eller datornätverket, 

vilket ligger i linje med Kotsinas studie (2005). Det höga antalet förenklingar och 

övergeneraliseringar hos mer avancerade andra- och främmandespråksinlärare kan 

däremot förklaras med svårare skrivuppgifter som eleverna är tvungna att hantera - 

TISUS-uppgifter, krönika etc. oavsett att deras språk enligt Viberg (1987) är under 

utvecklingsgång och därmed inte är automatiserat. Att svårare uppgifter genererar 

fler inlärardrag har även Poulisse (1990), Abrahamsson & Bergman (2014), Berg-

man & Sjöqvist (2001) och Ruokonen (2014) kommit fram till.  
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Resultatet för SFS-gruppen har till stor del bekräftat tidigare studier av Ru-

okonen (2014), Faerch m.fl. (1984), i vilket det tydligt framgår att avancerade språ-

kinlärare använder sig av fler generaliseringar och parafraser, IL-baserade drag 

medan nybörjarelever använder sig av fler helfraser, som förekommer på tidigare 

stadier i L2-inlärningen (Hyltenstam & Obler 1999: 73). Det som däremot går emot 

dessa studier är att de avancerade SFS-eleverna använder sig av många tillfälliga 

lån, som räknas som L1-baserade drag och ofta förekommer hos inlärare på lägre 

nivåer. En möjlig orsak till detta är SFS-elevernas lägre språkliga nivå, vars inlär-

ning sker utomlands utan kontakt med infödda talare, vilket leder till att det tar 

längre tid att lära sig språket, som ofta under en lång tid kvarstår som icke-idioma-

tiskt, fattigt och mindre variationsrikt.  

Att SAS-eleverna på delkurs 2 och 3 använder färre modersmålsbaserade drag 

som tillfälliga lån samt fler interimspråksbaserade drag som generaliseringar på 

delkurs 3 går i linje med Faerch m.fl.(1984) och Ruokonen (2014), vars forskning 

har visat att eleverna på lägre språklig nivå föredrar L1-baserade drag medan ele-

verna på högre språklig nivå mer tillämpar IL-baserade drag. Antalet parafraser 

minskar däremot på delkurs 3 jämfört med delkurs 2, vilket bryter mot dessa forsk-

ningsresultat och eventuellt är uppgiftsbetingat, då den ena eleven på delkurs 3 har 

tillgång till hjälpmedel (en artikel i Forskning och Framsteg) och den andra skriver 

en novell, där hon själv bestämmer över språket. Det stora antalet helfraser på högre 

språknivå i SAS-gruppen är lite överraskande men beror nog på uppgifterna, vars 

svårighet ställer till språkliga problem för inlärare och kan lösas med hjälp av de 

oanalyserade språkelement som gör att eleverna enligt Viberg (1987), Bolander (i: 

Hyltenstam & Obler 1999: 85) effektiviserar, rationaliserar sitt interimspråk och 

vinner tid på att bilda fullständiga meningar utan att behöva ta onödiga risker. I det 

avseendet stämmer resultatet för SAS-gruppen väl överens med Poulisses (1990) 

och Ruokonens (2014) forskning, som understryker att de olika uppgifternas ut-

formning påverkar valet och förekomst av inlärardrag. 

Det är intresseväckande att nybörjareleverna i SFS-gruppen använder fler 

helfraser än de övriga SFS-eleverna och även SAS-eleverna på alla delkurser. An-

ledningen till varför SAS-eleverna på delkurs 1, det vill säga inlärarna på lägre nivå, 

använder färre helfraser än SFS-nybörjareleverna är att SAS-eleverna studerar 
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svenska på grundskolenivå (åk 7-9) medan SFS-nybörjareleverna håller på att ut-

veckla kunskaper motsvarande SFI-nivå (3CT, nybörjare akademiker) respektive 

A1/A2-nivå enligt Europarådets nivåskala (GERS 2009). 

Avslutningsvis kan man framhäva att elevernas val och förekomst av inlärar-

drag är kopplade till deras språkkunskaper, men att uppgifterna i sig också kan 

framkalla vissa inlärardrag.  

5.4 Jämförelse mellan SAS och SFS-elever 

 

Resultaten visar på att SFS-texterna i genomsnitt har fler förekomster av inlä-

rardrag per elevtext än SAS-texterna. Detta framgår tydligt om man jämför resul-

taten för båda grupperna, där 132 förekomster i de nio SAS-texterna, motsvarande 

14,7 förekomster per SAS-text står mot 125 förekomster i de sju SFS-texterna (17,8 

förekomster per SFS-text), vilket är helt förutsägbart med tanke på SFS-elevernas 

ytterst begränsade möjligheter till miljöinlärning, som i sin tur exempelvis leder 

till uppkomsten av lexikala luckor. Den adekvata lösningen i ett fall som det här är 

att använda sig av diverse ersättningsstrategier (Kotsinas 2005) eller genomföran-

destrategier (Faerch m.fl. 1984) som bokstavliga översättningar, helfraser, gene-

raliseringar och parafraser. SFS-elevernas grammatiska okunnighet kan däremot 

ses som ett försök på att på egen hand konstruera sitt språk genom att skapa egna 

regler och hypoteser, vilket tar sig uttryck i övergeneraliseringar. Det inlärardraget 

som i största grad påverkat resultatet för SFS-gruppen är förenklingar, vars höga 

förekomst enligt Adelswärd & Davies (1990) kan förklaras med bristande projice-

ring och automatisering av inlärarspråket. Detta kan framkallas av TISUS-

uppgifternas höga kognitiva svårighetsgrad samt den ständiga strävan efter att ut-

trycka sig mer komplicerat och varierat inom uppgifternas ramar. Enligt Statens 

skolverk (2003) ska eleverna i första hand använda sitt språk som tankeinstrument, 

vilket ofta sker på bekostnad av korrektheten och beror på hur svåra skrivuppgif-

terna är. Detta överensstämmer med Bergman (i: Abrahamsson & Bergman 2014: 

27) att ”den tankemässiga komplexiteten [ligger] i nivå med inlärarnas kognitiva 
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ålder” medan korrektheten, som haltar efter, avspeglar deras språkålder, vilket 

tydligt syns på den höga andelen av förenklingar i både SFS och SAS-grupperna.  

Vad gäller skillnaden i användningen av inlärardragen ser man att SFS-

eleverna använder fler tillfälliga lån än SAS-eleverna, vilket överensstämmer med 

Ruokonens forskning (2014) där inlärare på lägre språklig nivå föredrog L1-base-

rade strategier. SFS-elevernas språkkunskaper räcker inte riktigt till för utförandet 

av uppgifterna och tvingar dem därför att bostavligen översätta ord, eftersom deras 

språkliga bas brister och utbyggnaden (Viberg 1987), dit hör kollokationer (fasta 

fraser), ännu är outvecklad. SFS-eleverna använder också några fler parafraser och 

övergeneraliseringar. Detta är helt förståeligt eftersom främmandespråkselevernas 

ordförråd är fattigare än andraspråkselevernas då inlärningen ofta bara sker i klass-

rummet genom formell styrd inlärning och det enda valet som återstår när man inte 

kan ett ord är att parafrasera, exemplifiera eller använda negeringar. Orsaken till 

användandet av övergeneraliseringar är i vissa fall L1:s grad av markering som 

preverbial negationsplacering och rak ordföljd vid spetsställning i ryska huvudsat-

ser, samt skapandet och prövandet av egna hypoteser om målspråket, då inläraren 

enligt Bergman & Sjöqvist (2001) anses vara en aktiv konstruktör av sitt interim-

språk, vars språkkreativitet numera ses som en tillgång (Sigurd & Håkansson 2007: 

154). 

Det som de två grupperna har gemensamt är att de i nästan samma utsträckning 

använder sig av förenklingar (8 exempel per SAS-text respektive 8,3 exempel per 

SFS-text) och generaliseringar (2,4 exempel per text i båda grupperna), vilket tyder 

på att samtliga elevers språk är icke-automatiserat samt att uppgifterna ligger över 

elevernas kunskapsnivå och ofta klaras av med hjälp av betydelseutvidgningar samt 

på bekostnad av den språkliga korrektheten. Både SFS- och SAS-eleverna använder 

däremot helfraser i relativt liten utsträckning (1,6 exempel per SFS-text respektive 

1,3 exempel per SAS-text), vilket tyder på att eleverna har kommit en bit på väg i 

svenska språket och börjar analysera och strukturera det. 

Om man tittar närmare på resultatet för SAS- och SFS-grupperna var för sig 

kan man konstatera att antalet generaliseringar, övergeneraliseringar, förenklingar 

och helfraser ökar desto högre upp i SAS-delkurserna man kommer medan antalet 

tillfälliga lån och parafraser minskar. SFS-gruppen visar helt motsatt resultat, där 
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antalet samtliga inlärardrag utom helfraser ökar. Att antalet helfraser och repetition 

i SFS – texter minskar visar enligt Norrby & Håkansson (2007) tecken på produktivt 

språkbruk.    

Mina resultat för SAS-gruppen ligger i stort sett i linje med Ruokonen (2014), 

Faerch m.fl. (1984), då antalet modersmålsbaserade drag som tillfälliga lån minskar 

medan antalet interimspråksbaserade drag som generaliseringar ökar, vilket dock 

inte stämmer för parafraser, vars antal minskar desto högre upp i delkurserna man 

kommer. Resultatet för SFS-gruppen bekräftar delvis också denna ovanstående 

forskning, vilket tydligt kan ses på generaliseringar och parafraser, vars antal ökar 

med varje kurs. Antalet tillfälliga lån ökar däremot. Antalet övergeneraliseringar 

och förenklingar ökar både för SAS- och SFS-grupperna desto högre upp i kurserna 

man kommer. 

Anledningen till att inte alla slutsatser stämmer med Ruokonen (2014), Faerch 

m.fl. (1984) kan möjligen vara att SAS-eleverna som inte använder så många para-

fraser har ett någorlunda tillräckligt ordförråd för att kunna klara uppgifterna utan 

att behöva göra några omskrivningar. Det som också kunde inverka på resultatet är 

att en av eleverna på delkurs 3 har använt sig av ord respektive fraser från tidskriften 

Forskning och framsteg, vilket givetvis betydligt underlättat skrivandet. Orsaken 

till varför SFS-eleverna har en tendens att använda sig av fler tillfälliga lån på högre 

kurser är att språket inte riktigt kommer ikapp med elevernas ambitionsnivå och 

uppgifternas svårighetsdrag, vilket leder till enkla lösningar i form av bokstavliga 

översättningar och transfer från andra språk. Detta är helt förståeligt med tanke på 

att främmandespråkselever ofta har begränsad kontakt med svenska språket, vilket 

därmed medför att de är omedvetna om kollokationer samt har ett fattigare ordför-

råd jämfört med andraspråkselever. Att antalet övergeneraliseringar och förenk-

lingar ökar bekräftar återigen det faktum att elevernas ambitionsnivå och kognitiva 

utveckling på modersmålet inte riktigt stämmer överens med deras verkliga andra-

språkkunskaper. Det uppstår därmed en situation där de språkliga kraven på upp-

gifterna går isär med elevernas verkliga förmågor och språkmedvetenhet samt ge-

nererar enligt Poulisse (1990) och Ruokonen (2014) fler inlärardrag. Det mest in-

tressanta om man jämför resultaten mellan SAS- och SFS-grupperna är att antalet 

helfraser ökar desto högre upp i SAS-delkurser man kommer och minskar desto 
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högre upp i SFS-kurser man kommer, vilket tyder på att SAS-eleverna på högre 

delkurser fortfarande är osäkra på sin svenska, befinner sig enligt Hyltenstam & 

Obler (1999) på relativt tidigt stadium i L2-utvecklingen och löser språkliga utma-

ningar med hjälp av de färdiginlärda fraserna utan att ta onödiga språkrisker.  

Till sist kan man notera att SFS-eleverna är större risktagare, som utnyttjar fler 

inlärardrag än SAS-eleverna, mer förlitar sig på modersmålet och andra språk, har 

ett fattigare ordförråd med färdiginlärda fraser och precis som i Norrby & Håkans-

son (2007) är mångordigare än andraspråkseleverna och modersmålstalarna.  

5.5 Denna studies begränsningar och idéer till framtida forsk-

ning 

 

Man bör dock inte utesluta att resultatets reabilitet (tillförlitlighet) kunde ha påver-

kats negativt av undersökningsmaterialets begränsade omfång (sammanlagt 16 

elevtexter), lågt antal elever (sammanlagt 13 elever, där en SFS-grupp, elever på 

medelnivå är underrepresenterad och består av bara en elev), skrivuppgifternas ka-

raktär/formulering, genrer och var de har blivit utförda (hemma respektive i skolan, 

med hjälpmedel eller utan respektive med hjälp utifrån), elevernas svårjämförbara 

språkliga nivåer (SAS respektive SFS av skilda inlärningstyper), lärarens och ele-

vernas delade språkliga och kulturella bakgrund förutom i SFS6 och SFS7-texter 

jag fick av min svenska kollega samt utomspråkliga faktorer (ålder, bakgrund, kön), 

som inte tagits upp i undersökningen. 

Med tanke på ovanstående skulle man vidare kunna undersöka vilka inlärardrag 

som används av första- respektive andraspråksinlärare, de undersökta inlärnings-

dragens förekomst i några utvalda genrer skrivna av samma elever, de elevgrupper 

på låga nivåer för att se hur mycket svenska man behöver för att kreativt kunna lösa 

språkliga problem, kognitiva och språkliga processer som ligger bakom använd-

ningen av inlärardragen, användningen av samma inlärardrag i tal- respektive skrift-

språk, användning av inlärardragen i snävare elevgrupper (homogena grupper, till 
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exempel endast elever från Ryssland), användningen av de undersökta inlärardra-

gen hos en- respektive flerspråkiga elevgrupper samt undersöka om utomspråkliga 

faktorer påverkar vilka inlärdrag man använder. 

Både kursplanerna (Skolverket 2011; 2012), SOU (1995) och tidigare forsk-

ning gjord av Faerch & Kasper (1983), Poulisse (1990) påpekar vikten av att expli-

cit lära ut de inlärarstrategier som på ett effektivt sätt stödjer språklig perception 

och produktion, passar för respektive uppgifter och hjälper elever att ta kontroll 

över sitt nya språk, det vill säga utveckla lärandemedvetenhet (GERS 2009) för att 

både våga ta risker och handskas med språkliga problem samt utveckla sitt skri-

vande och ett funktionellt språk i stort. En explicit undervisning i inlärningsstrate-

gier har enligt O’Malley & Chamot (i: Adelswärd & Davies 1990:22) även visat sig 

effektiv för att uppmuntra eleverna att utnyttja dem i sin fortsatta språkinlärning. 

Faerch och Kaspers forskning (1983) har visat att de elever som blev ombedda att 

använda olika inlärarstrategier hade blivit mer positiva mot risktagande, ändrat sin 

inställning till fel samt blivit bättre kommunikatörer.  
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6. Sammanfattning 
 

I min undersökning har jag kommit fram till att diverse inlärardrag (icke mål-

språksenliga former, det vill säga icke språkligt korrekta former) är relativt vanliga 

i inlärartexter oavsett om man är andra- (SAS-elev, en elev som studerar svenska i 

Sverige) respektive främmandespråkselev (SFS-elev, en elev som studerar svenska 

utomlands), samt vilken utvecklingsnivå man har och i vilken genre man skriver i. 

Samtliga elever som deltog i studien håller på att utveckla sitt inlärarspråk/interim-

språk och kan därför inte, enligt Kotsinas (2005), räknas som avancerade språkta-

lare utan som interimspråkstalare/inlärare, då deras texter fortfarande innehåller 

många olika sorts fel (inlärardrag).  

Då syftet med min undersökning var att ta reda på vilka inlärardrag och i vilken 

utsträckning mina rysktalande elever använt sig av dem i sina texter kändes det 

rimligt att utgå ifrån enligt Viberg (1987), Bergman & Sjöqvist (2001) och Selinker 

(i: Abrahamsson 2013:111) de typiska dragen i inlärarspråket som tillfälliga lån, 

kompensatoriska uttryck (generaliseringar, parafraser), övergeneraliseringar, för-

enklingar och helfraser. Efter att en närläsning och analys av elevtexterna hade 

gjorts, såg man att alla de ovannämnda dragen förutom kodväxling fanns represen-

terade i både SAS- och SFS-texterna och att de mest frekventa dragen i undersök-

ningsmaterialet var förenklingar, generaliseringar och övergeneraliseringar. Ge-

neraliseringar och övergeneraliseringar har enligt Abrahamsson & Bergman (2014: 

21) och Abrahamsson & Sjöqvist (2001: 10) visat sig vanliga hos alla inlärare oav-

sett vilket modersmål de har, vilket även stämmer för denna undersökning. 

Undersökningsresultatet visade också att SFS-eleverna i genomsnitt hade an-

vänt sig av fler inlärardrag (17,8 förekomster per SFS-text) än SAS-eleverna (14,7 

förekomster per SAS-text), vilket bekräftade mina förväntningar på att andraspråk-

selever skulle använda sig av färre inlärarstrategier samt att det skulle vara lättare 

för dem att göra sig förstådda tack vare den semiformella inlärningen (inlärningen 

både i skolan och utanför skolan). Jag tror att detta också skulle kunna bero på upp-

gifternas utformning och svårighetsgrad, då SFS-eleverna på avancerad nivå var 



 75 

tvungna att använda sitt inlärarspråk som tankeinstrument för att utföra kognitivt 

krävande TISUS-uppgifter (TISUS står för behörighetsgivande test i svenska för de 

som har den utländska gymnasiala kompetensen och vill bedriva högskolestudier i 

Sverige), vilket enligt Poulisse (1990) och Ruokonen (2014), Bergman (i: Abra-

hamsson & Bergman 2014: 27) brukar påverka både valet och förekomsten av in-

lärardrag. Att SFS-gruppen är mer heterogen skulle eventuellt även kunna inverka 

på resultatet, eftersom SFS-eleverna endast hade studerat svenska privat och för att 

studietakten (antalet lektioner per vecka och lektionernas längd) varierade från elev 

till elev medan SAS-gruppen är mer homogen och i alla fall har en sak gemensamt 

– att alla hade uppnått SFI-nivå. Dessutom varierar texternas längd mer mellan SFS-

eleverna och bara en elev representerar gruppen elever på medelnivå. 

Denna studie har även pekat på skillnader i användningen av de undersökta 

inlärardragen beroende på elevernas utvecklingsnivå och inlärartyp, det vill säga 

om de är andra- respektive främmandespråkselever. SFS-eleverna använder fler till-

fälliga lån, parafraser och övergeneraliseringar. I SFS-gruppen ökar dessutom an-

talet samtliga inlärardrag utom helfraser desto högre upp i nivån man kommer. I 

SAS-gruppen ökar däremot antalet generaliseringar, övergeneraliseringar, förenk-

lingar och helfraser desto högre upp i SAS-delkurserna man kommer medan antalet 

tillfälliga lån och parafraser minskar. Det som förenar SFS och SAS-grupperna är 

att de använder sig av nästan samma antal förenklingar och generaliseringar, vars 

antal ökar desto högre upp i nivån man kommer och att antalet helfraser i båda 

grupperna är relativt liten. 

Det framgår tydligt utifrån resultatet och analysen i de tidigare kapitlen (se ka-

pitel 4 och 5) att SFS-eleverna är större risktagare, har fler inlärardrag i sina texter, 

förlitar sig mer på modersmålet och andra språk, oftare övergeneraliserar, är mång-

ordigare och har både fattigare och mindre idiomatiskt inlärarspråk än SAS-

eleverna. 

Mina slutsatser och resultat stämmer i stort sett med Ruokonens (2014), Faer-

chs m.fl. (1984) forskning, då elever på högre nivå i båda grupperna föredrar inte-

rimspråksbaserade drag som generaliseringar och parafraser medan modersmåls-

baserade drag som tillfälliga lån är vanliga i fall med SAS-elever och helfraser i 
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fall med SFS-elever. Utöver detta har denna undersökning även bekräftat de tidi-

gare - Ruokonens (2014), Poulisses (1990), Abrahamsson & Bergmans (2014), 

Bergman & Sjöqvists (2001) - studier att användningen av inlärardrag till stor del 

är uppgiftsbaserad, det vill säga att svårare uppgifter som den skriftliga delen av 

TISUS-testet genererar fler inlärardrag. 

Denna undersökning har på grund av tids- och omfångsramar vissa svagheter: 

begränsat antal undersökta texter (16 texter), elever (13 personer) samt de under-

sökta skrivuppgifternas skilda utformning och karaktär (texter skrivna i olika genrer 

vars svårighetsgrad och längd varierar). Undersökningen tar inte heller någon hän-

syn till utomspråkliga faktorer (kön, bakgrund, ålder, studietakt), lärarens och ele-

vernas delade språkliga bakgrund då både jag och mina elever är rysktalande och 

endast två SAS-elever på avancerad nivå hade min svenska kollega som lärare.  

Både första- och andraspråks- respektive främmandespråkstalare begår enligt 

Ladberg (2000) och Sigurd & Håkansson (2007) samma språkliga misstag som ute-

lämning av grammatiska satsdelar, funktionsord, övergeneralisering av oregel-

bundna verb med mera, men förstaspråkstalare till skillnad från andraspråkstalare 

lär sig den språkliga basen i sitt modersmål snabbare och ofta omedvetet medan 

andra- och främmandespråkstalare behöver längre tid på sig för att studera och ana-

lysera sitt nya språk. De behöver dessutom parallellt tillägna sig den språkliga basen 

och utbyggnaden. 

Både kursplanerna (Skolverket 2011; 2012), GERS 2009 och tidigare forskning 

av Faerch & Kasper (1983), Poulisse (1990) och O’Malley & Charmot (i Adelswärd 

& Davies 1990: 22) har visat på den positiva effekten av den explicita undervis-

ningen i inlärningsstrategier med syftet att underlätta och utveckla elevers skri-

vande, samt hjälpa dem att våga ge sig på svårare språkliga konstruktioner respek-

tive uppgifter och kunna lösa dem. 
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Bilaga 1. TISUS-inspirationsblad 
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Bilaga 2. TISUS-instruktion 
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Bilaga 3. SAS 9 

Fler och fler säger ”ja” till samboskapet! 

 

De mesta människor i Sverige välljer att vara sambo istället för att gifta sig. Finns 

det några orsaker för den tendensen? Varför föredrar svenskar samboskapet? En-

ligt statistik från SCB kommer skilsmässorna snabbast i storstadskommunerna. 

Stockholmarna är på första platsen i antal av skilsmässor. Studien som var publi-

cerad i Demographic Research visar att män och kvinnor har olika argument mot 

att gifta sig, men de är överens att samboskapet är det bästa alternativet till äkten-

skapet och singellivet. Till exempel männen säger sig frukta en annan livstil där 

de blir huvudförsörjare, medan kvinnor inte orkar med ett bröllop med vad det 

kostar av tid och pengar. Jag tycker att ett fint bröllop kräver jattemycket pengar 

och tid. Bröllopskläder, ringar, bröllopsmässa och bröllopsmiddag kostar cirka 

200-400 tusen kronor. Och det är bara en dag. Många tycker att bättre att resa för 

denna pengarna eller köpa en bil till exempel. Fler och fler anser att lyckliga relat-

ioner inte behöver beror på om äktenskapet eller hur! Det är mer viktigare att för-

stå varandra, lyssna varandra och älska varandra. Svenskarna tycker att det är 

bättre om man gifter sig efter 10-15 år i samboskapet. Fin mässan, varför inte! 

Men det tar tid att vara säker på att det blir för alltid. Många män och kvinnor an-

ser att vara sambo ger dem mer friheter. Det handlar inte längre om en kvinna som 

sköter hushållet och en man som betalar räkningarna. Det bygger mer på delade 

roller och att liknande bakgrund värderas högre. Kärlek är den saken som gör 

människor lyckliga, inte stampel att man gifter! 
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Bilaga 4. SFS 6 

Boende 

 

Alla har rätt att bo någonstans. I listan av mänskliga rättigheter som finns kan 

man förstås se rätten till bostad.  På det hela taget är rätten iaktad i den rika delen 

av världen, inklusive Sverige. Men även i Sverige finns det några problem som 

associeras med frågan ”Boende”. Ett av sådana problem, som är allmänt spritt i 

europeiska länderna, är bostadsituationen i några storstäder. 

 Enligt statistiken bor cirka en tredjedel av svenska befolkningen i tre största 

städer, medan bara ungefär 20 procent bor i glesbugd. För mycket folk innebär att 

det finns oerhört långa bostadsköner. Nästan hundra tusen människor står i den bara 

i Stockholm. I Göteborg är situationen inte alls bättre: år 2002 fanns endast cirka 

160 lägenheter till omedelbar uthyrning. Också hör till saken att varje fjärde Mal-

möbo vid 20-årsåldern orkar inte att skaffa sig egen bostad. 

  Anledningarna till varför halva riket väljer att bo i storstäderna är många och 

ligger inom- och utomlands. Jag ska frågeställa bara en så kallade inre migration. 

De som svarade på frågan ”Varför man föredrar att leva i en stad?” påpekade, att 

det oftast fanns inget jobb på landet. Å ena sidan vill man bli finansiellt stabil. Kra-

ven på pengarna och kultur driver nya kraftfulla människor från landet till städerna, 

och inget avstånd till jobbet eller andra svårigheter kan hålla dem från deras dröm. 

Å andra sidan är det ett faktum, att allt vad man kan syssla med på landet är jord-

bruk. Det finns inga museer, inga teatrar, inga konserthus. Det innebär, att även om 

man själv kan leva utan dessa saker, ska ens barn snart känna bristen på kultur och 

olika aktiviteter. 

 Nya invånare som strömmar in, inklusive invandrare, fyller upp städerna, vad 

leder till ännu mera problem med boende. Trångboddhet, kriminalisering, trafik be-

höver kämpas förstås. Regeringen försöker lösa problemet genom att anta olika la-

gar som reglerar sfären, men problemen stannar kvar. Angående de stigande folk-

massorna som invaderar städerna, är det möjligt att säga, att Sverige inte är en un-

dantag. Riket demonstrerar tendenserna som är typiska för nästan alla nationer värld 

omkring. Ta, till exempel, Sankt Petersburg där jag bor och där propotionen av dem 

som föddes i staden minskar hastigt i jämförelse med dem som flyttade hit. Och alla 

dessa mäniskor bör bo någonstans. Men svenska myndigheterna verkar vara mer 

flexibla än ryska i denna fråga: om man googlar på boendeformer i Sverige, ska 

man hitta på minst 16 olika typ av boende från så kallade bokaler till äldreboenden 

och ägarlägenheter. Kanske tycker politeker att om man kan bo var man vill och 

om folket erbjuds variationen av vad att göra, blir man lyckligare. Det betyder att 

inga problem typ trångboddhet eller trafik kan grusa våra förhoppningar om ett 

bättre liv, och det är tid, bara tid som ska visa om nuförtidens beslutningar har rätt. 


