
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a paper published in Språk & Stil.

Citation for the original published paper (version of record):

Bohnacker, U., Rosén, C. (2009)

Fundamentet i svenskan och tyskan. Syntax och informationsstruktur: Ett problemområde för

språkinlärning och undervisning.

Språk & Stil, 19: 142-171

Access to the published version may require subscription.

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-98551



142 Ute Bohnacker & Christina Rosén

Fundamentet i svenskan och tyskan – syntax och 
informationsstruktur

Ett problemområde för språkinlärning och 
språkundervisning

Av UTE BOHNACKER och CHRISTINA ROSÉN

Abstract

Bohnacker, Ute, ute.bohnacker@lingfil.uu.se, Associate Professor, Dept. of Linguistics and Philo-
logy, Uppsala University, Sweden; Rosén, Christina, christina.rosen@vxu.se, Senior Lecturer,
School of Humanities, Växjö University, Sweden: “Syntactic and information-structural aspects of
the prefield in Swedish and German: A problematic area for language learning and language teach-
ing”. Språk och stil 19, 2009, pp. 142–171.

This paper investigates the influence of the first language (L1), here Swedish, on the acquisition of
syntax and discourse pragmatics in a closely related second language (L2), here German, by look-
ing at the information structure of Verb-Second clauses. Even though almost any type of element
can occur in the so-called ‘prefield’, i.e. the clause-initial preverbal position of V2 declaratives, we
document language-specific patterns for native-speaker corpora. The frequencies of prefield con-
stituent types differ substantially between German and Swedish, and Swedish postpones new (‘rhe-
matic’) information and instead fills the prefield with given (‘thematic’) elements and elements of
no or low informational value (e.g. expletives) to a far greater extent than German. Using oral pro-
duction data from Bohnacker 2005 and 2006 and new written production data from Rosén 2006,
we compare Swedish learners of German at beginner, intermediate and advanced levels to native
controls, matched for age and genre. These learners master the syntactic properties of V2 but start
their sentences in nonnative ways. They overapply the Swedish principle of “rheme later” in their
L2 German, indicating L1 transfer at the interface of syntax and information-structure, especially
for structures that are frequent in the L1 (e.g. subject-initial clauses, expletive-initial clauses, fron-
ted thematic objects das ‘it/this’). Implications of these findings for language teaching are discus-
sed.

Keywords: information structure, Swedish, German, transfer, discourse, thematic progression, pre-
field, second language acquisition, production, coherence, V2 declarative.

1. Inledning

Många teorier om andraspråksinlärning diskuterar i vilken utsträckning mo-
dersmålet (L1) påverkar förvärvandet av ett andraspråk eller ett främmande
språk. Medan det stora flertalet tar upp inlärning av syntax och grammatik
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måste området informationsstruktur i andraspråksinlärning fortfarande betrak-
tas som eftersatt. Förmågan att använda syntaktiskt välformulerade satser på ett
adekvat sätt i olika kontexter och situationer verkar vara ett område som även
försummas i undervisningen. Syftet med föreliggande artikel är att bidra till
denna debatt samt att göra språklärare uppmärksamma på begreppet informa-
tionsstrukturering och tematisk progression i andraspråksproduktion. Vi pre-
senterar nytt empiriskt material från två närbesläktade språk – svenska och
tyska – inom områdena syntax (ordföljd) och informationsstruktur (textgram-
matik).

Vissa vetenskapliga ansatser antar att L1-språkets grammatik inte spelar nå-
gon roll i det första skedet av ett L2-förvärvande, utan att språkinlärare i stället
använder sig av en universell eller vedertagen s.k. basordföljd (basic variety),
SVX (t.ex. Clahsen & Muysken 1986, Klein & Perdue 1992, Pienemann 1998).
L2-inlärare med olika L1-språk som förvärvar samma L2-språk förmodas
visa upp samma inlärningsgång med samma utvecklingsfaser. Följande
universella steg i grammatikutvecklingen har föreslagits för inlärare av L2-
språket tyska:

(1) Steg 1   enstaka ord
Steg 2   SVX
Steg 3   Adv-SVX
Steg 4   verbseparation: SVfinitOVicke-finit

Steg 5   inversion: XVS
Steg 6   slutplacering av verb i underordnade satser

Men medan inlärare som har romanska språk och engelska som modersmål lär
utveckla sin L2-tyska utifrån utvecklingsfaserna i (1), är det tydligt att inlärare
med turkiska och koreanska som modersmål inte gör det – de börjar i stället
med att producera OVicke-finit med detsamma (Schwartz & Sprouse 1994, Vai-
nikka & Young-Scholten 1994). Romanska språk och engelska är VO-språk
medan turkiska och koreanska är OV-språk. L1-språkets grammatik verkar
alltså ha stort inflytande på L2-språket, eftersom andraspråksinlärare med ty-
pologiskt olika L1-språk uppvisar olika utvecklingsgångar. Utifrån dessa iakt-
tagelser utvecklade Schwartz & Sprouse (1994, 1996, 2000) en transfermodell
för L2-förvärvande, enligt vilken inlärare till att börja med transfererar hela sin
L1-syntax, med såväl lexikala som funktionella kategorier. Detta innebär att de
processar, dvs. tar in, bearbetar och tolkar, samt producerar L2-yttranden ge-
nom L1-språkets grammatik. Endast efter detta första skede kan inlärare sedan
ändra sin interimspråkssyntax genom att överge L1-språkets regler (eller i ge-
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nerativa termer, parametervärden) för nya regler som kan resp. inte kan vara
hämtade från målspråket och som så småningom konvergerar eller inte konver-
gerar till en målspråklig L2-grammatik. Schwartz & Sprouses modell är all-
mänt känd och modellens tydlighet (full transfer) gör den lätt att pröva gent-
emot empiriskt material som hämtats från inlärare på nybörjarnivå. 

Hur är det då med svenskar som lär sig tyska? Svenskan ligger typologiskt,
grammatiskt och lexikaliskt sett mycket nära tyskan (uppskattningsvis är 80 %
av svenskans ordförråd besläktat med tyskan). Vad gäller syntaxen, så håller
både svenskan och tyskan fast vid V2-tvånget som kräver att det finita verbet
ska vara den andra satsdelen i en påståendesats. I huvudsatser inledda av
icke-subjekt krävs så kallad inversion (omvänd ordföljd) av subjektet och ver-
bet (XVS), och V3 är vanligtvis ogrammatiskt (för undantag, se Bohnacker
2005 s. 45–51).1 Positionen till vänster om det finita verbet kallas för funda-
ment (tyska Vorfeld, jfr t.ex. Drach 1937 s. 17–18, Reis 1980, Dürscheid 1989)
och intar nästan alltid den satsinitiala positionen.2 Fundamentet i tyskan och
svenskan kan i princip intas av nästan vilken typ av satsdel som helst, obero-
ende av syntaktisk kategori, komplexitet eller semantisk funktion. Det som står
fast är att verbet måste stå på andra plats. 

Forskare som Håkansson, Pienemann & Sayehli (2002) har hävdat att
svenskar inte transfererar V2 utan i själva verket bryter länge mot V2 i sin
L2-tyska och därmed följer utvecklingsstadierna i (1). Ansatser som föresprå-
kar full transfer förutsäger däremot att svenskar som lär sig tyska borde be-
härska V2 med detsamma. Vi beslutade oss därför för att göra en egen empirisk
undersökning, eftersom vi har lång erfarenhet av undervisning i tyska på skolor
och vid universitet i Sverige och har gjort iakttagelser som bekräftar denna
ståndpunkt. I Bohnacker 2005, 2006 påvisades att svenskar som lär sig tyska
använder V2 produktivt i muntliga berättelser redan efter fyra månaders inlär-
ning och dessa iakttagelser är sammanställda nedan. Vi presenterar även nytt
skriftligt material från svenska nybörjare i tyska som inte heller har några svå-
righeter med V2. Vi tolkar dessa resultat som ett tecken på att V2-tvånget
transfereras från L1-språket svenska till L2-språket tyska i det första skedet i
inlärningsprocessen.
1 I denna uppsats kommer vi att vara teorineutrala i möjligaste mån och koncentrera oss på den lin-
jära ordföljden (SVX, V1 (= VSX), V2 (= XVS), V3 (= XSV, SXV)), eftersom våra resultat inte
är beroende av en specifik strukturell analys.
2 Samordnande konjunktioner tas inte upp här, eftersom de inte räknas som satsdelar i en sats utan
som bindeord som inte påverkar ordföljden (Zifonun et al. 1997 s. 1578, Eisenberg et al. 1998 s.
400 s. 819). Inledande led i yttranden som skiljs av en paus eller intonationsavbrott, t.ex. vänster-
ställda satsdelar, vokativer och interjektioner, anses inte heller vara en del av fundamentet (jfr t.ex.
Dürscheid 1989).
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Trots att inlärarnas produktioner kan ha korrekt målspråklig ordföljd (syn-
tax), innebär det emellertid inte nödvändigtvis att denna används på ett adekvat
sätt i den kontext de förekommer i. Rosén (2006) fann att samma svenskar som
lärde sig tyska och som producerade korrekta V2-satser samtidigt visade sig
organisera och strukturera information på ett sätt som störde tyska läsare. I en
pilotstudie bad hon infödda tyskar att bedöma avancerade L2-produktioner,
texter som tyskarna beskrev som korthuggna, textmässigt osammanhängande
och helt enkelt som att »det låter inte som tyska». När tyskarna ombads att för-
bättra L2-texterna så att det skulle låta mer tyskt, fokuserade de spontant på
meningarnas början och ändrade dem konsekvent på vissa sätt. Vad är det som
gör att man kan få en text att låta mer sammanhängande och mer tysk genom
att ändra början på meningar? Jo, fundamentet är kommunikativt mycket vik-
tigt, eftersom det förankrar satsen i en diskurs. Här etableras textuell koherens
mellan meningar, eftersom fundamentet länkar samman satsen med den före-
gående diskursen. Talaren tar här upp ett ’ämne’, satsens s.k. topik, och i resten
av meningen följer en kommentar till detta led i fundamentet. Dessutom inne-
håller fundamentet ofta redan känd information, temat, dvs. ett led med lågt in-
formationsvärde. Fundamentet kan även användas för att fokusera och kontras-
tera satsdelar. Ny information, det så kallade remat, ges vanligtvis senare efter
det finita verbet i V2-satser.3 Genom att jämföra korpusar från infödda tyskar
och från infödda svenskar med varandra vill vi visa på de kvantitativa och kva-
litativa skillnader som finns i hur dessa två V2-språk använder fundamentet. Vi
tror att dessa språkspecifika skillnader är orsaken till att infödda tyskar ändrar
början på meningar i L2-texter för att göra dem mer tyska. En analys av tal och
skrift hos inlärare på nybörjarnivå och upp till avancerad nivå i L2-språket
tyska tyder på att våra inlärare inte har förvärvat tyskans specifika lingvistiska
och informationsstrukturerande verktyg fullt ut. De tillämpar i stället till stor
del svenskans informationsstrukturella mönster i sin tyska. Därför antar vi att

3 Även om generationer av lingvister från olika skolor har arbetat med topik och tema, saknar dessa
termer allmänt vedertagna definitioner. Här står tema för vad talaren/skribenten antar att åhöraren/
läsaren känner till (given information). Informationen är given i den meningen att den har nämnts
explicit tidigare eller kan härledas genom att man återknyter till den lingvistiska diskursen eller
diskurssituationen. Remat står för vad talaren antar är ny information för åhöraren och har alltså då
ett högre informationsvärde. En sådan strikt uppdelning av satsens tema och rema är dock inte
helt oproblematisk. Ibland saknas en skarp gräns mellan dem och några satser kan dessutom inne-
hålla olika tematiska element, andra inga alls och består därmed av enbart ny information. (För dis-
kussion, se t.ex. Daneš 1970, Beneš 1971, Hoberg 1981, Lötscher 1984. Notera att Daneš och Be-
neš begrepp ”Thema” inte innefattar bara bekant information eller lågt informationsvärde, utan
även ”aboutness” och utgångspunkt (point of departure). Begreppet omfattar således både tema och
topik, två begrepp som används ovan.)
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L1-transfer inte bara finns inom syntaxens område, utan även inom informa-
tionsstruktur och informationsorganisering och att sådan L1-påverkan kvarstår
även i avancerade inlärares L2-produktion. 

2. Material

2.1 Muntligt material

Vårt muntliga L2-material kommer från tonåringar med svenska som L1 som
håller på att lära sig tyska som främmande språk på högstadiet (i slutet av års-
kurs 9) i Sverige samt från svenska vuxna som läser tyska som främmande
språk på kvällskurser för nybörjare. Materialet samlades in från alla språkinlä-
rare genom att de framförde samma berättande uppgift, en monolog om ett gi-
vet ämne så som det beskrivs i Bohnacker 2005 s. 56 och 2006 s. 15–18.4 De
23 tonåringarna testades en gång, i slutet av tredje årets undervisning i tyska.
De vuxna, sex pensionärer, testades däremot två gånger – en gång efter fyra
månaders undervisning i tyska och en gång efter nio månader. Tre av pensio-
närerna kunde inget annat språk än sitt modersmål svenska innan de började lä-
ra sig tyska och hade därför tyska som sitt andra språk (L2). De andra tre och
alla tonåringarna hade lärt sig engelska tidigare i skolan och hade därför eng-
elska som sitt andra (L2) och tyska som sitt tredje (L3) språk.5 Vårt muntliga
L2-material omfattar således:

• 6 L2-nybörjare (60–70 år gamla), efter fyra och nio månader, dvs. 45 och 90
timmars undervisning i tyska, ca 17 500 ord.

• 23 L2-inlärare på medelnivå (16 år gamla), efter 3 år, dvs. ca 800 timmars un-
dervisning i tyska, ca 12 500 ord.

4 Inlärarna fick i uppgift att spela in sina tankar kring ämnet ”Vad jag gör eller skulle vilja göra på
min fritid” i form av en muntlig monolog på tyska. De blev ombedda att ”prata så mycket som möj-
ligt”. Inspelningarna var 15–30 min. långa och gjordes i språklabb. Denna något ovanliga inspel-
ning av monolog gjordes i syfte att undvika korta elliptiska yttranden som är typiska för nybörjare
i interaktion med en forskare. Eftersom vi ville undersöka fundamentet var vårt mål att få en korpus
som innehöll så många fullständiga satser som möjligt. Vårt val av metod ledde också till färre el-
liptiska yttranden och till längre satser förankrade i tid och rum. Trots elementära kunskaper pro-
ducerade inlärarna ett omfattande antal fullständiga satser med verb och subjekt och även flera icke
subjekt-initiala satser. Därmed innehåller korpusen ett stort antal yttranden som är relevanta för en
analys av inlärares fundament och placering av finita och icke finita verb.
5 I litteratur om språkinlärning benämns ofta alla främmande språk L2, oavsett om det är inlärarens
första, andra eller tredje främmande språk. Endast då man talar om ett första främmande språks
inflytande på ett tredje brukar man tala om L2 resp. L3. Vi kommer i fortsättningen endast att an-
vända termerna L1- resp. L2-språk. 
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2.2 Skriftligt material

Vårt skriftliga L2-material består av texter som är producerade av tonåringar
och unga vuxna svenskar som läser tyska på högstadiet och gymnasiet samt vid
universitet i Sverige. Alla informanterna hade lärt sig engelska innan de bör-
jade lära sig tyska. 245 L2-tyska texter som omfattar informella brev, uppsatser
och sammanfattningar på sammanlagt ca 100 000 ord samlades in mellan 1999
och 2005 (för detaljer, se Rosén 2006 s. 73–75). Skriftligt L2-material har
hämtats från:

• 55 L2-nybörjare (14 år gamla), efter 9 månader, dvs. ca 200 timmars undervis-
ning i tyska.

• 55 L2-inlärare på medelnivå (17 år gamla), efter fyra år, dvs. ca 830 timmars
undervisning i tyska.

• 135 L2-produktioner av universitetsstuderande på avancerad nivå (20–25 år
gamla), ca sex års undervisning i tyska.

Våra skriftliga kontrollkorpusar i L1-språken tyska och svenska omfattar 150
texter (informella brev, uppsatser) som producerats av infödda tyskar och
svenskar i samma åldersgrupper som L2-inlärarna, dvs. 15 år gamla elever och
20–25 år gamla högskolestudenter. Vårt kontrollmaterial av L1-texter kommer
från:

• 80 svenskar i den svenska kontrollgruppen, ca 17 500 ord.
• 70 tyskar i den tyska kontrollgruppen, ca 28 500 ord.

3. V2-resultat
Våra inlärare producerar V2-påståendesatser inledda av subjekt och icke-sub-
jekt redan på nybörjarnivå. Låt oss först se på det muntliga materialet. Figur 1
kartlägger den procentuella andelen påståendesatser inledda av subjekt resp.
icke-subjekt hos nybörjarna. Till vänster visas de informanter som inte talar
engelska: de producerar 68 % SVX (den vita stapeln) och 32 % XVS (den hel-
svarta stapeln), men däremot inga V3, och följer därmed alltid V2-tvånget i sin
L2-tyska. Till höger syns de informanter som talar engelska, och dessa följer
V2-tvånget i sin L3-tyska endast till viss del. De producerar både målspråklig
XVS (svart stapel) och icke-målspråklig V3 (rutig stapel). Detta tyder på att de
transfererar V2 från sitt L1-språk, men att tidigare kunskaper i ett språk som
inte är ett V2-språk (som t.ex. engelska) skulle kunna ha en »negativ» effekt.
För individuella resultat och detaljerad diskussion, se Bohnacker 2005 s. 56–
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66 och 2006 s. 19–38. V3-ordföljden avtar med tiden i inlärarens tyska, vilket
illustreras i figur 2 som kartlägger 23 niondeklassare. Efter tre års tyska produ-
cerar dessa inlärare på medelnivå 62 % SVX och 33 % målspråkliga XVS, men
bara 2 % icke-målspråkliga V3.6 

I vårt skriftliga L2-material är ordföljdsfördelningen mycket lik den i det
muntliga materialet. På grund av platsbrist kommer vi här endast att presentera
resultaten för vår minst avancerade grupp, de 54 nybörjarna (figur 3). Av de
påståendesatser som 14-åringarna producerar är 81 % (796/984) inledda av
subjekt (vit stapel) och 19 % (188/984) av icke-subjekt. Av stor betydelse är
att 153/188 av de satser som inleds med icke-subjekt är av typen XVS, dvs.
målspråkliga V2 i det första skedet av inlärningsprocessen (helsvart stapel).
Gruppen är homogen i så måtto att varje inlärare producerar både målspråkliga
XVS-satser och inga eller upp till tre exempel på XSVO som inte är målspråk-
liga.7

I tidigare studier har det rapporterats att L2-inlärare med L1 som inte är ett
V2-språk är sena med att förvärva V2 (t.ex. Clahsen & Muysken 1986, du Ples-
sis et al. 1987, Schwartz & Sprouse 1994, Vainikka & Young-Scholten 1994,
1996, Pienemann 1998 s. 118–130). Håkansson, Pienemann & Sayehli (2002)
nämner även i en studie av svenska tonåringar som lär sig tyska som L3-språk
(efter engelska) att deras inlärare till en början inte klarade av att producera
några XVS. Men deras eliciteringsmetod och det lilla materialet gör att vi inte
kan dra några säkra slutsatser om V2 (vilket diskuteras i Bohnacker 2005 s. 54–
55). Våra svenska inlärare som lär sig tyska behärskar däremot V2 tidigt och
det gör de redan i det första skedet i inlärningsprocessen såvida engelskan inte
stör, vilket visats i figurerna 1–3. Detta stöder modeller om full transfer för
L2-förvärvande (Schwartz & Sprouse 1994, 1996).8

6 Uppmärksamma läsare observerar säkert att det finns en fjärde och ovanlig ordföljdstyp i dia-
grammen, XXVS, där det finita verbet föregås av två satsdelar och följs av subjektet. Bohnacker
(2005 s. 57, 62–63, 2006 s. 22–23) spårar dessa fall till L1-svenskans påverkan, där XXVS-ord-
följd återfinns med jämna mellanrum, särskilt i talat vardagsspråk:
a. L1-svenska Sen så har jag varit i Hamburg.
b. L2-tyska Dann so haben ich gewart in Hamburg. (Algot3, 9 månader)
7 En 55:e informant uteslöts i denna sammanställning för att undvika skev statistik. Han produce-
rade sju exempel på XSVO, något som skulle ha ändrat siffrorna på följande sätt om de hade in-
kluderats: 80 % SVX (811/1008), 19 % satser inledda av icke-subjekt (197/1008), varav 153/197
var XVS.
8 Många generativa syntaxmodeller gör gällande att funktionella projektioner högt upp i satsen
(dvs. CP) behövs för att kunna greppa V2-fenomenet. Därför kan våra inlärares V2-yttranden tol-
kas som bevis för att det finns en funktionell struktur i tidig interimspråkssyntax och för att CP re-
dan finns i det första skedet i inlärningsprocessen (i motsats till tidigare påståenden av t.ex. Vai-
nikka & Young-Scholten 1994, 1996, Platzack 2001).
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Figur 1. Nybörjare: Ordföljd i påståendesatser efter fyra och nio månaders tyska (munt-
ligt). Procent. 

Figur 2. Inlärare på medelnivå: Ordföljd i påståendesatser efter 3 års tyska (muntligt).
Procent. 

23 tonårsinformanter
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4. Språkspecifik användning av fundamentet

Då i princip så gott som alla satsdelar kan placeras i fundamentet i tyska och
svenska V2-påståendesatser (t.ex. Erdmann 1886 s. 183, Zifonun et al. 1997 s.
1576–1644; Teleman et al. 1999 s. 431–434, 689–690),9 antas de båda språken
ofta – implicit eller explicit – uppföra sig på samma sätt vad gäller satsdelarnas
frekvens och funktion i fundamentet. Enligt Håkansson (1997 s. 50) inleds till
exempel 60 % av alla påståenden på svenska, tyska, holländska och isländska
med ett subjekt, medan 40 % inleds med icke-subjekt. Det finns dock inga em-
piriska bevis för detta påstående och kontrastiva korpusstudier mellan V2-
språk är få. Till och med enspråkiga korpusar är svåra att jämföra med var-
andra, då de ofta är hämtade från olika genrer, och just genre har visat sig på-
verka frekvensen av satsdelstyperna i fundamentet. I till exempel en korpus
med 25 000 ord av vardaglig talad tyska som samlades in mellan 1955 och 1963
upptäcker Engel (1974 s. 212–215) att 51 % av huvudsatserna är inledda av
subjekt och 35 % av adverbial. Genomsnitten varierar dock betydligt när berät-

9 Fundamentets satsdelar i svenskan och tyskan varierar beträffande syntaktisk kategori och  kom-
plexitet – de kan vara fraser eller satser, argument eller icke-argument, fonologiskt tunga eller lätta
(häribland obetonade objektspronomina) och ha nästan vilken semantisk funktion som helst (med
undantag för vissa modalpartiklar). 

Figur 3. Nybörjare: Ordföljd i påståendesatser efter 9 månaders tyska (skriftligt). Pro-
cent.
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telser som påminner om monologer (24–36 % SVX, 49–60 % Adv-VS) jäm-
förs med mer interaktivt material som dialoger (54–68 % SVX, 17–32 %
Adv-VS).

Så vitt vi känner till har inga kontrastiva korpusstudier mellan tyskan och
svenskan gjorts som rör fundamentet. Men en undersökning av existerande en-
språkiga korpusar tyder på att satser inledda av subjekt förekommer mycket of-
tare i svenskan än i tyskan, särskilt om genren hålls konstant,10 medan satser
inledda av objekt är mindre frekventa i svenskan än vad de är i tyskan. Fabri-
cius-Hansen & Solfjeld (1994 s. 38, 100–102) rapporterar till exempel om
54 % subjektinledda och nästan 7 % objektinledda huvudsatser (tabell 1) i en
korpus med 18 000 ord från tyska tidningar. För svenskans del däremot hittar
Westman (1974 s. 155–159) 64 % subjektinledda och endast 2 % objektin-
ledda huvudsatser i en korpus med 87 000 ord från dagstidningsartiklar och
bruksprosa hämtad från läroböcker för högstadiet och gymnasiet, från debatter
och från samhällsinformerande broschyrer utgivna av svenska myndigheter
mellan åren 1962 och 1971 (tabell 2).

Tabell 1. Satsdelar i fundamentet i skriven tyska (tidningsartiklar), efter Fabri-
cius-Hansen & Solfjeld (1994 s. 101–102).

Tabell 2. Satsdelar i fundamentet i skriven svenska (bruksprosa), efter West-
man 1974 s. 155.

En liknande fördelning återfinns i Hultmans & Westmans (1977) studie av upp-
satser skrivna av svenska avgångselever som en del av deras studentexamen år
1970. I denna korpus på 88 000 ord inleds 66 % av huvudsatserna med subjekt
och 3 % med objekt (1977 s. 212–215). Westmans siffror (Westman 1974)
överensstämmer även med resultat från en nyare studie gjord av Nordman

Subjekt och formella 
subjekt

Objekt Adverbial Andra satsdelar

54,0 %
532/984

6,6 %
65/984

36,8 %
362/984

2,5 %
25/984

Subjekt och formella 
subjekt

Objekt Adverbial Andra satsdelar

64,0 %
3575/5588

2,3 %
128/5588

30,8 %
1720/5588

3,0 %
165/5588

10 Subjekt i fundamentet verkar även förekomma oftare i norskan än i tyskan, åtminstone i den for-
mellt skrivna genren tidningsartiklar (Fabricius-Hansen & Solfjeld 1994).
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(1992). I ett material med svensk teknisk, naturvetenskaplig och akademisk
fackprosa på 45 000 ord finner hon att 61 % av satserna inleds med subjekt och
2 % med objekt.11 Svenska lagtexter har en ännu högre andel satser som inleds
med subjekt; Benson (1974 s. 229) rapporterar om 68 % i utkast till lagförslag
(grundlagspropositionen). Jörgensen (1976 s. 102) nämner att 73 % av huvud-
satserna inleds med subjekt och 1,6 % med objekt i skrivna svenska texter som
lästes upp högt på radionyheterna år 1974. Vid jämförelse mellan sådana for-
mella radionyheter och mer informella muntliga genrer, finner Jörgensen (1976
s. 101–105) intressant nog att andelen subjekt minskar och att andelen objekt
ökar i fundamentet ju mer talspråklig genren är. Han nämner att 60 % av sat-
serna inleddes med subjekt och 9 % med objekt i en korpus med informella
samtal och debatter mellan infödda svenska akademiker (8 informanter, 3 tim-
mars inspelning, 1968) och i en stor korpus med informella intervjuer av 64
30–50-åringar (insamlad år 1968, 8–9 timmars inspelning) inleddes 62 % av
satserna med subjekt och 14 % med objekt. Men till och med i sådant vardag-
ligt talspråk verkar svenskan ha fler subjektsinledda påståendesatser än vad
tyskan har, något som en jämförelse med en korpus på 25 000 ord av vardagligt
talad tyska påvisar: 51 % av satserna inleds med subjekt, 9 % med objekt, 35 %
med adverbial och 4 % med andra satsdelar (Engel 1974 s. 212).

Därmed är de näst mest frekventa påståendesatserna i båda språken de som
inleds med adverbial (jfr tabellerna 1–2). Här varierar adverbialtypen beroende
på genre, men tidsadverbialen verkar dominera i svenskan (t.ex. Westman 1974
s. 160–163). Fundamentet i tyskan ger framför allt plats åt rums- och tids-
adverbial, men även åt många andra adverbial (t.ex. Zifonun et al. 1997 s. 1607,
Carroll & von Stutterheim 2003). De påståendesatser som är minst frekventa i
de båda språken är påståendesatser som inleds med objekt. De ovannämnda
korpusstudierna antyder dock att objekt i fundamentet är mycket mer sällsynta
i svenskan än i tyskan, särskilt i skriven svenska.

För att kontrollera och undersöka dessa språkspecifika tendenser ytterligare
har vi samlat in nytt informellt skriftligt L1-material från 80 svenskar och 70
jämnåriga tyskar där texttypen har hållits konstant (tabell 3):

11 Nordman (1992 s. 40) nämner följande procentuella fördelning för satsinitiala satsdelar:

Subjekt Objekt Adverbial Andra satsdelar
Läroböcker 62,4 % 2,3 % 31,3 % 0,9 %
Handböcker 59,3 % 2,1 % 35,1 % 0,6 %
Vetenskapliga artiklar 61,6 % 1,8 % 33,1 % 0,8 %
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Tabell 3. Satsdelar i fundamentet, skriftigt L1-material (informella brev).

Skillnader visar sig tydligt när det gäller frekvensen av satsdelstyperna i fun-
damentet: svenskan föredrar att inleda satser med subjekt i högre grad (73 %)
än vad tyskan gör (50 %). I tyskan har man oftare framförställda objekt (7 %)
än vad man har i svenskan (3 %), och andra adverbial än tids- och rumsadver-
bial är oftare framförställda i tyskan (25 %) än i svenskan (9 %). Dessa skillna-
der är statistiskt signifikanta för subjekt och formella subjekt (χ2 = 75,797, p <
0,001), objekt (χ2 = 15,216, p < 0,001) och andra adverbial (χ2 = 58,951, p <
0,001).12 Tabell 3 visar resultaten för våra 20–25-åriga informanter (informella
brev).13 Det är mycket likt det material som samlades in från 15–16-åringarna
i form av informella brev och berättelser (se Rosén 2006 s. 78–82). 

Vi fann även kvalitativa skillnader mellan de båda språken vad gäller sats-
delar i fundamentet och tematisk progression, men innan vi diskuterar dessa,
låt oss först jämföra de infödda tyskarna med våra svenska L2-inlärare.

5. Hur svenska inlärare använder fundamentet i sin 
L2-tyska

Satsdelsfrekvensen i fundamentet i vårt L2-tyska material skiljer sig signifi-
kant från den i L1-tyska men påminner om den i L1-svenska. Figur 4 illustrerar
detta för texttypen informella brev. Svarta staplar visar den procentuella an-
delen påståendesatser inledda av icke-subjekt i L1-svenska (29 %, 157/535)
och L1-tyska (50 %, 586/1173). Detta kan jämföras med L2-produktionerna
(figur 4, vita staplar) där endast 16 % (88/544) av fundamenten hos L2-nybör-
jarna innehåller en annan satsdel än subjekt. Motsvarande andel hos inlärarna

Subjekt och for-
mella subjekt

Objekt Tids- och rums-
adverbial

Andra 
adverbial

Övriga led

Kontrollgrupp av
vuxen L1-svenska

73 %
388/535

3 %
14/535

14 %
77/535

9 %
46/535

2 %
10/535

Kontrollgrupp av
vuxen L1-tyska

50 %
587/1173

7 %
87/1173

17 %
199/1173

25 %
287/1173

1 %
13/1173

12 Skillnaden mellan de svenska och tyska siffrorna för tids- och rumsadverbial är inte statistiskt
signifikant (χ2 = 1,795, p ≤ 0,20), ej heller för övriga led (predikativer, verb och verbfraser). Siff-
rorna för övriga led i fundamentet är mycket låga för båda språken.
13 Siffrorna i tabell 3 har adapterats från Rosén 2006, som även inkluderade satser med ellips i fun-
damentet (V1). Här beaktas dock endast fundament med overta led.
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på medelnivå är 21 % (291/1371) och på avancerad nivå 35 % (403/1122). Sat-
ser inledda av icke-subjekt blir alltså allt vanligare ju bättre våra inlärare blir
på tyska, men inte ens den mest avancerade gruppen har efter sex års tyska
kommit upp till samma nivå som de infödda tyskarna. För att kunna förklara
detta måste vi titta närmare på hur svenskan och tyskan använder fundamentet
för att strukturera information.

Figur 4. Påståendesatser inledda av icke-subjekt hos svenska L2-inlärare av tyska och
L1-kontroller (brev). Procent.

Satserna som inleds med icke-subjekt hos inlärarna kan delas upp ytterligare ef-
ter satsdelstyp. Detta har gjorts för L2-nybörjarna (muntligt) i tabell 4, för
L2-inlärarna på medelnivå (muntligt) i tabell 5 och deras jämnåriga på medel-
nivå (skriftligt) i tabell 6. Siffrorna är slående lika.14 Framförställda argument
(objekt) är sällsynta (10–12 %) och utgörs för det mesta av objektpronomenet
das ’det’ (för förklaring, se nästa avsnitt). Adverbial i fundamentet förekom-
mer ofta (88–90 %) och då oftast som tidsadverbial, särskilt i det muntligt be-
rättande materialet (72–75 %) (där dann ’då’ dominerar). Även rumsadverbial
förekommer (16–20 %), medan andra adverbial (t.ex. modala eller talaratti-

14 Resultaten för den muntliga L2-tyskan har tagits med här just för att fördelningen i fundamentet
liknar den för vårt skriftliga L2-material. Lägg märke till att trots att tal och skrift skiljer sig åt, så
är vårt muntliga och skriftliga material hämtat från närliggande genrer som alla är informella (be-
rättelser resp. brev och uppsatser på givna teman). Det muntliga L2-materialet borde dock helst
även jämföras med muntliga L1-kontroller som tagits fram genom samma eliciteringsmetod, något
som vi tänkt göra i framtiden. 
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tydsadverbial och konnektiva adverb) är mindre frekventa i fundamentet, sär-
skilt i det muntliga materialet.

Tabell 4. Fundamentets satsdelar i påståendesatser inledda av icke-subjekt,
muntligt L2-material från 6 vuxna nybörjare, berättande uppgift, efter fyra och
nio månader.

Tabell 5. Fundamentets satsdelar i påståendesatser inledda av icke-subjekt,
muntligt L2-material från 23 16-åriga inlärare på medelnivå, berättande upp-
gift, efter tre år.

Tabell 6. Fundamentets satsdelar i påståendesatser inledda av icke-subjekt,
skriftligt L2-material från 55 17-åriga inlärare på medelnivå, brev, efter tre år.

De skillnader vi upptäckte angående satsdelar i fundamentet bekräftas även ge-
nom ett experiment där L2-texter skulle bedömas och skrivas om. Tre grupper
vuxna infödda tyskar på sammanlagt 58 personer (universitetsstuderande,
språklärare samt andra och då i huvudsak tandläkare och andra yrkesverk-
samma) bedömde vårt skriftliga L2-material (se Rosén 2006 s. 96–97, 102–
138 för detaljer). Dessutom ombads 20 av dem, de 20–25 år gamla universi-
tetsstuderandena, att skriva om 20 avancerade L2-texter som producerats av
jämnåriga inlärare för att »få dem att låta mer tyska». Här gjorde de spontant
följande ändringar i fundamentet (tabell 7 nedan): omskrivningarna resulterade
i att satsinitiala subjekt och formella subjekt minskade från 68 till 55 % samt

Argument 10 % (37/381) Adverbial 90 % (344/381)
Direkt objekt Övriga Tidsadverbial Rumsadverbial Andra adverbial

100 %
37/37

(alla: das)

0 % 72 %
248/344

(inkl. 146 dann)

20 %
69/344

8 %
27/344

Argument 10 % (39/386) Adverbial 90 % (347/386)
Direkt objekt Övriga Tidsadverbial Rumsadverbial Andra adverbial

95 %
37/39

(inkl. 22 das)

5 %
2/39

75 %
259/347

16 %
55/347

10 %
33/347

Argument 12 % (35/295) Adverbial 88 % (260/295)
Direkt objekt Övriga Tids- och rumsadverbial Andra adverbial

94 %
33/35

(inkl. 16 das)

6 %
2/35

80 %
207/260

20 %
53/260
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att andelen objekt och andra adverbial än tids- och rumsadverbial fördubblades
(från 3 till 7 % resp. från 8 till 14 %). Fördelningen för satsdelstyperna i de om-
skrivna texterna blev därför oerhört lik den oberoende fördelningen i den
L1-tyska kontrollkorpusen (tabell 3). Mycket tyder därför på att skillnaderna
som vi hittade mellan grupperna inte kan avfärdas som »stilistisk variation» i
den enskilda individens föredragna sätt att skriva, utan att de faktiskt är kon-
stanta, språkspecifika skillnader.

Tabell 7. Satsdelar i fundamentet, avancerad L2-tyska kontra L1-tyska om-
skrivningar.15 

6. Olika sätt att organisera och strukturera information

Både svenskan och tyskan föredrar att inleda påståendesatser med ett subjekt.
Båda språken tenderar även att låta subjektet, som är en grammatisk kategori,
sammanfalla med de informationsstrukturella kategorierna tema, dvs. bekant
information, och topik, dvs. vad meningen handlar om (t.ex. Reinhart 1982,
Lambrecht 1994 kap. 4). Båda språken har likaså en benägenhet att placera
tema före rema, dvs. bekant framför ny information, och därför placeras temat
helst i satsinitial position (t.ex. Ekerot 1979, Hoberg 1981 s. 174–176). Kor-
pusmaterialet tyder dock även på att svenskan har en starkare tendens än tys-
kan att inleda meningar med ett led med lågt informationsvärde. Detta uppnås
genom att fundamentet fylls med temat, dvs. bekant information, eller med ett
formellt subjekt (det) som är ett led utan informationsvärde (för exempel, se
nedan) eller genom att fundamentet lämnas tomt, något som förekommer i
V1-påståendesatser (men som inte kommer att diskuteras här). Dessutom har
svenskan en starkare tendens än tyskan att inleda en mening med ett »fonolo-
giskt lätt» element (som det, så, sen). Det är i alla fall det intryck vi får av vår

Subjekt och for-
mella subjekt

Objekt Tids- och rums-
adverbial

Andra adverbial

Avancerad L2-tyska 68 %
366/538

3 %
17/538

16 %
88/538

8 %
42/538

Efter L1-tyskarnas 
omskrivningar 

55 %
363/658

7 %
43/658

18 %
120/658

14 %
95/658

15 Siffrorna i tabell 7 uppgår inte till 100 %, eftersom vi har uteslutit underordnade satser i funda-
mentsposition – 25 i avancerad L2-tyska och 37 i L1-tyskarnas omskrivningar.



Fundamentet i svenskan och tyskan 157

skriftliga kontrollkorpus, och resultat från skriftliga norska i jämförelse med
tyska korpusar visar på samma sak (t.ex. Fabricius-Hansen & Solfjeld 1994).
Man skulle behöva undersöka detta mer ingående för muntliga korpusar i
samma genre i de båda språken. Vi vet inte om det är den lätta fonologiska
tyngden som gynnar tematicitet eller vice versa, dvs. om det är fonologin som
påverkar informationsstrukturen eller omvänt, men de två tendenserna verkar
gå hand i hand. 

Låt oss först illustrera detta i fallet rematiska subjekt. Svenska påståendesat-
ser som innehåller ett rematiskt subjekt har vanligtvis det formella subjektet det

i fundamentet, vilket visas i (2). Det egentliga subjektet (många studenter,

mycket) står då postverbalt. 

(2) a. Det bor många studenter här.
b. Det händer mycket i Växjö. 

Även ett led som avkodar ny information kan placeras i fundamentet som det
rematiska subjektet många studenter eller rumsadverbialet i Växjö i (2'). Trots
att sådana meningar är grammatiska i svenskan, används de sällan och de före-
kommer sparsamt i vårt kontrollmaterial.

(2') a. Många studenter bor här. (används sällan)
b. I Växjö händer (det) mycket. (används sällan)

Tyskan däremot tenderar inte att använda ett formellt subjekt här utan inleder i
stället satsen med ett fonologiskt tyngre, rematiskt led som i (3). Alternativt
skulle vi kunna använda ett formellt subjekt som i (3'), men sådana konstruk-
tioner använder tyskan sällan.

(3) a. Viele Studenten wohnen hier.
     ’Många studenter bor här.’

b. In Växjö ist viel los. 
      ’I Växjö händer (det) mycket.’

(3') a. Es wohnen viele Studenten hier. (används sällan)
’Det bor många studenter här.’

b. Es ist viel los in Växjö. (används sällan)
’Det händer mycket i Växjö.’

Vi antar därför att det finns subtila skillnader mellan svenskan och tyskan vad
gäller de lingvistiska medel som används för att introducera nya referenter och
annan rematisk information samt även beträffande sättet att upprätthålla refe-
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rentbindning (se s. 161–162). Dessa skillnader mellan språken är inte katego-
riska (grammatiska/ogrammatiska), utan språkliga tendenser och att behärska
dem är utan tvekan en viktig del av den språkliga kompetensen.16

I motsats till kontrollgruppen med de infödda tyskarna inleder våra L2-inlä-
rare sällan sina satser med ett rematiskt led som i (3) utan är mer benägna att
producera satser som börjar med ett formellt subjekt av typen i (3'), jfr (4). Så-
dana satser används inte av modersmålstalare i tyska utan överensstämmer i
stället med de konstruktioner som inleds med formellt subjekt och som
svenskan gärna använder.17

(4) Autobahn! Es ist nicht mehr eine gleich aggressive Stimmung auf Autobahn in
Deutschland, aber gewiss ist es harter als in z.B. Schweden. 
’Motorvägar! Det är inte längre en lika aggressiv stämning på motorvägarna i
Tyskland, men visst är det tuffare än i t.ex. Sverige.’

(avancerad L2-sammanfattning, Jen. Ref1 00)

Svenskan har många konstruktioner där fundamentet består av ett led med lågt
informationsinnehåll, så som det. Beakta till exempel meningarna i (5) och (6)
som inleds med det formella subjektet det och ett kopulaverb. Rematisk (ny)
information, som till exempel ett egentligt subjekt eller ett tids- eller rumsad-
verbial, placeras här postverbalt. Tyskan har motsvarande konstruktioner, men
de är inte så vanliga i ledigt tal- och skriftspråk. Det sätt på vilket tyskan före-
drar att uttrycka motsvarigheten till (5) och (6) är inte att inleda med ett formellt
subjekt, jfr (7) och (8).18

(5) Det {är/sitter} en lapp på dörren.19

(6) Det var i förra veckan som en domare i Malmö fälldes för samma brott.

(7) a. Ein Zettel {ist/hängt} an der Tür. (används)
b. Da {ist/hängt} ein Zettel an der Tür.

(7') Es {ist/hängt} ein Zettel an der Tür. (används sällan)

(8) Letzte Woche wurde ein Richter in Malmö (används)
für dieselbe Straftat verurteilt.

16 För liknande resonemang om hur referenter introduceras i tyska, engelska och spanska, se
Carroll et al. 2000, Carroll & Stutterheim 2003.
17 Korpusstudier av andra genrer som t.ex. dialoger i vardagligt tal kan ge andra resultat, men vår
poäng här är att visa på att informellt skrivna texter av unga tyskar och svenskar skiljer sig åt på
det sätt som beskrivs ovan samt att de tyska L2-produktionerna påminner om L1-språket svenska.
18 Se även Magnusson 1995 s. 166–170, Weinert 1998, Ahlemeyer & Kohlhof 1999 s. 2 f.
19 I Sydsverige även: Där är en lapp på dörren.
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(8') ??Es war letzte Woche dass ein Richter in Malmö (används sällan)
für dieselbe Straftat verurteilt wurde.

Dessa mönster bekräftades även när infödda tyskar skrev om eller kommente-
rade L2-texterna och påpekade att det fanns »zu viel es am Satzanfang» [för
många es i början av meningarna], icke-tyska es-konstruktioner och »zu viel es

gibt» [för många es gibt ’det är/finns’]. Tyskar föredrar att binda samman me-
ningar på andra sätt, till exempel genom att flytta fram ett adverbial som i (9'),
vilket är en omskrivning av L2-meningen i (9), eller genom att lägga till ett
konnektivt adverb (se nedan).20

(9) Es ist in dem königlichen Zimmern, wo den Besuchern die Motive aus Mittelal-
terem Märchen begegnen, dass viele von den Wände deckt.
’I de kungliga gemaken möts besökare av motiv från medeltida sagor som
täcker mycket av väggarna.’ (avancerad L2-sammanfattning, ElliT Ref4)

(9') In den königlichen Zimmern begegnen den Besuchern Motive aus mittelalterli-
chen Märchen (tysk omskrivning)

En annan »typiskt svensk» konstruktion är ett obetonat så i satsinitial position.
Konnektivt så binder samman satser med varandra; det kan indikera tidsföljd,
samtidighet eller konsekvens, men har ett lågt informationsvärde och är i det
närmaste expletivt. På så vis tillåter placeringen av så i fundamentet, liksom
det formella subjektet det, att rematisk information placeras efter verbet som i
(10) och (11). Så är särskilt vanligt i vardagligt talad svenska (t.ex. Ekberg
1997 s. 99, Eriksson 1997 s. 124), och ett av de vanligaste sätten att inleda det
andra ledet i samordnade satser är just och så. Tyskan tillåter denna konstruk-
tion endast marginellt och det finns inga belägg för konstruktionen i vårt ma-
terial från den tyska kontrollgruppen, jfr (11'). 

(10)  A: Å vad är det du gör?
B: Jag klipper gräsmattan och så har jag gjort i ordning stenpartiet.

(11) Vi badade och så kom det häftiga regnet.

(11') ??Wir badeten und so kam der intensive Regen.

20 Eftersom vi tittar på satsers informationsstruktur lämnas de morfologiska och lexikala felen i de
autentiska exemplen utan kommentar.
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Ändå använder våra svenska inlärare denna konstruktion i sin L2-tyska som
t.ex. i (12)–(13), vilket tyder på att de transfererar den från sitt L1-språk
svenska.21

(12) Ich war fast immer allein auf die Wochenende und machte nicht. Aber so denk-
te ich daß ich alle in die Klasse, zu mein Haus, sollte bringen und wir hatten
sehr Spaß.
’Jag var nästan alltid ensam på helgerna och gjorde ingenting. Men så tänkte
jag att jag skulle bjuda hem alla i klassen och vi hade mycket roligt.’

(medelnivå L2-uppsats, Aufs38Gy1)

(13) Und dann fliegt der Plan und so landet der Plan und vielleicht auch krachen.
’Och sen flyger planet och så landar det och så krashar det kanske också.’

(medelnivå, muntlig berättande uppgift, Verner)

Tendensen att inleda svenska meningar med ett led av lågt informationsvärde
– som tenderar att vara fonologiskt lätt – visar sig tydligt även i fallet framför-
ställda objekt. Även om påståendesatser som inleds med objekt generellt sett är
sällsynta, så förekommer de oftare i tyskan (7 %) än i svenskan (3 %, tabell 3).
I vårt korpusmaterial flyttar infödda svenskar vanligtvis fram objekt som är
teman (bekant information) och då oftast i form av det neutrala pronomenet
det. Ett sådant tematiskt det förekommer mycket oftare i svenskan än vad den
tyska motsvarigheten das/es gör i vårt kontrollmaterial från infödda tyskar.
82 % av alla framförställda objekt utgörs av det, men endast 24 % av das (Ro-
sén 2006 s. 99–102).22

Våra L2-inlärare sätter sällan ett objekt i fundamentet, men när de gör det
flyttar de för det mesta fram pronomenet das (80 %) och detta das är alltid te-

21 För närmare diskussion av denna och andra svenska så-konstruktioner och deras påverkan på
L2-språket tyska, se Bohnacker 2005, 2006.
22 Vi hävdar inte att denna fördelning är konstant för alla genrer, men vi tror att den är karakteris-
tisk för informella skrivna texter som produceras av ungdomar på 2000-talet – och antagligen även
för vardagligt talad svenska. I vardagsspråkliga genrer som spelades in 1968 hittade Jörgensen
(1976 s. 101–102) 14 % framförställda objekt i informella intervjuer och 9 % i samtal och debatter
mellan akademiker, vilket kan jämföras med endast 1,6 % i radionyheter som bestod av formell
skrift som lästes upp högt. Intressant nog tyder Jörgensens exempel på att framförställda objekt i
vardagligt tal oftast utgörs av pronomenet det (1976 s. 110–113). Ulf Teleman (muntl.), som kän-
ner till dessa korpusar väl, bekräftar att det objekt som oftast flyttas fram i talad svenska är det te-
matiska pronomenet det som kännetecknar vanligt förekommande formelaktiga yttranden av typen
(i):
(i) a. Det {tror/tycker/vet} jag. 

b. Det {tror/tycker/vet} jag inte. 
Det framförställda objektet det är däremot sällsynt i de formella skrivna texter som Westman (1974
s. 158–159) undersökt.
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matiskt, vilket illustreras i (14)–(16). De tyska bedömarna av våra L2-texter
kommenterade sådana das med att »zu viele Sätze fangen mit das an» [för
många meningar börjar med das].

(14) Nach Weihnachten sind wir vielleicht wieder nach Schweiz fahren. Das finde
ich Spaß.
’Efter jul åker vi kanske till Schweiz igen. Det skulle vara roligt, tycker jag.’

(nybörjare L2-brev, NatalSL2Kl8)

(15) Vielleicht kommen wir eines Tages nach Haus aber das glaube ich nicht.
’Kanske kommer vi hem en dag, men det tror jag inte.’

(medelnivå L2-uppsats, Aufs11Gy1)

(16)  Ab und zu machen wir auch Sachen zusammen, das muss man.
’Ibland gör vi också saker tillsammans, det måste man.’

(avancerad L2-uppsats, Aufs.B LinC)

Lägg dock märke till att det framförställda objektet das som produceras av våra
L2-inlärare inte är ogrammatiskt på tyska; det uppträder bara betydligt oftare
än i vårt kontrollmaterial. Men vad gör då tyskarna i stället?

Modersmålstalare i tyska verkar flytta fram fler objekt, både lexikala och
pronominala (t.ex. mir ’mig’, ihn ’han’). Och de använder så kallade pronomi-
naladverb (Pronominaladverbien) för att upprätthålla referensbindningen. Pro-
nominaladverb är sammansättningar som bildas av ett tematiskt rumsadverbial
(vanligtvis da ’där’) och en preposition. Några exempel är dazu ’därtill/med
det’, darauf ’därpå/på det’, daran ’därpå/därvid/på det/vid det’, damit ’därmed/
med det’, davon ’därav/om det’, darum ’därom/om det’, dafür ’därför/för det’,
danach ’därefter/efter det’. Deras morfologiska komplexitet gör pronomi-
naladverb informationsmässigt sett mer specifika än enkla tematiska das/det

eller da/där.23 Pronominaladverbet tar upp en referent från föregående mening
(t.ex. tids-, rumsuttryck eller andra led) och kan därför etablera textuell kohe-
rens. I t.ex. (17) blir den rematiska informationen i den första satsen, segeln zu

lernen ’lära att segla’ till tema i den andra satsen genom pronominaladverbet
damit ’med det’. I (18) binds det preverbala dazu på liknande sätt ihop med
schöne Ecken ’fina platser’ i den föregående satsen.

23 Pronominaladverb finns även i svenskan, men deras användning begränsas till formell stilnivå
och föråldrade uttryck som (i) nedan. Inga pronominaladverb hittades i vårt material från infödda
svenskar.
(i) Därom tvista de lärde.
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(17)  Außerdem habe ich vor segeln zu lernen, aber damit werde ich wohl bis zum
Sommer warten.
’Dessutom vill jag lära mig att segla, men jag kommer antagligen att vänta med
det till sommaren.’ (infödd tysk, Doro)

(18)  Man muß sich hier schöne Ecken suchen. Dazu gehört ganz sicher das Hinden-
burgufer …
’Man måste själv leta upp några fina platser här. En av dem är helt klart Hin-
denburgstranden …’ (infödd tysk, StefanieB)

Vår tyska kontrollgrupp använder pronominaladverb i fundamentet i 4 % (20/
514) av alla icke-subjektsinitiala deklarativer. Detta är inte särskilt ofta men
ändå betydligt oftare än våra L2-inlärare. Ingen av våra nybörjare använder
pronominaladverb när de skriver och ytterst få av inlärarna på medelnivå gör
det; endast 1 % (4/291) av deras icke-subjektsinitiala deklarativer börjar med
pronominaladverb. Inte heller på avancerad nivå förekommer pronominalad-
verb i fundamentet i någon större omfattning (1 %, 3/403). Pronominaladverb
i fundamentet är en sällsynt företeelse även i vårt muntliga L2-material. De sex
nybörjarna använder dem inte alls (0/381) och de 23 personerna på medelnivå
producerar endast en enda sats med ett satsinitialt pronominaladverb (0,3 %, 1/
386). Sammanlagt finns det endast fyra pronominaladverb i hela korpusen på
12 500 ord. Skillnaderna mellan de tyskspråkiga kontrollgrupperna och L2-in-
lärarna beror därför förmodligen inte bara på L1-språkets påverkan på informa-
tionsstrukturen, utan även på ett bristande ordförråd. Inlärare kan nämligen
bara placera ett pronominaladverb i fundamentet om de verkligen har lärt sig
använda de relevanta lexikala elementen. Då våra nybörjare och många av våra
inlärare på medelnivå inte använder pronominaladverb i andra, postverbala,
positioner, kan man anta att de ännu inte har lagt dessa komponenter till sitt
ordförråd. Ett större material skulle dock behövas från var och en av inlärarna
för att kunna fastställa detta säkert. För de L2-inlärare som visserligen använ-
der pronominaladverb, men som sällan gör det i en satsinitial position, verkar
allmänna principer för informationsorganisering som motiverar bruket av pro-
nominaladverb inte vara helt etablerade än. För liknande diskussioner, se
Carroll et al. 2000 som jämför L2-tyska inlärares bildbeskrivningar på mycket
avancerad nivå (med L1-språken engelska och spanska) med infödda tyskars
motsvarande produktion.

Det finns, förutom pronominaladverb, även många andra adverbial som kan
användas i fundamentet för att förbättra textbindningen, t.ex. adverb som ut-
trycker talarattityd som leider ’tyvärr’, wahrscheinlich ’antagligen’, vielleicht

’kanske’ och natürlich ’naturligtvis’ samt logiska konnektiver som außerdem

’dessutom’, deshalb/deswegen/daher ’därför’, allerdings ’emellertid’ och
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trotzdem ’ändå’. Dessa ’andra adverbial’ är betydligt mer frekventa i tyska
fundament (25 %) än vad de är i svenska (9 %, tabell 3). Det skulle vara intres-
sant att se om denna överraskande skillnad även kunde konstateras i större kor-
pusar och för andra texttyper, då det svenska språket generellt sett inte saknar
logiska konnektiver. Det är dock möjligt att tyskan placerar sådana adverbial i
fundamentet, medan svenskan oftare placerar sina konnektorer postverbalt
(och reserverar fundamentet främst för andra tematiska led). Altenberg (1998)
har argumenterat på liknande sätt för svenskans del (han diskuterar inte tyskan)
utifrån en komparativ studie av konnektiver i svenska och engelska original-
texter samt motsvarande översättningar.24 Vi kommer inte att undersöka detta
närmare här men vill peka på att våra L2-inlärare använder sådana adverbial
alldeles för lite i fundamentet, vilket tydligt framgick när avancerade L2-texter
skrevs om av infödda tyskar och andelen ökade från 8 till 14 % (tabell 7). Tys-
karna flyttade ibland fram ett konnektivt adverbial från en postverbal position
till fundamentet, som t.ex. i (19') som är en omskrivning av (19), eller så lade
de helt enkelt till ett logiskt konnektiv, vilket var allra vanligast.25

(19)  Man weiß jetzt, mehr als früher, daß es nicht selbstklar eine Familie zu haben
ist. 
Ich finde deswegen, daß ... 
’Nuförtiden vet man, mer än förr, att det inte är en självklarhet att ha en familj.
Därför tycker jag att ...’ (avancerad L2-uppsats, MalinS 00)

(19')  […]. Deswegen finde ich, daß ...
Därför tycker jag att ... (tysk omskrivning)

24 I Altenbergs engelska originaltexter står 74 % (624/845) av de adverbiella konnektorerna först i
meningen, vilket kan jämföras med 37 % (441/1191) i de svenska originaltexterna. Konnektiver i
andra positioner är sällsynta i engelskan, men vanligt förekommande i svenskan, där 27 % står i
medial position (mellan subjektet och huvudverbet) och 29 % står postverbalt (1998 s. 122–123).
Altenberg visar även att konnektiver som ursprungligen inte är framförställda, flyttas fram i pro-
fessionella engelska översättningar av svenska texter, medan framförställda konnektiver blir efter-
ställda i svenska översättningar av engelska texter, jämför (i) och (ii):
(i) eng. However, Copernicus’s theory was much simpler. 
(ii) sv. Kopernikus teori var emellertid mycket enklare.   (Altenberg 1998 s. 126)
25 Ett sådant konnektiv har lagts till i (ii) som är en omskrivning av L2-originalet (i):
(i)   Das Lieblingstier von Ludwig II war der Schwan, weil der Schwan so viel symbolisiert. Man

kann Schwäne überall in dem Schloß finden, z.B. an Wasserhähne und Türgriffe.
’Ludwig den andres favoritdjur var svanen, eftersom den symboliserar så mycket. Man kan
hitta svanar överallt på slottet, t.ex. på vattenkranar och dörrhandtag.’ 

(avancerad L2-sammanfattning, ElliT Ref4)
(ii) Das Lieblingstier von Ludwig II war der Schwan, weil dieses Tier so viel symbolisiert. Des-

halb sind überall in dem Schloß, z.B. an den Wasserhähnen und Türgriffen, Schwäne zu fin-
den. (tysk omskrivning)
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Tyskarna som bedömde texterna karakteriserade gång på gång L2-texterna
som icke-tyska och kritiserade bristen på adverbial i satsinitiala positioner:
»Adverbiale am Satzanfang fehlen» [adverbial saknas i början av satsen], »es
gibt zu wenig kommentierende Wörter wie leider, zum Glück etc. am Satzan-
fang» [det finns inte tillräckligt många kommenterande ord som leider ’tyvärr’,
zum Glück ’som tur är’ etc. i satsinitial position], »Noch mehr Übergänge mit
Deshalb, Daher, Da … wären schön» [fler övergångar med deshalb, daher, da

skulle vara bra], »Der Gebrauch von Dadurch, Deshalb etc. würde den Text
flüssiger machen» [genom att använda dadurch, deshalb etc. skulle den textu-
ella koherensen bli bättre]. Vår uppfattning om L2-texterna är att det inte bara
är i fundamentet som de sammanbindande adverbialen är sällsynta utan även i
andra satspositioner (vi har dock inte kvantifierat dem här). Därför kan bris-
tande koherens förmodligen inte bara härledas till L1-språkets påverkan på in-
formationsstrukturen utan även bero på lexikala brister som rör både konnek-
tiva adverbial och pronominaladverb.

7. Forskningens relevans för undervisningen – 
begreppet informationsstruktur 
Av vår undersökning framgår, inte minst genom de tyskspråkiga informanter-
nas kommentarer, att det inte räcker att lära sig grammatik och vokabulär för
att uppnå hög kompetens i ett språk. Man måste också kunna använda syntak-
tiskt och grammatiskt korrekta satser på ett adekvat sätt i sitt sammanhang för
att skapa textuell koherens. Andraspråksinlärare verkar få problem inte bara
med de språkspecifika informationsstrukturella regler som finns utan även med
de allmänt vedertagna reglerna för tematisk progression, problem som de inte
har i sitt första språk (se Rosén 2006 s. 121–126). Om varje mening börjar med
ny information skapas förvirring, vilket även Archibald (1994 s. 171) tar upp i
sin undersökning av engelsk L2-produktion: »My new English teacher is ok!
What about your dog? But now I don’t know what I can write! […] Part of the
problem is that the reader is taken abruptly from one point to the next without
being given the chance to understand how he/she was brought there.» Ofta pro-
ducerar L2-inlärare antingen satser som radas upp utan förbindelse med varan-
dra, som i nedanstående exempel,

(20) Manchmal muss man lange warten, aber es gibt eine sehr schöne Aussicht, die
man erblicken können. Das Krankengeldsystem, das die Schlossarbeiter hatten,
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als das Schloss gebaut war, hat man immer noch in Bayern. Das Lieblingstier
von Ludwig II. war der Schwan, …
’Ibland måste man vänta länge, men det finns en mycket vacker utsikt, som
man kan se. Sjukvårdssystemet, som slottsarbetarna hade, när slottet byggdes,
har man fortfarande i Bayern. Ludwig den andres favoritdjur var svanen, …’

(avancerad L2-sammanfattning, JohL Ref4 99)

eller så producerar man satser utan variation i fundamentet, som i ex. (21). I bå-
da fallen ger texterna ett osammanhängande och störande intryck:

(21) Ich heiße NN und ich bin 14 Jahre alt. Ich habe geburtstag im october. Ich habe
lange blondes glatt hare und blauen augen. Ich wohne in einem weißen haus…
’Jag heter NN och jag är 14 år gammal. Jag fyller år i oktober. Jag har långt
blont rakt hår och blå ögon. Jag bor i ett vitt hus …’

(nybörjare L2-brev, SaEL2Kl8)

När en svensk 15-åring skriver ett motsvarande brev på sitt modersmål är tex-
ten avsevärt mycket bättre både beträffande variation i fundamentet och kohe-
rens, vilket exemplifieras i textutdraget i ex. (22) nedan. Detta är genomgående
för de 50 L1-texter (klass 9) som vi tittat på:

(22) Jag heter NN och bor i centrum, i en blå vit villa. I dag är det en dag som alla
andra med skola, träning och vila. Klockan 8.00 varje morgon börjar skolan,
och jag tar min cykel och tar mig till skolan. Efter en rad lektioner så är det dags
för lunch, oftast klockan 12.00, ibland tidigare. Två lektioner senare så slutar
skolan och man beger sig hem. (svensk kontroll, L1-brev, JohL1Kl9)

En förklaring till att även avancerade inlärare efter flera års studier producerar
en från målspråket starkt avvikande informationsstruktur skulle delvis kunna
ligga i undervisningssituationen. Trots att lärare påpekar att det är viktigt att
variera satser verkar man lägga mer vikt vid korrekt syntax och grammatik.
Sättet att strukturera information, vikten av att skapa koherens verkar vara nå-
got som försummas i undervisningen i främmande språk. Denna kritik fram-
förs även av Ringbom (2001 s. 59): »[…] learners obviously assume that dis-
course patterns will be more or less the same in the foreign language as in the
L1, until differences are pointed out to them, which happens rarely, if ever.»
Inte heller på högskolenivå verkar L2-inlärare uppmärksammas på dessa
språkspecifika informationsstrukturella mönster, vilket sannolikt bidrar till att
deras språk stagnerar. Oss veterligen tar inga läroböcker upp denna diskussion
och få lärare verkar medvetna om de språkspecifika informationsstrukturella
skillnader som föreligger, vilket bl.a. framgått vid ett antal fortbildningsdagar
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vi hållit för språklärare på högstadiet och gymnasiet. Vi anser därför att det är
viktigt att blivande språklärare under sin lärarutbildning görs uppmärksamma
dels på vikten av korrekt tematisk progression, dels på de språkspecifika skillna-
der som föreligger mellan L1 och målspråket samt på vilka medel som krävs för
att skapa koherens.

Vi har tidigare visat att också den typ av uppgift inlärare får påverkar deras
sätt att variera respektive knyta samman satser (Rosén 2006 s. 91–96): om
L1-texter ska sammanfattas på målspråket (i detta fall tyska) har en sådan upp-
gift ett klart negativt inflytande på L2-produktionen. Strukturer från L1-texten
transfereras tydligt. 

Även de textteman som ges vid uppsatsproduktion påverkar informations-
struktureringen: vid en gymnasieskola fick elever under vårterminen i årskurs
1 som provuppgift i tyska att skriva om »Ich und meine Familie» (Jag och min
familj). Sannolikt bidrog det valda ämnet till att i genomsnitt drygt 80 % av alla
meningar började med ett subjekt. För att kontrollera texttemats inverkan på
textproduktionen fick inlärare i årskurs 8 uppgiften att skriva ett brev resp. en
uppsats om sin favoritresa/favoritplats på tyska. De uppvisade bättre variation
och koherens i den senare typen av produktion. Även om skillnaderna inte är
betydande kvarstår ändå det faktum att 10 av 13 objekt i satsinitial position fö-
rekommer i uppsatsmaterialet, likaså ett större antal tids- och rumsadverbial
och därmed färre subjekt (tabell 8). 

Tabell 8. Satsdelar i fundamentet i påståendesatser i nybörjares skriftliga
L2-produktion (årskurs 8): 25 brev resp. 30 uppsatser. 

Då en grupp högstadie- och gymnasielärare i tyska fick bedöma nivån på ett
antal L2-texter skrivna av elever i åk 8 samt förstaårselever i gymnasiet (natio-
nella provet) betraktade de enhälligt en uppsats skriven av nybörjare i årskurs
8 som »en godkänd Steg 3-produktion» medan gymnasieelevens brev (medel-
nivå) av majoriteten betraktades som »en bra Steg 2-produktion». Undermålig
tematisk progression och dålig variation verkar göra ett mer störande intryck
på mottagaren än antalet grammatiska fel (Rosén, pågående forskning). Ana-
lyser av avancerade engelska L2-texter producerade av finska studenter visade

Subjekt Formella 
subjekt

Objekt Tids- och 
rumsadverbial

Andra 
adverbial

L2 åk 8 brev 81 %
(443/544)

3 %
(15/544)

0,5 %
(3/544)

13 %
(70/544)

2 %
(13/544)

L2 åk 8 
uppsatser

63 %
(292/465)

13 %
(61/465)

2 %
(10/465)

20 %
(94/465)

2 %
(8/465)
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likaså att inlärarna hade problem med diskursstruktureringen (Mauranen 1993,
1996). Även Mauranen (1996 s. 225) konstaterade att trots att dessa koherens-
problem inte förelåg i motsvarande L1-produktion var L2-texterna informa-
tionsstrukturellt undermåliga: »[…] the discourse constructing skills that they
had in their native language did not transfer to the foreign language». Hennes
undersökningar visar dessutom att införandet av diskurskompetens i engelsk-
undervisningen för finska studenter är framgångsrik. Genom att studenterna
fick tydlig undervisning i tematisk progression och gjordes uppmärksamma på
vilka språkspecifika fenomen som bidrar till textuell koherens blev deras L2-
produktion betydligt bättre.

Informationsstruktur är ett begrepp som får alldeles för lite utrymme i språk-
undervisningen. När vi undervisar är det vår uppgift som språklärare att inte
bara ta upp syntax, morfologi och vokabulär. Om vi vill att språkstuderande
ska lära sig skriva sammanhängande texter på målspråket, måste vi göra dem
uppmärksamma på såväl de språkspecifika strukturella skillnader som finns
mellan deras modersmål och målspråket som på de allmänna principer som
gäller vid strukturering av texter. De måste lära sig vilka fenomen och medel
som bidrar till att skapa textuell koherens, och diskurskompetens bör bli ett
återkommande begrepp i undervisningen.

8. Sammanfattning

I denna uppsats har vi visat på några avvikande tendenser i hur svenskar och
tyskar använder sig av fundamentet i V2-påståendesatser för att strukturera in-
formation och organisera en text. Dessa skillnader mellan språken syns mest i
de lingvistiska medel som används för att introducera och upprätthålla referen-
ter och binda ihop text. Utifrån vårt korpusmaterial har vi konstaterat att
svenskan har en större benägenhet än tyskan att fylla fundamentet med ett te-
matiskt subjekt eller en fonologiskt lätt, neutral komponent med lågt informa-
tionsvärde (det formella subjektet det, det tematiska pronominalobjektet det, så

etc.) för att etablera textuell koherens. Tyskan tillåter även dessa varianter, men
placerar gärna rematiska subjekt i fundamentet, såväl fonologiskt tyngre objekt
som adverbiella satsdelar, inklusive morfologiskt komplexa tematiska prono-
minaladverb och en rad konnektiver och satsadverbial.

Vi har visat att svenskar som lär sig tyska kan behärska V2 tidigt både i tal
och skrift. Detta stöder modeller om L2-förvärvande som bygger på full trans-
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fer av L1-språkets syntax i det första skedet i inlärningsprocessen (t.ex.
Schwartz & Sprouse 1996).

Även om V2-syntaxen i stort sett är målspråklig, så har våra L2-inlärare
emellertid på alla språkfärdighetsnivåer en tendens att fylla fundamentet med
komponenter som skiljer sig något i form och funktion från dem hos infödda
tyskar. Våra L2-inlärare överanvänder satser som inleds av subjekt, det for-
mella subjektet es och det framförställda tematiska objektet das. Detsamma
gäller för konstruktioner med så/so, strukturer som alla är mycket vanliga och
typiska för deras L1-språk svenska. De använder sig alldeles för lite av typiskt
tyska sätt att introducera en mening med t.ex. andra objekt än pronomenet das,
specifika pronominaladverb och olika sorters konnektiva adverbial.

Resultaten visar att våra inlärare, både på lägre och högre språkfärdighetsni-
våer, har problem med att förvärva de lingvistiska medel som är specifika för
tyskan och som påverkar informationsstrukturen. Några av dessa problem kan
bero på bristande ordförråd, men de flesta kan spåras till språkspecifika ten-
denser i svenskans informationsstruktur, dvs. inlärarnas L1-språk. Vi vill där-
för hävda att L1-transfer inte bara finns inom syntaxens område, utan även
inom informationsstruktur och informationsorganisering samt att sådan L1-på-
verkan kvarstår till och med på höga språkfärdighetsnivåer i L2-språket. 

Vi har visat på vikten av att kunna strukturera information på ett adekvat sätt
både beträffande den övergripande, allmänna textkoherensen och i fråga om de
språkspecifika informationsstrukturella skillnader som finns. Vi anser därför
att det är vår skyldighet som språklärare att ta upp även dessa begrepp i under-
visningen i främmande språk. Med enkla medel kan vi effektivt påverka inlä-
rarnas sätt att strukturera texter.

Litteratur

Ahlemeyer, Berit & Kolhof, Inga, 1999: Bridging the cleft – An analysis of the transla-
tion of English it-clefts into German. I: Languages in contrast 2. S. 1–25.

Altenberg, Bengt, 1998: Connectors and sentence openings in English and Swedish. I:
Corpora and cross-linguistic research, red. av Stig Johansson & Signe Oksefjell.
Amsterdam. S. 115–143.

Archibald, Alasdair Neil, 1994: The acquisition of discourse proficiency. Frankfurt am
Main.

Beneš, Eduard, 1971: Die Besetzung der ersten Position im deutschen Aussagesatz. I:
Fragen der strukturellen Syntax und der kontrastiven Grammatik. (Sprache der
Gegenwart 17.) Düsseldorf. S. 160–182.

Benson, Sven, 1974: En studie i grundlagspropositionens språk. I: Arkiv för nordisk fi-
lologi 89. S. 214–232.



Fundamentet i svenskan och tyskan 169

Bohnacker, Ute, 2005: Nonnative acquisition of Verb Second: On the empirical under-
pinnings of universal L2 claims. I: The function of function words and functional
categories, red. av Marcel den Dikken & Cristina Tortora. (Linguistik Aktuell/
Linguistics Today 7802.) Amsterdam/Philadelphia. S. 41–77.

Bohnacker, Ute, 2006: When Swedes begin to learn German: From V2 to V2. I: Second
Language Research 22. S. 443–486.

Carroll, Mary, Murcia-Serra, Jorge, Watorek, Marzena & Bendiscioli, Alessandra,
2000: The relevance of information organization to second language. The descrip-
tive discourse of advanced adult learners of German. I: Studies in Second Language
Acquisition 22. S. 441–466.

Carroll, Mary & von Stutterheim, Christiane, 2003: Typology and information organi-
sation: perspective taking and language-specific effects in the construal of events. I:
Typology and second language acquisition, red. av Anna Giacolone Ramat. Berlin/
New York. S. 365–402.

Clahsen, Harald & Muysken, Pieter, 1986: The availability of universal grammar to
adult and child learners: A study of the acquisition of German word order. I: Second
Language Research 2. S. 93–119.

Daneš, František, 1970: Zur linguistischen Analyse der Textstruktur. I: Folia Linguis-
tica 4. S. 72–79.

Drach, Erich, 1937: Grundgedanken der deutschen Satzlehre. Frankfurt am Main.
Dürscheid, Christa, 1989: Zur Vorfeldbesetzung in deutschen Verbzweit-Strukturen.

Trier.
Eisenberg, Peter, Gelhaus, Hermann, Henne, Helmut, Sitta, Horst & Wellmann, Hans,

1998: Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 6:e uppl. Mannheim/
Leipzig/Wien/Zürich.

Engel, Ulrich, 1974: Syntaktische Besonderheiten der deutschen Alltagssprache. I: Ge-
sprochene Sprache Jahrbuch 1972. (Sprache der Gegenwart 26.) Düsseldorf. S. 199–
228.

Ekberg, Lena 1997: Diskursiva och syntaktiska mönster i återberättelser hos invandrar-
barn i Rosengård. I: Svenskans beskrivning 22. Förhandlingar vid Tjugoandra sam-
mankomsten för svenskans beskrivning, Lund den 18–19 oktober 1996, red. av Gi-
sela Håkansson m.fl. Lund. S. 97–110.

Ekerot, Lars-Johan, 1979: Syntax och informationsstruktur. I: Svenska i invandrar-
perspektiv, red. av Kenneth Hyltenstam. Lund. S. 79–108.

Erdmann, Oskar, 1886: Grundzüge der deutschen Syntax und ihre geschichtliche Ent-
wicklung, Vol. 1. Stuttgart.

Eriksson, Mats, 1997: Ungdomars berättande. En studie i struktur och interaktion.
(Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 43.)
Uppsala.

Fabricius-Hansen, Cathrine & Solfjeld, Kåre, 1994: Deutsche und norwegische Sach-
prosa im Vergleich: Ein Arbeitsbericht. (Arbeitsberichte des Germanistischen Insti-
tuts der Universität Oslo 6.) Oslo.

Hoberg, Ursula, 1981: Die Wortstellung in der geschriebenen deutschen Gegenwarts-
sprache. München.

Hultman, Tor & Westman, Margareta, 1977: Gymnasistsvenska. Lund.



170 Ute Bohnacker & Christina Rosén

Håkansson, Gisela, 1997: Barnets väg till svensk syntax. I: Från joller till läsning och
skrivning, red. av Ragnhild Söderbergh. Malmö. S. 47–60.

Håkansson, Gisela, Pienemann, Manfred & Sayehli, Susan, 2002: Transfer and typolo-
gical proximity in the context of second language processing. I: Second Language
Research 18. S. 250–273.

Jörgensen, Nils, 1976: Meningsbyggnaden i talad svenska. Lund.
Klein, Wolfgang & Perdue, Clive, 1992: Utterance structure: Developing grammars

again. Amsterdam/Philadelphia.
Lambrecht, Knud, 1994: Information structure and sentence form: topic, focus and the

mental representations of discourse referents. Cambridge.
Lötscher, Andreas, 1984: Satzgliedstellung und funktionale Satzperspektive. I: Pragma-

tik in der Grammatik. Jahrbuch 1983 des Instituts für deutsche Sprache, red. av Ger-
hard Stickel. Düsseldorf. S. 118–151.

Magnusson, Gunnar, 1995: Deutsch-Schwedisch kontrastiv. Stolpersteine bei avancier-
ter Übersetzung. I: Moderna Språk 89. S. 164–179.

Mauranen, Anna, 1993: Cultural differences in academic rhetoric. Frankfurt am Main.
Mauranen, Anna, 1996: Discourse competence – evidence from thematic develop-

ment in native and non-native texts. I: Academic writing: Intercultural and textual
issues, red. av Eija Ventola & Anna Mauranen. Amsterdam/Philadelphia. S. 195–
230.

Nordman, Marianne, 1992: Svenskt fackspråk. Lund.
Pienemann, Manfred, 1998: Language processing and second language development:

Processability Theory. Amsterdam.
Platzack, Christer, 2001: The vulnerable C-domain. I: Brain and Language 77. S. 364–

377.
du Plessis, Jean, Solin, Doreen, Travis, Lisa & White, Lydia, 1987: UG or not UG, that

is the question: A reply to Clahsen and Muysken. I: Second Language Research 3.
S. 56–75.

Reinhart, Tanya, 1982: Pragmatics and linguistics. An analysis of sentence topic.
Bloomington.

Reis, Marga, 1980: On justifying topological frames: ‘Positional field’ and the order of
nonverbal constituents in German. I: Documentation et Recherche en Linguistique
Allemande Contemporaine 22/23. S. 59–85.

Ringbom, Håkan, 2001: Lexical transfer in L3 production. I: Cross-linguistic influence
in third language acquisition, red. av Jasone Cenoz, Britta Hufeisen & Ulrike Jess-
ner. Clevedon. S. 59–68.

Rosén, Christina, 2006: Warum klingt das nicht deutsch? Probleme der Informations-
strukturierung in deutschen Texten schwedischer Schüler und Studenten. (Lunder
Germanistische Forschungen 67.) Stockholm.

Schwartz, Bonnie D. & Sprouse, Rex, 1994: Word order and nominative case in nonna-
tive language acquisition: A longitudinal study of L1 Turkish German interlanguage.
I: Language acquisition studies in generative grammar, red. av Teun Hoekstra &
Bonnie Schwartz. Amsterdam. S. 317–368.

Schwartz, Bonnie D. & Sprouse, Rex, 1996: L2 cognitive states and the Full Transfer/
Full Access model. I: Second Language Research 12. S. 40–72.



Fundamentet i svenskan och tyskan 171

Schwartz, Bonnie D. & Sprouse, Rex A. 2000: When syntactic theories evolve: Conse-
quences for L2 acquisition research. I: Second language acquisition and linguistic
theory, red. av John Archibald. Oxford. S. 156–186. 

Teleman, Ulf, Hellberg, Staffan & Andersson, Erik, 1999: Svenska Akademiens gram-
matik. Vol. 4: Satser och meningar. Stockholm.

Vainikka, Anne & Young-Scholten, Martha, 1994: Direct access to X' theory: Evidence
from Korean and Turkish adults learning German. I: Language acquisition studies in
generative grammar, red. av Teun Hoekstra & Bonnie Schwartz. Amsterdam. S.
265–316.

Vainikka, Anne & Young-Scholten, Martha, 1996: Gradual development of L2 phrase
structure. I: Second Language Research 12. S. 7–39.

Weinert, Regina, 1998: Discourse organisation in the spoken language of L2 learners of
German. I: Linguistische Berichte 176. S. 459–488.

Westman, Margareta, 1974: Bruksprosa. Lund.


