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Sammandrag  

Det finns i dagens svenska samhälle ett stort antal modersmål som brukas i hemmen medan 

det svenska språket används utanför hemmen. Under inlärningsprocessen förekommer det 

formuleringar som avviker från språknormen i skriftlig och muntlig kommunikation hos L2- 

inlärare.   

Syftet med denna studie är att undersöka hur andraspråksinlärare använder sig av kogni-

tionsverben tänka, tro och tycka, samt ta reda på om den avvikande användningen av verben beror 

på modersmålet eller andra faktorer. Undersökningsmaterialet har bestått av enkät, elevtexter och 

lucktester.  Studiens informanter består av 6 vuxna andraspråkselever var av 3 elever har ryska 

som modersmål och resterande 3 elever har turkiska som modersmål.   

Undersökningen av materialet har byggt på analys av informanternas producerade texter 

och lucktester för att få en djupare förståelse av de förekommande fenomenen. I nästa steg har 

resultatet med avseende på informanternas användning av kognitionsverben jämförts. 

Resultatet visar att verben tänka, tro och tycka används korrekt av ett av sex informanterna 

medan fem av sex informanterna använder sig av verben avvikande från språknormen. Vidare 

visar analysen att de flesta informanterna inte verkar kunna skilja verben tänka, tro och tycka åt. 

Studien visar även att de rysktalande informanterna använder sig av korrekta verb mer frekvent i 

genomsnitt än vad de turkiska informanterna, gör vilket kan bero på högskoleutbildning och kun-

skaper i minst ett andra språk. Användningen av verben på ett inkorrekt sätt verkar mest bero på 

att verben tänka, tro och tycka inte har specifika motsvarande verb i turkiskan och ryskan, utan ett 

och samma verb kan användas för att återge de tre verben i svenskan.  

 

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, svenska för invandrare (SFI), kognitionsverb, turkiska 

inlärare, ryska inlärare.  
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1. Inledning 

Under konversationer med andraspråksinlärare möter man bland annat inkorrekt användning 

av verben tänka, tro och tycka. Den inkorrekta användningen av verben passerar inte som en 

obetydlig del i sammanhanget utan kan förändra sändarens budskap till mottagaren. Mötet 

med de inkorrekta uttrycken har väckt mitt intresse för undersökningen av eventuella anled-

ningar till avvikande användning av kognitionsverben tänka, tro och tycka. 

Enligt Viberg (2004:202) finns det flera anledningar att uppmärksamma just verben när 

det gäller ordförråd och lexikal utveckling hos L2- inlärare. Han säger att genom att skapa de 

lexikala ramar i vilka syntax och grammatik växer fram tycks verben sätta igång den gramma-

tiska utvecklingen. 

Vidare säger Viberg (1980:6) att exempelvis kognitionsverben i svenskan har två serier 

som är relativt språkspecifika och kan leda till svårigheter för andraspråksinlärare, närmare 

bestämt är det den semantiska avgränsningen mellan verben tänka - tro-  tycka och känna – 

veta – kunna. Många inlärare har benägenhet att få problem på sådana punkter där målspråket 

representerar en ovanlig struktur jämfört med andraspråket. 

Enström (1994:5,1994:53) säger i sin avhandling om andraspråksinlärares verbanvänd-

ning i svenskan att ett olämpligt valt ord kan preciseras närmare, det behöver inte klassificeras 

som ”ordvalsfel”. Kartläggning av regelbundenheten i lexikonet kan leda till att insikter om 

lexikonets inre struktur byggs upp, vilket i sin tur bör kunna påverka undervisningens form. 

Enström menar att som lärare kan man utifrån de fel som görs dra generaliserbara slutsatser 

om man har insikt om att ordförrådet är inte en oordnad ordmassa utan att det är överskådligt 

och att det finns en inre struktur i lexikonet. Enströms slutsatser i avhandlingen är att fel som 

begås av inlärare på avancerade nivåer ofta omfattar verben.  

1.1  Syfte  

 Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur L2- inlärare på mellannivå använder sig 

av kognitionsverben tänka, tro och tycka. Vidare syftar undersökningen att ta reda på om mo-

dersmålet kan vara en faktor till avvikande användning av kognitionsverben. 

Undersökningen ämnar besvara följande frågor: 

 

1. Hur ser användningen av verben tänka, tro, tycka, ut hos andraspråksinlärare? 

2. Beror eventuella avvikelser av användningen av de nämnda kognitionsverben på 

modersmålet eller kan det finnas andra orsaker? 
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1.2 Disposition  

Uppsatsen består av fem kapitel där kapitel 1 presenterar uppsatsens inledning, syfte, fråge-

ställningar och disposition. Kapitel 2 behandlar tidigare forskning och teori som är relevant 

för denna undersökning. Kapitlet behandlar betydelsen av verben i andraspråksinlärning, en 

semantisk genomgång av kognitionsverben tänka, tro och tycka samt kontrastiv jämförelse av 

verbens betydelse mellan svenska och turkiska och ryska. 

Kapitel 3 presenterar uppsatsens metod: urval av informanter, metodval som har gjorts 

för materialinsamlingen och de instrument som används i undersökningen. Vidare följer redo-

görelse för materialbearbetning och analys som följs av etiska aspekter samt begreppen relia-

bilitet, validitet och generaliserbarhet.  

Kapitel 4 redovisar analysen av informanternas användning av kognitionsverben tänka, 

tro och tycka i lucktester och bildberättelser. Kapitlet redovisar även verbanvändningen ur ett 

kontrastivt perspektiv.  

Kapitel 5 redovisar resultatet som kommit fram. Under detta kapitel resoneras det kring 

informanternas användning av verben tänka, tro och tycka på ett annorlunda sätt där svenskan 

har ett eget särskilt verb. Här diskuteras även orsaker till andraspråksinlärares användningen 

av verben där de använder sig av ett annat kognitionsverb.  
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2. Teoretisk bakgrund  

Detta kapitel behandlar tidigare forskning som är relevant för min undersökning. Här behand-

las betydelsen av verb i andraspråksinlärning och en semantisk genomgång av kognitionsver-

ben tänka, tycka och tro samt kognitionsverben ur ett kontrastivt perspektiv görs. 

2.1 Betydelsen av verb i andraspråksinlärning 

Enström (2004: 172) tar upp högfrekvensen där hon menar att högfrekventa ord förekommer i 

olika situationer och därför borde lämpligen vara de som inlärare lagrar i sitt mentala lexikon 

först. Det som är utmärkande för de mest frekventa orden är att de kännetecknas av en svag 

semantisk betydelse, det vill säga att de inte är särskilt tunga betydelsemässigt. De är även 

mångtydiga samt har ett abstrakt innehåll.  De mest frekventa orden får sin betydelse av de 

kringliggande orden (Se Bil. 1).  

Enligt Viberg (2004:198) kan L2- inlärare vid läsningen av en roman ofta föreställa sig 

vad ett ord kan innebära utan att vara säker på den mer precisa betydelsen. Det är i situationer 

då L2-inlärare möter ordet i nya sammanhang som denne hittar ledtrådar till nya mer precisa 

betydelseaspekter. Att lära sig ordet fullständigt kan vara en utdragen process där yttranden 

som riktas till inläraren fungerar som inflöde. Att isolera språkliga former (fraser, ord, me-

ningsfulla delar av ord) i inflöde blir inlärarens uppgift då den försöker att lista ut de olika 

formernas betydelse och funktion. På detta sätt byggs gradvis upp ett språkligt system med 

vars hjälp inläraren kan bilda egna yttranden.  

Viberg (1992:355) menar att den lexikala utvecklingen och grammatiken samverkar 

med varandra där den syntaktiska utvecklingen påverkas av den lexikala. Ordutvecklingen 

bildar ramar för den syntaktiska inlärningen genom att inlärarna lär sig ett ord och därefter de 

syntaktiska villkor som följer med detta ord. I synnerhet gäller detta verben. Verben verkar 

sätta igång den grammatiska utvecklingen och driva den framåt genom att skapa de lexikala 

ramar där grammatik och syntax växer fram. Viberg (2004:202) 

Enström (1997:75) menar att verben är en ordklass som är tämligen svår för inlärare. 

Det beror dels på att många verb är ganska oförutsägbara för att de har en svag semantisk be-

tydelse vilket gör det svårt att gissa sig fram till deras innebörd.  Användning av verb på ett 

korrekt och idiomatisk sätt kräver enligt Enström (1994:52) stor semantisk och syntaktisk 

kunskap. Verbanvändningen blir på det sättet en mätare som mäter L2-inlärares ordkunskap 

samt syntaktiska kunskap. Verben hör till de mer svårbegripliga ordgrupperna för L2- inlärare 

och är ofta inblandade i många de fel som begås av inlärare på avancerade nivåer. 
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Observationen av L2-inlärares utveckling av ordförrådet visar att verb från semantiska 

fält som representerar konkreta aktiviteter lärs in först medan sådana fält som representerar 

mentala, existentiella och abstrakta aktiviteter växer fram under den senare utvecklingen av 

andraspråket (Ylikiiskilä 2001:100).  

Viberg (2004:208) säger att undersökningen av L2- talare visar att kärnpredikat så kal-

lade nukleära verb (ta, göra, veta, gå) som har stor semantisk spännvidd och är stilistisk neu-

trala ofta överanvänds på bekostnad av andra verb inom samma semantiska fält. Kärnverb är 

alltså överrepresenterade i L2- språket, användningen utmärks av att de har ett särdeles stort 

omfång. Verb med samma grundbetydelse som de nukleära verben i europeiska språk tycks 

ofta vara centrala även i de utomeuropeiska språken. Viberg (2002: 120-121) säger att andra-

språkstalares inlärning av ett antal kärnverb kan påskynda kommunikationen på det andra-

språket. Det nyanserade och specificerade språket med ett större och mer nyanserat ordförråd 

är en del av utvecklingen som följer senare i L2- inlärningen. 

 2.2 Semantiska fält, ett sätt att organisera ordförrådet  

Enligt Holmegaard (1999: 89) kan det totala ordförrådet i ett språk betydelsemässigt ordnas i 

ett antal semantiska fält. Människans mentala lexikon är strukturerat efter semantiska fält, 

vilket innebär att orden i det mentala lexikonet är kopplade samman utifrån semantiska (bety-

delsemässiga) likheter. Orden inom samma ordklass grupperas i olika fält utifrån deras se-

mantiska struktur och innehåll.  

         Viberg (2004: 203) säger att organisationen av verb i olika fält kan användas för att ex-

empelvis jämföra olika lexikala profiler inom en befolkning där man undersöker skillnader i 

verbanvändning mellan olika grupper som till exempel åldersgrupper och samhällsklasser.  

Enligt Enström (1994:162–163) har samtliga ord i samma semantiska fält en gemensam 

grundbetydelse, exempelvis har verben gå och flanera som hör till det semantiska fältet för-

flyttning, den gemensamma grundbetydelsen ”förflytta sig”. Trots den gemensamma grundbe-

tydelsen står de för olika grader av semantisk specificering av grundbetydelsen. Verben gå 

och flanera kan relateras till varandra och ordnas i en hierarkisk ordning där flanera är under-

ordnat gå. Varje semantisk fält har ett sådant hierarkiskt system som yttrar sig på så sätt att 

vissa verb är överordnade och andra är underordnade. De överordnade verben är mer generel-

la och neutrala till sin natur och de underordnade verben är mer specifika. Vidare menar En-

ström (1994:186) att i det hierarkiska systemet finns det ord som står på samma preciserings-

nivå vars betydelsedifferenser är av horisontell sort inom det semantiska fältet. Orden är rela-

terade till varandra i en betydelsesidoordning i stället för över - och underordning, dessa ord 
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kallas för synonymer. Analys av olika typer av verbfel hos inlärare visar att de flesta felen har 

relation till dels de olika preciseringsnivåerna i betydelsefältens hierarkiska uppbyggnad och 

dels betydelsesidoordningen bland samma preciseringsnivå inom ett fält.  

Indelning av ord i de semantiska fält har enligt Viberg (204: 203) visat sig vara använd-

bar i lexikonforskningen där ett oändligt omfång ord struktureras och karaktäriseras. Katego-

riseringen av ett språks ordförråd i olika betydelsefält åskådliggör ordpresentationer inom 

specifika semantiska fält. Vad gäller verb kan man genom en sådan analys se vilka variationer 

som förekommer inom ett visst specifikt område.  

Viberg (2004:204) säger att indelningen av ord i semantiska fält (se Bilaga 2) är ofta 

flytande och eftersom många ord är flertydiga kan de tillhöra olika fält.  Vad gäller verb delar 

Viberg in dessa i tre överordnade fält: konkreta verb, mentala verb och grammatiska verb. 

Vidare kan dessa fält delas in i ett flertal underordnade kategorier Konkreta verb: förflytt-

ning (gå), ägande (ge), produktion (göra) m.fl. Mentala verb: verbal kommunikation (säga), 

perception (höra, se), kognition (tänka, veta) Grammatiska verb: dynamiska (vara), aspektu-

ella (bruka) och modala (kunna), där vissa av dessa kan delas in i ytterligare underkategorier, 

exempelvis kan kognitionsverb delas in i veta, tänka, tro.  Indelningen av ord i semantiska fält 

är ett försök att strukturera det som verkar vara oändligt omfång i ett språklexikon.  

       I sin undersökning av skillnader och likheter när det gäller verb i olika språk har Viberg 

(1983) gjort en kontrastiv analys av mentala verb där han utgår från svenskans semantiska fält 

för verben. Nedan följer en schematisk uppställning av verbindelningen i semantiska under-

ordnade kategorier enligt Viberg (2004: 203).  

 

Tabell 2.1 Verbens semantiska fält  

Konkreta verb Mentala verb Grammatiska verb 

Förflyttning ägande Produktion Verbal kommuni-

kation 

Perception Kognition Aspektuella Modala Dynamiska 

gå ge göra säga höra  tänka  bruka kunna vara 

 ta   se  veta     

      tycka     

     tro    

 

2.3 En semantisk genomgång av kognitionsverben tänka, tro och 

tycka 

Viberg (1980:14) säger att ordentligt grepp om ett fälts inre struktur får man genom att gå 

igenom alla de ingående predikaten och deras skilda betydelser i de konstruktioner där de kan 

ingå. I sin undersökning av kognitionsverb grupperar Viberg ihop de verb som verkar höra 
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samman och använder sig av tre delfält (se Tabell 2.2). Som Tabell 2.2 visar delar Viberg upp 

kognitionsverben till tre underkategorier: minne (t.ex. minnas, komma ihåg, erinra sig, memo-

rera, glömma), tänkande - problemlösning (t.ex. tänka på, tänka ut, fundera på, lista ut, grubb-

la på, sluta sig till) samt kunskap - tro - åsikt (t.ex. veta, ha reda på, känna till, tro, föreställa 

sig, anta, tycka, anse). 

 

Tabell 2.2 Det kognitiva fältets grundstruktur   

Minne - Glömska Tänkande - Problemlösning Kunskap - Tro - Åsikt 

minnas, komma ihåg, erinra sig, 

memorera, glömma, förgäta 

tänka på- tänka ut, fundera på, lista ut, 

grubbla på sluta sig till 

veta, ha reda på, känna till, tro, före-

ställa sig, anta, tycka, anse 

 

Kognitionsverben tycka, tänka och tro som är intressanta för denna undersökning hör till två 

av Vibergs tre underordnade delfält såsom tänkande - problemlösning och kunskap - tro- åsikt 

som i sin tur hör till det mentala huvudfältet (Se Bilaga 2). Det gemensamma för verben i del-

fältet tänkande - problemlösning är att de förmedlar informationsbearbetning en person råder 

över.  Delfält kunskap - tro- åsikt är det fält som har en stor differentiering där det finns även 

en svårfångad skillnad mellan verben tro och tycka. Tycka används för att beskriva omdömen 

som bygger på någons personliga upplevelse som inte kan kontrolleras av andra eller på en 

subjektiv värdering hos erfararen. Tro används då påståenden kan kontrolleras, svårigheten att 

beskriva betydelseskillnaden mellan tycka och tro ligger i att de kan bytas ut mot varandra i 

de flesta meningar, där de förekommer med en att-sats som objekt. Utbyte av tro mot tycka 

ger i vissa kontexter upphov till en ogrammatisk sats, framförallt då vissa hjälpverb som 

komma att brukas i objektivsatsen (Viberg 1980). I det följande avsnittet ges det en beskriv-

ning av verben tänka, tro och tycka vart och ett för sig.   

2.3.1 Tänka     

Viberg (2006: 144-146) anger fyra betydelseaspekter för verbet tänka i svenskan. Dessa pre-

senteras i tabell 2.3 med exempel. 

 

1. Återge direkt tanke: Vid direkt tanke återges tankeinnehållet hos en person som ett slags 

citat (”bara jag hinner i tid”, tänkte Peter). Verbet tänka förekommer då tillsammans med allt 

förekommande tankeinnehåll. 

   

2. Återge indirekt tanke: Vid indirekt tanke återges tankeinnehållet hos en person med en att 

sats t.ex. ”Ole tänkte att det var kallt.” Den direkta tanken ”vad kallt, tänkte Ole” kan återges 
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som indirekt tanke antingen genom att byta ut verbet tänka mot tycka såsom i ”Olle tyckte att 

det var kallt” eller  ”Ole tänkte att det var kallt”. Vid förmedlandet av den indirekta tanken 

kan man antingen byta ut verbet tänka mot något annat kognitivt predikat eller använda verbet 

tänka tillsammans med en omskrivning ”Peter hoppades, att han skulle hinna i tid.” och ”Peter 

tänkte, att det vore bra om han kunde hinna i tid”. 

 

 

3. Mental aktivitet: Verbet tänka används även för att återge en mental aktivitet. Det är kon-

texter då en person ägnar tanke åt någon eller något, personen anstränger hjärnan och använ-

der sig av sina kunskaper och erfarenheter.  Verbet används även då någon minns det förflut-

na eller tänker på något eller någon som inte finns i närheten.  

 

4. Framtidsmarkör: Tankeinnehåll som beskriver något man ämnar göra återges också med 

hjälp av verbet tänka. Så kallade framtidsmarkörer förmedlar något en person ämnar, plane-

rar, och funderar på att göra (Viberg 1980: 15-17). 

                                                 
Tabell 2.3. Betydelser av verbet tänka 

Svenska 

1. Återge tankeinnehåll 

Direkt tanke  

Jag vill inte bli gammal, tänkte hon 

2. Återge tankeinnehåll 

Indirekt tanke 

Anna tänkte att hon inte ville bli gammal 

3. Mental aktivitet 

Han tänkte på Ingrid 

4. Framtidsmarkör 

Men han tänkte inte ropa 

 

 

2.3.2 Tro  

Viberg (2006: 146) anger två betydelseaspekter för verbet tro i svenskan. Dessa presenteras i 

Tabell 2.4 med exempel Viberg presenterar i sin studie. 

1. Antagande: Verbet tro beskriver erfararens inställning till sannolikheten och sanningsvär-

det av ett påstående. Verbet tro används för att uttrycka något som man inte är säker på. Un-

der en muntlig eller en skriftlig kommunikation förmedlar verbet att budskapet från sändaren 

till mottagaren inte är absolut, utan ett antagande.  
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2. Övertygelse: Verbet tro används även i sammanhang då ett speciellt påstående inte går att 

bevisa, verbet har då en annan betydelse. Tro på används då någon har tilltro till någon an-

nans bedömning eller förmåga att prestera en handling. Hit inkluderas  även den religiösa och 

känslomässiga tron (Viberg 1980: 31-36). 

Tabell 2.4 Betydelser av verbet tro 

Svenska 

1. Antagande 

Jag tror inte att tant Ester och tant Beda är hemma  

2. Övertygelse  

Anna tror på Gud 

Olof tror på kärlek 

2.3.3 Tycka  

Viberg (2006: 147-150) anger tre betydelseaspekter för verbet tycka i svenskan. Dessa presen-

teras i Tabell 2.5 med exempel från Vibergs studie.  

 

1. Värdering ej baserad på personlig erfarenhet (allmän åsikt): Verbet tycka framträder i 

svenskan för att beskriva bland annat värdering vars sanning inte i princip kan testas objektivt. 

Verbet används då en subjektiv åsikt om olika ting, personer och situationer som inte kan an-

ses vara rätt eller fel. Verben tycka används då en sändare vill signalera sin egen värdering 

som inte behöver överensstämma med mottagarens värderingar och åsikter.  

 

2. Personlig värdering baserad på personlig erfarenhet: Verbet tycka används för att för-

medla värderingar som grundar sig på personlig erfarenhet. Dessa omdömen kan utryckas på 

olika sätt i olika situationer. För att förmedla positiva och negativa känslor för något och nå-

gon utrycker man det med hjälp av verbet tycka + partikel om/inte om.  

 

3. Förefallande (utrycker osäkerhet): Verbet tycka används vid osäkerhet av en privat upp-

levelse, som endast subjektet till verbet kan ha kännedom om. Verbet förekommer med ett 

företeelseinriktat perceptionsverb såsom smaka, låta, lukta, kännas och verka i objektsbisat-

sen, för uttrycka osäkerhet vid direkt förnimmelse. 

Tabell 2.5 Betydelser av verbet tycka 

Svenska 

1. Värdering ej baserad på personlig erfarenhet (allmän åsikt)  

Birger tyckte att det var gott. 

Jag tycker att vi med alla medel skall försök stödja ett jordbruk… 

2. Personlig värdering baserad på personlig erfarenhet  

Jag tycker inte om honom 

3. Förefallande (utrycker osäkerhet) 

Ingen tycktes röra sig eller prata nere i köket 

 



 
14 

 

2.4 Tänka, tro och tycka i ett kontrastivt perspektiv 

Här presenteras en kontrastiv jämförelse av betydelsekomponenter mellan svenskan samt tur-

kiska och ryska. 

2.4.1 Tänka  

Tänka beskriver informationsbearbetning som en person råder över. Predikatet används för att 

förmedla en verksamhet i hjärnan, det beskriver att något uppmärksammas eller bearbetas i 

någons tankar (Viberg 1980).  

2.4.1.1 Svenska och turkiska 

Verbet tänka används även i turkiskan för att återge verksamhet i hjärnan. Turkiskan använ-

der sig av motsvarande verb düsünmek för att beskriva direkt, indirekt tanke samt mental akti-

vitet och framtidsmarkörer . Det finns dock en skillnad vad gäller återgivande av mental akti-

vitet, turkiskan använder sig av två olika verb där verbet cözmek som betyder att lösa används 

för att beskriva att någon försöker tänka ut en lösning på problemet medan verbet düsünmek 

som betyder tänka används för att återge att en person tänker på en annan. Turkiskan använ-

der sig av två olika verb där svenskan använder sig av verbet tänka. Denna typologiska jämfö-

relse presenteras och exemplifieras i Tabell 2.6. 

 

Tabell 2.6 Tänka på svenska och turkiska 

Svenska Turkiska 

1. Direkt tanke  
Jag måste komma i tid, tänkte Per 

Zamaninda gitmeliym, düsündu Per 

2. Indirekt tanke  
Per tänkte, att han inte vill komma för sent 

Per gec kalmak istemediyni düsündu 

 3. Mental aktivitet 

 Lena tänkte på Ola 

Per försöker tänka ut en lösning på problemet 

Lena Olayi düsüniyordu 

Per problemi cözmeyi calisti 

4. Framtidsmarkör  
Lena tänkte inte gå 

Lena gitmemeyi  

düsüniyordu 

 

2.4.1.2 Svenska och ryska          

Ryskan använder sig av motsvarande verb dumaty för att uttrycka direkt, indirekt tanke samt 

mental aktivitet och framtidsmarkörer. Likt turkiskan och till skillnad från svenskan använder 

sig ryskan av två olika verb för att återge mental aktivitet. Mental aktivitet i ryskan återges 

genom användning av verbet dumaty som betyder tänka för att beskriva att ”lena tänker på 

Ola” och verbet reshaty vilket innebär att lösa och används för att återge att ”Per försöker 
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tänka ut en lösning på problemet”. Den typologiska jämförelsen presenteras och exemplifieras 

i tabell 2.7. 

Tabell 2.7 Tänka på svenska och ryska 

Svenska Ryska 

1. Direkt tanke  
Jag måste komma i tid, tänkte Per 

Mne nado uspety vovreme podumal Per. 

2. Indirekt tanke  
Per tänkte, att han inte vill komma för sent 

Per podumal shto on nehocet opozdaty 

 3. Mental aktivitet 

 Lena tänkte på Ola 

Per försöker tänka ut en lösning på problemet 

Lena dumala o Ole 

Per staraetsa reshity problemu 

4. Framtidsmarkör  
Lena tänkte inte gå 

Lena dumlala neitti 

 

2.4.2 Tro  

Verbet tro används i svenskan för att beskriva osäker kunskap och ett antagande. Det används 

även för att återge en religiös övertygelse samt tron på något eller någons förmåga (Viberg 

1980: 31-36). 

2.4.2.1 Svenska och turkiska 

Användningen av verbet tro i svenskan skiljer sig avsevärt från användningen av verbet i tur-

kiskan. Turkiskan använder sig av verbet sanmak som betyder tro för att beskriva ett antagan-

de medan ett annat verb inanmak som betyder lita på används för att återge en religiös över-

tygelse. Denna typologiska jämförelse presenteras och exemplifieras i tabell 2.8. 

Tabell 2.8 Tro på svenska och turkiska 

Svenska Turkiska 

1. Antagande 

 Jag tror att det blir fint väder imorgon 

Ben yarin hava güzel olacagini saniyorum 

2. Övertygelse  

Anna tror på Gud 

Anna Allaha inaniyor 

 

2.4.2.2 Svenska och ryska  

Ryskan använder sig också av två olika verb för att återge de två olika aspekter, verbet duma-

ty (tänka, tro) används för att utrycka ett antagande. För att återge en religiös tro använder 

man sig av verbet verity som betyder lita på. Denna typologiska jämförelse presenteras och 

exemplifieras i tabell 2.9. 

Tabell 2.9 Tro på svenska och ryska 

Svenska Ryska 

1. Antagande 

 Jag tror att det blir fint väder imorgon 

Ja dumayu shto zavtra budet horoshaya pogoda 

2. Övertygelse  

Anna tror på Gud 

Anna verit v Boga. 
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2.4.3 Tycka  

Verbet tycka förmedlar olika subjektiva inställningar och åsikter i svenskan.  

2.4.3.1 Svenska och turkiska 

En kontrastiv jämförelse av verbet tycka med turkiskan visar att verbet har ett motsvarande verb i 

turkiska (düsünmek) när det gäller uttryck av värdering som inte är baserad på personlig erfaren-

het. Den typologiska jämförelsen visas och exemplifieras i tabell 2.10. 

Exemplen under värdering baserad på personlig erfarenhet i tabell 2.10 visar att verbet tycka i 

svenska används bland annat med en renodlat värderande betydelse i konstruktioner som 

tycka om. Turkiskan skiljer sig i användningen av verbet genom att använda sig av ett verb 

med en helt annan betydelse än i det tidigare düsünmek som betyder tycka. Verbet seviyorum i 

turkiskan som betyder älska i svenska används för att uttrycka uppskattning av t.ex. blommor 

och en vän (se i Tabell 2.10).  Vidare används ett annat verb begeniyorum i turkiskan för att 

utrycka värdering om en klänning. Verbet düsünmek som betyder tycka förekommer endast en 

gång i exemplen i tabell 2.10 under kolumnen värdering baserad på personlig erfarenhet. 

Även då finns det skillnad i användningen av verbet mellan svenskan och turkiskan, att i 

svenskan följs verbet tycka av ett fenomenorienterat perceptionsverb känns i objektbisatsen.  

Turkiskan använder sig inte av perceptionsverbet känns i satsen. Man kan använda sig av per-

ceptionsverbet känns i turkiskan för att uttrycka att det känns kallt, men utan verbet tycka.  

Den passiva formen tycks användas i svenskan för att beskriva något som förefaller på 

ett visst sätt, det används för att återge osäkerhet vid direkt förnimmelse. Turkiskan använder 

sig av verb som förmedlar något som se ut att vara på ett visst sätt, perceptionsverbet görun-

mak som betyder syns eller ser ut som används i turkiskan 

Sammanfattningsvisst kan man säga att turkiskan skiljer sig avsevärt från svenskan då 

det förekommer tre olika verb för att beskriva de infallsvinklar där svenskan använder sig av 

verbet tycka samt att i turkiskan förekommer verbet düsünmek till skillnad från svenskan inte 

med att-sats som objekt.                                             

Tabell 2.10 Tycka på svenska och turkiska 

Svenska Turkiska 

1. Värdering ej baserad på personlig erfarenhet (åsikt)  

Jag tycker att cykel är ett bra transportmedel 
Ben bisiklet iyi tasitaraci oldugunu düsüniyorum 

2. Värdering baserad på personlig erfarenhet 

Jag tycker om blommor  

Jag tycker om min vän  

Jag tycker om klänningen 

Jag tycker att det känns kallt idag 

 

Ben cicekleri sevyorum  

Ben arkadasimi seviyorum  

Ben elbiseyi begeniyorum 

Ben soguk oldugunu düsüniyorum 

3. Förefallande (utrycker osäkerhet) 

 Ingen tycktes bry sig om händelsen 
Olanlari kimse aldirmadiyi gibi göruniyordu 
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2.4.3.2 Svenska och ryska 

Det ryska språkets motsvarande verb till verbet tycka är schitaty. Likt svenskan används det 

för att återge åsikter som grundar sig på medvetet subjektiva värderingar. Verbet schitayu som 

betyder ”jag tycker” därav annan böjning, följs av bisatsinledare shto vilket betyder vad på 

svenska. 

     Till skillnad från svenskan använder sig ryskan av verb som inte har något samband med 

verbet tycka för att utrycka värdering baserat på personlig erfarenhet. Ryskan använder sig av 

två olika verb för att beskriva personliga emotionella värderingar, det ena verbet är nravitsa 

som betyder tycka om i meningen om en klänning i tabell 2.11 och det andra verbet är lubity 

vilket betyder älska och används vid beskrivningen av värdering av blommor och en vän. 

Meningen i tabellen ” jag tycker att det känns kallt idag” indikerar på direkt erfarenhet av 

förhållandena där ryskan använder sig likt svenskan av verbet schitayu som betyder tycker. 

Skillnaden är att ryskan inte använder sig av perceptionsverbet känns. 

          Vidare skiljer sig ryskans användning av verbet tycks för att beskriva en osäkerhet vid 

direkt förnimmelse genom att ryskan använder sig av ett perceptionsverb vegledelo som bety-

der såg ut och följs av kakbudto vilket betyder som om. 

Sammanfattningsvis används fyra olika verb i ryskan där ett av dem är kognitionsverb 

och tre av dem är perceptionsverb. Det är bara verbet schitaty som motsvarar verbet tycka 

men det kan även ersättas av verbet dumaty som används även för att utrycka tänkande och 

antagande.  

Tabell 2.11 Tycka på svenska och ryska 

Svenska Ryska 

1. Värdering ej baserad på personlig erfarenhet 

(åsikt)  

Jag tycker att cykel är ett bra transportmedel 

Ja shitayu shto velosipet horoshiy transport 

2. Värdering baserad på personlig erfarenhet 

Jag tycker om blommor  

Jag tycker om min vän  

Jag tycker om klänningen 

Jag tycker att det känns kallt idag 

Ja lublu cveti  

Ja lublu moyu podrugu  

Mne platye nravitsa 

Ja schitayu shto holodno 

3. Förefallande (utrycker osäkerhet) 

 Ingen tycktes bry sig om händelsen 

Tak vigledelo kakbutto nikto ne obratil vnimanye na 

slucie 
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3. Metod   

I detta kapitel presenteras först studiens informanter och testinstrumenten, vilket följs av pre-

sentation av genomförande av materialinsamling och materialbearbetning. Därefter resoneras 

det kring generaliserbarhet, undersökningens reliabilitet, validitet samt de etiska aspekterna. 

Slutligen diskuteras metodens styrkor och svagheter.  

3.1 Urval 

Samtliga informanter följer undervisningen i svenska på SFI i Uppsala. För att hitta informan-

terna kontaktade jag skolan där jag tidigare utförde min VFU och därför kände till de verk-

samma lärarna på skolan.   

Valet av informanterna har styrts av den språkliga nivån i svenska språket och dessas 

modersmål. Urvalet av informanterna som läser D-kurs på SFI beror på att kurs D - språket 

räcker till för att utrycka känslor och tankemässigt komplicerade sammanhang. (Skolverket, 

bedömningsmaterial för SFI: 53). Sfi består av tre olika studievägar, Sfi 1, Sfi 2 och Sfi 3. 

Indelningen av dessa grundar sig på bakgrund och vilka förutsättningar och mål eleven har. 

Sfi 1 är en studieväg för elever med mycket kort utbildning samtidigt som Sfi 3 riktar sig till 

elever med hög studievana. Sfi 1 består av kurserna A och B, Sfi 2 av kurserna B och C, Sfi 3 

av kurserna C och D (SKOLFS 2009:2, Utbildningens uppbyggnad). Valet av informanter 

med ryska och turkiska som modersmål har berott på mina egna kunskaper i språken.  

3.1.1 Studiens informanter  

Här presenteras informanternas bakgrund som avser ålder, modersmål, vistelsetid i Sverige, 

utbildningslängd i hemlandet, längden av svenskinlärning, andra språk kunskaper samt det 

talade språket i hemmet. Av anonymitetsskäl använder jag mig av RY1, RY2, RY3 beteck-

ningar där RY står för ryska samt TU1, TU2, TU3 där TU står för turkiska. 

Tabell 3.1 Studiens informanter 

Informanterna Ålder Modersmål Vistelsetid i 

Sverige 

Utbildningslängd i 

hemlandet 

Längden av 

svenskinlärning 

Andra språk-

kunskaper 

Språk i 

hemmet 

RY 1 29  Ryska 1,5 år 16 år 5mån.   Engelska, heb-

reiska 

ryska 

RY 2 29  Ryska 1 år 16 år 9 mån - ryska 

RY 3 54  Ryska 1,5 år 18 år 9 mån.  Tyska ryska 

TU 1 35 Turkiska 1 år 15 år 9 mån.  - turkiska 

TU 2 30  Turkiska 2 år 12 år 1år  - turkiska 

TU 3 43  Turkiska 2 år 13 år 2 år  - turkiska 

RY= ryska TU= turkiska 
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Informanterna som deltar i undersökningen är elever i åldrarna mellan 29 och 54 år och består 

av 3 kvinnor och 3 män. De rysktalande informanterna består av 3 kvinnor och de turkiskta-

lande informanter består av 3 män. Informanterna har bott i Sverige mellan 1och 2 år och läst 

svenska mellan 5 månader och 2 år. Samtliga rysktalande informanter och 1 turkisktalande 

informant har högskoleutbildning medan de resterande 2 turkisktalande informanterna har 

gymnasialutbildning. Vad gäller kunskaper i främmande språk behärskar en av informanterna 

(RY1) hebreiska och engelska och den andra informanten (RY2) kan tyska. Informanten RY1 

har möjlighet till inflöde av svenska språket eftersom hennes man talar svenska med barnen i 

familjen. Resten av informanterna använder modersmål i hemmet.  

3.2 Studiens testinstrument 

Studiens testinstrument består av en enkät, ett lucktest och en bildbeskrivning.  

3.2.1 Enkät  

Det första instrumentet som har används i undersökningen är en enkät (se Bilaga 3) som be-

står av 8 frågor om elevernas ålder, modersmål, tidigare utbildning, kunskaper i andra språk, 

det talade språket i hemmet, vistelsetid i Sverige samt hur länge de har läst svenska. Enkäten 

har använts för att ta reda på informanternas bakgrund.  

3.2.2 En berättelse baserad på en bild  

Ett bildmaterial har använts för att undersöka informanternas användning av kognitions verb. 

Uppgiften för informanterna var att skriva en berättelse.  

Bilden som har använts för materialinsamlingen föreställer en manlig och en kvinnlig cyklist 

samt parkerade bilar i bakgrunden (se Bilaga 4). Cyklisterna på bilden har varsin tankebubbla. 

I den kvinnliga cyklistens tankebubbla står det ”miljö” och i den manliga cyklistens tanke-

bubbla står det ”hälsa”. Under bilden står verben ”tycka, tänka, tro” skrivna i stor och fet stil, 

för att styra informanterna till användning av dessa i texten. Vidare anges uppgiften att berätta 

om bilden och använda verben tänka, tycka, tro så många gånger som möjligt. 

Valet av bilden beror på att den föreställer något som alla kan relatera till, cyklister och 

bilister är en vanlig företeelse i vardagen vilket gör det lätt att ha åsikter, tankar och antagan-

den om. Bilder kan vara svåra att tolka om de föreställer kulturella, traditionella och andra 

infallsvinklar som är främmande och svåra att tolka.   

Tankebubblorna fungerar som idéförslag med ämnen som de flesta människor kan rela-

tera till, vilket gör det lättare att diskutera. Bilar i bakgrunden kan ge idéer om att jämföra 

cykling och körning som i sin tur kan leda till diskussion om nackdelar och fördelar med de 
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transportmedlen. Diskussionen av nackdelarna och fördelarna kan leda till användningen av 

de tänkande verben tycka, tänka, tro. Min egen bildberättelse (se Bilaga 5) ligger till grund för 

lucktestet. 

3.2.3 Ett lucktest 

Jag gjorde även en egen bildberättelse (se bil. 5) som ligger till grund för lucktestet som är det 

tredje testinstrumentet som har använts i undersökningen  (se Bilaga 6). Det består av tjugosju 

meningar och innehåller de betydelseaspekter av verben tänka, tro och tycka som presentrats i 

teoridelen. Lucktestet används för att styra in informanterna till användningen av de relevanta 

betydelseaspekterna för kognitionsverben, tänka, tro och tycka.  Det möjliggör kartläggningen 

av informanternas förmåga att använda sig av samtliga betydelseaspekterna samt eventuella 

avvikande bruk av dessa. Axelsson & Viberg (1985:7) säger att lucktest är en typ av styrt test 

och kan lämpa sig på en ganska hög nivå av inlärningen. 

3.3 Uppläggning och genomförande  

Här redovisas undersökningens uppläggning och genomförande. Först presenteras en genom-

förd pilotstudie, därefter följer den aktuella studien. 

3.3.1 Pilotstudie  

En pilotstudie har utförts i metodprövande syfte inför den egentliga undersökningen för denna 

uppsats. Pilotstudiens deltagare bestod av två informanter varav den ena är turkisktalande och 

den andra persisktalande. Informanterna fick besvara frågor i enkäten och utföra bilduppgiften 

individuellt. Pilotstudiets resultat visade att testet som består av bildbeskrivning och enkäten 

behövde utökas vilket resulterade i att ett lucktest och några frågor i enkäten lades till. Mate-

rialet bestående av två texter visade att en av informanterna hade skrivit väldigt lite på grund 

av bristande ordförråd, enligt eleven själv. Det kan vara svårt att producera egen text när man 

har begränsat ordförråd som kan i sin tur leda till att uppgiften utförs olika ambitiöst. Det vi-

sade sig att enbart bildbeskrivnings uppgift inte räckte till för att testa informanternas förmåga 

att använda verben tänka, tro och tycka med olika betydelseaspekter. Studien visade även att 

informanterna behövde mer uppmuntran för att skriva mer.   

3.3.2 Den aktuella studien  

Studiens materialinsamling bygger på informanternas individuellt utförda arbete som består 

av textproduktion utifrån ett givet ämne och ett lucktest.  För att möjliggöra testsituationer har 

jag haft kontakt med informanterna via e-post. Tid och plats för möten har bestämts utifrån 

informanternas önskemål.  
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 Samtliga informanterna har testats individuellt vid två olika tillfällen. Det första tillfäl-

let bestod av enkätifyllningen och bildbeskrivningen. När informanterna hade fyllt klart enkä-

ten instruerade jag om bildbeskrivningen. Jag började med att gå igenom bilden för att upp-

märksamma informanterna på föremålen på bilden. För att försäkra mig om att informanterna 

har förstått den skriftliga uppgiften förklarade jag uppgiften även muntligt. 

Det andra testtillfället har varit lucktestet,  skedde en vecka senare för att informanterna 

inte ska kunna påverkas av sina egna texter och användningen av verben. Instruktionen till 

lucktestet gavs muntligt. Jag föreslog att informanterna borde utföra uppgiften stegvis, dvs. 

läsa meningen först, fylla i det rätta verbet i luckan och sedan läsa meningen en gång till.   

3.4 Materialbearbetning 

Uppsatsens materialbearbetning bygger på en kvalitativ analys. Materialet består av sex bild-

berättelser, sex lucktester samt enkäter. Informanternas bildberättelser finns i bilaga 7, där 

endast meningar innehållande kognitionsverben tänka tro och tycka har återgets. 

        Under analysen av bildbeskrivningar har de korrekt och inkorrekt använda kognitions-

verben kartlagts och registrerats. För att ta reda på informanternas verbvariation har även de 

använda verbens betydelsekomponenter studerats och registrerats. Tabellerna 3.2 till 3.4 har 

varit min utgångspunkt för analys av informanternas lucktest. Exemplen som återfinns under 

kolumnen Svenska är tagna från Viberg (2006: 144-150), medan innehållet under kolumnen 

Lucktest är tagna från texten som jag själv skrev till bilden (se Bilaga 5): 

 

Tabell 3.2. Betydelser av verbet tänka 

Svenska Lucktestet 

1. Återge tankeinnehåll - Direkt tanke  
Jag vill inte bli gammal, tänkte hon 

10. Jag vill inte ramla, tänker hon 

27. Jag måste köpa en ny cykel tänker han. 

2. Återge tankeinnehåll - Indirekt tanke 
Anna tänkte att hon inte vill bli gammal 

11. hon tänker att det vore tråkigt om hon hade ramlat 

22.  Han tänker, att det vore skönt att slippa bilkörningen helt. 

3. Mental aktivitet 

Han tänkte på Ingrid 

1. Anna cyklar året runt, hon tänker på miljön och ekonomin  

5. Hon tänker ofta på miljön innan hon tar några beslut.  

6. fler människor borde tänka på miljön. 

7. […] alla i dagens samhälle kunde tänka sig att cykla 

16. Tänker man efter så bidrar man till föroreningen av luften när man kör 

bil. 

20. Han tänker på sin hälsa 

23. Han är hälsomedveten och tänker alltid på vad han äter och hur myck-

et han rör sig.  

26. När han tänker efter så har han nog cyklat så länge han minns. 

4. Framtidsmarkör 

Men han tänkte inte ropa 

20. […] och tänker cykla så länge han orkar. 
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Tabell 3.3. Betydelser av verbet tro 

Svenska Lucktestet 

1. Antagande 

Jag tror inte att tant Ester 

och tant Beda är hemma  

3. Anna är inte säker på hur mycket pengar hon sparar per år men tror att det rör sig 

om flera tusen lappar. 

7. Hon tror att den nästa generationen och deras barn skulle få bättre miljö… 

13. Hon tror att människor som väljer bilkörning är mer stressade och mindre rörliga. 

17. Anna tror att många tar bilen  

19. […] tror att det förlänger hans liv 

21. Per måste köra bil ibland på jobbet och tror att det är körningen som ger honom 

värk i ryggen.  

25. Han tror även att fler skulle slippa hjärtinfarkt om de cyklade året runt som han 

och hans sambo brukar.  

2. Övertygelse  

Anna tror på Gud 

Olof tror på kärlek 

24. Han tror på att ett hälsosamt liv leder till ett lyckligt liv 

 

 

 

Tabell 3.4. Betydelser av verbet tycka 

Svenska Lucktestet 

1. Värdering ej baserad på personlig erfarenhet 

(åsikt)  
Birger tyckte att det var gott. 

Jag tycker att vi med alla medel skall försök stödja 

ett jordbruk… 

6. Anna tycker att fler människor borde tänka på miljön  

15. Hon tycker att motordrivna fordon förorenar luften och 

skadar ozonskiktet.   

17. Anna tror att många tar bilen för att de tycker att det är 

bekvämt. 

2. Värdering baserad på personlig erfarenhet  
Jag tycker inte om honom 

8. Anna tycker att det är svårare att cykla på vintern eftersom 

det kan bli halt. 

9. […] det tycker hon inte om 

12. Kylan har Anna ingenting emot, hon tycker att man blir 

varm när man cyklar 

14. Hon tycker inte om att stressa  

18. Annas sambo Per tycker inte om att köra bil.  

19. Han tycker att det är roligt att cykla  

3. Förefallande (utrycker osäkerhet) 

Ingen tycktes röra sig eller prata nere i köket 

14. […] alla andra tycks ha bråttom hela tiden. 

3.5 Tillförlitlighetsfrågor 

Lagerholm (2005:28) säger att reliabilitet har med tillförlitlighet att göra. Reliabiliteten inne-

bär att den materialinsamlig som har fåtts in av informanterna och analyserats är trovärdig.  

För att öka metodens tillförlitlighet i denna undersökning har pilotstudien utförts.  

       Enligt Lagerholm (2005:27) innebär validitet giltighet i undersökningen. Det innebär att 

man har undersökt det man ville undersöka, att testet mäter de kunskaper man hade som syfte 

att mäta. Mitt syfte var att undersöka verbanvändningen hos vuxna L2- inlärare. Analysen av 

materialet visar att jag har undersökt det jag ville undersöka vilket gör att undersökningen är 

giltig och därmed valid. 

        Graden av generaliserbarhet avgör enligt Lagerholm (2005:19) i hur hög grad analysre-

sultatet kan betraktas gällande för hela gruppen av människor ur vilken man valt sina infor-

manter. Möjligheten till generalisering kräver undersökningar av en ansenlig materialmängd. 

Denna undersökning består av ett begränsat antal informanter, vilket gör att arbetets under-
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sökning har låg generaliserbarhet. En låg grad av generaliserbarhet ger resultat som endast 

kan gälla informanter som har deltagit i undersökningen och ingen annan. Undersökningen 

har inte som syfte att generalisera utan att informera om eventuella anledningar till eventuellt 

förekommande avvikelser.  

Samtliga informanterna har informerats om syftet med undersökningen. De har även informe-

rats om att de kan när som helst avsluta deltagandet i studien. 
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4. Resultat 

Detta kapitel presenterar resultatet av informanternas användning av kognitionsverben tänka, 

tro och tycka i lucktester  och bildberättelser (bil. 7). Kapitlet redovisar även verbanvändning-

en ur ett kontrastivt perspektiv.  

4.1 Tänka  

I denna del presenteras samtliga informanters användning av verbet tänka. Resultatet AV 

verbanvändningen jämförs mellan informanterna inom samma språkgrupp och mellan de två 

olika språkgrupperna. Det redovisas först i tabeller och sammanfattas sedan i texten. 

4.1.1 Tänka i lucktestet 

Tabell 4.1 består av 7 kolumner där kolumn svenska innebär användning av verbet enligt 

svenska språknormen. Under kolumner RY1, RY2, RY3, TU1, TU2, TU3 följer informanter-

nas korrekta och inkorrekta användning av verbet. Under varje tabell följer relevanta förkort-

ningar för tolkningen av resultaten i tabellerna.  

 

Tabell 4.1 Användning av kognitionsverbet tänka hos informanterna 

svenska RY1 RY2 RY3 TU1 TU2 TU3 

1. Återge tankeinnehåll 
Direkt tanke  

10. Jag vill inte ramla, tänker hon 

27. Jag måste köpa en ny cykel tänker han 

10.R 

27.R 

10. R 

27. F 

(tycker)  

10. R   

27. R. 

10. R  

27. R  

10. F 

(tror) 

27.  F 

(tror) 

10. R 

27. F (tyck-

er) 

2. Återge tankeinnehåll 

Indirekt tanke 

11. hon tänker att det vore tråkigt om hon hade ramlat 

22.  Han tänker, att det vore skönt att slippa bilkör-

ningen helt. 

11.R  

 

 

22.R 

11. AR 

[tycker] 

22. F (tror) 

11. F 

(tror)  

22. R 

11. R   

22. R  

11. R   

22. R  

11. AR 

[tycker]  

22. AR 

[tycker] 

3. Mental aktivitet 

1. Anna cyklar året runt, hon tänker på miljön och 

ekonomin  

5. Hon tänker ofta på miljön innan hon tar några 

beslut.  

6. fler människor borde tänka på miljön. 

7. […] alla i dagens samhälle kunde tänka sig att 

cykla 

16. Tänker man efter så bidrar man till föroreningen 

av luften när man kör bil. 

20. Han tänker på sin hälsa 

23. Han är hälsomedveten och tänker alltid på vad 

han äter och hur mycket han rör sig.  

26. När han tänker efter så har han nog cyklat så 

länge han minns. 

1.R 

5.R 

6.R 

7.R 

16.R 

20.R 

23.R 

26.R 

 

1. R  

5. R  

6. R. 

7. R  

16. R. 

20. R  

23. R  

26. F (tror)  

1. R  

5. R  

6. R. 

7. 0  

16. R 

20. R  

23. R 

26. R  

1. R 

5. R  

6. R. 

7. R  

16. R 

20. R  

23. R  

26. R  

1. F (tyck-

er) 

5. F (tyck-

er) 

6. F (tror) 

7. F (tyck-

er)  

16. F(tror) 

20. F 

(tycker) 

23.  R 

26. F(tro) 

1. F (tycker)  

5. F (tyck-

er).  

6. F (tyckte)  

7. F (tyckte 

sig)   

16. F 

(Tycker) 

20. F (tyck-

er)  

23. F (tyck-

er)  

26. F (tror) 

4. Framtidsmarkör 

20. […] och tänker cykla så länge han orkar. 

20. R 20. 0 20. R 20. R 20. F 

(tror) 

20. F (tror)  

Totalt 13/13 9/13 11/13 13/13 3/13 1/13 

R = Korrekt användning F = Felaktig användning (inkorrekt verb inom parentes) AR = [annat korrekt verb inom 

hakparentes]  / = antal korrekta användningen av totalt antal 
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Resultatet i tabell 4.1 visar att informanten RY1 använder kognitionsverbet tänka vid 13 av 13 

tillfällen och återger direkt och indirekt tanke, mental aktvitet och framtidsmarkör. Informan-

ten använder korrekt verb i alla meningar i lucktestet.  

Tabell 4.1 visar att informanten RY2 använder sig av verbet tänka vid 9 av 13 tillfällen. 

Vidare använder informanten även verbet tro vid 2 olika tillfällen och verbet tycka vid 2 till-

fället för att beskriva direkt och indirekt tanke samt mental aktivitet. Den första användningen 

av verbet tycka är inkorrekt och beskriver direkt tanke medan den andra användningen av 

verbet tycka beskriver indirekt tanke och är korrekt. Verbet tro använder informanten för att 

återge indirekt tanke och mental aktivitet och är inkorrekt. 

         Informanten RY3 använder verbet tänka vid 11av13 tillfällen för att utrycka direkt och 

indirekt tanke, mental aktivitet och framtidsmarkör i de flesta fall. Informanten använder sig 

vid 1 tillfälle av inkorrekt valt verb tro och vid ett annat tillfälle lämnar informanten luckan 

blank.  

Vidare visar tabell 4.1 att informanten TU1 använder verbet tänka vid 13 av 13 tillfällen 

för att återge samtliga betydelseaspekterna i tabellen. Informanten använder sig av verbet tän-

ka på ett korrekt sätt. 

Informanten TU2 använder sig av verbet tänka vid 3 av 13 tillfällen för att beskriva in-

direkt tanke och mental aktivitet. Resultatet visar att användningen av kognitionsverben do-

mineras av verbet tro vilket förekommer vid 6 olika tillfällen och följs av verbet tycka som 

förekommer vid 4 olika tillfällen. Användningen av verben tro och tycka är inkorrekt. 

Tabellen visar att informanten TU3 använder verbet tänka vid 1 av13 tillfällen, använd-

ning av verben domineras av verbet tycka vilket brukas vid 10 av 13 fall och återger direkt 

och indirekt tanke samt mental aktivitet. Användningen av verbet tycka är korrekt vid 2 tillfäl-

len där informanten använder verbet tycka för att beskriva indirekt tanke.  Resterande 8 fall 

där verbet tycka används är inkorrekta och verbet tycka kan inte användas i stället för verbet 

tänka. Vidare använder informanten verbet tro vid 2 olika tillfällen och beskriver mental akti-

vitet och framtidsmarkör. Användningen av verbet tro är avvikande från språknormen. 

4.1.2 Tänka i bildbeskrivningen  

Denna del redovisar resultatet på informanternas användning av verbet tänka i bildberättelser-

na. Resultatet presenteras i tabell 4.2 där kolumn svenska återger betydelseaspekter för verbet 

och kolumnerna RY1, RY2, RY3, TU1, TU2, TU3 redovisar informanternas användning av 

verbet tänka.  
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Resultatet i tabell 4.2 visar att informanten RY1 använder sig av verbet tänka vid 5 olika 

tillfällen i sin bildbeskrivning och återger endast 1 betydelseaspekt så som mental aktivitet. 

Informanten återger varken direkt, indirekt tankeinnehåll eller framtidsmarkörer.  

Tabellen visar att informanten RY2 använder sig av verbet tänka vid 3 tillfällen för att 

återge mental aktivitet. Det förekommer ingen beskrivning av direkt och indirekt tanke samt 

framtidsmarkör i berättelsen.  

Resultatet i tabellen visar att informant RY3 visar att verbet tänka används vid 4 tillfäl-

len för att återge mental aktivitet. Informanten återger inte direkt och indirekt tanke samt 

framtidsmarkör.  

Tabell 4.2  Användning av kognitionsverbet tänka hos informanterna 

Svenska  RY1 RY2 RY3 TU1 TU2 TU3 

1. Återge tankeinnehåll 
Direkt tanke  

 

0 0 0 0 0 0 

2. Återge tankeinnehåll 

Indirekt tanke 

 

0 0 0 0 0 0 

3. Mental aktivitet 

 

1. R 

2. R 

3. R 

4. R 

5. R 

1. R 

2. R 

3. R 

1. R 

2. R 

3. R 

4.R 

1. R 

2. R 

3. R 

4. R 

5. R 

6. R 

7. R 

8.R 

9.R 

10.R 

11.R 

1. R 

2. R 

1. R 

2. R 

3. R 

4. Framtidsmarkör. 0 0 0 0 1. R 0 

Totalt  5 3 4 11 3 3 

R = Korrekt användning F = Felaktig användning Totalt = antal använda verb i löpande text 

 

Tabell 4.2 visar att informanten TU1 använder verbet tänka vid 11 tillfällen där han återger 

endast mental aktivitet. Beskrivning av direkt och indirekt tanke samt framtidsmarkör före-

kommer inte i berättelsen. 

Tabellen visar att informant TU2 använder sig av verbet tänka vid 3 tillfällen. Verbet 

tänka används vid 2 tillfällen för att beskriva mental aktivitet och vid 1 tillfället används det 

för att återge framtidsmarkör.  

Resultatet i tabellen visar att informanten TU3 använder sig av verbet tänka vid 3 tillfäl-

len och beskriver endast mental aktivitet. 

4.1.3 Sammanfattning av kognitionsverbet tänka 

Analysen av informanternas användning av verbet tänka visar att verbet används av 4 av 6 

informanterna  RY1, RY2, TY3 och TU1, för att beskriva de förekommande betydelseaspek-
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terna i lucktestet medan  2 av 6 informanterna, TU2 och TU3, använder verbet tänka i mycket 

liten utsträckning.   

Samtliga informanterna använder sig av verbet tänka i bildberättelserna för att återge 

mental aktivitet. En av informanterna beskriver även framtidsmarkör och ingen av informan-

terna beskriver direkt och indirekt tanke i bildberättelsen.  

Ur ett jämförande perspektiv kan man se att de rysktalande informanterna använder ver-

bet tänka i en större utsträckning än vad de turkisktalande informanterna gör i lucktester. Det 

förekommer dock ingen skillnad i användningen av verbet mellan informanter RY1 och TU1, 

båda använder sig av verbet tänka för att beskriva samtliga betydelseaspekterna i tabellen.  

Jämförelsen mellan informanterna inom samma språk skiljer sig mellan de rysktalande 

och turkisktalande informanterna. När det gäller de rysktalande informanter skiljer använd-

ningen av verbet sig inte så mycket mellan informanterna. Användningen av verbet av de tur-

kisktalande informanterna skiljer sig avsevärt mellan informanten TU1 samt informanterna 

TU2 och TU3. De ryska informanterna har i stort sett korrekt användning av verbet tänka i 

lucktestet, medan endast en av de turkiska informanterna har det. 

4.2 Tro  

Här presenteras resultatet av användningen av verbet tro hos samtliga informanterna. Resulta-

ten jämförs mellan informanterna inom språkgruppen och mellan de två olika språkgrupperna. 

Resultatet redovisas i tabell som följs sedan av en sammanfattande text. 

4.2.1 Tro i lucktestet 

Tabell 4.3 visar att informanten RY1 använder sig av verbet tro vid 8 av 8 tillfällen för att 

beskriva antagande och övertygelse på ett korrekt sätt.  

 Tabellen visar att informanten RY2 använder sig av verbet tro vid 4 av 8 tillfällen för 

att uttrycka antagande. Informanten brukar även verben tycka och tänka där användning av 

verbet tycka inte är avvikande från språknormen medan användningen av verbet tänka vid 

återgivandet av övertygelse är avvikande från språknormen.  

Tabellen visar att informanten RY3 använder sig av verbet tro vid 8 av 8 tillfällen för att 

återge antagande och övertygelse.  
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Tabell 4.3 Användning av kognitionsverbet tro hos informanterna 

Svenska RY1 RY2 RY3 TU1 TU2 TU3 

1. Antagande 

3. Anna är inte säker på hur mycket pengar hon sparar 

per år men tror att det rör sig om flera tusen lappar. 

7. Hon tror att den nästa generationen och deras barn 

skulle få bättre miljö… 

13. Hon tror att människor som väljer bilkörning är mer 

stressade och mindre rörliga. 

17. Anna tror att många tar bilen  

19. […] tror att det förlänger hans liv 

21. Per måste köra bil ibland på jobbet och tror att det 

är körningen som ger honom värk i ryggen.  

25. Han tror även att fler skulle slippa hjärtinfarkt om 

de cyklade året runt som han och hans sambo brukar. 

3.R 

7.R 

13.R 

17 R 

19.R 

21.R 

25.R 

3. R 

7. AR [tycker] 

13. R 

17. R  

19. R 

21.AR[tycker]  

25.AR[tycker]  

3. R  

7. R 

13. 

R 

17. 

R 

19. 

R 

21. 

R 

25.R  

3. R 

7. R 

13. R 

17. R 

19. R  

21. R 

25. R 

3. R 

 7. AR 

[tycker] 

13. AR 

[tycker] 

17.AR 

[tycker] 

19.R 

21. R 

25. R 

3. F (tyck-

er)   

7. AR 

[tycker]  

13 R  

17. R 

19. R  

21. AR 

[tycker]  

25. AR 

[tycker]  

2. Övertygelse  

24. Han tror på att ett hälsosamt liv leder till ett lyckligt 

liv 

24.R 24. F (tänker)  24. 

R 

24. F 

(tycker)  

24. F 

(tycker) 

24. R 

Totalt 8/8 4/8 8/8 7/8 4/8 4/8 

R = Korrekt användning. F = Felaktig användning (inkorrekt verb inom parentes). AR = [annat korrekt verb 

inom hakparentes] = annat korrekt verb.  / = antal korrekta användningen av totalantal. 

 

Resultatet i tabellen visar att informanten TU1 använder sig av verbet tro vid 7 av 8 tillfällen 

och återger antagande. För att beskriva övertygelse använder sig informanten av verbet tycka 

vid 1 tillfället och avviker i sin användning av verbet från språknormen.  

Tabellen visar att informanten TU2 använder verbet tro vid 4av 8 tillfällen för att återge 

antagande. Vidare använder informanten sig av verbet tycker vid 4 av 8 tillfällen där 3 av fal-

len av användningen av verbet är korrekt. Verbet tycka används även för att beskriva överty-

gelse vilket avviker från språknormen.  

Resultatet i tabell 4.3 visar att informanten TU3 använder sig av verbet tro vid 4 av 8 

tillfällen. Vid 4 av 8 tillfällen använder sig informanten av verbet tycka. Det förekommer av-

vikande användning av verbet tycka vid 1 tillfälle medan användningen av verben tycka i res-

terande meningar är inte avvikande från språknormen. 

4.2.2 Tro i bildbeskrivning  

Här presenteras resultaten av informanters användning av verbet tro. Resultatet redovisas i 

tabell och sammanfattande text.    

Tabell 4.4 Användning av verbet tro hos informanterna 

Svenska  RY1 RY2 RY3 TU1 TU2 TU3 

1. Antagande 

 

1. R 

2. R 

3. R  

4. R  

 1. R 

2. R 

1. R 

2. R 

3. R 

4.R 

0 1. F (tror) 

2. R 

 1. R 

2. Övertygelse  

 

0 0 0 0 0 0   

Totalt  4 2 4 0 1 1 

                                         R = Korrekt användning. F = Felaktig användning (inkorrekt verb inom parentes).  

                                         Totalt = antal använda verb i bildberättelsen 
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Tabell 4.4 visar att informanten RY1 använder sig av verbet tro vid 4 tillfällen och beskriver 

antagande. Det förekommer inga beskrivningar av övertygelse. 

        Informant RY2 använder sig av verbet tro vid 2 tillfällen och återger antagande. Överty-

gelse beskrivs inte. 

Vidare visar tabellen att informanten RY3 använder verbet tro vid 4 tillfällen och åter-

ger endast antagande. 

Informanten TU1 använder inte verbet tro i bildbeskrivningen. 

Tabellen visar att informanten TU2 använder verbet tro vid 2 tillfällen. Vid det ena till-

fället använder informanten sig av verbet tro i stället för verbet tänka vilket är avvikande från 

språknormen (se Bil. 7).  Det andra tillfället av användningen av verbet tro är korrekt. Över-

tygelse återges inte i informantens bildbeskrivning. 

Slutlien framgår att informanten TU3 använder sig av verbet tro vid 1 tillfälle i sin bild-

berättelse och återger antagande. 

4.2.3 Sammanfattning av kognitionsverbet tro 

Analysen visar att verbet tro används av 3 av 6 informanterna för att återge antagande, reste-

rande 3/6 informanterna använder sig förutom av verbet tro även av kognitionsverbet tycka 

vid beskrivning av antagande. Övertygelse återges korrekt av 3 av 6 informanterna medan 2 

av 6 informanterna använder sig av verbet tycka och 1 av 6 informanterna använder verbet 

tänka för att beskriva övertygelse. 

Användningen av verbet tro i bildberättelsen visar att 1 av 6 informanterna använder sig 

av inkorrekt verb tänka. 5 av 6 informanter använder sig av verbet tro för att återge antagan-

de, ingen av informanterna återger övertygelse i bildberättelsen. 

Jämförelsen mellan de rysktalande och turkisktalande informanterna visar att 2 av 3 

rysktalande informanterna använder sig av verbet tro för att beskriva antagande och överty-

gelse på ett korrekt sätt medan ingen av turkisktalande informanterna använder sig av verbet 

tro för att återge de förekommande aspekterna på ett korrekt sätt. Bildberättelser visar att 

rysktalande informanterna använder sig mer frekvent av verbet tro än vad de turkisktalande 

informanterna gör. 

Jämförelsen mellan informanterna inom samma språk visar att 2 av 3 rysktalande in-

formanterna använder sig av verbet tro i lucktestet och använder sig mer frekvent av verbet i 

bildberättelser. 1 av 3 informanterna använder sig förutom verbet tro även av verbet tycka i 

lucktestet och används mindre frekvent i bildberättelsen. De turkisktalande informanterna 
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skiljer sig åt i sin användning av verbet tro genom att 1 av 3 informanterna använder sig av 

verbet tro mer frekvent i lucktestet men använder inte verbet alls i bildberättelsen, 2 av 3 in-

formanterna använder sig mindre frekvent av verbet i lucktestet och vid 1 tillfälle i bildberät-

telsen. 

4.3 Tycka 

Denna del redovisar för informanternas användning av verbet tycka. Presentationen av resul-

tatet redovisas först i tabell och sammanfattas sedan i text. 

4.3. 1 Tycka i lucktestet 

Här presenteras resultatet av informanternas användning av verbet tycka. Resultatet återges i 

tabell och sammanfattande text. 

           Tabell 4.5 visar att informanten RY1 använder sig av verbet tycka för att återge allmän 

åsikt, personlig värdering och förefallande.  

Informanten RY2 använder kognitionsverben tycka och tro för att återge de olika bety-

delseaspekterna. I de flesta fall använder sig informanten av korrekt verb tycka men det före-

kommer även inkorrekt användning av verbet tro. 

Vidare framgår att informanten RY3 använder sig av verben tror och tänka i stället för 

verbet tycka. Användningen av verben tänka och tro är inkorrekt. 

Tabell 4.5 Användning av verbet tycka hos informanterna 

Svenska  RY1 RY2 RY3 TU1 TU2 TU3 

1. Värdering ej baserad på personlig erfarenhet  

Allmän åsikt  

6. Anna tycker att fler människor borde tänka på miljön  

15. Hon tycker att motordrivna fordon förorenar luften 

och skadar ozonskiktet.   

17. Anna tror att många tar bilen för att de tycker att 

det är bekvämt. 

6. R 

15. R 

17. R 

6.F 

(tror)  

15. R.   

17. R 

6. R 

15. R.   

17.F(tror) 

6. R 

15.F (tror)   

17. R 

6. F (tror) 

15.F (tän-

ker) 

17.F (tän-

ker)  

6. F (tror)  

15.AR[tror]  

17. R  

2. Personlig värdering baserad på personlig erfa-

renhet  

8. Anna tycker att det är svårare att cykla på vintern 

eftersom det kan bli halt. 

9. […] det tycker hon inte om 

12. Kylan har Anna ingenting emot, hon tycker att man 

blir varm när man cyklar 

14. Hon tycker inte om att stressa  

18. Annas sambo Per tycker inte om att köra bil.  

19. Han tycker att det är roligt att cykla 

8. R 

9. R 

12. R 

14. R 

18. R 

19. R 

8. R  

9.F(tror) 

12.R   

14. R  

18. R  

19. R 

8. R  

9. R  

12. R 

14. R  

18. R  

19. R 

8. R 

9. F (tror)  

12.F (tän-

ker)  

14. R 

18. R  

19.R   

8. F (tän-

ker) 

9. R 

12. F 

(tror)   

14. R 

18. F 

(tror)   

19.F (tän-

ker)  

8. F (tror)  

9. R 

12. R 

14. R 

18. R 

R. 19  

3. Förefallande 

Utrycker osäkerhet 

14. […] alla andra tycks ha bråttom hela tiden. 

14. R 14. F 

(tror)  

14. F (tän-

ker)  

14. F 

(tänker)  

14. R  14. F (tyck-

te)  

Totalt  10/10  7/10 8/10 5/10 3/10 5/10 

R = Korrekt användning. F = Felaktig användning (inkorrekt verb inom parentes). AR = [annat korrekt verb 

inom hakparentes] = annat korrekt verb.  / = antal korrekt använda  
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Resultatet i tabellen visar att informanten TU1 använder sig av verbet tycka vid 6 olika tillfäl-

len och verbet tro vid två olika tillfällen. Det ena användningen av verbet tro är inkorrekt och 

avviker från språknormen medan den andra användningen av verbet tror kan användas så som 

informanten har gjort och är korrekt. Vidare använder informanten verbet tänka i stället för 

verbet tycka vid 2 olika tillfällen, användningen av verbet tänka i stället för verbet tycka i de 

aktuella meningarna avviker från språknormen. 

      Vidare visar tabellen att informanten TU2 använder verbet tycka korrekt vid 3 olika 

tillfällen, informanten använder sig dock i de flesta fall av kognitionsverben tänka och tro i 

stället för verbet tycka. Användningen av dessa verb är inkorrekt brukade i lucktestet.  

      Tabellen visar att informanten TU3 använder verbet tycka korrekt i 5 förekommande 

meningar. Sedan använder sig informanten av verbet tro vid 3 olika tillfällen där användning 

av verbet är inkorrekt i 2 av tillfällen och korrekt vid 1 av tillfällen. 

4.3.2 Tycka i bildberättelsen  

Denna del presenterar informanters användning av verbet tycka i skriftliga produktioner base-

rade på bilden. Resultatet presenteras i tabell 4.6 och sammanfattas sedan i text. 

 

Tabell 4.6 Användning av verbet tycka hos informanterna 

Svenska  RY1 RY2 RY3 TU1 TU2 TU3 

1. Värdering ej baserad på personlig erfarenhet  1. R 1. R 

2.R 

3.R 

1. R 

2.R 

3.R 

1. R 

2. R 

3. R 

4. R 

5. R 

6.R 

1.R 

2.R 

1. F (tror) 

2. R 

3.R 

2. Personlig värdering baserad på personlig erfarenhet  1. R 0 0 0 1. R 

2. R 

3. R 

0 

3. Förefallande (Utrycker osäkerhet) 0 0 0 0 0 0 

Totalt  2     3                                    3 6 5 3 

R = Korrekt användning. F = Felaktig användning (inkorrekt verb inom parentes). Totalt = antal använda verb i 

bildberättelsen 

 
 

Tabell 4.6 visar att informanten RY1 använder verbet tycka för att beskriva värdering som 

inte är baserad på personlig erfarenhet och värdering som är baserad på personlig erfarenhet. I 

båda fallen används verben tycka korrekt. Informanten använder sig inte av förefallande bety-

delseaspekt i sin bildbeskrivning. 

       Informanten RY2 använder verbet tycka för att återge allmän åsikt. Informanten beskriver 

inte värderande eller förefallande. 
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Tabellen åskådliggör att informanten RY3 använder sig av verbet tycka för att beskriva 

allmän åsikt vid 3 olika tillfällen. Varken förefallande eller personlig värdering beskrivs av 

informanten. 

Resultatet i tabellen visar att informanten TU1 använder sig av verbet tycka vid 6 olika 

tillfällen för att beskriva allmän åsikt. Värderande och förefallande återges inte. 

Tabellen visar att informant TU2 använder sig av verbet tycka för att beskriva allmän 

åsikt och värderande enligt språknormen. Förefallande återges inte av informanten. 

Resultatet i tabellen visar att informanten TU3 använder sig av verbet tycka för att åter-

ge allmän åsikt. Informanten använder sig inkorrekt av verbet tycka vid (1/3) förekommande 

tillfällen då han använder sig av verbet tycka i stället för tro. 

4.3.3 Sammanfattning av kognitionsverbet tycka 

Resultatet visar att verbet används för att återge samtliga förekommande betydelseaspekterna 

i lucktestet av 1 av 6 informanterna nämligen RY1. Resterande 5 av 6 informanterna använder 

förutom verbet tycka även verben tro och tänka för att beskriva betydelseaspekterna.   

Rysktalande informanterna använder sig av verbet tycka i en större omfattning än vad 

turkisktalande informanterna gör i lucktestet.  De turkisktalande informanterna använder ver-

bet tycka mer frekvent än de rysktalande informanterna i bildberättelsen.  

Jämförelsen mellan informanterna inom språket visar att en 1av 3 av de rysktalande in-

formanterna (RY1) använder sig av verbet tycka vid alla 10 tillfällena i lucktestet och använ-

der sig av verbet vid 2 tillfällen i bildberättelsen.  Rysktalande informanterna (RY2, RY3) 

använder sig förutom verbet tycka även av verben tro och tänka i lucktestet och använder sig 

mer frekvent av verbet tycka i bildberättelsen än vad RY1 gör.  

 När det gäller turkisktalande informanterna använder 2 av 3 förutom verbet tycka även 

verben tro och tänka för att återge samtliga betydelseaspekterna i lucktestet medan 1av 3 in-

formanterna använder förutom verbet tycka även verbet tro.  Användningen av verbet tycka i 

bildberättelsen skiljer sig något från lucktestet vad gäller frekvensen. Det förekommer fler 

tillfällen av användningen av verbet tycka i bildberättelser.  
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5. Diskussion  

Under detta kapitel resoneras det kring informanternas användning av verben tänka, tro och 

tycka på ett annorlunda sätt där svenskan har ett eget särskilt verb. Här diskuteras även orsa-

ker till andraspråksinlärares användningen av verben där de använder sig av ett annat kogni-

tionsverb.  

5.1 Tänka 

Det finns en stor skillnad mellan informanternas användning av verbet tänka. Det används 

korrekt vid beskrivning av samtliga betydelseaspekterna i lucktestet av 2 av 6 informanterna 

varav 1 är rysktalande (RY1) och 1 är turkisktalande (TU1). Informanterna RY2, RY3, TU2, 

TU3 använder vid beskrivningen av betydelseaspekterna för verbet tänka även de av andra 

kognitionsverben. Användningen av verbet tänka är varierad även i bildberättelser där 1 av 

informanterna (TU1) använder sig av verbet tänka vid 11 tillfällen och resten av informanter-

na använder sig av verbet mellan 3- 5 tillfällen.  

          Totalt sett  använder de flesta av informanterna som på förväntat sätt  kognitionsverben 

tänka, tro och tycka för att återge betydelseaspekterna för verbet tänka i bildberättelser och 

lucktester.  

           Jag anser att huvudorsaken till inkorrekt användning av verbet ligger i att språkstruktu-

ren i svenskan samt turkiskan och ryskan vilket tas upp i teoridelen inte liknar varandra. Ver-

bet tänka har motsvarande verb i ryska och turkiskan och återger indirekt, direkt tanke, mental 

aktivitet och framtidsmarkör. Samma verb används dock i turkiskan och ryskan även för att 

återge kognitionsverben tycka och tro.  

        Jämförelsevis använder rysktalande informanterna verbet tänka korrekt mer frekvent än 

vad de turkisktalande informanterna gör.  Det kan bero på att samtliga rysktalande informan-

terna har högskoleutbildning och därför är mer studievana medan endast TU1 av turkisktalan-

de informanterna har högskoleutbildning. TU1 är den som använder verbet korrekt bland de 

turkisktalande informanterna. En annan faktor som kan inverka på de ryska informanternas 

korrekta användning av verbet är kunskaper i andra språk, där två av rysktalande informanter-

na som uppvisar högre kunskap i användningen av verbet kan minst ett främmande språk. 

Ingen av de turkisktalande informanterna behärskar något främmande språk.  

         Informanterna som använder sig av verbet korrekt kan även ha kommit längre i sin 

språkliga utveckling, exempelvis kan man se i informanternas (RY1 och RY3) bildberättelsen 

att språket är inte lika avvikande som de andra informanternas vad gäller ordföljd, ordförråd 
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och böjningen av ord. Viberg (1992:355) menar att den lexikala utvecklingen och grammati-

ken samverkar med varandra där den syntaktiska utvecklingen påverkas av den lexikala. Ord-

utvecklingen bildar ramar för den syntaktiska inlärningen genom att inlärarna lär sig ett ord 

och därefter de syntaktiska villkor som följer med detta ord. I synnerhet gäller detta verben.  

5.2 Tro 

Resultatet visar att verbet tro används korrekt av 2 av 6 informanterna RY1 och RY3 vid be-

skrivning av betydelseaspekterna antagande och övertygelse. Övertygelse i ryskan och turkis-

kan inte återges till skillnad från svenskan med samma verb som antagande.  

        Vidare använder sig 4 av 6 informanterna förutom verbet tro även av andra kognitions-

verb så som tänka och tycka för att återge de betydelseaspekterna. Verbet tycka är det verb 

som används i stället för verbet tro i de flesta fall, användningen av verbet är inte avvikande i 

8 av 10 förekommande fall. Användningen av verben tycka och tänka vid återgivande av 

övertygelse förekommer hos 3 av 6 informanterna RY2, TU1, TU2 och är avvikande från 

språknormen.  

I bildberättelserna skiljer sig användningen av verbet tro avsevärt mellan de rysktalande 

och de turkisktalande informanterna. De rysktalande informanterna använder verbet tro mel-

lan 2-4 tillfällen där 2 av 3 av informanterna använder verbet vid 4 tillfällen och (1/3) av in-

formanterna använder verbet vid 2 tillfällen. De turkisktalande informanterna använder sig av 

verbet mellan 0-1 tillfällen.  1av 3 informanterna använder inte verbet tro alls och 2 av 3 in-

formanterna använder verbet vid 1 tillfälle.  

Verbet tro används i lucktester och bildberättelser mer frekvent och korrekt av de rysk-

talande informanterna än vad det görs av de turkisktalande informanterna. Den inkorrekta 

användningen av verbet tro kan bland annat bero på att strukturen och betydelsen i språken 

skiljer sig åt. Verbet tro har inte något motsvarande verb i ryskan som använder verbet duma-

ty som innebär tänka, tro i svenska. Turkiskan har ett motsvarande verb sanmak men det kan 

bytas ut mot verbet düsünmek som innebär tänka utan att det vållar missförstånd och är myck-

et vanligare i tal. Verbet tro används inte i ryskan och turkiskan för att beskriva religiös tro 

utan man använder sig av andra kognitionsverb. Viberg (1980:6) säger att sådana punkter där 

målspråket representerar en ovanlig struktur jämfört med andraspråket kan leda till problem.  

Informanternas inkorrekta användning av verbet kan bero på att de inte har nått det ny-

anserade och specificerade språket. Enligt Vberg (2002:120–121) är det nyanserade och spe-

cificerade språket med ett större och mer nyanserat ordförråd en del som följer senare i L2- 

inlärningen 



 
35 

5.3 Tycka 

Analysen av informanternas användning av verbet tycka visar att 1av 6 informanterna RY1 

använder sig korrekt av verbet i lucktestet och bildberättelsen. Informanterna RY1 och TU2  

är de enda som återger betydelseaspekten förefallande på ett korrekt sätt. Vidare visar resulta-

tet att 3 av 6 informanterna använder sig förutom verbet tycka även av verben tänka och tro 

och 2 av 6 informanterna använder verbet tro. Användningen av verben tänka och tro i stället 

för verbet tycka är avvikande från språknormen i sammanhangen.  

     Verbet tycka har ett motsvarande verb shitaty i ryskan men det behöver inte användas för 

att återge antagande utan kan bytas ut mot verbet dumaty som betyder tänka. Det finns inget 

motsvarande verb i turkiskan utan verbet düsünmek som betyder tänka används för att återge 

värderingar av olika slag.  

        Verbet tycka om som förmedlar personliga värderingar har inte ett motsvarande kogni-

tionsverb i turkiskan och ryskan utan ett perceptionsverb. Användningen av verbet tycka i 

svenskan skiljer sig från användningen av verbet i turkiskan och ryskan vilket leder till slut-

satsen att inkorrekt användning av verben beror främst på skillnader mellan andraspråket och 

modersmålet. Informanterna som använder sig av verben på ett korrekt sätt har fått grepp om 

mer precis betydelse och kommit längre fram i sin språkliga utveckling. Enström (1994:52) 

säger att användningen av verb på ett korrekt sätt kräver stor semantisk och syntaktisk kun-

skap. Verbanvändningen blir på det sättet en mätare som mäter L2-inlärares ordkunskap samt 

syntaktiska kunskap.  

      Informanternas användning av verben på ett inkorrekt sätt verkar vara ett moment i 

inlärningsprocessen där betydelsen av verben är osäker och oprecis, informanterna använder 

de andra kognitionsverben för att beskriva verbet tycka. Enligt Viberg (2004:198) kan L2- 

inlärare vid läsningen av en roman ofta föreställa sig vad ett ord kan innebära utan att vara 

säker på den mer precisa betydelsen. Det är i situationer då L2-inlärare möter ordet i nya 

sammanhang hittar denne ledtrådar till nya mer precisa betydelseaspekter. Att lära sig ordet 

fullständigt kan vara en utdragen process där yttranden som riktas till inläraren fungerar som 

inflöde. Att isolera språkliga former (fraser, ord, meningsfulla delar av ord) i inflöde blir inlä-

rarens uppgift då den försöker att lista ut de olika formernas betydelse och funktion. På detta 

sätt byggs upp gradvis ett språkligt system med vars hjälp inläraren kan bilda egna yttranden.  

Viberg  (2004:202) säger att verben verkar sätta igång den grammatiska utvecklingen 

och driva den framåt genom att skapa de lexikala ramar där grammatik och syntax växer fram. 

Språkutvecklingen i fall där modersmålet skiljer sig avsevärt från andraspråket är en 

viktig faktor som påverkar förmågan att använda verben, vilket kan se olika ut hos olika inlä-
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rare. Informanterna RY1, RY2 använder sig i texterna av en korrekt ordföljd och böjning av 

substantiv och verb. Informanterna RY2, TU1, TU2, TU3 har en varierad ordföljd och böj-

ningen av ord.  

5.4 Slutsats   

En tolkning av informanternas avvikande användning av verben tänka, tro och tycka i lucktes-

tet och bildberättelsen är att de flesta elever inte är medvetna om de svenska betydelseaspek-

terna och differensen mellan verben tänka, tro och tycka i svenskan. Viberg (1980:6) säger att 

kognitionsverben tänka – tro – tycka är relativt språkspecifika i svenskan och kan leda till 

svårigheter för andraspråksinlärare. Informanternas språkliga utveckling har ännu inte nått till 

nivån där användningen av verben tänka - tro- tycka används enligt språknormen.  Observa-

tionen av L2- inlärare visar att verb från semantiska fält som representerar mentala, existenti-

ella och abstrakta aktiviteter växer fram under den senare utvecklingen av andraspråket (Yli-

kiiskilä 2010:100). Informanternas användning av verben kan tänkas bero på olika faktorer, 

tidigare utbildning, kunskaper i främmande språk och modersmål där modersmålet är det 

främst påverkande faktorn.  

      

5.5 Avslutande kommentar  

Kognitionsverben tänka, tro och tycka har inte specifika motsvarande verb i ryskan och tur-

kiskan. Modersmålet är det mest påverkande faktorn på informanternas användning av ver-

ben.  I en fortsatt undersökning skulle man kunna analysera en större grupp rysktalande och 

turkisktalande där man jämför användningen av verben inom gruppen. Frågor som eventuellt 

skulle kunna besvaras i en större undersökningen är hur faktorer som undervisningssätt, stu-

dieteknik, motivation, kunskaper i främmande språk samt tidigare utbildning kan tänkas på-

verka användningen av kognitionsverben. Slutligen vill jag påpeka att resultatet gäller endast 

de medverkande informanterna i undersökningen och därför inte kan generaliseras.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 20 mest frekventa verben i svenskan 

 Ord Frekvens % 

1 vara 24094 13,7 

2 ha 13826 7.8 

3 kunna 7265  4.1 

4 ska 5606  3.1 

5 få 4588  2.6 

6 komma 3348  1.9 

7 bli 3113  1.7 

8 säga 2868  1.6 

9 göra 2669  1.5 

10 se 2592 1.4 

11 gå 2476  1.4 

12 finnas 2382  1.3 

13 ta 2189  1.2 

14 vilja 1536 0.8 

15 ge 1399 0.7 

16 måste 1251  0.7 

17 stå 1105 0.6 

18 känna 1067  0.6 

19 veta 1032  0.5 

20 gälla 995  0.5 
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Bilaga 2. Semantiska fält för mentala verb  

Mentala verb 

Ägande & 

Transfering  

Befintlighet & 

Förflyttning 
Perception Kognition Värdering Emotion 

Verbal kommu-

nikation 

ha Befinna sig Titta Veta Tycka Glädja tala 

äga Vistas Se Tro Gilla Muntra upp Skriva 

tillhöra Ligga Lyssna Tycka Ogilla Bedröva Meddela 

 Stå Höra Tänka Uppskatta Sörja Diskutera 

ge  Känna Minnas värdera Skrämma Omnämna 

få Gå Smaka Glömma  Häpna Kommentera 

låna Komma Lukta Förstå  Förvåna viska 

köpa Resa märka begripa  överaska  

sälja Köra      

 Åka      

 Sätta      
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Bilaga 3. Enkät  

1. Hur gammal är du? _______________________________________ 

2. Vilket modersmål har du? __________________________________ 

3. Hur länge har du bott i Sverige? ______________________________  

4. Hur länge har du gått i skolan i ditt hemland? ____________________ 

5. Hur länge har du läst svenska?  Nivå? ______________________________ 

6. Vilka språk kan du?___________________________________________ 

7. Vilket språk talar du hemma? Svenska ______ Modersmål ___________      

8. Om du talar svenska hemma. Vem talar du med? ____________________             

 

 



 
41 

Bilaga 4. Bildunderlag för berättelsen  

 

Cyklister  

 

                                 

 

 

 

                              Tycka Tänka Tro 

 

Skriv en text om den här bilden och använd verben tycka, tänka, 

tro så ofta som möjligt. Skriv cirka 1 A4 sida. 

Hälsa  
Miljö  
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Bilaga 5. Författarens egen bildberättelse: Cyklister 

Anna cyklar året runt, hon tänker på miljön och ekonomin. Hon tycker att cykeln är ett bra 

transportmedel för att man sparar pengar och värnar om miljön. Anna är inte säker på hur 

mycket pengar hon sparar per år men tror att det rör sig om flera tusen lappar. Hon tycker att 

cykla är ett bra sätt att bidra till miljön. Hon tänker ofta på miljön innan hon tar några beslut. 

Anna tycker att fler människor borde tänka på miljön. Hon tror att den nästa generationen och 

deras barn skulle få bättre miljö om alla i dagens samhälle kunde tänka sig att cykla. Anna 

tycker att det är svårare att cykla på vintern eftersom det kan bli halt. Det tycker hon inte om. 

Jag vill inte ramla, tänker hon. Hon tänker, att det vore tråkigt om hon hade ramlat. Kylan har 

Anna ingenting emot, hon tycker att man blir varm när man cyklar. Hon tror att människor 

som väljer bilkörning är mer stressade och mindre rörliga. Hon tycker inte om att stressa för 

att alla andra tycks ha bråttom hela tiden. Hon tycker att motordrivna fordon förorenar luften 

och skadar ozonskiktet. Tänker man efter så bidrar man till föroreningen av luften när man 

kör bil. Anna tror att många tar bilen för att de tycker att det är bekvämt. Annas sambo Per 

tycker inte om att köra bil, han använder cykeln som transportmedel. Han tycker att det är 

roligt att cykla och tror att det förlänger hans liv. Han tänker på sin hälsa och tänker cykla så 

länge han orkar. Per måste ibland köra bil på jobbet och tror att det är körningen som ger ho-

nom värk i ryggen. Han tänker, att det vore skönt att slippa bilkörningen helt. Han är hälso-

medveten och tänker alltid på vad han äter och hur mycket han rör sig. Han tror på att ett häl-

sosamt liv leder till ett lyckligt liv. Han tror även att fler skulle slippa hjärtinfarkt om de cyk-

lade året runt som han och hans sambo brukar. När han tänker efter så har han nog cyklat så 

länge han minns. Jag måste köpa en ny cykel tänker han. 
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Bilaga 6. Lucktest: Cyklister  

 

1. Anna cyklar året runt, hon --------------- på miljön och ekonomin. 

2. Hon --------------- att cykeln är ett bra transportmedel för att man sparar pengar och värnar om mil-

jön.  

3. Anna är inte säker på hur mycket pengar hon sparar per år men --------------- att det rör sig om flera 

tusen lappar. 

4. Hon --------------- att cykla är ett bra sätt att bidra till miljön.  

5. Hon --------------- ofta på miljön innan hon tar några beslut.  

6. Anna ------------ att fler människor borde --------------- på miljön.  

7. Hon --------------- att den nästa generationen och deras barn skulle få bättre miljö om alla i dagens 

samhälle kunde ---------------  sig att cykla. 

8. Anna --------------- att det är svårare att cykla på vintern eftersom det kan bli halt. 

9. Det --------------- hon inte om.  

10. Jag vill inte ramla, --------------- hon. 

11. Hon ---------------, att det vore tråkigt om hon hade ramlat.  

12. Kylan har Anna ingenting emot, hon --------------- att man blir varm när man cyklar.  

13. Hon --------------- att människor som väljer bilkörning är mer stressade och mindre rörliga. 

14. Hon --------------- inte om att stressa för att alla andra --------------- ha bråttom hela tiden. 

15. Hon --------------- att motordrivna fordon förorenar luften och skadar ozonskiktet.   

16. --------------- man efter så bidrar man till föroreningen av luften när man kör bil.  

17. Anna --------------- att många tar bilen för att de --------------- att det är bekvämt. 

18. Annas sambo Per --------------- inte om att köra bil, han använder cykeln som transportmedel.  

19. Han --------------- att det är roligt att cykla och --------------- att det förlänger hans liv. 

20. Han --------------- på sin hälsa och --------------- cykla så länge han orkar.  

21. Per måste ibland köra bil på jobbet och --------------- att det är körningen som ger honom värk i ryg-

gen. 

22. Han ---------------, att det vore skönt att slippa bilkörningen helt. 

23. Han är hälsomedveten och --------------- alltid på vad han äter och hur mycket han rör sig.  

24. Han --------------- på att ett hälsosamt liv leder till ett lyckligt liv.  

25. Han --------------- även att fler skulle slippa hjärtinfarkt om de cyklade året runt som han och hans 

sambo brukar.  

26. När han --------------- efter så har han nog cyklat så länge han minns. 

27. Jag måste köpa en ny cykel --------------- han. 
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Bilaga 7. Informanternas bildberättelser 

 Tänka 

Mental aktivitet: 

RY1: 1.  Han tänker mer om sin hälsa. 2. […] vad man tänker när man cyklar. 3. […] att man 

tänker på miljö. 4. […] som tänker samma sak i Ryssland. 5. […]att en rik man kan tänka sig 

att cykla 

RY2: 1. När jag cyklar tänker jag om miljö. 2. […] kan du tänka om naturen. 3. I Ryssland 

tänker inte om hälsa och miljö.  

RY3: 1. Hon tänker på naturen och[…]. 2. En man tänker inte på miljö. 3. Han tänker på sin 

hälsa. 4. […] att cykla och att tänka om miljö. 

TU1: 1. Kvinna tänker på miljö. 2. Jag tycker att hon tänker bra […]. 3. […] tänka som hen-

ne. 4. […] tänker inte på miljö. 5. Han tänker bara sin hälsa. 6. […] han tänker inte så men jag 

tänker så. 7[…] och tänka på miljö. 8. Men många tänker inte den. 9. […] och tänker på sig 

själva. 10. Alla borde tänka på […]. 11. […] tänka på miljö och din hälsa.  

TU2: 1. Hon tänker för att få frisk luft. 2 Jag måste tänkte cykla […].  

TU3: 1. Det är bra att tänka på miljö. 2. För att de tänker miljö och sin hälsa. 3. Människor 

kan tänka om miljö och sin hälsa.  

Framtidsmarkör 

TU2: 1. Hon tänker spor göra.  

 

Tro 

Antagande  

RY1: 1. Hon tror att det blir bättre för miljö att cykla. 2. Jag tror att cykla är det enklaste sät-

tet. 3. Jag tror att det finns många […]. 4. Han tror att han kan hålla sig frisk 

RY2: 1. Jag tror att cykel förorenar inte luften. 2. Jag tror att det är dåligt 

RY3: 1. Kvinnan tro att använda cykel är […]. 2. Han tror att cykel hjälper honom […].  

3. Jag tror att det här […]. 4. […] och tror att det inte så farlig för miljö. 

TU2: 1. Hon kanske tror att ekonomin […]. 2. Han tror att förbättra vår kropp. 

TU3: 1. Jag tror att en man cyklar mycket för sin hälsa. 
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Tycka 

Värdering ej baserad på personlig erfarenhet 

RY1: 1. […] att vi fortfarande tycker att cykel är en [..] 

RY2: 1. Jag tycker att cykel är bättre för hälsa. 2. Jag tycker att om du inte har möjlighet […].  

3. Jag tycker att regeringen […] 

RY3: 1. En kvinna tycker att det är bra för miljö. 2. Mannen tycker att cykla är bra sätt […] 

3. Ryssarna tycker att köra bil är bekvämare.  

TU1: 1. Jag tycker det är bra. 2. […] att hon tycker det. 3. Jag tycker det är bra för hans hälsa. 

4. Jag tycker att kortkörningar förstör miljön. 5. Jag tycker många är lat. 6. Jag tycker alla 

borde […]. 

TU2: 1. Hon tycker att hålla miljön ren. 2. Han tycker cykel som kommer att ta upp hälsa.  

 TU3: 1. Jag tycker att hon cyklar mycket för bra miljö. 2. Jag tycker att många svenskar an-

vänder cykel. 3. Jag tycker att det är viktigt miljö och hälsa. 

 

Värdering baserad på personlig erfarenhet  

RY1: 2. Flickan på bilden tycker om att cykla 3. Mannen tycker också om att cykla 

TU2: 1. Hon tycker inte trafik kanske. 2. Turkiska människor tycker inte mycket cyklar.  

3. Jag tycker om cyklar.  

 

 

 

 



 
46 

 

 


