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Sammandrag 
 
 

Undersökningen behandlar hur inlärare i svenska som andraspråk, svas, uppfattar preteritum 

som omfattar nu-situationer. Långt ifrån att vara marginella, felaktiga uttryck, är bruket av 

detta idiomatiskt och har specifika syften och funktioner, fastän dessa kan vara diffusa och 

svårinringade.  

En enkät genomfördes bland gymnasieelever med svas-undervisning respektive 

modersmålssvenska, sv1, där eleverna fick bedöma tio meningar där verben i preteritum 

omfattar nu-situationer. Konstruktionen ansågs av informanterna som användbar, vardaglig 

och talspråklig, särskilt av svas-eleverna. Huvudsakligen ansågs studiens meningar som dålig 

svenska, men frekvensen av elever som ansåg dem felaktiga var högre bland svas-eleverna, 

vilka ändå använder liknande meningar.  

Svas-inlärarna uppvisade en större osäkerhet kring bruket jämfört med svenska1-gruppen, 

men bara delvis genom underanvändning. Osäkerheten rör snarare känslan för huruvida 

uttryckssättet är korrekt eller inte.  

 

 

 

 

Nyckelord: Språkriktighet, preteritumbruk, modifierande preteritum, modalt preteritum, 

grammatiska regler och konkret språkbruk, explicit undervisning, andraspråksinlärning, 

språklig korrekthet, användbarhet, stilnivå. 
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1 Inledning  
 

Under ht 2011 studerade vi språkriktighetsfrågor inom kursen ”Språkvård och språkpolitik” 

(Svas C, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet) och kom då in på områden där 

gränsdragningen mellan korrekt grammatik och reellt språkbruk inte var given. Vissa använda 

strukturer är enligt ”språkpoliser” dålig svenska och rentav fel. Jag ville ta upp ett fall där det 

konkreta språkbruket säger emot en grammatikregel och belysa detta utifrån hur inlärare inom 

svenska som andraspråk, hädanefter benämnt svas, och elever som läser svenska som 

modersmål, hädanefter sv1, kan se på samma sak. Leder det till förvirring bland svas-

eleverna? Får det språkarna att avstå från att använda strukturen, så kallad 

undvikandestrategi? Jag valde att undersöka den speciella preteritumanvändningen i meningar 

som Vad var det du hette? eller Vad gott det här var!, det vill säga där dåtidsformen 

preteritum även inkluderar nu-situationen. 

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är dels att utreda hur preteritum som inkluderar nuet fungerar och 

ser ut, dels att studera hur svas-inlärare på gymnasiet spontant reagerar på när preteritum 

används på ett sätt som avviker från språkundervisningens grammatiska regler. Hur påverkar 

det här undervisning och inlärning? Frågorna som ställs är följande: Har svas-elever 

annorlunda uppfattningar om användning av preteritum i situationer som åsyftar nutid jämfört 

med elever med sv1 avseende korrekthet, stilnivå och användbarhet? Bör det i förlängningen 

påverka undervisningen kring bruket? 

 

 

1.2. Disposition  
 

I avsnitt 1 redogörs för motivering, syfte och frågeställningar. I avsnitt 2 ges en teoretisk 

bakgrund till studien. Regelbundet och ”speciellt” bruk av preteritum tas upp, liksom 

språkinlärarperspektivet. I avsnitt 3 förklaras dels den metod som använts, jämförelse och 

analys av enkätsvar, dels vilket material som använts. Dessutom tar kapitlet upp hur 

materialet bearbetats, vad som testats och hur tillförlitligheten blir, etiska aspekter samt 

styrkor och svagheter hos metoden. I avsnitt 4 presenteras resultaten genom några figurer 

gjorda utifrån enkätanalysen samt förklaringar till dessa. Resultaten tas slutligen upp till  

diskussion i avsnitt 5
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2 Teoretiskt perspektiv 
 

Det har skrivits en hel del om svenskans tempussystem, men inte alltid så lättillgängligt. ”Det 

är egentligen först när man varit tvungen att se på svenskans tempussystem utifrån, i ett 

andraspråksperspektiv, som man har upplevt behovet att få en sammanhängande beskrivning 

av hur vi använder tidsformerna i svenska. I ett rent svenskt perspektiv kommer man inte att 

tänka på problemen med hur svenskans tempusformer används”, menar språkvårdaren Erika 

Lyly vid Språkrådet, som jag intervjuade för att få en teoretisk bakgrund (Lyly 2012, bilaga 

5). Därför lyfts undervisningsperspektivet fram i avsnitt 2, där preteritum som inkluderar nuet 

utreds. Den övergripande term som används oftast för icke-temporal användning av 

preteritum är modifierande eller modalt preteritum.  

 

 

2.1 Bakgrund till modalt preteritum 
 

Det som man ofta ser i genomgångar i läroböcker och grammatikor, är att man tar upp rent 

tempus utan att få med det som inte har med tid att göra i verbformerna. Pettersson 

(1976:146) förklarar exempelvis att vi ”genom att använda preteritum säger […] att 

handlingen ifråga inte har beröring med nu-punkten”. Ekerot (1995:128-160) lägger tonvikten 

i sitt verbavsnitt på tempusharmoni, tempusföljd och på tempussystemen.  

Beckman (1964:112) skriver att preteritum, förutom sin funktion att beteckna det som 

inträffade vid en bestämd tidpunkt i det förflutna, även används utbytbart med imperfekt 

konjunktiv. Om jag vore i dina kläder… är alltså ungefär synonymt med om jag var i dina 

kläder…. Detta är av intresse, eftersom modus konjunktiv istället för tidfäst betydelse 

uttrycker modala förhållanden. Detsamma gör preteritum med modal istället för temporal 

funktion, därav namnet modalt eller modifierande preteritum. 

En vad som kallas oegentlig preteritumanvändning finner däremot Beckman (1964:113) i 

meningar som Det här var vackert. Det var förtjusande, sagt om en utsikt man står och 

beundrar. Anledningen till att det skulle vara oegentligt är att utsikten fortfarande är lika 

vacker. Preteritumanvändningen här innebär således varken någon möjlig koppling till modus 

konjunktiv eller möjlig tidfästning i då-tid. En normkonflikt uppstår. I Språkriktighetsboken 

(2005:23) sägs det att man vid normkonfliker, för att se om ett uttryck är korrekt svenska eller 
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inte, bör utgå från följande bedömningsgrunder: 1. Hur etablerat uttrycket är, 2. Hur 

accepterat det är bland språkbrukarna, 3. Hur accepterat det är bland normauktoriteter, 4. Hur 

väl det stämmer med språksystemet i övrigt, 5. Hur väl det stämmer med 

skriftspråkstraditionen, samt 6. Hur väl det fungerar i olika kommunikativa sammanhang. 

Slutsatsen torde vara att användningen är korrekt, då den fungerar väl i muntliga 

kommunikativa sammanhang, är etablerad bland språkare och accepterad bland språkvårdare. 

Konflikten i fallet preteritum inkluderande nu-situationer belyser snarast skriftspråksnormens 

stelbenta hållning mot typiskt muntliga idiomatiska uttryck. 

Modalt eller modifierande preteritum utgör ett slags grammatikalisering, där det som synes 

vara en tempusform anger något annat, nämligen uttryck för modalitet, ”ofta sådant som i 

andra språk uttrycks morfologiskt med konjunktivformer” (Ekerot 1995:155). Eriksson 

(1993:86-89) beskriver grammatikalisering som en process där lexikala enheter utvecklas till 

grammatiska morfem, men begreppet används även om ”sådana processer där grammatiska 

morfem får fler och andra grammatiska funktioner, som får en konventionaliserad användning 

med /nästan/ grammatisk status. Svenska Akademiens grammatik (1994), hädanefter SAG, 

påpekar att uttryck som modalt preteritum förekommer i inte sällan blivit till lexikaliserade 

fraser (SAG 4:228). Man kan jämföra med inlärningen av andra slags lexikaliserade fraser, 

där man inte tydligt kan härleda betydelsen ur de komponenter som ingår. På rak arm eller på 

stående fot är semantiskt ogenomskinliga liksom modalt preteritum är grammatisk-semantiskt 

ogenomskinligt. För att nå nästan infödd nivå för en språkinlärare (Abrahamsson & 

Hyltenstam 2004: 221-252) handlar det enligt Ekberg (2004) till slut om motivation att nå 

idiomatisk behärskning av svenskan. Idiomatiska uttryck som t.ex. lexikaliserade fraser är då 

en viktig pusselbit. Modalt preteritum är bara ett exempel. Vad beträffar modalt preteritum är 

ett möjligt perspektiv det sociokulturella, medan det grammatiska står sig slätt inför uppgiften 

att förklara vad det rör sig om: subjektivitet och värdering, avstånd eller artighet etc. 

 

 

2.2 Preteritum som avståndsform – olika slag av avstånd 
  

Den normala funktionen för preteritum i svenskan, den som andraspråkseleverna lär in genom 

den explicita grammatikundervisningen och övningar, är att ange ett avstånd i tiden. 

Emellertid kan formen även ange andra slags avstånd. Ekerot (1995:155 ff.) nämner under 

rubriken Modalt preteritum olika tempusförskjutningar som anger avstånd i realitet, i 

kunskapsbas och i social relation. Thorell (1973:130) är också inne på samma linje. Med 
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avstånd i realitet åsyftas att yttrandet framställs som hypotetiskt, irrealt eller en önskan. 

Avstånd i kunskapsbas anger att yttrandet framställs som ”indirekt kunskap” genom hörsägen. 

Avstånd i social relation är en framställning av yttrandet där talaren ger uttryck för t.ex. 

artighet och respekt.  

Först och främst kan modalt preteritum uttrycka avstånd i realitet: hypotes, irrealitet och 

konditional satsfogning. ”Både det hypotetiska fallet och det irreala fallet är bortom den 

faktiska realiteten. Detta bortom markerar man med en tempusförskjutning och använder 

preteritumformen” (Lyly 2012, bilaga 5). Satser som om jag var i dina kläder… eller hade jag 

bara pengar… kan illustrera detta bortom eller avstånd. Thorell (1973:132) skriver att 

konditionala satsfogningar består av konditional subjunktionsbisats + överordnad sats. 

Läromedel och grammatikövningar för andraspråkssvenska brukar omfatta ett bra avsnitt om 

konditional satsfogning, oavsett om det är under egen rubrik eller tas upp vid 

tempusharmoni/-bruk eller bisatser. Om preteritum som ett vanligt tempus i barnlek av typen 

å då var du trollet och jag var… skriver Einarsson (2008:181-195) att barnspråksvariation kan 

ses som kronolekt, d.v.s. åldersrelaterad variation. Leken är en berättelse barnen spelar upp. 

De vet att den inte är reell.  

För det andra kan avståndet vad gäller modalt preteritum innebära hörsägen. Vid 

hörsägenpreteritum förskjuts tidsperspektivet bakåt, varvid former i presenssystemet ersätts 

av motsvarande ur systemet för dåtidstempus. Den där konserten var väl först i morgon, väl? 

[Det sa väl Kent] är ett exempel på en sats med tänkt hörsägen (SAG 4:228). Ekerot menar att 

hörsägenpreteritum till form och funktion helt liknar indirekt anföring och följer samma regler 

(Ekerot 1995:157 f., 145 ff.). Talaren vill förutom tal-nuet aktualisera, gå tillbaka på vad den 

tilltalade - mer sällan någon annan - tyckt, haft för avsikt eller sagt tidigare. 

Hörsägenkomponenten kan ibland vara så implicit att Ekerot ur svas-perspektiv understryker 

det förvirrande i bruket av hörsägenpreteritum för svas-inlärare när de hör satser som hade du 

pengar? eller ville du gå med?  

För det tredje kan modalt preteritum uttrycka artighet, så kallat modest preteritum. Preteritum 

i modest yttrande - artiga frågor eller andra artiga yttranden - förekommer nästan uteslutande 

vid modala hjälpverb som borde, ville, kunde. Även i hörsägenpreteritum-meningar som t.ex. 

hade du lust att gå på bio? finns ofta ett mått av modest inlindande av pragmatiskt-sociala 

skäl. Modest preteritum är vanligt i frågor som uttrycker önskan, begäran, möjlighet, plikt och 

förmodan, enligt Thorell (1973:131). I fraser som jag såg/såge helst att du stannade och jag 
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ville gärna veta konstaterar Beckman (1964) att verben har en benägenhet att stå i preteritum 

när utsagan av pragmatiska skäl bör lindas in i en artigare, mer modest dräkt (§106.4). Frågan 

du ville väl inte vara så vänlig och hjälpa mig? hade med presens låtit mer rakt på. Bolander 

(2005:138) nämner att man kan gradera artighetsnivån genom bruket av olika slags modala 

uttryck. I hennes pragmatiska artighetskontinuum hamnar meningar som kunde jag få prata 

med dig? i mittfåran. Artighet behöver inte uppfattas något högtidligt. Det direkta uttrycket - 

vad heter du nu igen?- kan bli för direkt. Även i mindre artiga hörsägenpreteritummeningar 

som vad var det du hette? finns ofta artighetskomponenten med, men längre ner på 

kontinuumet. SAG (4:228) hävdar att satser med artighetspreteritum, liksom hörsägenfallet, 

ofta är lexikaliserade: här var biljetterna, hur var namnet? 

För det fjärde kan modalt preteritum ange värdering, subjektivitet eller känsloladdning. 

Mattsson & Mattson (1963:101) påpekar att bruket av modalt preteritum kan ersätta presens i 

viss ”känslobetonad muntlig framställning” i meningar som det var roligt att se dig frisk igen 

och vad gott det här var! Enligt tempusavsnittet i SAG finns det här preteritumbruket främst 

vid verbet vara och det benämns värderande preteritum.”Den subjektiva klassifikationen 

innebär vanligen en gradering och uttrycks med ett adjektiv eller adverb […] Om värderingen 

är positiv eller negativ framgår först av kontexten. Ofta uttrycker satsen bara förvåning över 

att en egenskap finns i så hög grad som verkligen är fallet” (SAG 4:227). Man får fram en 

annan nyans än t.ex. presens har och ger repliker som Vilket fint väder det var idag! subjektiv 

touche. Personlig värdering signaleras, att man subjektivt, emotionellt tycker att vädret är fint. 

I SAG betonas, liksom vid annat bruk av modifierande preteritum, en stor individuell 

variation i bruket av värderande preteritum, som somliga språkbrukare använder ”bara i vissa 

situationer, t.ex. vid givande av komplimanger, eller bara vid vissa verb, t.ex. vara” (ibid.).  

Om begreppet språklig kompetens skriver Abrahamsson (2009:267) att den är språkarens 

implicita kunskap om språkstrukturer, medan performans syftar på hur denne faktiskt 

använder språket vid produktion eller perception. Inlärarna möts av språklig input då de hör 

strukturen modifierande preteritum, men lär sig i skolan att preteritum används i tidfäst då-tid, 

med eller utan indikation på tidfästningen i form av adverb. Deras kompetens kan alltså 

antingen baseras på en inlärd grammatikregel – och då skulle strukturen kunna anses vara 

felaktig av dem – eller på empiriska fakta – eftersom man genom input hör att strukturen 

brukas, bör den vara korrekt. Osäkerhet kan uppstå kring vilket som gäller, särskilt om inte 

infödda språkbrukare är ense. Resultatet i performansen kan då bli en undvikandestrategi.   

”Den grammatiska kompetensen handlar inte endast om att undvika fel utan också om att 
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kunna använda alla de grammatiska konstruktioner som står till buds i målspråket” påpekar 

Ekberg (2004:261). 

 

 

3 Metod och material 
 

Jag har bedrivit en empirisk undersökning utifrån skriftliga data från en enkät. Materialet 

består av 150 enkätsvar från 75 svas-elever respektive 75 sv1-elever på gymnasienivå. Jag 

skickade först ut en anhållan om tillstånd för undersökningen till rektorerna för tre 

gymnasieskolor, och efter att jag fått deras tillstånd (bilaga 1) skickades ett brev med 

instruktioner om hur enkäten skulle genomföras (bilaga 2) till svas-lärarna på de berörda 

skolorna. Till detta brev bifogades även själva enkäten (bilaga 3). Eleverna skulle i enkäten 

reagera spontant på tio meningar som lästes upp högt. När enkätresultaten sammanställts 

(bilaga 4), gjorde jag en jämförande analys av resultaten från svas-eleverna respektive sv1-

gruppen för att utröna skillnader och likheter i gruppernas spontana uppfattningar om 

meningarna. Utifrån sammanställningarna gjorde jag även några figurer för att illustrera 

resultaten. I figurerna anges svaren i antal elever. 

Vad gäller tillförlitlighetsfrågan kan man i bilaga 4 se t.ex. vilka meningar eleverna bedömer 

som korrekta/felaktiga, räkna i konkreta siffror och få fram statistik, vilket ger 

undersökningen reliabilitet. Med enkäten och sammanställningen (bilaga 3-4) kan man 

upprepa samma test.  

I studien presenteras en tendens, inte en sanning som man kan generalisera utifrån. Styrkan i 

undersökningen menar jag framför allt är den tydliga kopplingen mellan lärararbetet och 

studiens metod. Jag ville veta om modifierande preteritum utgör svårigheter för inlärare. Jag 

har eftersträvat ett ifrågasättande, kritiskt granskande tillvägagångssätt vad beträffar tolkandet 

av data.  

 

 

3.1 Enkäten 
 

I enkäten fick eleverna reagera på tio meningar som skulle utspela sig i nutid, men vars verb 

stod i preteritum. Meningarna lästes upp högt. Jag skrev i instruktionerna att varje mening ska 

tänkas in i nu-situationer. Det jag ville ha svar på var om informanterna anser bruket i 
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meningarna vara felaktigt eller korrekt, vilken stilnivå de anser att bruket representerar samt 

huruvida de anser bruket vara användbart eller inte. Meningarna, där informanterna ombads 

reagera spontant på verbbruket, valdes ut från verkliga livet, d.v.s. det är meningar som jag 

hört i min omgivning, t.ex. på arbetet (1, 2 och 3), vid matbordet (8), i en affär (9), i diverse 

vardagssituationer (4-7 och 10) eller när syskonbarnen är i lektagen (3). Meningarna förekom 

i muntlig konversation. En del snappades upp per telefon (1-2, 4 och 10) och andra i 

vardagskonversation. Meningarna var följande: 

 

1. Hej, det var jag igen.  

2. Vad hade du på hjärtat nu då?  Ville du mig något eller söker du min kollega?   
3. Å då var du trollet och jag var prinsessan.   

4. Hade du lust att gå på bio ikväll?  

5. Hade jag bara tillräckligt med pengar, skulle jag köpa den här bilen utan att tveka.  

6. Och vad sa du nu då?  

7. Vad var det du hette nu igen?  

8. Vad gott det här var!  

9. Det blev 499 kronor tack.  

10. Om jag var i dina kläder, skulle jag nog handla annorlunda.  

Till var och en av meningarna hörde tre frågor informanterna skulle besvara spontant: 1) 

vilken stilnivå meningen har - glidande skala från ”mycket vardaglig” till ”uppstyltad, 

formell” svenska, 2) Graden av korrekthet - glidande skala från ”fel” till ”utmärkt”, 3) Graden 

av användbarhet - glidande skala från ”ett språkbruk jag själv skulle kunna använda mig av” 

till ”ålderdomligt/förekommer inte”. Till slut ställdes några mer allmänna frågor (bilaga 3). 

Svårigheterna att ringa in exakt vilket fall av modifierande preteritum det rör sig om antyddes 

redan i teoriavsnittet 2.2, då grammatikorna inte gör samma avgränsningar. Det kan tyckas 

som att meningarna ”spretar” vad gäller exakt definition, även om den gemensamma 

nämnaren är att preteritum i samtliga fall även omfattar nu-punkten. Mening 1, 2 och 4 

uttrycker t.ex. både artig inlindning och går tillbaka på ”hörsägenfallet”. Mening 6, 7 och 9 

motsvarar fullt ut exemplen på tempusförskjutningen i hörsägenpreteritum, men 

artighetsgraden är inte given i förväg utan beror på situation och hur man säger meningarna. 

Mening 5 och 10 är klara fall av ”avstånd i realitet” använt i konditional satsfogning. Mening 

3 anger också avstånd i realitet, men på barnspråk och ur lekperspektiv. Mening 8 motsvarar 

värderande preteritum, vilket är en kategori inte alla grammatikor räknar som en egen. Jag 

ville dock att flera fall skulle finnas representerade. Detta för att kunna jämföra och se t.ex. 

om informanterna har något stöd i en möjlig tidfästning i då-tid i hörsägenmeningarna jämfört 

med värdering eller ”avstånd i realitet”, för att bedöma de förra som mer korrekta. Av intresse 

är också om artighetsgraden inverkar på bedömningen av den grammatiska korrektheten. 
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3.2 Informanterna 
 

Informanterna är 150 gymnasieelever på teoretiska program i årskurs ett till tre. De 75 svas-

informanterna i studien har mycket olika bakgrund. 23% har arabiska som modersmål, 21 % 

kurdiska. Enstaka elever har följande modersmål: persiska, ryska, armeniska, ungerska, 

kinesiska, franska, tagalog och luganda. Ett flertal elever, 38 stycken, lämnade blankt på 

frågan om modersmål. Sv1-eleverna fick göra enkäten på svensklektioner, vilket skulle 

garantera att de i klassen som läser svas inte närvarade på lektionen. Emellertid kan det inte 

uteslutas att det i vissa sv1-grupper finns enstaka elever som inte har svenska som modersmål. 

Svas-eleverna fick göra enkäten på svas-lektioner. Jag har månat om att skydda anonymiteten 

och var tydlig med att man inte skulle skriva namn. Då många svas-elever inte besvarade 

frågan om modersmål, kan de emellertid ha ansett att den skulle kunna röja deras identitet. 
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4 Resultat 
 

I avsnitt 4 illustrerar ett antal figurer resultaten från enkätens frågeställningar: hur eleverna 

uppskattar de tio meningarnas stilnivå, korrekthetsgrad respektive användbarhet. Resultaten i 

figurerna redovisas genomgående i antal elever av 75. I de fall större skillnader förefinns, 

anser jag det rimligt att förespråka explicit undervisning. 
 

 

4. 1 Uppskattning av meningarnas stilnivå     

                                                                                    
Figur 1a: sv1-gruppens spontana reaktioner på meningarnas  

 
Figur 1 b: svas-gruppens spontana reaktioner på meningarnas stilnivå

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

13 
5 

32 37 
30 29 

46 
36 

23 
15 

37 

22 

16 

25 
30 

23 

17 
21 

20 

18 

15 

23 

16 

8 8 
17 

10 
8 

17 

20 

8 

17 
5 

4 5 6 1 
9 

10 
10 

2 8 6 1 2 0 1 1 5 
12 

uppstyltad, formell sv. 

… 

.. 

. 

mycket vardaglig 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

28 
17 

30 34 29 35 
43 38 

28 
19 

20 

17 

14 
22 

21 11 

13 
13 

13 
17 

17 

24 
20 

12 
11 18 

13 
13 

11 21 

6 
12 

7 4 
6 5 

2 6 

10 
8 

3 5 3 3 
5 5 3 3 

7 
8 

uppstyltad, formell sv. 

… 

.. 

. 

mycket vardaglig 



14 

 

Av figur 1a utläses att även sv1-eleverna skattade enkätens meningar som vardagliga. Mening 

7, 4 5, 8 och 6 ansågs av sv1-gruppen som särskilt vardagliga, medan 2, 10 och 9 sågs som 

mindre vardagliga. Även svas-gruppen ansåg mening 10 och 2, samt 9, som mindre 

vardagliga än övriga meningar. 

Vi kan ur figur 1 b utläsa att svas-informanterna ansåg samtliga meningar i studien som 

vardagliga. Mening 4, 7, 5 och 8 ansågs som särskilt vardagliga, medan mening 2, 9 och 10 

uppskattades som något mindre vardagliga. 1, 3 och 6 placerar sig i en mittenkategori.  

Figur 1 b visar en del skillnader i jämförelse med 1 a. Den pekar på att en större andel av 

svas-eleverna än sv1-eleverna anser mening 1, 2, 6, 8, 9 och 10 som mycket vardaglig 

svenska. I fallet med mening 3, 4, 5 och 7 är situationen däremot den omvända. 

 

Tablå 1: Rangordning vilka meningar som skattades som mest vardagliga 
 

Svas-gruppen Sv1-gruppen  

7  Vad var det du hette nu igen? (56)  7 Vad var det du hette nu igen?  (63) 

4 Hade du lust att gå på bio ikväll?  (56) 4 Hade du lust att gå på bio ikväll? (62) 

8 Vad gott det här var! (51) 5 Hade jag bara tillräckligt med pengar, skulle jag köpa den 

här bilen utan att tveka. (60) 

5 Hade jag bara tillräckligt med pengar, skulle jag köpa den 

här bilen utan att tveka. (50) 

8 Vad gott det här var!  (57) 

1 Hej, det var jag igen. (48) 6 Och vad sa du nu då? (52) 

6 Och vad sa du nu då? (46) 1 Hej, det var jag igen. (50) 

3 Å då var du trollet och jag var prinsessan. (44) 3 Å då var du trollet och jag var prinsessan. (48) 

9 Det blev 499 kronor tack. (41) 9 Det blev 499 kronor tack. (43) 

10 Om jag var i dina kläder, skulle jag nog handla 

annorlunda.  (36) 

2 Vad hade du på hjärtat nu då? Ville du mig något eller 

söker du min kollega? (34) 

2 Vad hade du på hjärtat nu då? Ville du mig något eller 

söker du min kollega? (34) 

10 Om jag var i dina kläder, skulle jag nog handla 

annorlunda.  (33) 

 

Tablå 1 illustrerar rankingen vad beträffar vardaglighet inom respektive informantgrupp. 

Inom parentes står det antal elever som ansåg meningen som ”mycket” respektive ”ganska” 

vardaglig. I svas-informantgruppen ansågs mening 7, 4 och 8 mest vardagliga, följda av 

mening 5, 1, 6, 3, 9, 10, och minst vardaglig nivå ansåg svas-gruppen att mening 2 hade. 

Rankingen var ungefär densamma även i sv1-gruppen, med smärre skillnader i 

rangordningen. Antalet sv1-elever som uppskattade meningarna som vardagliga är dock i 

samtliga fall utom mening 2 och 10 högre än bland svas-eleverna. Skillnaden är särskilt stor 

för mening 5, med en differens på 10 elever, och för mening 4 samt 6-8  konstateras en 

differens på mellan 6 och 7 elever. som uppskattade meningarna som vardagliga är dock i
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4. 2 Uppskattning av meningarnas korrekthet   
 

 
Figur 2a: Spontana reaktioner på meningarnas korrekthet - svenska som modersmål 

 
Figur 2b: Spontana reaktioner på meningarnas korrekthet – svas 
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följda av mening 1, 6, 7, 10, 8, 2, 4 och 5. Mening 9 uppskattades av sv1-gruppen alltså vara 

lika dålig som barnspråksmeningen - 42 elever, medan 16 färre svas-elever ansåg detsamma, 

en differens på 21% i procentenheter grupperna emellan.  

I svas-gruppen blir rankingen ungefär densamma som om man tittar på kategorierna ”fel” och 

”dålig svenska” var och en för sig. Jämför man däremot detta med sv1-gruppens uppskattning 

av meningarnas grad av korrekthet, kan vi sluta oss till att meningarna hellre bedöms som 

dålig svenska än som fel i svas-gruppen, vilket blir särskilt tydligt i de lågt rankade 

meningarna 3 och 1. Svas-informanterna anser alltså i högre grad än sv1-gruppen samtliga 

meningar som fel, undantaget nr 9. I allmänhet har sv1-gruppen i högre grad kryssat i 

mittenkategorierna och undvikit ytterligheterna på korrekthetsskalan. Alltså inte bara 

ytterlighetskategorin ”fel”, utan delvis även ”utmärkt svenska”. En vanligare kategori bland 

sv1-informanterna var däremot ”korrekt svenska”: sv1-genomsnittet på ”korrekt svenska” 

ligger på 34 %, medan motsvarande svas-genomsnitt är 8 % lägre och ligger på 26 %. 

I tablå 2 har å ena sidan kategorierna ”korrekt” eller ”utmärkt svenska” och å andra sidan 

”felaktig” eller ”dålig svenska” lagts ihop för att få fram rangordningen ”bäst” respektive 

”sämst svenska” enligt informanterna. Inom parentes i tablå 2 står för varje mening hur många 

som tyckte att meningen var mycket bra (kategorierna ”korrekt” + ”utmärkt svenska”) 

respektive mycket dålig svenska (”felaktig” + ”dålig svenska”). 

 

Tablå 2: Bästa och sämsta meningarna i rangordning enligt de båda grupperna 

 
 I svasgruppen I sv1-gruppen 

 

Bäst svenska 8 Vad gott det här var! (36) 

 

9 Det blev 499 kronor, tack. (34) 

 

 

7 Vad var det du hette nu igen? (31) 

8 Vad gott det här var!   (42) 

 

5 Hade jag bara tillräckligt med pengar, skulle jag 

köpa den där bilen utan att tveka.  (40) 

 

10 Om jag var i dina kläder, skulle jag handla 

annorlunda. (37) 

 

Sämst 

svenska 

3 Å då var du trollet och jag var 

prinsessan. (42) 

 

1 Hej, det var jag igen.  (38) 

 

4 Hade du lust att gå på bio ikväll?  (37) 

9 Det blev 499 kronor, tack.   (42) 

 

 

3 Å då var du trollet och jag var prinsessan.  (42)    

 

1 Hej, det var jag igen.    (32) 

 

I figur 2b kan man se att i genomsnitt 14,3 svas-informanter uppskattade meningarna som 

”fel” mot ett genomsnitt på 8 i sv1-gruppen i figur 2 a – om man tar bort den av dem mest 



17 

 

felrankade meningen, nr 9, ligger sv1-snittet bara på 5,1. Av intresse är dock att notera att 

några sv1-informanter överhuvudtaget ansåg meningarna inkorrekta, eftersom de ju måste ses 

som korrekt och idiomatisk svenska. De meningar som i svas-gruppen ligger under 

genomsnittet 14,3 är mening 5, 8, 9 och 10. De meningar som i högre grad uppskattades som 

fel och låg över gruppens genomsnitt var mening 1, 3, 4 och 7, medan mening 2 låg ungefär 

på genomsnittet. Genomsnittet på de meningar som svas-eleverna såg som ”dålig svenska” låg 

ganska lika deras genomsnitt för ”fel”, nämligen på 14,5.  

Sedan kategorierna korrekt respektive utmärkt svenska lagts ihop för att se vilka meningar 

som skattades som bäst, kan vi i tablå 2 se att följande rankades som bäst av svas-gruppen: 

mening 8, 9, 7, följda av 10, 5, 2, 1, 6, 4 och slutligen mening 3, som sågs som minst utmärkt 

svenska.  Följande meningar rankades som bäst svenska av sv1-gruppen: mening 8, 5 och 10, 

följda av 4, 7, 2, 6, 1, 9 och 3. Om vi betraktar den övre änden av stapel 9  - det blev 499 kr - 

och jämför figur 2 b med 2 a, anser 34 svas-elever meningen vara korrekt eller utmärkt. 

Motsvarande siffra är 50 % lägre i sv1-gruppen, 17 personer.   

Mening 5 och 10, konditionala satsfogningar, är exempel där vi kan se skillnader i de båda 

övre kategorierna: 25 svas-informanter mot 40 sv1-elever tyckte att mening 5 var korrekt eller 

utmärkt. Motsvarande siffra för mening 10 var 27 i svas-gruppen mot 37 i sv1-gruppen. En 

differens på mellan 10 och 15 således. För mening 4, 6 och 8 fanns det likaså en signifikant 

skillnad.
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4.3 Uppskattning av hur användbara meningarna var 

 
Figur 3a: Spontana reaktioner på användbarhet i sv1-gruppen                                               

 
Figur 3b: Spontana reaktioner på användbarhet i svasgruppen 
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är det fler svas-informanter än modersmålstalare som uppskattar att de använder meningarna 

själva. Meningarna 4, 5, 8 och 10 skattas däremot som användbara i eget språkbruk av 

betydligt fler i sv1-gruppen än bland svas-informanterna, med en differens på mellan 10 och 

21. Mening 7 anses som användbar för eget bruk av ungefär lika många i vardera gruppen. 

Stapel 8 och 9 i figur 3b når inte över 70 vilket beror på att flera svas-informanter har lämnat 

blankt på vad gott det här var och det blev 499 kr – jfr bilaga 4.  

Frånsett barnspråksmeningen 3, anser mellan 31 % och 85 % av informanterna att meningarna 

var användbara generellt – d.v.s. kategorierna ”anv. själv” + ”anv. av andra” i figur 3 a-b: I 

svas-gruppen låg genomsnittet som svarade att meningarna var generellt användbara högt, 

nämligen på 41 elever. Motsvarande genomsnitt i sv1-gruppen var 44, d.v.s. 3 fler än i svas-

gruppen. Mening 1, Hej, det var jag igen, tyckte lika många ur båda grupperna var generellt 

användbar. Mening 2, Vad hade du på hjärtat…, mening 6, Och vad sa du nu då? och mening 

9, Det blev 499 kr, tyckte något fler bland svas-informanterna var generellt användbara. Vad 

beträffar de övriga sex meningarna
1
 anser fler ur sv1-gruppen än bland svas-informanterna att 

dessa används av dem själva eller andra.  

För att summera anses de flesta meningar som generellt användbara av många fler sv1-

informanter än svas-informanter. En tydlig skillnad mellan uppskattningarna i generell 

användbarhet finner vi t.ex. om vi jämför mening 8, Vad gott det här var!, som 50 personer 

ansåg användbar i svas-gruppen mot 67 i sv1-gruppen, men även för mening 5, mening 4 

Hade du lust att … och 10 Om jag var i dina kläder… ser vi differenser på mellan 9 och 14.  

Om man koncentrerar sig på svas-informanterna och jämför figur 3b med figur 2b, kan man 

se om de meningar som skattas som felaktig/dålig svenska underanvänds eller inte i kategorin 

”anv. själv”. Då konstaterar man t.ex. att mening 6, Och vad sa du nu då? ansågs som felaktig 

eller dålig av 32 personer i svas-gruppen, men 38 ansåg att det är en mening som de använder 

själva. Överlag gällde precis samma tendens i svas-gruppen.  

Sv1-gruppen anser i genomsnitt i ungefär samma grad som svas-gruppen att de använder 

meningarna själva, men de skattar i mycket lägre grad meningarna som fel. Genomsnittet i 

sv1-gruppen vad gäller kategorin ”fel” ligger 10 % lägre än motsvarande genomsnitt i svas-

gruppen: 9 % mot 19 %.

                                                 
1 Mening 3, Å då var du trollet och jag var prinsessan, mening 4,  Hade du lust att gå på bio ikväll?, mening 5, Hade jag bara tillräckligt 

med pengar, skulle jag köpa den här bilen utan att tveka, mening 7, Vad var det du hette nu igen?, mening 8, Vad gott det här var! och 

mening 10, Om jag var i dina kläder, skulle jag nog handla annorlunda.   
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4.4 Allmänna frågor kring det undersökta bruket 
 

 
Figur 4a: Uppskattade användningsområden för bruket i sv1-gruppen 

 
Figur 4b: Uppskattade användningsområden för bruket - svas 
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annan muntlig konversation än i telefonkonversation. Antingen är det ”lika vanligt” eller 

”vanligare” per telefon, enligt dem. 

 

Av figur 4 a kan vi utläsa att bruket även enligt sv1-gruppen är något typiskt talspråkligt och 

vardagligt. De skattar det som ungefär lika vanligt i alla åldrar men lite mer frekvent bland 

unga. Vidare anser de flesta av sv1-informanterna bruket lika vanligt per telefon som i annat 

muntligt språk. Några anser det något vanligare och få att det är mindre vanligt per telefon. 
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Svas-eleverna anser att bruket framför allt tillhör ungdomsspråk och bara 26 %  - mot sv1-

gruppens 63 % - att det är lika vanligt i alla åldrar. Fler svas- än sv1-informanter anser bruket 

vara vanligare per telefon. Mycket färre svas-elever upplever bruket som uteslutande/framför 

allt talspråkligt. De flesta anser att stilen är klart informell, men majoriteten för det 

alternativet är större i sv1-gruppen. Det framgår inte tydligt av figur 4 att svas-inlärarna 

visade osäkerhet inför dessa enkätfrågor, då mellan 3 och 6 elever valt blanksvar här. 

 

 

5 Diskussion  
 

I avsnitt 5 tas resultaten upp till diskussion, utifrån kategorierna stilnivå, korrekthet samt 

användbarhet, och undervisningsperspektivet lyfts: Bör bruket tas upp i explicit undervisning? 

 

 

5. 1 Om stilnivå  
 

Grammatikorna som tar upp modifierande preteritum anser att det i fall som vad gott det var 

rör sig om vardagliga uttryck för subjektiv inställning. Det som ger mindre objektivt intryck 

uppfattas också som lägre stilnivå. Typiska talspråksstrukturer tillmäts sällan samma stilnivå-

status som skrivet standardspråk. Slutsatsen man kan dra i studien är att ungefär samma 

känsla för stilnivå finns i båda grupperna. Ordningen på vilka meningar som rankades som 

mest vardagliga var likartad mellan grupperna. Antalet som kryssade /mycket/ vardaglig 

svenska skilde sig dock en del: Färre svas- än sv1-elever tyckte att strukturen är /mycket/ 

vardaglig, medan sv1-eleverna tenderade att klassa strukturen som mer vardaglig svenska. 

 

 

5.2 Om korrekthet  
 

Sv1-gruppen har vad beträffar korrekthet mestadels kryssat i mittenkategorierna, så vi kan 

sluta oss till att det preteritumbruk som finns i meningarna, är väl förankrat i deras bild av 

vardagsspråk, utan att vara något särskilt märkvärdigt. Det är inte felaktigt, då det är etablerat, 

idiomatiskt, fyller en kommunikativ funktion - främst i olika muntliga sammanhang - och 

mestadels uppfyller Språkriktighetsbokens kriterier för korrekt svenska som redovisades i 

avsnitt 2.1. Studien visar dock att meningarna utdöms som dålig svenska och faktiskt även 

som felaktigt språkbruk, särskilt i svas-gruppen. Det torde vara förvirrande för elever som i 
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sina svenskstudier fått lära sig precisa regler om preteritumanvändning, när de lyfter näsan 

från grammatikboken och upptäcker undantag som inte fanns med i den. Beckman (1964:113) 

kallade värderande preteritum för oegentlig användning av preteritum. Det är svårt att ringa 

in, förklara logiskt och anses kanske därför som mindre korrekt och det förpassas ibland till 

en slasktratt för undantag
2
. Frågan är, ur svas-perspektiv, om inte inläraren då tenderar att se 

bruket som felaktigt.  

I vissa meningar kan man tydligare skönja något slags möjlig koppling till en tidfäst då-punkt 

genom att man mer konkret kan referera till en tidigare utsaga eller tanke. Hade du lust att gå 

på bio? tar, förutom nuperspektivet, exempelvis upp ett tidigare samtal om att gå på bio. 

Svas-informanterna i studien hade inte något stöd i den möjliga kopplingen mellan 

hörsägenpreteritum och dåtid för att skatta mening 4 (hade du lust…) som mindre felaktig än 

det tidlösa hypotesfallet i mening 5 (hade jag bara tillräckligt …), där denna möjliga 

koppling inte finns. Istället är förhållandet det motsatta, vilket kan bero på att mening 5 och 

10 är konditionala satsfogningar, en avancerad struktur. De har i mycket låg grad rankats som 

felaktig/dålig svenska, i synnerhet av sv1-gruppen, som har medfödd känsla för strukturen. 

Inom svas är det ett svårt inlärningsmoment, men grammatikor tar systematiskt upp 

preteritum som anger avstånd i realitet, ofta i avsnitt om konditional satsfogning. Liksom 

tempusharmonin följer fallet ett i teorin lättförklarligt mönster. De inlärare som har en god 

behärskningsnivå i svenska känner nog av att denna avancerade struktur inte är felaktig.  Det 

faktum att ett genomsnitt på 15,4 (i antal) av svas-eleverna anser meningarna med möjlig 

koppling mellan då- och nu-punkten (1-2,4 och 6-9) som felaktiga föranleder två reflektioner. 

Dels att grammatikboksresonemangen - om att den studerade strukturen ibland även knyter an 

till dåtid, fast den samtidigt refererar till nuet - inte verkar vara något som man omedelbart 

greppar kognitivt. Dels att svas-inlärare kan ha nytta av explicit undervisning i strukturer som 

modifierande preteritum för att medvetandegöras om dem. 

Det är inte ovanligt i världens språk att ha ett verbmorfologiskt specifikt sätt - modus t.ex. 

konjunktiv - att uttrycka avstånd i realitet eller socialt avstånd, artighet, med. Man kan ställa 

skillnader i svas-gruppens frekvens av uppskattade fel i meningar som innehåller en för 

svenskan mycket språkspecifik preteritumanvändning eller ”logiska” tempuskullerbyttor (som 

Vad gott det här var!,  Hej, det var jag igen, Och vad sa du nu då?, Det blev 499 kr tack och 

Vad var det du hette nu igen?), mot hypotesen att de meningar som innehåller ett mera tydligt 

                                                 
2 Jämför dock Östman (2006: 400), vilken argumenterar för att inte utesluta ordstäv från den ”vanliga” grammatiken, som han anser dem 

vara en del av, inte undantag från. ”Slutsatsen blir då följande: Om ens grammatiska modell inte klarar av ordstäv, bör man kanske 

fundera på att byta modell och teori”. Detsamma torde kunna gälla även modifierad preteritum. 
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modalt inslag (som Hade du lust att gå på bio ikväll?, Hade jag bara tillräckligt med pengar, 

skulle jag … och Vad hade du på hjärtat …?), eller historiskt sett skulle ha haft konjunktiv 

även i svenska (som Om jag var i dina kläder, …) skulle vara enklare att lära in och acceptera 

som korrekta. Är således frekvensen för kategorin “fel” i svas-materialet större om man 

jämför de förra meningarna med de senare? Ja, i genomsnitt är den faktiskt något större för 

den förra gruppen: 16 mot 11,5 i genomsnitt. Den mening som flest svas-informanter tycker 

är fel, hej det var jag igen, befinner sig i den förra gruppen och den som färst svas-

informanter tycker är fel, hade jag bara tillräckligt med pengar …, finner vi i den senare.  

Misstanken att den tempusmässigt mest ”bisarra” meningen i studien, vad gott det här var, 

skulle tolkas som sämst svenska av svas-eleverna falsifierades dock, då denna mening av dem 

främst tolkas som korrekt/utmärkt svenska. I meningar där preteritum har en tydlig 

pragmatisk funktion och en språksociologisk dimension kan man anta att skillnader i bedömd 

korrekthet influeras av hur artigt/modest uttrycket upplevs. Vad gott det här var (8) borde ju 

inte vara mindre felaktig än och vad sa du nu då? (6) strikt grammatiskt, men få ansåg 

mening 8 som fel/dålig, medan motsvarande siffra för mening 6 var hög. Bedömd 

artighetsgrad torde uppvisa individuell variation efter subjektiv känsla. Mening 2 och 4 som 

jag menade som artiga, uppfattas som ironiska/irriterade av vissa. Mening 9 uppfattas som 

artig av expediten men kan anses som dålig svenska av kunden. Många sv1-elever och en del 

svas-inlärare tyckte så. Artighet behöver inte ses som något högtidligt. I Vad var det du hette? 

möter ett tempusval som gör repliken mindre burdus, medan Vad är det du heter nu igen? 

passar mer i ett förhör. 

Ibland är det kanske frågan - om det är korrekt svenska eller inte - som är fel ställd. Uttrycken 

är inte felaktig svenska. Enligt SAG (4:228) har uttryck liknande studiens ofta blivit till 

lexikaliserade fraser. Att bruka dem i vardagligt tal är helt enkelt idiomatisk svenska, fastän 

kopplingen till tempus är vag eller obefintlig. Här går korrekthet och stilnivå in i varandra. 

Ekberg (2004:269) understryker att ”ett idiomatiskt språk utöver grammatikalitet kan 

karakteriseras i termer av användningsfrekvens när det gäller konventionaliserade uttryck och 

strategier i vissa givna kommunikationssituationer”. Infödda språkbrukare vet i vilka 

situationer det passar med vad gott det här var samt en arsenal av andra konventionaliserade 

uttryck. ”De enspråkiga barnen, som förutsätts tala idiomatisk svenska, är [nämligen] mer 

stereotypa i sina val av språkliga uttryck och konstruktioner än de tvåspråkiga barnen” (ibid). 

Undervisningen bör inte väja för att lyfta sådana skillnader, med bra exempel på situationer 
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när konventionaliserade uttryck som tack för senast, vad gott det var, vad vädret var fint och 

hamna på efterkälken används.  

 

 

5.3 Om användbarhet 
 

Eleverna menar att modalt preteritum är talspråk och brukas enligt majoriteten av dem i 

vardagligt, informellt tal. Undantaget barnspråksmeningen menar de flesta informanterna i 

båda grupper att meningarna överlag är användbara och även används av dem själva. Det 

finns inget enkelt ett-till-ett-förhållande som gör att svas-informanterna undviker att använda 

de meningar som bedöms som dålig/felaktig svenska av dem. Detta liksom blanksvaren på 

vad gott det här var, och det blev 499 kr, från flera svas-informanter kan dessutom tolkas som 

osäkerhet om de är användbara eller inte. Det skulle dock krävas bredare informantunderlag 

för att bekräfta hypotesen om underanvändning, då den inte konfirmeras på något tydligt sätt i 

studien. I enskilda meningar, absolut, men i ett par fall är tendensen istället omvänd. 

Att betydligt fler svas-elever anser bruket mer utmärkande för ungdomsspråk, medan sv1-

gruppen mestadels menar att bruket är lika vanligt i alla åldrar, ger fog för tanken att svas-

eleverna inte har säkra uppfattningar om uttryckens användning och stilnivå. Det kan tolkas 

som att svas-eleverna har mindre vardaglig kontakt med svenskspråkiga vuxna än med 

skolkamrater (bilaga 4, fråga 6). Fler svas- än sv1-elever ansåg bruket vanligare per telefon. 

En förklaring är att de, istället för att se på bruket i allmänhet, influerades av att några av 

studiens meningar (1,2 och 4) de facto var typiska telefonmeningar. Att blanksvar var vanligt 

i svas-gruppen, i synnerhet på de sista frågorna, antyder osäkerhet kring bruket. De sista 

frågorna var mer allmänna än de mer konkreta meningarna.  

 

 

5.4  Ur ett undervisningsperspektiv 
 

Grammatisk kompetens innebär inte bara undvikande av fel utan även att kunna använda 

samtliga konstruktioner som är tillgängliga och brukas i målspråket. Svas-eleverna ansåg 

genomsnittligen i lägre grad att meningarna var generellt användbara jämfört med sv1-

gruppen. De motsägelsefulla siffrorna vad beträffar att svas-eleverna använder en mening 

eller anser den användbar, men samtidigt anser samma mening som felaktig, antyder den 

osäkerhet som jag trodde skulle ta sig uttryck i mer utbredd underanvändning: de använder 

visserligen uttryckssättet men är inte säkra på om det är korrekt. 
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Frågan är om svas-lärare bör lära ut ett bruk som i så hög grad anses som dålig - och ibland 

till och med felaktig! - svenska av sv1-gruppen. Min åsikt är att de bör göra det, eftersom det 

är idiomatiskt och väl etablerat i språksystemet.  

 

Människor i ett samhälle behöver konventioner av olika slag för att kunna 

koordinera sina handlingar och umgängesmönster. Vi behöver veta vad vi kan 

förvänta oss av andra och hur vi själva ska bete oss i olika situationer – 

åtminstone på ett ungefär.  Ibland finns det goda skäl till att en viss konvention 

ser ut som den gör […], men många gånger är konventionens beskaffenhet helt 

godtycklig, Språkriktighetsboken (2005:13).  
 

Jag ifrågasätter om det ens rör sig om dålig svenska, och vad dålig svenska i så fall är. Att 

döma ut ett flitigt brukat uttryckssätt på grundval av att det är ”ologiskt” eller ogrammatiskt 

visar sig ofta tveksamt. Det handlar ofta om att man tänker ”mer på vad som är logiskt 

tillfredsställande än på vad en viss grammatisk konstruktion i själva verket uttrycker” 

(Pettersson 1976:148). Till standardspråket finns tydliga kopplingar med normativ grammatik. 

Denna har haft stor genomslagskraft både i och genom skolundervisning. Konditional 

satsfogning tas t.ex. upp på ett systematiskt sätt, medan andra fall, där preteritumsystemet 

uppträder på ett atypiskt sätt inte gör det. Många uttryckssätt osynliggörs genom att talspråk 

och variationer som inte platsar i traditionell grammatisk systematik tilldelas lägre status i 

skuggan av standardspråket och den normativa grammatiken.  

En strävan efter språkriktighet handlar och har alltid handlat om tydlighet och enkelhet, men 

om nu inte själva bruket är enkelt och tydligt, blir det lätt rörigt för inläraren. Därför bör 

lärarna inte ta upp modifierat preteritum samtidigt som grammatikmomentet tempus. De 

måste vara lyhörda för inlärarnas nivå och förmåga att kunna smälta både regler och undantag 

och bedriva undervisning kring just den punkt som inte utvecklas optimalt i inlärarspråket.  

Att lära in grammatikregler kan uppfattas som tråkigt och att dessutom lära in undantag ännu 

tråkigare. Varför inte istället ta upp exempel på modifierande preteritum vid genomgång av 

pragmatik (nu borde vi tänka på refrängen: konstaterande eller önskan om att gå hem?), 

språkvariation (vilka säger såhär?), olika grader av lexikalisering, språksociologi (hur var 

namnet? eller vavareruhettesaru?- vilka sociala signaler och skillnader märks här?) eller 

stilistik (stilnivå?), dvs. under roligare former än grammatikgenomgång med undantag.  
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5.5 Avslutningsvis 
 

Modifierande preteritum är ogenomskinligt på en grammatisk-semantisk nivå. Man behöver 

en explicit förklaring, men grammatiken räcker inte till. Även om somliga experter skulle 

invända att modifierande preteritum är så perifert att inlärare väl klarar sig utan det, är frågan 

om bruket är tillräckligt vanligt för att det ska leda till missförstånd/sammanbrott i samtalet 

om man inte har explicit kunskap om det. Ekerot (1995: 158) antyder detta när han återger ett 

samtal mellan en inlärare och en lärarkandidat, som blir tvungen att omstöpa sin fråga då 

samtalspartnern signalerar att hon inte har förstått den: 

  

A: Vad var det du hette nu? 

   B: Va? 

   A: Vad heter du? 

   B: Jag heter Eva. 

För att summera undersökningen är preteritum som omfattar nu-situationer idiomatiskt och 

har specifika syften och funktioner, nämligen att markera olika slags avstånd, andra än 

avstånd i tid. Sett ur pragmatikens synvinkel gör man här någonting med språket utöver vad 

användandet av vanligt presens hade uttryckt, nämligen anger ett avstånd i realitet, i 

kunskapsbas, subjektiva värderingar eller social relation, en språklig form som socialt 

smörjmedel i form av artighet; formen anger inte tid. Den kan uttrycka irrealitet, önskan, 

hörsägen, subjektivitet, värdering eller känsloladdning, och då det har en modal och inte 

temporal funktion benämns det ofta ”modalt” eller ”modifierande preteritum”. 

Enkäten bekräftade att uttryckssättet enligt informanterna är användbart, vardagligt och 

talspråkligt, särskilt enligt svas-eleverna. I huvudsak skattades studiens meningar som dålig 

svenska, i synnerhet bland svas-eleverna, som ändå ansåg liknande meningar användbara. De 

uppvisade bara delvis en större osäkerhet kring bruket jämfört med svenska1-gruppen genom 

underanvändning, men de tvekade snarare på huruvida uttryckssättet är korrekt.  

En sista reflektion är att det nog hade varit intressantare att genomföra undersökningen bland 

inlärare som inte nått det stadium i språkstudierna som svas-eleverna på de nationella 

gymnasieprogrammen har gjort. Svas-informanternas svar på enkäten är beroende av när de 

började med svenskan, nuvarande språkbehärskningsnivå och hur ofta de använder den samt 

av motivation: hur långt har de som mål att nå, att försöka kämpa sig till godkänt, nå nästan 
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infödd nivå eller något däremellan? De har överlag god behärskning och säkerhet, då de 

kommit in på gymnasiet med godkända betyg från grundskolan. Således har de även fått en 

intuitiv känsla för lämpliga syften, lämplig kontext, relation och verksamhet där man har nytta 

av uttryckssättet. Ett förslag till fortsatta studier i samma eller angränsande ämnen kunde 

därför vara att göra en liknande undersökning i en grupp med något mindre språkligt säkra 

informanter, dock inte alltför nyanlända. fortsatta studier i samma eller angränsande ämnen 

kunde vara
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Bilagor 
Bilaga 1: Tillstånd per e-brev från de tre inblandade rektorerna att bedriva undersökningen 

                                                       Till XXXX XXXXX (rektor) 

 

Hej! 

 

Jag heter Gabriel Wik och läser svenska som andraspråk på Lärarlyftet 

vid sidan av mitt arbete som gymnasielärare på XXXskolan. Jag 

håller inom ramen för C-uppsatsen på med en enkätundersökning om 

språkriktighet och tempusbruk i svenska och skulle vilja få ditt 

tillstånd att skicka ut enkäten bland elever i svenska som andraspråk 

på din skola. Enkäten sker anonymt och innehåller inga etiskt känsliga 

uppgifter. Enkäten kommer inte att användas för något annat syfte än 

C-uppsatsen och förstörs efter att jag sammanställt svaren. Kan du, om 

du ger ditt medgivande, förmedla mejlkontakt till din skolas lärare i 

svenska som andraspråk, så att jag kan skicka dem enkäten? 

 

Stort tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Gabriel Wik 

 

Svar 1: 

Hej Gabriel! 

 

Du kan skicka enkäten till XXX - XXX@XXX.Uppsala.se - så ordnar hon så att eleverna gör den. 

 

mvh 

 

XXXX  XXXX/rektor 

XXXX skolan 

XXXXXsvägen 36 

756 43 Uppsala 

 

Svar 2: 

Hej! 

 

Du kan ta det via XXXX och XXX. Du har deras 

mailadresser på hemsidan. 

 

XXXXX  XXXXX 

Rektor, XXXXXskolan, Uppsala 

018 727 97 90 

072 724 91 69 

XXXXXXX@XXXXXskolan.uppsala.se 
 

Svar 3: 

 
 

mailto:XXX@XXX.Uppsala.se
mailto:XXXXXXX@XXXXXskolan.uppsala.se
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Bilaga 2: Missivbrev 
Hej! 
 

Mitt namn är Gabriel Wik och jag läser Svas C på Lärarlyftet vid sidan av mitt jobb som lärare på _____skolan. Jag håller inom ramen för 

min C-uppsats på med en enkätundersökning om bruket av preteritum i nutidssituationer och har fått din rektors tillstånd att genomföra 

enkäten bland _____________s svas-elever. Om du skriver till mig hur många elever ni har i svas på _____________, kan jag kopiera och 

skicka den i så många exemplar, eller om du själv kan tänka dig att kopiera upp den, så bifogar jag  de meningar som jag har testat genom att 

läsa upp en och en från OH samt själva elevenkäten som eleverna fyller i när de reagerar på de upplästa meningarna.  

Såhär har jag gått tillväga när jag genomfört enkäten: 

1) Informerat om att enkäten endast används till min C-uppsats och att den ska handla om nutidssituationer när svenskan använder sig av 

verb i dåtidsformen preteritum (gjorde, sade, hade, talade, läste). Uppgifterna kommer inte att användas för något annat syfte och enkäterna, 

som är anonyma och helt frivilliga, förstörs när jag sammanställt resultaten. 
 

2) Upprepat att det i varje exempel handlar om NUTIDSSITUATIONER när svenskan använder sig av verb i dåtidsformen preteritum (om 

det t.ex. uppstår osäkerhet kring tolkning av flera olika möjliga användningssituationer där meningen skulle kunna förekomma). 
 

3) Läraren visar och läser upp tio meningar (en i taget) från OH som eleverna ska reagera spontant på utifrån: a) stilnivå (vardagligt -- 

formellt), b) korrekthet (fel -- utmärkt svenska) & c) användbarhet (använder själv -- uttryckssätt som inte är användbart).  
 

4) Sist i enkäten kommer några kompletterande frågor. 

Tack på förhand! 
 

Med vänlig hälsning, 

Gabriel Wik 
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Bilaga 3: Enkät till eleverna 
 

Jag har kortat ner bilaga 3, ”enkät till eleverna”. De första tio frågorna i enkäten är en upprepning av detsamma, d.v.s. 

eleverna hör tio meningar och ska vid varje mening reagera spontant kring exakt samma kategorier (och således samma tre 

frågor).  

 

 

Jag gör en enkätundersökning om användandet av dåtid (preteritum) i nutidssituationer och skulle vara tacksam om du tog 

dig tid att göra spontanuppskattningar av följande meningar enligt skalorna.  

 

Mening 1 är: 
 

Mycket vardaglig svenska                        Uppstyltad, formell 

svenska 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

Fel                                           Dålig svenska                                  Korrekt svenska               Utmärkt 

svenska 
 
 

 

 

  
 

Ett språkbruk jag själv skulle kunna   Ett språkbruk som används,                    Förekommer bara i skriftspråk  Ålderdomligt/ förekommer inte                                           

använda mig av                                   men inte av mig 

   

[…] 
 

   
                                      

 

Vad tror du? ...  
1. Är det vanligare att använda dåtidsformer (preteritum) i nutidssituationer bland ungdomar än bland äldre? 
Ja                                     Nej , det är lika vanligt                Nej, det är vanligare bland äldre 

 

 
                                  

 
 
 

 

2. Är det vanligare att använda dåtidsformer (preteritum) i nutidssituationer per telefon än i annan muntlig konversation? 
Ja                                     Nej , det är lika vanligt                Nej, det är vanligare i annat tal än per telefon 

 

 
 
                                  

 
 

 

3. Är det vanligare att använda dåtidsformer (preteritum) i nutidssituationer skriftligt än muntligt? 
Ja                                     Nej , det är lika vanligt                Nej, det är vanligare muntligt 

 
 

 
                                  

 
 
 

4. Är det vanligare att använda dåtidsformer (preteritum) i nutidssituationer i vardagligt tal än i mycket formell svenska? 
Ja                                     Nej , det är lika vanligt                Nej, det är vanligare i formell svenska                                  

 

 

 

 

 

 

5. Vilket är ditt modersmål?  

___________________________________________________________________________________ 
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6.  

 

Hur ofta uppskattar du att du använder svenska i skolan?       

 

                           
Jätteofta   Ganska ofta                     Sällan                                   
 
 

 

 

 

 Hur ofta uppskattar du att du använder svenska i hemmet? 
Jätteofta   Ganska ofta                     Sällan                               Aldrig               
 
 
 

 

 

 Hur ofta uppskattar du att du använder svenska på fritiden? 
Jätteofta   Ganska ofta                     Sällan                                Aldrig                              
 
 

 

Tack för din medverkan i enkäten! / Gabriel 

 

 

 

De meningar som lästes upp var följande: 

 

1. Hej, det var jag igen.  

2. Vad hade du på hjärtat nu då?  Ville du mig något eller söker du min kollega?   
3. Å då var du trollet och jag var prinsessan.   

4. Hade du lust att gå på bio ikväll?  

5. Hade jag bara tillräckligt med pengar, skulle jag köpa den här bilen utan att tveka.  

6. Och vad sa du nu då?  

7. Vad var det du hette nu igen?  

8. Vad gott det här var!  

9. Det blev 499 kronor tack.  

10. Om jag var i dina kläder, skulle jag nog handla annorlunda. 
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Bilaga 4: Sammanställning av enkätresultaten - Spontana reaktioner på meningarna: 
 

1. Hej, det var jag igen.    (telefon) 
Mening 1 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk  Mening 1 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

 Mycket vardaglig svenska 13  28  Fel  6  28 

 37  20  Dålig svenska 26  10 

 15  17   21  16 

 8  6  Korrekt svenska 21  19 

Uppstyltad, formell svenska 2  3  Utmärkt svenska 1  1 

Blankt    1  Blankt   1 
         

Mening 1 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ett språkbruk jag själv skulle 

kunna använda mig av                                       

13  20 

Ett språkbruk som används, 

men inte av mig                

18  11 

 40  37 

Förekommer bara i skriftspråk     1  5 

Ålderdomligt/ förekommer inte       3  2 

Blankt    

 

2. Vad hade du på hjärtat nu då? Ville du mig något eller söker du min kollega?  (telefon) 

 
Mening 2 är: Svenska som modersmål  Svenska som 

andraspråk 

 Mening 2 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Mycket vardaglig svenska 5  17  Fel  2  15 

 22  17  Dålig svenska 10  15 

 23  24   32  18 

 17  12  Korrekt svenska 28  20 

Uppstyltad, formell svenska 8  5  Utmärkt svenska 3  5 

Blankt     Blankt   2 
 

Mening 2 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ett språkbruk jag själv skulle 

kunna använda mig av                                       

14  20 

Ett språkbruk som används, 

men inte av mig                

9  15 

 42  28 

Förekommer bara i skriftspråk     3  7 

Ålderdomligt/ förekommer inte       7  3 

Blankt   2 
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3. Å då var du trollet och jag var prinsessan.  (barn som leker) 
Mening 3 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk  Mening 3 är: Svenska som 

modersmål 

 Svenska som andraspråk 

Mycket vardaglig svenska 32  30  Fel  14  21 

 16  14  Dålig svenska 28  21 

 16  20   20  17 

 5  7  Korrekt svenska 11  13 

Uppstyltad, formell svenska 6  3  Utmärkt svenska 2  2 

Blankt   1  Blankt   1 
 

Mening 3 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ett språkbruk jag själv skulle 

kunna använda mig av                                       

4  6 

Ett språkbruk som används, 

men inte av mig                

15  10 

 36  35 

Förekommer bara i skriftspråk     10  7 

    

Ålderdomligt/ förekommer 

inte       

10  15 

Blankt   2 

                                          

4. Hade du lust att gå på bio ikväll?  
Mening 4 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk  Mening 4 är: Svenska som 

modersmål 

 Svenska som andraspråk 

Mycket vardaglig svenska 37  34  Fel  3  17 

 25  22  Dålig svenska 8  20 

 8  12   29  17 

 4  4  Korrekt svenska 29  17 

Uppstyltad, formell svenska 1  3  Utmärkt svenska 6  2 

Blankt     Blankt   2 
 

Mening 4 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ett språkbruk jag själv skulle 

kunna använda mig av                                       

46  30 

Ett språkbruk som används, 

men inte av mig                

18  10 

 9  24 

Förekommer bara i skriftspråk     2  5 

Ålderdomligt/ förekommer 

inte       

0  4 

Blankt   2 
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5. Hade jag bara tillräckligt med pengar, skulle jag köpa den här bilen utan att tveka. 
Mening 5 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk  Mening 5 är: Svenska som 

modersmål 

 Svenska som andraspråk 

Mycket vardaglig svenska 30  29  Fel  1  4 

 30  21  Dålig svenska 8  18 

 8  11   26  28 

 5  6  Korrekt svenska 35  22 

Uppstyltad, formell svenska 2  5  Utmärkt svenska 5  3 

Blankt   3  Blankt    
 

 

Mening 5 är: 

 

Svenska som modersmål 

  

Svenska som andraspråk 

Ett språkbruk jag själv skulle 

kunna använda mig av                                       

47  37 

Ett språkbruk som används, 

men inte av mig                

16  17 

 10  18 

Förekommer bara i skriftspråk     0  0 

Ålderdomligt/ förekommer inte       2  1 

Blankt   2 

 
6. Och vad sa du nu då?  

Mening 6 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk  Mening 6 är: Svenska som 

modersmål 

 Svenska som andraspråk 

Mycket vardaglig svenska 29  35  Fel  4  14 

 23  11  Dålig svenska 18  18 

 17  18   23  20 

 6  5  Korrekt svenska 28  14 

Uppstyltad, formell svenska 0  5  Utmärkt svenska 2  5 

Blankt   1  Blankt   4 
 

Mening 6 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ett språkbruk jag själv skulle 

kunna använda mig av                                       

31  38 

Ett språkbruk som används, 

men inte av mig                

17  13 

 25  21 

Förekommer bara i skriftspråk     1  1 

Ålderdomligt/ förekommer inte       1  1 

Blankt   1 
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7. Vad var det du hette nu igen? 
Mening 7 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk  Mening 7 är: Svenska som 

modersmål 

 Svenska som andraspråk 

Mycket vardaglig svenska 46  43  Fel  8  17 

 17  13  Dålig svenska 8  11 

 10  13   26  14 

 1  2  Korrekt svenska 25  23 

Uppstyltad, formell svenska 1  3  Utmärkt svenska 8  8 

Blankt   1  Blankt   2 
 

Mening 7 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ett språkbruk jag själv skulle 

kunna använda mig av                                       

53  52 

Ett språkbruk som används, 

men inte av mig                

6  6 

 16  15 

Förekommer bara i skriftspråk     0  1 

Ålderdomligt/ förekommer inte       0  0 

Blankt    1 

 

8. Vad gott det här var! 
Mening 8 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk  Mening 8 är: Svenska som 

modersmål 

 Svenska som andraspråk 

Mycket vardaglig svenska 36  38  Fel  4  7 

 21  13  Dålig svenska 9  6 

 8  13   19  23 

 9  6  Korrekt svenska 36  27 

Uppstyltad, formell svenska 1  3  Utmärkt svenska 6  9 

Blankt   2  Blankt 1  3 
 

Mening 8 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ett språkbruk jag själv skulle 

kunna använda mig av                                       

56  37 

Ett språkbruk som används, 

men inte av mig                

11  13 

 7  19 

Förekommer bara i skriftspråk     1  1 

Ålderdomligt/ förekommer inte       0  1 

Blankt   4 
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9. Det blev 499 kronor tack. 
Mening 9 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk  Mening 9 är: Svenska som 

modersmål 

 Svenska som andraspråk 

Mycket vardaglig svenska 23  28  Fel  22  10 

 20  13  Dålig svenska 20  16 

 17  11   16  10 

 10  10  Korrekt svenska 14  22 

Uppstyltad, formell svenska 5  7  Utmärkt svenska 3  12 

Blankt   6  Blankt   5 
 

Mening 9 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ett språkbruk jag själv skulle 

kunna använda mig av                                       

17  35 

Ett språkbruk som används, 

men inte av mig                

13  8 

 30  21 

Förekommer bara i skriftspråk     3  1 

Ålderdomligt/ förekommer inte       12  3 

Blankt   7 

 

10. Om jag var i dina kläder, skulle jag nog handla annorlunda. 
Mening 10 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk  Mening 10 är: Svenska som 

modersmål 

 Svenska som andraspråk 

Mycket vardaglig svenska 15  19  Fel  4  10 

 18  17  Dålig svenska 9  10 

 20  21   25  24 

 10  8  Korrekt svenska 30  22 

Uppstyltad, formell svenska 12  8  Utmärkt svenska 7  5 

Blankt   2  Blankt   4 
 

Mening 10 är: Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ett språkbruk jag själv skulle 

kunna använda mig av                                       

25  15 

Ett språkbruk som används, 

men inte av mig                

16  15 

 21  25 

Förekommer bara i skriftspråk     6  10 

Ålderdomligt/ förekommer inte       7  6 

Blankt   4 
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Vad tror du? 

1. Är det vanligare att använda dåtidsformer (preteritum) i nutidssituationer bland ungdomar än bland äldre? 
 Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ja 

 

18  40 

Nej, det är lika vanligt 

 

47  22 

Nej, det är vanligare bland äldre 10  9 

Blankt   4 
 

2. Är det vanligare att använda dåtidsformer (preteritum) i nutidssituationer per telefon än i annan muntlig konversation? 
 Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ja 

 

21  29 

Nej, det är lika vanligt 

 

51  29 

Nej, det är vanligare i annat tal än per telefon 3  14 

Blankt   3 
 

3. Är det vanligare att använda dåtidsformer (preteritum) i nutidssituationer skriftligt än muntligt? 
 Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ja 

 

14  12 

Nej, det är lika vanligt 

 

16  28 

Nej, det är vanligare muntligt 45  29 

Blankt   6 
 

4. Är det vanligare att använda dåtidsformer (preteritum) i nutidssituationer i vardagligt tal än i mycket formell svenska? 
 Svenska som modersmål  Svenska som andraspråk 

Ja 

 

48  35 

Nej, det är lika vanligt 

 

15  20 

Nej, det är vanligare muntligt 12  15 

Blankt   5 
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5. Vilket är ditt modersmål? 
Modersmål  Antal  

Arabiska  17 

Kurdiska  16 

Persiska  3 

Ryska  3 

Armeniska  2 

Ungerska  2 

Kinesiska  2 

Franska  1 

Tagalog  1 

Luganda  1 

Svenska  1 (sic!) 

Blankt  38 

 11 personer uppger två modersmål (t.ex. kurdiska, arabiska), 1 person tre modersmål (persiska, arabiska och kurdiska) 

 

6. Hur ofta uppsakattar du att du använder svenska… 
 i skolan? i hemmet? på fritiden? 

Jätteofta  45 14 36 

Ganska ofta 18 36 25 

Sällan  11 19 8 

Aldrig   6 4 

Blankt  1  2 
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Bilaga 5: Intervju med handläggare på Språkrådet 
Ibland förekommer preteritumanvändning där mina elever i svenska som andraspråk lätt förväntar sig presens eller 

åtminstone något annat än preteritum.  

1) I telefondialoger (men även andra informella talsituationer) av typen: "Hej det var jag!" eller "Vad hade du på hjärtat idag 

då?" 

2) Barnens lekspråk, där preteritum ofta används inte bara för att återge leken för andra utan i själva leken, både som 

instruerande och direkt syftande på leken barnen precis håller på med. Min hypotes är att det rör sig om influenser från 

sagans språk som de är vana vid: saga = fantasi = lek. Kan det ligga något i det, månne? 

3) Distanspreteritum har jag hört är en term som förekommer. Vad innebär den rent konkret? 

4) I villkorlig satsfogning används ju preteritumsystemet flitigt, både i hypotetiska (...var... skulle göra...) och irreala fallet 

(...hade varit...skulle ha gjort...), men har det något samband med ovanstående? 

Jag vet inte var jag ska hitta lämplig litteratur, men för mina elever t.ex. kan jag inte hänvisa till Mål-grammatiken, för där 

hittar jag inget som stämmer in direkt på problemet. 
 

 

Svar från handläggaren Erika  Lyly vid Språkrådet, 19 jan 2012 

 

Hej! 

Jag måste börja med att be väldigt mycket om ursäkt för att vi dröjt med svaret. Det går alltid att skylla på att vi är för få som 

besvarar språkfrågor, för det är faktiskt så. Men när det gäller dina frågor är huvudorsaken till dröjsmålet den att dina frågor 

är svåra att besvara. Det är frågor som du har svårt att ge svar på och du är inte ensam om det. Det gäller de flesta. Det har 

skrivits en del om svenskans tempussystem, men inte lättillgängligt, och i alla fall inte på ett sätt som elever kan ta till sig. 

Det finns ett omfattande avsnitt i Akademigrammatiken. Det finns några avhandlingar. Dem hittar man om man söker på 

"tempus" i Libris. Efter "tempus" ska man klicka enligt följande: 1. Svenska, 2. Avhandlingar. Den enda bok som jag 

verkligen kan rekommendera är en bok som du förmodligen haft på grammatikkursen i svenska som andraspråk. Det är 

boken "Ordföljd, Tempus, Bestämdhet" skriven av Lars-Johan Ekerot. Kapitel 6 handlar om tempus. Det är ett innehållsrikt 

kapitel som också innehåller en del svar på dina frågor. Ekerots bok bygger på föreläsningar som han haft i ämnet svenska 

som andraspråk. Det är egentligen först när man varit tvungen att se på svenskans tempussystem utifrån, i ett 

andraspråksperspektiv, som man har upplevt behovet att få en sammanhängande beskrivning av hur vi använder tidsformerna 

i svenska. I ett rent svenskt perspektiv kommer man inte att tänka på problemen med hur svenskans tempusformer används. 

 

Det här svaret kommer, som sagt, för sent, men det kan med tanke på framtida elever med tempusproblem ändå vara skäl att 

försöka sammanfatta var vi vet om det som du har frågat om. 

 

FRÅGA 1: I telefondialoger (men även andra informella talsituationer) av typen: "Hej det var jag!" eller "Vad hade du på 

hjärtat idag då?" 

 

SVAR: Den här tempusanvändningen kallas "modifierande tempus" i Akademigrammatiken. Jag har fått frågan tidigare och 

skrev då ett svar som jag kopierat in här. Så här skrev jag då: 

 

Det är en mycket intressant fråga som du undrar över, varför man använder imperfekt när man betydelsemässigt borde 

använda en nutidsform, d.v.s. presens. De exempel du ger är typiska för den här speciella tempusanvändningen som i "Vilket 

fint väder det var idag!" och i "Ursäkta, vad var det du hette?". 

 

Exemplen ovan är ju helt idiomatiska, vilket betyder att den här speciella tempusanvändningen är helt etablerad i det svenska 

språksystemet. Den finns också beskriven, och går då under beteckningen "modifierande preteritum". Preteritum är den term 

som vi använder numera i stället för imperfekt. Preteritum är en adekvatare term. Ordet imperfekt betyder egentligen 

'ofullbordad'. Jag återvänder till termen "modifierande preteritum". Ordet "modifiera" betyder 'förändra'. Här är det alltså 

fråga om en preteritumform med förändrad betydelse. Den betydelsemässiga tolkningen är nutid även om formen är en 

konventionell dåtidsform. 

 

Genom modifierande tempus sker ett förvandlingsnummer. Man får fram en nyans som man inte får fram med presens. Det 

blir ett yttrande som frånsett grundbetydelserna också innehåller en värdering eller en gest av artighet. Formen "var" i 

exemplet "Vilket fint väder det var idag!" ger repliken en subjektiv touche. Talaren signalerar personlig värdering, att 

han/hon subjektivt, emotionellt tycker att vädret är fint. Formerna "var" och ”hette” i ditt andra exempel "Ursäkta, vad var det 

du hette?" signalerar artighet. Om man i stället skulle säga "Ursäkta, vad är det du heter?" låter det mer som en replik i ett 

förhör. Genom att använda preteritum här lindar man in informationen och gör den angenämare, d.v.s. artigare. Modifierande 

preteritum är en tempusform som framför allt är talspråklig. 

 

Så här långt det svar som jag skrev för ett tag sedan när jag fick samma fråga. Det gäller också för dina telefondialoger. Ordet 

artighet behöver man inte uppfatta som en högtidlig företeelse. I det här fallet rör det sig framför allt om ett tempusval som 

gör att repliken inte blir burdus eller alltför rakt på sak. I en privat dialog vill man "linda in", som jag skriver. Man vill 

markera lätthet. Vi pratar, men vi är inte så allvarliga. 

 

Du känner säkert till att vi har en Frågelåda på vår hemsida. Vi har där också en post om modifierande tempus. Skriv 

"tempus" i sökrutan så får du fram posten om modifierande tempus. 
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FRÅGA 2: 2) Barnens lekspråk, där preteritum ofta används inte bara för att återge leken för andra utan i själva leken, både 

som instruerande och direkt syftande på leken barnen precis håller på med. Min hypotes är att det rör sig om influenser från 

sagans språk som de är vana vid: saga = fantasi = lek. Kan det ligga något i det, månne? 

 

SVAR: Fallet med tempusanvändningen i barnens lekspråk är ett intressant fall. Jag har letat efter forskning om detta, men 

inte hittat någonting i de böcker som vi har här. Vi flyttade i oktober och biblioteket kom i oordning i samband med flytten. 

Det finns en barnspråksforskare som heter Sven Strömqvist. Jag vet att vi har haft ett par böcker av honom, men de är 

försvunna nu. En annan språkvetare som har skrivit om tempus i barnspråk är Lisa Christensen. Om du har ett behov att 

komma vidare kan du söka på de här författarna i Libris. Där framgår också var man kan få tag på böckerna. 

 

Barn använder preteritum när de leker. Det kan låta så här när två barn leker prinsessor och klär ut sig i prinsessklänningar: – 

Vi va (=var) prinsessor och du ville ha den här klänningen och jag ville ha den här klänningen (de klär på sig klänningarna 

och dansar). Leken är en berättelse som de spelar upp, kan man kanske säga. I Svenska Akademiens grammatik, som jag 

kallade Akademigrammatiken ovan, finns det på s. 280 i del 4 ett avsnitt med rubriken "Hypotesfallet". Det står ingenting i 

avsnittet om hur barn gör när de leker fram sina berättelser. Det är bara vuxenspråket som beskrivs, men det kan finnas ett 

samband. Hypotesfallet illustreras med exempel som "Föreställ dig att du {var/vore/hade varit} en kurdisk flykting" och "Nu 

ska du tänka dig att din bror {var/vore} hos dig i rummet". Här är det möjligt att använda preteritum även om andra former 

också är tänkbara. När barnen leker spelar de upp en fantasi, en föreställning. De vet att leken inte är reell. 

 

FRÅGA 3: Distanspreteritum har jag hört är en term som förekommer. Vad innebär den rent konkret? 

 

SVAR: Jag har aldrig själv stött på termen "distanspreteritum" och har också nu sett att den svenska termen distanspreteritum 

inte används. Däremot finns en tempusform av det slaget t.ex. i italienskan. Den heter på italienska "passato remoto" och är 

en tempusform för avlägset förfluten tid. Det finns i relation till den en annan tempusform som heter "passato prossimo", med 

vilken man uttrycker en förfluten tid i närtid. Den här distinktionen mellan en avlägset förfluten tid och en förfluten tid i 

närtid uttrycks på olika sätt i olika språk. På svenska måste man precisera med tidsadverbial. Prepositioner i tidsuttryck kan 

också vara markörer för detta, t.ex. "i julas" kan inte vara någon annan jul än den jul som ligger närmast i tiden. 

 

FRÅGA 4: I villkorlig satsfogning används ju preteritumsystemet flitigt, både i det hypotetiska (...var... skulle göra...) och 

irreala fallet (...hade varit...skulle ha gjort...), men har det något samband med ovanstående? 
 

SVAR: Jag är inte helt säkert att jag förstått frågan. Vad jag kan se har den här frågan ett uppenbart samband med fråga 2, 

den om barns preteritumanvändning i leken. Både det hypotetiska fallet och det irreala fallet är bortom den faktiska realiteten. 

Detta bortom markerar man med en tempusförskjutning och använder preteritumformen. 

 

Litteratur av intresse har jag nämnt i svaren ovan. Det finns för lite samlat och för lite skrivet i en form som är läsbar för 

andra än för specialister. Här behöver göras en insats, men det hör till de svårare delarna av grammatiken, vilket kanske 

förklarar bristen på litteratur. 

 

Vänlig hälsning   

 

Erika Lyly, språkvårdare 


