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Sammandrag 

Denna studie syftar till att jämföra behärskning av attributiv kongruens i nominalfraser i 

plural och nominalfraser med genitivattribut utifrån andraspråksinlärares två skriftliga 

produktioner. I undersökningen har 20 vuxna inlärare av svenska på sfi kurs D 

medverkat genom att skriva en lucktest och en uppsats samt en grammatikenkät. I 

grammatikenkäten framkommer informanternas metalingvistiska kompetens, det vill 

säga deras explicita hänvisningar till de grammatiska reglerna av de analyserade 

strukturerna. Vissa faktorer som daglig exponering av svenska och motivation kan 

påverka inlärning av ett andraspråk och detta har även beaktats i denna studie.  

Genom en jämförande analys på de två strukturerna visar studien att antalet förekomster 

av attributiv kongruens beträffande pluralformer är högre än vid genitivkonstruktioner i 

de två skriftliga produktionerna, lucktesten och uppsatsen. Informanterna verkar därmed 

ha goda grammatiska kunskaper angående pluralkongruens, men sämre kännedom om 

genitivkongruens, med några få undantag som även anger korrekta hänvisningar till 

genitivkongruens. Enligt denna undersökning har daglig exponeringstid av svenska 

utanför skolans domäner inte inverkat på informanternas behärskning av samtliga 

strukturer i deras skriftliga produktioner. Ett faktum är också att de flesta informanter 

visar hög motivation för att lära sig mer svensk grammatik.  

 

Nyckelord 
Adjektiv, Adjektivkongruens, Andraspråksinlärning, Explicit kunskap, 

Genitivkonstruktion, Implicit kunskap, Numeruskongruens, Processbarhetsteorin 

 

Tack 
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1 Inledning 

Vad är ett adjektiv? Vad är kongruens? Vad är plural? Vad är genitiv? Alla dessa frågor 

möter andraspråkselever när de ska börja lära sig det svenska språket vilket indikerar att 

det inte blir lätt att behärska och använda sig av dessa olika begrepp som utformar 

grammatiken för att fullt ut kunna förstå hur andraspråket är uppbyggt. Lindberg 

nämner i sin artikel ”Myter om tvåspråkighet” (2002:24) en utsaga av Goethe som 

lyder: ”Att den som inte känner ett enda främmande språk inte heller känner sitt 

modersmål”. Inlärningen av ett andraspråk utmanar oss människor, vårt sätt att tänka 

förändras och därvidlag höjs medvetenheten om det egna modersmålet men även 

andraspråket. Man börjar inse egenskaper av sitt eget språk som aldrig har upptäckts 

tidigare och följden blir att man kommer nära sitt eget modersmål. Grammatiska 

kunskaper blir därför ett användbart verktyg i inlärningsprocessen och kommer så 

småningom att bygga broar för att hjälpa elever att ta itu med sitt lärande av 

andraspråket. 

Denna studie undersöker attributiva adjektiv, med fokus på nominalfraser i plural och 

nominalfraser med genitivattribut ur ett andraspråksperspektiv. Mot den bakgrunden är 

det väl känt att beträffande grammatiska företeelser ökar svårighetsgraden med ett antal 

variabler som andraspråkselever måste beakta för att en given form ska tillämpas 

korrekt. Dessutom bör man lära sig dessa krävande, krångliga och komplicerade 

grammatiska begrepp för att på så sätt underlätta inlärandet av det nya språket. 

Exempelvis är genitivkonstruktion en sådan form som kräver att man ”kalkylerar 

ordentligt”, som i matematik, för att inte missa några avgörande variabler. Ett tydligt 

exempel av genitivkonstruktion är nominalfrasen ”Kalles röda bil”. Elever måste känna 

till att ”Kalles” är ett substantiv i genitiv (genitivattribut) vilket innebär att adjektivet, i 

detta fall ”röda”, som följer efter genitivattributet ”Kalles” står i bestämd form med 

suffixet a (svag adjektivböjning), trots att huvudordet ”bil” står i obestämd form. Detta 

är bara en uppenbar illustration av de grammatiska vinklar som en andraspråkselev 

måste vara medveten om, processa och reflektera över. Därmed är genitivkonstruktion 

som en matematisk ekvation vilken kräver problemlösning och mycket ansträngning av 

andraspråksinlärare, till skillnad från en avancerad inlärare som redan har automatiserat 

dessa grammatiska regler, vilket visar att inlärningsprocessen är mödan värd.  
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Det finns påtagliga paralleller mellan språkundervisning om grammatik och 

matematikundervisning. De har nämligen en gemensam nämnare vid utbildning i 

skolans värld. Dessa två kunskapsområden är mycket viktiga och bör behandlas lika. 

Norén & Ramsfeldt (2010:219) understryker att ”Lärande i matematik är starkt knutet 

till kommunikation, språk och språkutveckling”. Därför kan eleverna och särskilt 

andraspråkselever ha svårare att lära sig matematik utan att besitta kunskaper om det 

nya språket som grammatiken med fördel kan tillföra (Norén & Ramsfeldt 2010:219). 

Det är av betydelse att inte underskatta grammatikundervisningens roll, gentemot 

matematikundervisningens status i skolvärlden. 

Den här studien vill bidra till att öka förståelsen för genitivkonstruktionens svåra 

tillägnande för andraspråkselever. Dessutom är studiens implicita syfte att kunna 

utvidga intresse och kunskaper om denna grammatiska konstruktion för framtida 

forskning.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Med bakgrund i att grammatik är en central beståndsdel av inlärarens språkutveckling är 

det nödvändigt med djupare kunskap om hur olika grammatiska strukturer tillämpas. 

Mitt syfte med undersökningen är att jämföra behärskningen av kongruens av attributiva 

adjektiv i svenska nominalfraser i plural och nominalfraser med genitivattribut, genom 

att elicitera informanters explicita kunskap (procedurell) och implicita kunskap 

(deklarativ). Dessa två grammatiska strukturer i attributiva adjektiv är av intresse 

eftersom de å ena sidan har en gemensam form, fastän de å andra sidan har olika 

funktioner. En gemensam form innebär att adjektiven slutar på suffixet a (bestämd 

form), medan olika funktioner medför att adjektiven står i bestämd form, både för 

nominalfraser i plural och för nominalfraser med genitivattribut. Avsikten är även att 

undersöka om dessa skillnader beror på vissa faktorer som (1) grad av medvetenhet om 

de ovannämnda grammatiska regler, (2) vilken motivation inlärarna har för att fortsätta 

lära sig mer svensk grammatik och (3) inlärares dagliga språkanvändning utanför 

skolan. Frågeställningarna blir följande: 

 Förekommer kongruens i lika hög grad vid nominalfraser med genitivattribut 

som vid nominalfraser i plural gällande attributiva adjektiv? 
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 Finns skillnader i antalet förekomster av kongruens mellan procedurell skriftlig 

produktion och deklarativ skriftlig produktion beträffande attributiva adjektiv 

vid dessa två konstruktioner? 

 Vilken påverkan har faktorer som (1) metalingvistisk kompetens av de 

undersökta grammatiska regler, (2) motivation för inlärning och (3) daglig 

språkanvändning utanför skolmiljön för en korrekt tillämpning av strukturerna.  

Min hypotes är att det finns flest antal förekomster av kongruens vid nominalfraser i 

plural än vid nominalfraser med genitivattribut i andraspråksinlärares skriftliga 

produktion. Anledningen är att andraspråksinläraren först lär sig pluralformer och efter 

en längre tid tillägnar sig genitivkonstruktioner. Studier av olika typer av nominalfraser 

har visat att pluralformerna av obestämda och bestämda nominalfraser lärs in tidigare än 

genitivkonstruktioner (Mansouri & Håkansson 2007:102). En orsak till att det skulle 

vara svårare för andraspråksinläraren att lära sig adjektivböjning vid genitivkonstruktion 

är att antalet variabler ökar, nämligen då adjektivet efter ett genitivattribut böjs ”svagt” 

och får suffixet a samt att huvudordet i nominalfrasen står i obestämd form – fastän det 

är bestämt i semantisk bemärkelse.  

1.2 Disposition  

Studien omfattar sex kapitel. Inledningen består av en introduktion av ämnet, syfte och 

frågeställningar. Kapitel två inleds med en presentation av teoretisk bakgrund, där det 

först introduceras begreppsförklaringar, därefter beskrivs andraspråksteorier, sedan 

redovisas för forskning om attributiva adjektiv och till slut skrivs en kort presentation av 

icke-språkliga faktorer vid andraspråksinlärning. I kapitel tre ges en beskrivning av 

undersökningsmetod och material. I kapitel fyra presenteras undersökningsresultat i 

tabellform med sina respektive kommentarer. Slutligen redogörs i kapitel fem för en 

sammanfattande diskussion av undersökningsresultat och åtföljs av en avslutning i 

kapitel sex. 

 

2 Bakgrund 

Detta kapitel beskriver de grammatiska begrepp som är väsentliga för studien. Därefter 

presenteras teorier och forskning om andraspråksutveckling där inlärning av attributiv 

kongruens behandlats. Sedan följer en kort översikt av de icke-språkliga faktorer vid 

andraspråksinlärning som studien undersöker.  
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2.1 Definition av relevanta begrepp 

I detta avsnitt presenteras en genomgång av de grammatiska begrepp som är relevanta 

för den här studien.  

2.1.1 Adjektivkongruens 

Adjektiv är en ordklass som betecknar egenskaper eller tillstånd och anses ge liv åt en 

text genom ett målande språk, till exempel god, vacker, liten, gammal, glad, varm, 

duktig, listan är oändlig. Ett adjektiv i svenskan kongruensböjs efter ett substantiv eller 

pronomen och kan kongruera predikativt eller attributivt. Adjektivkongruens innebär att 

det markeras via böjningen då ett ord hör samman med ett annat, det vill säga 

”samstämmighet”, ”överensstämmelse” (Viberg et al. 1986:117). Predikativet 

kongruerar i både numerus och genus med satsens subjekt (jfr tabell 2 i avsnitt 2.2.2), 

alltså huvudordet i nominalfrasen som det bestämmer eller beskriver, och följer efter 

vissa verb som vara, bliva, heta, kallas, synas, förefalla, tyckas och verka (huset är fint). 

Adjektiv kan även fungera som attribut (attributivt) och stå framför det beskrivna 

substantivet (Bolander 2001:103). När substantivet står tillsammans med ett attribut 

formar de tillsammans en ordgrupp som kallas nominalfras (NP, eng. noun phrase) 

(Viberg et al. 1986:117). Attributiva adjektiv i svenskan kongruerar med substantivets 

genus (utrum och neutrum), numerus (singular och plural) och species (obestämd och 

bestämd), vilket innebär att adjektivets ändelse anpassas efter substantivet. Nedan följer 

exempel på attributiva adjektiv som böjs beroende på genus, numerus och species hos 

huvudordet:  

 

(1) En gul båt utrum, singular obestämd NP  Den gula båten utrum, singular bestämd           

NP 

    Två gula båtar utrum, plural obestämd NP  De gula båtarna utrum, plural bestämd    

NP  

(2) Ett sött barn neutrum, singular obestämd NP  Det söta barnet neutrum, singular   

bestämd NP 

     Två söta barn neutrum, plural obestämd NP  De söta barnen neutrum, plural 

bestämd NP 

 

Inom attributiv kongruens har svenskan utöver en annan grammatisk kategori, nämligen 

en nominalfras där det substantiviska huvudordet har ett genitivattribut som 
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överensstämmer med adjektivet (Kalles röda bil). Ett genitivattribut medför att 

adjektivets böjning blir svag och därför slutar på suffixet a (Josefsson 2009:72). 

2.1.2 Kongruens vid numerus 

Numeruskongruens innebär att ett substantiv eller ett pronomen står antingen i 

singularis eller i pluralis, vilket medför att adjektivet böjs efter huvudordet (Viberg et al. 

1986:122). Å ena sidan om substantivet eller pronominet står i singularform innebär det 

att adjektivet får en obestämd form, alltså adjektivet slutar inte med suffixet a. Å andra 

sidan om substantivet eller pronominet står i pluralis medför det att adjektivet får en 

bestämd struktur, så att adjektivet slutar på suffixet a (Axelsson 1994:109). Den 

sistnämnda strukturen kallas även för svag böjning (Josefsson 2009:72). Här fördjupar 

jag mig inte mer i de andra böjningskategorierna eftersom dessa inte är av betydelse i 

denna studie. En presentation av nominalfraser med fokus på numeruskongruens 

framgår nedan: 

(3) En fin- flicka  utrum, singular obestämd NP 

     Två fin-a flickor  utrum, plural bestämd NP 

(4) Ett fin-t barn  neutrum, singular obestämd NP 

     Två fin-a barn  neutrum, plural bestämd NP 

 

2.1.3 Kongruens vid genitivkonstruktioner 

Med kasus avses en morfosyntaktisk indelningsgrupp hos en nominalfras. Det svenska 

språket har endast två kasus, nominativ och genitiv (Källström 2012:84). En 

genitivform (ägandeform) av substantivet innebär att man lägger suffixet s till 

grundformen (Kalles bil) eller också används ett possessivt pronomen (hans bil). Efter 

ett genitivattribut böjs adjektivet ”svagt” och det får då suffixet a. Denna konstruktion 

uppfattas som bestämd trots att det inte finns någon bestämd artikel (den, det, de) 

(Viberg et al. 1986:129).  

En sammanställning av svenskans två kasus framgår av nedanstående tabell. Som 

tidigare nämnts är kasus en grammatisk kategori för nomen, som markerar dess funktion 

i satsen. Ett visst substantiv eller pronomen i en nominalfras står i ett visst 
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bestämningsförhållande, särskilt ett ägandeförhållande, till ett annat ord som ordet i 

genitiv utgör en bestämning (attribut) till.  

Tabell 1  Sevenskans två kasus, nominativ och genitiv av substantiv 

Böjningar av 

kasus        
Singular Plural 

Utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd 

Nominativ flicka flickan flickor flickorna 

Genitiv flickas flickans flickors flickornas 

Böjningar av  

kasus  
Singular Plural 

Neutrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd 

Nominativ barn barnet barn barnen 

Genitiv barns barnets barns barnens 

 

2.2 Teorier om andraspråksutveckling  

Språkinlärning är en komplex process som kräver stor möda av andraspråksinlärare för 

att grammatiska strukturer i det nya språket ska anses inlärda. Ett antal studier har 

därför lagt stor vikt vid de grammatiska utvecklingsstadier som kan sägas ange vägen 

till att uppnå denna behärskning av målspråket (Flyman Mattsson & Håkansson 

2010:10). Det är av betydelse att ge en inblick över teorier som förklarar 

inlärningsprocessen och som är mest relevanta för denna studie.  

2.2.1 Interimspråk 

Alltsedan den moderna andraspråksforskningen inleddes i slutet av 1960-talet kom 

kognitiva inlärningsteorier att dominera forskningsområdet som en reaktion mot 

behaviorismen. Det blev mycket relevant för det kognitiva perspektivet att få en annan 

syn på modermålets roll samt att upptäcka och tydliggöra de kognitiva processer som 

utvecklas vid språkinlärningen, där individen står i centrum som en aktiv aktör av sitt 

eget processande av det nya språket (Abrahamsson 2009:21).  

Detta nya språk som också benämns med begreppet målspråk (eng. target language) 

bygger på olika strukturer som inläraren ska tillägna sig. Under inlärningens gång 

använder inläraren sin egen version av målspråket på väg till en behärskning av det. 

Inlärarens egen vervion av målspråket kallas för inlärarspråk eller interimspråk (eng. 
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interlanguage) efter Selinkers benämning (1972, 1992) och karakteriseras av att vara 

enklare, instabilt och mycket dynamiskt (Abrahamsson 2009:14). Utifrån detta 

kognitiva perspektiv ses därmed inlärarens språkliga produktion, egen utveckling och 

den följande behärskningen som en summa av olika faktorer såsom påverkan från 

modersmål och andra mentala processer. Selinker (1972) identifierade fem centrala 

processer som utformar interimspråket: (1) transfer från förstaspråket, (2) transfer från 

undervisning, (3) inlärningsstrategier, där man exempelvis förenklar målspråkets 

system, (4) kommunikationsstrategier, som till exempel ett sätt att undgå brister som 

inläraren besitter och (5) övergeneralisering av målspråksformer.  

Interimspråk täcker både det språk som befinner sig i början av inlärningsprocessen och 

det språk som är väl utvecklat och befinner sig mycket nära målspråket. Detta bekräftar 

hypotesen om olika approximativa system, där varje system successivt närmar sig 

målspråket. Detta tyder på två tydliga implikationer av interimspråk, dels inlärarens 

språksystem som utvecklas stegvis, dels ett utvecklingskontinuum av språksystem som 

övertar varandra över tiden. På så sätt betonas ett dynamiskt perspektiv i 

interimspråksteorin (jfr Hammarberg 2004:28, Abrahamsson 2009:42). 

Närmare beskrivet ses interimspråk som ett språk med många olika system beroende på 

var i inlärningsprocessen andraspråksinläraren befinner sig, det innehåller mentala 

regler och variationer, precis som andra språk. I det avseendet kunde man skriva en 

grammatik för varje interimspråk på samma sätt som för exempelvis svenska eller 

engelska. Detta språksystem som utvecklas genom inlärningssekvenser övertar varandra 

mot behärskning av målspråket. Inläraren är en aktiv aktör i processen och bygger 

stegvis upp sitt språk genom egna hypoteser om målspråksreglerna. Hypotestestning är 

avsedd, liksom vid förstaspråksinlärning, för omformuleringar och inläraren reviderar 

kontinuerligt hypoteserna beroende på nytt inflöde från omgivningen. Det vill säga nytt 

inflöde i form av nya kunskaper präglar otvivelaktigt inlärarens språkutveckling. Detta 

leder till olika utvecklingsstadier med övergångsvisa strukturer av interimspråket i 

vilket det finns stor variation mellan korrekta och felaktiga strukturer på väg till 

målspråket (Hammarberg 2004:28ff.).  

2.2.2 Processbarhetsteorin 

Efter interimspråksteorin som kom i slutet av 1960-talet blev det vanligt att sätta fokus 

på inlärningsprocess och inlärningsordningar. Den nya inriktningen på forskning om 
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andraspråksinlärning präglade kommande teorier. Processbarhetsteorin (eng. 

Processability Theory – PT) har utvecklats som en kognitiv teori som förespråkar en gradvis 

inlärningsordning av strukturer i ett andraspråk. Teorin bygger på Levelts modell (1989) 

om en bestämd inlärningsordning hos språkprocessandet och grundades av Pienemann 

genom ZISA-projektet, i vilket det genomfördes en undersökning av 

andraspråksutveckling av tyska. Pienemanns syfte var att identifiera och förklara 

grammatiska inlärningsordningar som karakteriserar av inlärningsprocessen av ett 

andraspråk (Pienemann 1998:73ff.). Teorin härstammar från undersökning av muntlig 

produktion men under de senaste åren har PT-teorin används inom forskning av såväl 

skriftlig produktion (Norrby & Håkansson 2007) som muntligt material (Glahn et al. 

2001).  

Processbarhetsteorin bygger på idén om en universell och implikationell processhierarki 

i vilken processas en nivå i sänder och ingen nivå kan hoppas över. En universell 

hierarki innebär att den eftersträvar att kunna överföras till alla språk men det blir 

givetvis beroende av målspråket (Pienemann 1998:6). Pienemann fastställde att 

inläraren processar successivt varje nivå och när en struktur på en viss nivå är 

automatiserad börjar denne att processa nästa nivå med dess strukturer. Det medför att 

inläraren bara har kapacitet att processa ett steg i taget och denne i sin språkproduktion 

använder de färdigprocessade strukturerna med skiftande grad av korrekthet innan en 

fullständig automatisering sker, alltså en implikationell hierarki där högre stadier inte är 

åtkomliga förrän lägre stadier är processade (jfr Pienemann 1998:1, Pienemann & 

Keler 2011:27). Utvecklingen sker parallellt mellan morfologisk och syntaktisk 

information och språket blir gradvis mer nyanserat. Inläraren går i sin språkutveckling 

igenom tre oumbärliga steg, processning, automatisering och variation inom varje 

stadium (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:19).  

För att kunna bedöma på vilket stadium i hierarkin inläraren befinner sig använder 

processbarhetsteorin särskilda kriterier. Först måste det ske någon form av elicitering av 

språkproduktion för att sedan kunna göra en bedömning. Kriterierna utgår inte från 

”rätta” eller ”felaktiga” grammatiska konstruktioner utan man använder ”the emergence 

criterion”, vilket betyder att första förekomsten av en struktur innebär att inläraren har 

börjat att processa den (Pienemann & Keler 2011:53). Förekomstkriteriet är inte enkelt 

att tillämpa eftersom man också måste uppmärksamma helfrasinlärning, speciellt på 

lägre utvecklingsstadier, vilket försvårar bedömningen. Med andra ord bör inläraren 
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använda strukturen med varierande korrekthet och dessutom i olika kontexter för att 

man ska kunna utesluta att det handlar om en helfras. Fel i en struktur är betydelsefull 

men antyder inte att inläraren inte klarar av den utan att den är på väg att processas för 

att kunna gå vidare till högre stadier i en pågående utveckling. Enligt 

processbarhetsteorin är det mest relevant att bedöma hur långt inläraren har utvecklats i 

sitt processande av de olika PT-nivåerna ur ett utvecklingsperspektiv (Norrby & 

Håkansson 2007:82). 

I svenskan beskrivs fem processbarhetsnivåer där varje stadium anknyts till 

morfologiska och syntaktiska strukturer. Nedanstående tabell åskådliggör de fem olika 

utvecklingsnivåerna för svenska enligt processbarhetsteorin (Flyman Mattsson & 

Håkansson 2010:16). 

Tabell 2  Utvecklingsstadierna i processbarhetsteorin  

Nivå Morfologi Syntax 

 

5.  Grammatisk information 

mellan satser 

Skillnad huvudsats/bisats 

 

 Inte inversion i indirekt fråga  

jag undrar om de kommer 

 

Negation före verb i bisats 

vi kan åka själva om de inte 

kommer 

4.  Grammatisk information 

inom satser, mellan fraser 

 

Kongruens (predikativ) 

bilarna är röda 

Inversion i satser med 

framförställt adverb  

(verbet alltid på andra plats) 

nu läser jag 

3.  Grammatisk information 

inom fraser, frasmorfologi 

 

Kongruens  (attributiv) 

en röd bil 

flera röda bilar 

ADV  subjekt före verb 

nu jag läser 

2.  Ordklass lexikal morfologi 

 

Plural, bestämdhet, presens, 

preteritum, etc. 

bil-ar, bil-en 

titt-ar, titta-de 

Kanonisk ordföljd (oftast 

subjekt före verb) 

jag läser 

1.  “Ord” Oböjda former Enstaka konstituenter 

 

Den nästföljande beskrivningen av de olika stadier som kännetecknas av 

processbarhetsteorin för svenska baseras på Norrby & Håkansson (2007:82–96). 

Den första PT-nivån innebär att inläraren börjar använda invarianta former av ord som 

en helhet innan denne tillägnar sig grammatiken. Det första steget till 
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grammatiktillägnande är alltså att upptäcka och utveckla ord utan grammatiska 

böjningar.  

Den andra PT-nivån medför att inläraren kan processa ordklasser genom att böja 

bestämdhet och pluralformer av substantiv samt enkla tempus av verb. Inom syntax 

använder inläraren en kanonisk ordföljd (SVO) och negationen placeras före finita 

verbet vilket visar att inläraren inte helt behärskar ordföljden för huvudsatser. Dock kan 

negationen börja placeras efter hjälpverb i huvudsatser, vilket är korrekt enligt 

målspråket.  

Den tredje PT-nivån är av störst intresse, eftersom de studerade konstruktionerna, 

pluralform och genitivkonstruktion processas i detta stadium. Den nivån kännetecknas 

av kongruensmorfologi inom frasen, så kallat frasmorfologi. Det innebär att inläraren 

kan processa grammatisk information inom samma fras då denne börjar hantera 

kongruens mellan två ord inom nominalfraser och verbfraser. Grammatiska markeringar 

mellan orden i frasen används för att utmärka överensstämmelse eller kongruens mellan 

dem. Attributiv kongruens betecknar därmed att artiklar, adjektiv och substantiv 

markerar kongruens i samma fras, alltså numerus (singular eller plural) och genus (en 

eller ett). På det sättet blir det märkbart att orden kopplas ihop genom samma genus (en 

rödbil, ett rött hus) och numerus (ett rött hus, två röda husAndraspråksinläraren 

lär sig vanligtvis numerus först och efter en längre tid börjar denne processa genus. 

Denna inlärningsordning beror på att genus är lexikalt betingat vilket innebär att 

inläraren måste lära sig genus för varje enskilt ord. Inläraren använder en rak ordföljd 

trots att adverb placeras i fundamentet, alltså topikalisering (spetsställning av en satsdel) 

behärskas inte. Dock placerar denne negationen på rätt plats vid huvudsatser enligt 

målspråksnormen. Pienemann (1998:184) framhåller att inom nominalfraser kan 

substantiv och adjektiv även kongrueras med genitiv. Detta betyder att genitiv tillhör 

detta stadium, frasmorfologi.  

Den fjärde PT-nivån innebär behärskning av kongruens inom satsen. Det medför att 

inläraren processar grammatisk information mellan fraser och även inom satser, 

nämligen predikativ kongruens. På den här nivån ska inläraren kunna processa omvänd 

ordföljd, fastän denne även använder inversion i bisats, vilket inte är målspråksenligt. 

Negationen är korrekt placerad vid huvudsatser men är fortfarande inkorrekt i bisatser. 
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Den femte PT-nivån medför att inläraren kan hantera grammatisk information mellan 

satser och därför kan differentiera mellan huvudsatser och bisatser. Detta är en 

utgångspunkt för användning av indirekta frågor, struktur som har rak ordföljd, i 

motsats till direkta frågor i huvudsatser. En annan utgångspunkt för distinktionen 

mellan olika typer av satser är att kunna placera negationen på rätt plats, såväl i 

huvudsatser som i bisatser. Detta stadium på svenska handlar bara om syntaktisk 

information medan det saknas morfologisk motsvarighet.  

2.2.3 Explicit och implicit kunskap 

En annan kognitiv teori om andraspråksinlärning är monitormodellen av Krashen (1981, 

1982), vilken, liksom interimspråksteorin är baserad på en mentalistisk uppfattning om 

språkinlärning. Monitormodellen bygger på fem olika hypoteser om hur andraspråk 

tillägnas, lagras och utvecklas av inläraren i sin språkproduktion. De fem hypoteserna 

är: (1) hypotesen om tillägnande och inlärning, (2) monitorhypotesen, (3) hypotesen om 

inlärningsordning, (4) inflödeshypotesen och (5) hypotesen om det affektiva filtret 

(Krashen 1982). Teorin har haft mycket inflytande inom andraspråksundervisning, där 

det betonas att skapa en gynnsam klassrumsmiljö som karakteriseras av informell och 

naturlig inlärning, med hjälp av en riklig tillgång till språkligt inflöde (Abrahamsson 

2009:117).  

Krashens teori lägger stor vikt vid explicit och implicit kunskap. Enligt Krashen finns 

det två skilda typer av språkinlärning, tillägnande (eng. acquisition) och inlärning (eng. 

learning). Med tillägnande menas den omedvetna språkinlärningen som kommer ifrån 

äkta kommunikation, vilken anses vara den naturliga vägen att utveckla såväl implicit 

kunskap som inlärarens språkliga kompetens. Det sättet att tillägna sig språket medför 

att man får en uppfattning av språkets korrekthet. Med inlärning åsyftas den typen av 

medveten och explicit kunskap som bildas genom formell språkundervisning. Vid den 

undervisningsformen bör läraren använda språkliga konstruktioner som ligger på en 

nivå strax över inlärarens egen nivå för att främja en optimal input (i+1) och läraren bör 

även förklara vid felaktiga konstruktioner som inläraren kan framföra. Enligt hypotesen 

blir denna kunskap enbart en regelkunskap om hur språket är uppbyggt och är bara 

användbar vid grammatikprov (Krashen 1981, 1982). 

Krashen anser att båda begreppen acquisition och learning är nära besläktade med 

varandra. Alla människor har erfarenhet av tillägnande i och med att alla har lärt sig sitt 
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förstaspråk medan inlärning sker i skolsammanhang, vilket visar en gradvis övergång 

från tillägnande till inlärning. Enligt Krashen utvecklas andraspråksinläraren efter en 

naturlig inlärningsordning, i vilken inläraren lär sig grammatiska strukturer självständigt 

och successivt tack vare en riklig och optimalt anpassad input. (Norrby & Håkansson 

2007:66). 

Mot den bakgrunden spelar monitorhypotesen en stor roll. Som ovan nämnts delas 

inlärarens språkliga kompetens in i explicit och implicit kunskap som har olika 

funktioner vid språklig produktion. Implicit kunskap tillägnas omedvetet vid 

talproduktion utan att något resonemang sker kring de grammatiska reglerna, medan 

explicit kunskap fungerar som en monitor som granskar och korrigerar huruvida 

inlärares utflöde är grammatiskt korrekt. Granskningen kan ske efter ett redan 

producerat yttrande eller innan ett yttrande görs. Monitorn används alltså som 

granskning av den språkliga produktionen som är skapad av den implicita kunskapen, 

vilket tyder på att de två skilda kunskaperna samverkar vid språklig produktion 

(Abrahamsson 2009:117f.). 

Utöver Krashen har andra forskare utvecklat vidare implikationen av explicit och 

implicit kunskap (Ellis & Barkhuizen 2005, Ellis 2008). Terminologin är baserad på 

Ellis & Barkhuizen (2005:5ff.). Implicit kunskap, även kallad procedurell, delas in i två 

kategorier ”formulaic” och ”rule-based” kunskap. ”Formulaic” kunskap innebär att 

vissa konstruktioner lagras och sedan används som färdiga konstruktioner, liksom 

helfrasinlärning, medan ”rule-based” kunskap handlar om en omedveten kunskap om 

abstrakta språkliga strukturer som används både i skriftlig och muntlig produktion. 

Explicit kunskap, också benämnd deklarativ eller medveten, skiljer mellan ”analysed” 

och ”metalingual” kunskap. Å ena sidan medför ”analysed” kunskap att inläraren är 

medveten om de språkliga strukturerna som finns i den implicita kunskapen, oavsett om 

de är enklare eller mer invecklade, dock förekommer strukturerna i en helt annan mental 

dimension. Å andra sidan innebär ”metalingual” kunskap att inläraren besitter lexikal 

kunskap om grammatiska regler.  

På senare tid har även uppmärksammats den metaspråkliga förmågan som studieämne. 

Salameh (2012:27) skiljer mellan andraspråksinlärning och förstaspråkinlärning i så 

kallade exekutiva funktioner. Detta är ett samlingsbegrepp av förmågor som 

andraspråksinläraren har beträffande uppmärksamhet och medvetenhet om språk. 
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Ekerot (2011:39) skriver likaså att en andraspråksinlärare som kanske är högutbildad 

och som har fått mycket formell undervisning har högre medvetenhet om regler inom 

och mellan olika språk. Med andra ord har inläraren ”monitorn på” vilket innebär att 

andraspråksinläraren kontinuerligt bedömer sin egen produktion och konstant korrigerar 

sitt eget språk (ibid.). Ett annat inlägg om ämnet kommer från Josefsson (2009:240) 

som hävdar att den metaspråkliga förmågan innebär att inläraren har grammatiska 

kunskaper som är mycket värdefulla för att kunna utveckla ett ”språkanalytiskt öga” och 

följaktligen tillgodogöra sig det för sin egen språkutveckling. Detta ”analytiska öga” 

beskrivs av Josefsson som språkkänsla, intuitiv insikt och förmåga att förstå 

grammatiska skillnader mellan form och funktion vilket är mycket användbart vid 

vidare språkstudier.  

Det är väsentligt för andraspråksforskning att särskilja mellan explicit och implicit 

kunskap för att bestämma vilken typ av kunskap man vill undersöka. Att använda 

lämpliga metoder så att rätt data eliciteras är avgörande för att öka undersöknings 

validitet (Ellis 2008:18). Denna studie har använt olika eliciteringsmetoder som bygger 

på teoretisk bakgrund beroende på vilken typ av data som söks. Å ena sidan är en 

lucktest uppbyggd så att informanter fyller i tomma luckor som saknar en viss 

grammatisk struktur medan en grammatikenkät är en metalingvistisk test där det 

efterfrågas grammatiska regler för en viss struktur. Metoderna är utformade för att 

värdera informanters explicita (deklarativa) kunskap. Å andra sidan har denna studie 

använt en uppsats, i vilken informanter skriver utan att vara medvetna om vilken 

grammatisk struktur som undersöks. Detta är en vedertagen eliciteringsmetod för att 

mäta implicit (procedurell) kunskap (Ellis 2008:10). 

2.2.4 Transfer 

Ett annat sätt att se hur andraspråksinläraren utvecklas genom olika procedurer är 

genom transfer. Kotsinas (1985:164) redogör för effekterna som språkliga skillnader 

mellan förstaspråk och målspråk har för betydelse för inlärningsprocessen då individen 

utgår från sitt förstaspråk när denne tillägnar sig ett nytt språk. Exempelvis har man 

studerat språkinlärning med hjälp av kontrastiv analys för att förutsäga de svårigheter 

som kan uppstå. Inläraren överför förstaspråkets konstruktioner till målspråket, så kallat 

transfer. Å ena sidan karakteriseras positiv transfer (facilitering) av strukturella likheter 

mellan de båda språken som kan påskynda och underlätta inlärningen. Å andra sidan 

kännetecknas negativ transfer (interferens) av användning av strukturer från 
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förstaspråket till målspråket vilket gör att inläraren avviker från normen. Emellertid är 

dessa fel som förekommer i inlärarens produktion inte alltid förutsägbara, det vill säga 

inläraren kan göra fel på strukturer som är identiska i båda språken eller inte göra något 

misstag beträffande strukturer där förstaspråk och målspråk skiljer sig åt (ibid.).  

2.3 Forskning om attributiva adjektiv 

Svenskan har en rik kongruensböjning både attributivt och predikativt, vilket medför 

stora svårigheter för andraspråksinläraren som till exempel har ett annat 

ordklassbegrepp för adjektiv med en annan extension eller som inte har en speciell 

adjektivklass i modersmålet (Tingbjörn 1979:66). När det gäller böjning är det två stora 

problem som uppstår, nämligen att kunna skilja mellan böjningskategori och 

böjningsform. I svenskan finns som böjningskategorier numerus, genus, species och 

kasus (Viberg et al. 1986:116). För att andraspråksinläraren ska kunna välja rätt 

böjningskategori är det avgörande att de är medvetna om vad kongruens innebär, alltså 

att adjektivet böjs i överensstämmelse med substantivet. De elever som har kongruens 

mellan attribut (adjektiv) och substantiv i modersmålet har lättare att förstå det (Viberg 

et al. 1986:117). Däremot har de flesta språkinlärare svårt att inse vad kongruens 

omfattar oavsett vilket modersmål de har. Det krävs lång tid innan inläraren har lärt sig 

alla böjningsformer, inte minst numerus och genitiv, för att därefter kunna automatisera 

dem i egna skrivproduktioner och i löpande anföranden (ibid.). 

Axelsson (1994) genomförde en studie som behandlade utveckling av nominalfraser hos 

andraspråksinlärare. Axelsson undersökte spanska, finska och polska vuxna inlärare 

som hade svenska som andraspråk och baserade sin studie på muntligt inspelat material. 

Hon beskriver vissa inlärningssekvenser vid nominalfraser, som andraspråksinläraren 

följer i sin språkutveckling. De tidiga utvecklingsstadierna kännetecknas av substantiv 

utan artikel eller substantiv med oböjt pronomen och räkneord (flicka/tre flickor). Sedan 

följer utvecklingsstadier som karakteriseras av mer komplexa strukturer, såsom 

substantiv i bestämd form och substantiv med framförställda attribut som artikel och 

pronomen (flickan/en flicka). Axelsson (1994:142) beskriver ingående om attributiva 

adjektiv. Hon drar slutsatsen att andraspråksinläraren resonerar på följande sätt: När 

substantivet eller pronominet står i bestämd form (definit) innebär det att adjektivet 

därmed står i bestämd form (definit) och således slutar på suffixet a i en definit 

nominalfras (den röda bilen). Detta resonemang kan vålla problem för inläraren när det 
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gäller en genitivkonstruktion då andraspråksinläraren måste beakta andra grammatiska 

regler, alltså fler variabler och ”pussla ihop” dem. Ett tydligt exempel är nominalfrasen 

med genitivattribut ”Kalles röda bil”. Inläraren måste veta att ”Kalles” är ett 

genitivattribut som innebär att adjektivet ”röda” som följer efter ska stå i bestämd form 

med suffixet a (svag adjektivböjning) fastän huvdordet i nominalfrasen ”bil” ska stå i 

obestämd form. En nominalfras som innehåller ett genitivattribut är en mer komplex 

grammatisk struktur som kräver stor möda vid inlärning för andraspråksinlärare. 

Glahn, Håkansson, Hammarberg, Holmen, Hvenekilde och Lund (2001) undersökte 

adjektivkongruens hos andraspråksinlärare i Danmark, Norge och Sverige. Studien 

inriktar sig på numerus- (singular - plural) och genuskongruens (utrum - neutrum) i 

attributiv och predikativ ställning. Det fastställs att numerusböjning tillämpas och 

behärskas före genusböjning. Förklaringen till denna inlärningsordning (NUM → GEN) 

bygger på att numerus är en semantisk och funktionell kategori, alltså att numerus har 

en språklig betydelse och fyller ett givet syfte medan genus saknar denna 

betydelsefunktion.  

Mansouri & Håkansson (2007) föreslår att det finns olika stadier i inlärning av 

nominalfraskongruens. Deras studie fokuserar på bestämdhetsmarkörer gällande 

morfologi i nominalfraser vid svenska som andraspråk och arabiska som andraspråk, 

som visar sig ha likheter. Mansouri & Håkansson (2007) anser att vissa typologiska 

funktioner som annullerar bestämdhetsmarkörer, nämligen ”cancel definiteness marker” 

lärs in genom mellanstadier. Dessa funktioner förekommer vid genitivkonstruktioner 

där possessiva pronomen eller genitivattribut av substantiv annullerar bestämdheten av 

huvudordet i nominalfrasen medan adjektivet har en bestämd form med suffixet a. Med 

den bakgrunden i processbarhetsteorin utvecklas interimspråket stegvis och 

kontinuerligt efter inlärningsordningar där inlärningsprocessen styrs av en hierarki av 

grammatiska strukturer. Fokus läggs på PT-nivå 3, frasmorfologi, i vilket det finns en 

hierarki av strukturer som styrs av form-funktion kongruens. I Mansouri & Håkanssons 

undersökning (2007) framgår det att vissa strukturer tillämpas tidigare medan andra 

strukturer behöver mer tid för att bli tillägnade beroende på sambandet mellan form och 

funktion. Genitivkonstruktioner tillhör den sista kategorin av senare utveckling inom 

PT-nivå 3. Det finns morfem som har ett ”one-to-one” samband mellan en form och en 

funktion medan andra morfem har en form för två eller fler funktioner. Detta inträffar 

exempelvis när adjektivet har en bestämd form (svag böjning) vilket kan stå för fler 
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funktioner som plural och genitiv. I detta avseende tillämpas ”cancel definite marker” 

senare och successivt, alltså dessa markörer som genitivkonstruktioner har. Ett viktigt 

led är processbarhetsteorins ”Hypothesis Space” vilken beskrivs av Mansouri & 

Håkansson (2007:112) som utrymmet inom en viss PT-nivå, i vilken grammatiska 

strukturer kan utvecklas stegvis i olika sekvenser beroende på relationen mellan form 

och funktion hos morfem. Med andra ord menas att det finns mellanstadier inom de fem 

PT-nivåerna där optimala strukturer med en simpel relation av form-funktion utvecklas 

tidigare medan strukturer betingade av komplexa kombinationer av form-funktion 

tillämpas senare. Inläraren går igenom mellanstadierna för att kunna införliva en viss 

grammatisk struktur, först övergeneraliseras inläraren ”one-to-one” markörerna tills 

denne kan differentiera den korrekta strukturens markörer i olika kontexter. Mansouri & 

Håkanssons studie (2007) om mellanstadier bidrar till vidareutveckling av 

processbarhetsteorin till en ny dimension.  

Nedanstående exempel visar inlärningsordning vid genitivkonstruktioner utifrån 

Mansouri & Håkanssons studie (2007:110): 

(5) Min röda bilen  Noun-Gen/Poss.Pro  Def-Adj  Noun-Def 

(6) Min röda bil  Noun-Gen/Poss.Pro  Def-Adj  Noun- 

   

2.4 Icke-språkliga faktorer vid andraspråksinlärning 

Inlärning av ett andraspråk kan även påverkas av andra faktorer som inte är direkt 

kopplade till skillnader eller likheter mellan första- och andraspråk eller den 

individuella språkförmågan (Rehnqvist & Svensson 2012:152). Dessa faktorer som 

även har en tydlig inverkan på inlärningsprocessen är: ålder, personlighet, motivation, 

modersmål, etnisk grupp, undervisning, utbildning, språklig exponering och 

bostadsförhållanden (ibid.). De konkreta faktorer som är mest väsentliga för denna 

studie och som beskrivs nedan är vistelsetid i Sverige och språklig exponering för 

svenska samt motivation.  

2.4.1 Vistelsetid kontra input 

Många studier visar att ju längre man vistas i ett land, desto större kännedom får man 

om landets språk (Kotsinas 1985:165). Dock är det mer avgörande vilken sorts språklig 

input som andraspråksinläraren har fått eller i vilken utsträckning som denna input har 
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förekommit. Det behöver nämligen inte finnas korrelation mellan vistelsetid och 

inlärning. För en gynnsam inlärningsprocess krävs det att inläraren ständigt möter 

talspråk i kontakt med svensktalande personer eller möter skrivet språk i många olika 

varianter som reklam, brev, tidningar, böcker, med mera (Kotsinas 1985:146). De 

inlärare som har en begränsad kontakt med målspråkstalare har inte samma möjligheter 

att praktisera och använda målspråket som krävs för att uppnå goda kunskaper. 

2.4.2 Motivation 

En positiv attityd är avgörande för att inläraren ska vilja lära sig ett nytt språk vilket är 

direkt kopplat till typen av motivation som denne har för att uppnå en god kvalitet i sin 

språkinlärning (Börestam & Huss 2001:54). Man skiljer mellan instrumentell, integrativ 

och disintegrativ inställning till ett nytt språk. Instrumentell inställning innebär att 

personen lär sig språket för att denne anser att det är nyttigt att kunna ett visst språk vid 

studier, resor et cetera. När en person lär sig ett nytt språk för att få veta mer om dess 

talare, för att kunna identifiera sig med dem och för att smälta in i deras samhälle, 

refererar man till den integrativa inställningen. Denna typ ses som mest gynnsam för 

individen och dess språkinlärning. På den motsatta sidan beskrivs en disintegrativ 

inställning som en stark motvilja från personen mot att lära sig ett nytt språk eftersom 

personen vill återvända till hemlandet så snart som möjligt (ibid.). 

 

3 Metod och material 

Detta kapitel inleder jag med en presentation av den metod som har använts. Därefter 

presenterar jag material, urval och ett förtydligande av genomförandet av studien. Sedan 

följer en beskrivning av de etiska aspekter som jag har tagit hänsyn till.  

3.1 Metod 

Denna studie undersöker explicit och implicit kunskap hos vuxna informanter (se 

avsnitt 2.2.3). De är andraspråksinlärare och läser sfi kurs D, högsta kursen i utbildning 

i svenska för invandrare. Materialsamlingen sker med hjälp av eliciteringsmetoder så att 

strukturerna avsedda för studien lockas fram. I initialskedet hade informanterna fyllt i 

en lucktest. Efter att informanterna hade skrivit den, fortsatte de med att komplettera en 

enkät som bestod av två delar, en bakgrundsenkät och en grammatikenkät. Vid sista 

tillfället som var elva dagar efter det första skrev samma informanter en uppsats.  
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Metoderna möjliggör att få kvantitativa data i form av objektiva mätningar av 

förekomster av kongruens från adjektivövningen och uppsatsen medan 

bakgrundsenkäten och grammatikenkäten åstadkommer kvalitativa data bestående av 

tolkningar av informanters resonemang och åsikter (Denscombe 2016:216). Syftet med 

metoderna är att kunna jämföra resultaten av olika data för att följaktligen kunna dra 

slutsatser utifrån jämförelser. 

3.1.1 Metodkritik  

Reliabilitet innebär att studien anses vara tillförlitlig och har utförts på ett pålitligt och 

objektivt sätt. Vid fullständig reliabilitet kan andra forskare genomföra studien vid 

andra tillfällen och få liknande resultat i varje undersökning. 

Lucktesten innehåller 14 pluralböjda adjektiv för pluralformer och 24 svagböjda 

adjektiv för genitivkonstruktioner. Eftersom denna studie lägger mer vikt vid 

genitivkongruens har jag föredragit ett större antal vid denna konstruktion trots att jag 

givetvis är medveten om att det rent procentuellt kan medföra ökade svårigheter att 

uppnå ett bra resultat. För ökad reliabilitet i denna studie har en oberoende person även 

kontrollräknat antalet förekomster av kongruens vid pluralformer och 

genitivkonstruktioner från lucktesten och uppsatsen. 

Validitet innebär att det som mäts är relevant och lämpligt i en särskild studie och 

huruvida resultaten kan generaliseras på andra undersökningar av företeelsen i fråga 

(Denscombe 2016:378). Undersökningen i denna studie är begränsad till 20 

informanter, vilket tyder på att storlek och urvalsram oundvikligt blir i viss mån 

snedvridet. Därför är det svårt att veta om mönstret är tillräckligt representativt för 

andra urval av andraspråksinlärare vad gäller förekomster av kongruens i de två 

grammatiska konstruktionerna. Även om det inte är möjligt att generalisera och dra 

några övergripande slutsatser kan denna studie likväl bidra till att åstadkomma en bättre 

förståelse för ämnet och klargöra en viss tendens angående inlärning av dessa 

grammatiska konstruktioner.   

3.2 Material  

Materialet som har använts i undersökningen består av responser från en 

bakgrundsenkät, en grammatikenkät, en lucktest och en uppsats.  
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Enligt Trost (1997:30) uppfyller de två enkäterna olika obligatoriska punkter som 

tematisering: Vilket syfte studien har och vilket problemområdet åsyftas, det vill säga 

man sätter fokus på vad man vill få reda på. Bearbetning och analys: Med den 

teoretiska grunden ska man bearbeta och analysera enkäternas resultat. Frågorna som 

jag har använt i båda enkäterna är kvalitativa och de ger ett stort utrymme för 

informanterna att uttrycka sig fritt. Bakgrundsenkäten består av tolv frågor som syftar 

till att få reda på informanternas bakgrund som exempelvis ålder, första- och 

andraspråk, främmande språk, utbildning, ankomsten till Sverige samt att uppskatta den 

dagliga användningen genom tal av det svenska språket utanför skolan på en fyragradig 

likertskala, där mycket består av 9 – 11 timmar om dagen och ganska lite består av 1 – 3 

timmar om dagen (se bilaga A). Grammatikenkäten innehåller sju frågor om ämnet (se 

bilaga B) och de kvalitativa frågorna bidrar till att få reda på informanternas 

resonemang och synpunkter och ger en helhetsbeskrivning av grammatiska aspekter. 

Frågorna är därför tänkta att undersöka vilken vikt informanterna lägger vid 

grammatikkunskaper för sin språkutveckling, alltså deras åsikter om svårigheter och 

deras motivation för att fortsätta investera tid för att få ökade kunskaper om grammatik. 

I den delen läggs stor vikt vid informanternas medvetenhet och förmåga att identifiera, 

förklara och resonera om kongruensböjning av attributiva adjektiv i plural och med 

genitivattribut vid olika nominalfraser.  

Jag inledde undersökningen med en adjektivövning i form av en lucktest med tomma 

luckor för attributiva adjektiv i genus, species, numerus och genitiv så att informanterna 

inte tog för givet vilka strukturer som är avsedda för undersökningen (se bilaga C). 

Lucktesten var hämtad från övningsboken ”Form i fokus” del A (Fasth & Kannermark 

1996:178ff.). Informanterna fick fylla i adjektivövningen före enkäterna för att undvika 

inflytandet i form av förkunskaper från grammatikenkäten. En lucktest skapas och 

genomförs för särskilda syften och utelämnar ämnesspecifika begrepp eller vissa 

ordklasser (Gibbons 2010:119), varav det sistnämnda lämpar sig väl för denna studie. 

Lucktesten innehåller meningar i vilka det fattas attributiva adjektiv vid de grammatiska 

strukturerna och i denna bemärkelse är adjektivövningen ett vedertaget sätt för att kunna 

elicitera informanternas deklarativa (explicita) kunskap.  

Avslutningsvis skrev informanterna en uppsats i vilken de beskrev sina bostäder. 

Uppsatsen genererar i viss mån de förväntade grammatiska strukturerna – attributiva 
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adjektiv i nominalfraser. Dessa beskrivningar har medfört en typ av data vilket är 

lämpat för att kunna analysera procedurell (implicit) kunskap.  

Nedan presenteras några exempel på meningar i adjektivövningen som informanterna 

har fyllt i: 

(7) Vet du var Lindas …................... skärp är? (röd)  NP med genitivattrubut 

(8) Maria jobbar extra för att kunna skicka pengar till sin …................... syster. (fattig) 

 NP med genitivattribut/possessivattribut 

(9) Under skolavslutningen i kyrkan kunde de ….............. barnen inte sitta stilla. (liten) 

 NP i bestämd form i plural 

(10) Titta, vilket ..................................... hus! (vacker)  NP i obestämd form i singular 

 

3.3 Urval 

Informanterna är utvalda utifrån fastställda förutsättningar. Urvalet består av 20 vuxna 

andraspråksinlärare med olika nationaliteter. De tillhör en klassgrupp som under 

höstterminen 2016 läser svenska för invandrare, kurs D, på dagtid, måndag till fredag 

med totalt 15 timmars undervisningstid per vecka. Kurs D är högsta kursen i 

utbildningen och tillika slutkurs på studieväg 3. Det finns tre olika studievägar på sfi-

utbildning beroende på inlärares utbildningsbakgrund och mål. Sfi kurser A och B 

består av studieväg 1, kurser B och C utgörs av studieväg 2 samt kurser C och D 

inbegriper studieväg 3 (Skolverket 2012:9).  

De namn som har använts i studien är fiktiva så att informanterna inte blir 

identifierbara. De har å ena sidan ombetts att svara på bakgrundsenkäten och 

grammatikenkäten. Å andra sidan har de fyllt i lucktesten och skrivit uppsatsen. För att 

kunna svara på grammatikenkäten och för att kunna genomföra de två andra övningarna 

var det väsentligt för studien att informanterna hade läst någon sfi kurs för att 

därigenom kunna vara förtrogna med svensk grammatik. Med andra ord var det 

nödvändigt för studien att informanterna hade grundläggande kunskaper om grammatik 

vilket har styrt urvalet av en sfi kurs D. 
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3.4 Genomförande  
 

Datainsamlingen ägde rum vid två tillfällen under november 2016. Vid det första 

tillfället fick informanterna inledningsvis upplysning om forskningsinformation, 

deltagares frivillighet och anonymitet samt konfidentiell hantering av data. Först utförde 

de lucktesten och sedan genomfördes bakgrundsenkäten och grammatikenkäten. 

Undersökningen följde det uppgjorda schemat för att undvika påverkan av förkunskaper 

om attributiva adjektiv som grammatikenkäten kunde orsaka på lucktesten. Vid 

eventuella oklarheter fick informanterna hjälp vid bakgrundsenkäten men inget stöd 

gavs vid genomförandet av lucktesten och grammatikenkäten. Det andra 

datainsamlingsskedet ägde rum elva dagar senare och då slutförde de uppsatsen. Inget 

hjälpmedel såsom lexikon eller ordböcker var tillåtet att använda vid uppsatsens 

genomförande och deras ordinarie sfi-lärare gav dessutom ingen specifik information 

om vilken grammatisk företeelse som efterfrågades i uppsatsen.  

 

Vid nästa fas har jag analyserat informanternas skriftliga produktion gällande morfologi 

i nominalfraser i både lucktesten och uppsatsen. I analysen har undersökts antalet 

produktiva förekomster av attributiv kongruens beträffande pluralformer, i bestämd och 

obestämd form, samt genitivkonstruktioner (som produktiv förekomst avses när alla 

ordklasser i en nominalfras kongruerar med varandra). Därefter har kvalitativa data 

granskats, nämligen informanternas uppfattningar och åsikter från bakgrundsenkäten 

och grammatikenkäten. För att främja en genomskinlig sammanställning av kvalitativa 

data har det varit viktigt att göra en detaljerad innehållsanalys från varje informant.  

Kriterierna som processbarhetsteorin använder för att bedöma informanternas skriftliga 

produktion utgår inte från ”rätta” eller ”felaktiga” grammatiska konstruktioner enligt 

målspråksnormer, i stället är det viktigt att bedöma hur långt inläraren har kommit i sitt 

processande av de olika PT-stadierna. Med andra ord använder processbarhetsteorin den 

så kallade ”the emergence criterion” där den första systematiska förekomsten av 

kongruens av en konstruktion innebär att den är på väg att processas (Pienemann & 

Keler 2011:53). Med bakgrund i denna teori och medveten om de kriterierna har jag 

genomfört en annan beräkning. Med tanke på att studiens syfte inte är att bedöma på 

vilken PT-nivå informanters språkproduktion befinner sig, utan att jämföra antalet 

förekomster av attributiv kongruens mellan pluralformer och genitivkonstruktioner 

utifrån informanternas skriftliga produktion, har jag beräknat som kongruens alla 
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fullständigt korrekta nominalfraser vid dessa konstruktioner. Jag har alltså fastställt att 

alla ordklasser i nominalfrasen ska kongruera med varandra för att räknas som 

grammatiskt korrekta (produktiva förekomster), exempelvis blir ”Kalles röd bil” en 

icke-fullständig konstruktion.  

Det är värt att notera att vissa informanter har angett några felstavade adjektiv, men 

detta är dock inte relaterat varken till nominalfraser i plural eller nominalfraser med 

genitivattribut och beaktas därför inte. Exempelvis har Dekel skrivit ”gammla” några 

gånger i stället för ”gamla” i lucktesten men dessa adjektiv har räknats som korrekta. 

Likaså har Noor och David skrivit ”lila” i stället för ”lilla” i en genitivkonstruktion 

vilket även har räknats som rätt svar. 

Undersökningen har slutförts genom att tolka förekomster av kongruens av dessa två 

grammatiska strukturer. Därefter har jag genomfört en jämförelse av antalet förekomster 

av attributiv kongruens mellan procedurell skriftlig produktion från uppsatsen och 

deklarativ skriftlig produktion från adjektivövningen i avseende på dessa två 

grammatiska konstruktioner. Informanternas bakgrundsinformation som motivation och 

daglig kontakt med målspråket samt grammatiska hänvisningar har satts i relation till 

resultaten från adjektivövningen och uppsatsen. Slutligen har studien avrundats med en 

diskussion av utfallet.  

3.5 Uppföljning av etiska principer 

Forskningsetik är en grundläggande beståndsdel av forskning, i synnerhet vid 

samhällsforskning som innefattar datainsamling från människor vilket denna studie har 

tagit hänsyn till vid undersökningens gång. Svenska etikregler bör följas i all 

vetenskaplig forskning och avser tre huvudprinciper (Repstad 2007:90). Information: 

Mina informanter har varit utförligt informerade om undersökningens syfte, 

frivilligheten att delta i undersökningen och informanters åtagande. Därefter har 

deltagare gett sitt samtycke för att medverka i undersökningen. Konfidentialitet: 

Skyddande av informanters intresse från fysisk, psykologisk och personlig skada samt 

anonymitet och konfidentiell hantering av data. Personerna är sålunda inte identifierbara 

i studien vilket de har varit informerade om. Det har även tagits hänsyn till att utföra en 

rättvis och lika behandling av informanter. Nyttjande: Insamlade uppgifter om 

informanterna kommer inte att användas utanför studiens syfte. Dessa principer har 

präglat genomförandet av undersökningen.  
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4 Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet i tabellform med respektive kommentarer av 

lucktest och uppsats och åtföljs av en sammanfattande redogörelse av grammatikenkät. 

4.1 Resultat från lucktest 

En sammanställning av kvantitativa data för samtliga informanters lucktest presenteras i 

tabell 3. Tabellen visar utfall av antalet produktiva förekomster av attributiva adjektiv i 

nominalfraser i plural och nominalfraser med genitiv. Tabellen är utformad i fallande 

ordning och utgår från flest produktiva exempel på svagböjt adjektiv i nominalfraser 

med genitiv. Samtliga informanters uppgifter redovisas även i procentuellt utfall för 

båda konstruktionerna.  

I lucktesten ingår totalt 14 pluralböjda adjektiv för nominalfraser i plural och 24 

svagböjda adjektiv för nominalfraser med genitivkonstruktioner. Jag är medveten om att 

rent procentuellt blir det lättare att uppnå bättre resultat i plural då antalet attributiva 

adjektiv vid konstruktionen är färre. Dock lägger studien sammantaget mer fokus på 

genitivkonstruktioner.  
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Tabell 3  Sammanställning av kvantitativa data från lucktest 

Informanter Förekomst av 
svagböjda 
adjektiv  

Antal procent Förekomst av 
pluralböjda 
adjektiv 

Antal procent 

Karim 24/24 100 % 14/14 100 % 
 

Sam 
 

24/24 100 % 14/14 100 % 

Dekel 23/24 96 % 14/14 100 % 
 

David 
 

23/24 96 % 12/14 86 % 

Rafika 
 

23/24 96 % 9/14 64 % 

Laia 22/24 92 % 14/14 100 % 
 

Amira 
 

22/24 92 % 13/14 93 % 

Noor 
 

21/24 88 % 14/14 100 % 

Sergi 
 

21/24 88 % 14/14 100 % 

Mustafa 
 

21/24 88 % 14/14 100 % 

Essa 18/24 75 % 9/14 64 % 
 

Nihad 
 

16/24 67 % 14/14 100 % 

Aziz 15/24 62 % 13/14 93 % 
 

Awad 
 

13/24 54 % 12/14 86 % 

Ali 
 

12/24 50 % 11/14 79 % 

Sara 
 

10/24 42 % 14/14 100 % 

Abba 
 

10/24 42 % 13/14 93 % 

Lisa 
 

8/24 33 % 11/14 79 % 

Isra 
 

7/24 29 % 10/14 71 % 

Bari 6/24 25 % 10/14 71 % 

 

För en tydligare analys av de kvantitativa resultaten från lucktester jämförs också i figur 

1 alla produktiva exempel i procentform som samtliga informanter har uppnått vid de 

två konstruktionerna. Figuren visar procentuellt utfall i fallande ordning av produktiva 

förekomster vid genitivformer, alltså likartad ordning som i tabell 3.  
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Som framgår av tabell 3 och figur 1 visar utfallet att bara Karim och Sam har klarat 100 

procent av produktiva förekomster i de två strukturerna. Som produktiv förekomst 

räknas när det finns kongruens mellan alla ordklasser i de analyserade strukturerna, 

alltså de grammatiska kraven följs. 15 av 20 informanter har flest produktiva 

förekomster i olika omfattning vid pluralformer medan 3 av 20 har klarat av flest 

förekomster vid genitivkonstruktioner. Totalt är det nio informanter som har klarat 100 

procent av produktiva attributiva adjektiv vid nominalfraser i plural men däremot är det 

bara Karim och Sam som har 100 procent vid nominalfraser med genitiv. Undantaget 

från tendensen är David, Rafika och Essa i vilka antalet förekomster av svagböjda 

adjektiv är högre jämfört med pluralböjda adjektiv. Det finns dessutom fem 

informanter, Sara, Abba, Lisa, Isra och Bari som inte ens uppnår 50 procent av 

produktiva förekomster av adjektiv vid genitivkonstruktioner medan de åstadkommer 

mer än 70 procent vid pluralformer. Sammantaget utfall i lucktesten uppvisar en 

medelsiffra av produktiva förekomster av pluralböjda adjektiv på 89 procent och ett 

medelvärde av svagböjda adjektiv på 71 procent vid nominalfraser med genitiv vilket 

indikerar en statistiskt skillnad.  

 

 
 

Figur 1  Jämförelse av förekomst av attributiva adjektiv vid genitiv- och 

pluralkonstruktioner i  lucktest  
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Vid en närmare analys visar resultaten vidare att det finns påtagliga skillnader i 

lucktester angående genitivkonstruktioner. Utfallet följer en utvecklingsriktning där 

informanterna uppnår bättre resultat vid genitivkonstruktioner med genitivattribut 

(ägandeform av substantiv) än med possessiva pronomen. Dock är det värt att notera att 

i lucktesten ingår 19 nominalfraser med possessiva pronomen och endast fem 

nominalfraser med genitivattribut. Även om jag naturligtvis är medveten om de 

procentuella förmåner vid färre antal konstruktioner som medför en oförtjänt andel, 

tvekar jag inte att presentera denna oväntade iakttagelse vilken befinner sig utanför 

frågeställningen. Det är givetvis nödvändigt med en mer omfattande undersökning 

angående denna inlärningsordning. I nedanstående stapeldiagram tydliggörs denna 

tendens och visar antalet förekomster av attributiva adjektiv i procentform vid de två 

konstruktionerna, utifrån produktiva exempel av nominalfraser med possessiva 

pronomen.  

 

 

 

 

Figur 2  Förekomst av attributiva adjektiv vid NP med possessiva pronomen och vid NP 

med genitivattribut 

Det framgår av figur 2 att återigen är det Karim och Sam som uppnår 100 procent av 

förekomster av kongruens vid de två konstruktionerna. Angående nominalfraser med 

genitivattribut finns elva informanter som når upp till 100 procent medan bara två, 
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Lisa är de som har den största skillnaden mellan de produktiva förekomsterna, där 

dominerar nominalfraser med genitivattribut, båda två har en skillnad på runt 30 procent 

mellan strukturerna. Det finns sju informanter, Nihad, Aziz, Awad, Ali, Abba, Sara och 

Bari, som åstadkommer bättre resultat på kongruens vid nominalfraser med possessiva 

pronomen medan resten av dem, 13 stycken, visar bättre resultat på nominalfraser med 

genitivattribut. 

4.2 Resultat från uppsats 

Resultaten av den kvantitativa analysen av materialet från uppsatserna sammanställs i 

tabell 4. Uppsatserna har ett brett spektrum av antal ord, från 114 till 330, där den 

genomsnittliga textmängden är 197 ord per text (3 940/20). På samma sätt kan noteras 

att det råder en varierad användning av adjektiv i attributiv ställning där det förekommer 

adjektiv i olika grammatiska företeelser, såsom kongruens vid genus, numerus, species 

och i mycket mindre utsträckning kasus (genitivkonstruktion). Det genomsnittliga 

värdet för den totala mängden av attributiva adjektiv är 20,4 adjektiv per text (408/20). 

Tabell 4 är utformad utifrån produktiva förekomster av svagböjda adjektiv vid 

nominalfraser med genitiv.  

Som det går att urskilja i tabell 4 är det endast sju informanter som har obligatoriska 

kontexter för svagböjda adjektiv vid genitivkonstruktioner, och tre av de sju har 

dessutom ingen produktiv förekomst vid de obligatoriska kontexterna (har 0 i tabellen). 

Det är tolv informanter som inte producerar någon kontext alls för adjektiv vid 

nominalfraser med genitiv (har ett snedstreck i tabellen), däremot använder de i olika 

utsträckning adjektiv vid pluralformer. Intressant nog är det Amira som åstadkommer 

en låg siffra av totalt antal adjektiv, elva stycken i hela uppsatsen, där det finns en av två 

obligatoriska kontexter för pluralböjda adjektiv och noll av en obligatorisk kontext för 

svagböjda adjektiv. Även om Amira misslyckas försöker hon ändå att producera 

attributiva adjektiv vid genitivkonstruktioner trots att antal adjektiv är lågt vilket är 

anmärkningsvärt eftersom tendensen tyder på att ju färre adjektiv man använder i en 

text desto mindre är förekomsten av svagböjda adjektiv i texten. Lägg märke till att Lisa 

är den enda som inte producerar någon kontext alls, varken för svagböjda eller 

pluralböjda adjektiv och där föreligger det möjligtvis någon sorts parallellism med den 

låga siffra av antal adjektiv för hela uppsatsen, tio totalt. Detta kan eventuellt förklaras 

med den tendensen som jag tidigare har antytt.  
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Tabell 4  Sammanställning av data från uppsats 

 
Informanter Förekomst av 

svagböjt adjektiv i 
NP med genitiv 
 

Förekomst av 
pluralböjt adjektiv i  
NP i plural 

Totalt antal 
adjektiv 

Totalt antal 
ord 

Sam 
 

5/5 5/5 34 253 

Dekel 2/3 6/7 24 
  

220 

Karim 
 

1/1 6/7 28 330 

Sara 
 

1/2 6/8 30 194 

Noor 
 

0/1 17/17 22 197 

David 
 

0/1 4/5 13 170 

Amira 
 

0/1 1/2 11 164 

Laia 
 

/ 10/10 40 261 

Mustafa 
 

/ 12/13 44 222 

Sergi 
 

/ 6/9 24 176 

Awad 
 

/ 4/4 19 207 

Nihad 
 

/ 4/5 9 197 

Rafika 
 

/ 3/3 11 150 

Ali 
 

/ 3/16 22 189 

Bari 
 

/ 2/2 4 140 

Essa 
 

/ 2/3 16 137 

Aziz 
 

/ 1/1 10 222 

Isra 
 

/ 1/2 29 247 

Abba 
 

/ 1/2 8 114 

Lisa 
 

/ / 10 150 

 

Resultaten för uppsatserna presenteras även utifrån en implikationstabell där det 

tydliggörs utvecklingen för attributiva adjektiv såväl vid genitivkonstruktioner som vid 

pluralformer. Tabell 5 visar alltså den implikationella ordningen mellan strukturerna 

vilket innebär att inläraren följer en förutsatt grammatisk utveckling där förekomst av en 

senare struktur betingar förekomst av tidigare strukturer (Pienemann & Keβler, 
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2011:51). Ett plustecken ”+” i tabellen betyder att informanten har minst två produktiva 

(godkända) exempel, ett plustecken inom parentes ”(+)” indikerar att det bara finns ett 

enstaka produktivt exempel, ett minustecken inom parentes ”(–)” betyder att 

informanten inte har producerat något produktivt exempel trots obligatorisk kontext, 

och ett snedstreck ”/” innebär att informanten inte har använt strukturen i fråga, alltså 

det saknas helt obligatorisk kontext.  

Tabell 5  Implikationstabell för de två analyserade strukturerna 

  
Informanter Förekomst av 

pluralböjt adjektiv i  
NP i plural 

Förekomst av 
svagböjt adjektiv i 
NP med genitiv 
 

  Sam 
 

+ +  

Dekel 
 

+ +  

Karim 
 

+ (+) 

Sara 
 

+ (+) 

Noor 
 

+ (–)  
 

David 
 

+ (–) 

Amira 
 

(+) (–) 

Laia 
 

+ / 

Mustafa 
 

+ / 

Sergi 
 

+ / 

Awad 
 

+ / 

Nihad 
 

+ / 

Rafika 
 

+ / 

Ali 
 

+ / 

Bari 
 

+ / 

Essa 
 

+ / 

Aziz 
 

(+) / 

Isra 
 

(+) / 

Abba 
 

(+) / 

Lisa / / 
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I tabell 5 åskådliggörs den förväntade implikationella utvecklingen mellan de två 

strukturerna. Det finns nämligen ett implikationellt förhållande i vilket ingen av 

inlärarna som producerar attributiva adjektiv vid genitivkonstruktioner utan att även 

åstadkomma förekomst av attributiva adjektiv vid pluralformer. Samtliga informanter 

ger rikligt med exempel på pluralböjda adjektiv, förutom Lisa som inte producerar 

någon kontext alls för de båda konstruktionerna. Lisas fall bör utläsas med försiktighet, 

om hon inte använder dessa grammatiska strukturer betyder det inte nödvändigtvis att 

dessa saknas i Lisas språkproduktion som helhet. Den kvantitativa analysen visar vidare 

att det är Sam och Dekel som ger mer än ett exempel på svagböjda adjektiv medan Sara 

och Karim åstadkommer endast ett exempel. Dessutom är det Noor, David och Amira 

som har en obligatorisk kontext vid genitiv men de lyckas inte i sin produktion, 

anledningen är att de inte följer de grammatiska kraven. Emellertid är det mest 

intressant för denna studie att 13 informanter, alltså 65 procent, inte alls använder 

attributiva adjektiv i nominalfraser med genitiv i sina uppsatser.  

4.3 Resultat från grammatikenkät  

Informanterna Sam, Dekel, Karim, Amira, Laia och Sergi hänvisar korrekt till regler om 

pluralformer och genitivkonstruktioner. Däremot finns det Aziz och Bari som skriver en 

fåordig grammatikenkät och Lisa som kan återge grammatiska regler men de kan inte 

producera strukturerna i någon högre grad i sina uppsatser. Den övriga tendensen för 

resten av informanterna är att deras kunskaper om pluralregeln är i enlighet med 

målspråket medan deras hänvisningar till genitivregeln är inte adekvata och visar 

ambivalens, dock besitter de färdigheter för att använda konstruktionerna i olika 

omfattningar i sina skrifter.  

Vissa informanter som Sam, Dekel, Sara, Awad, Ali, Bari och Lisa uppger att de brukar 

tänka på grammatiska regler när de använder svenska. Noor och Laia nämner att de 

tänker på grammatiken då det gäller skriftlig produktion men inte vid samtal. David, 

Rafika och Essa skriver uttryckligen att de inte tänker på grammatiska regler varken i 

skriftliga och i muntliga produktioner.  

Informanterna manifesterar i stort sett en positiv attityd till det svenska språket i 

allmänhet och den svenska grammatiken i synnerhet. Karim, David, Laia, Mustafa och 

Ali vill fortsätta lära sig språket och följaktligen grammatik för att lättare kunna få en 

utbildning i Sverige. Sara och Nihad har som intention med språket att kunna skaffa sig 
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ett arbete. Ingen av informanterna visar sig ha en negativ inställning gentemot 

målspråket, vilket är ett positivt tecken för att kunna förbättra det.  

En väsentlig faktor av språkutvecklingen är daglig kontakt med målspråket. Det 

framkommer däremot i bakgrundsenkäten att informanterna har en synnerligen varierad 

språkanvändning utanför skolan som inte avspeglas i deras resultat från lucktesten och 

uppsatsen. Sam, Dekel, Karim, Noor, David och Amira presterar bra resultat i både 

lucktest och uppsats och har dessutom ett brett spektrum av daglig språkanvändning (se 

bilaga D). Det är enbart Lisa som har en reducerad språkanvändning, mellan 1–3 

timmar om dagen, och som dessutom åstadkommer sämre resultat i båda övningarna. 

De övriga informanterna har en varierande exponeringstid av svenska som dock inte 

tycks vara en avgörande faktor för deras skiftande resultat. 

För att få en tydlig överblick över informanters bakgrundsdata hänvisas till bilaga D där 

sammanställs de mest väsentliga uppgifterna från bakgrundsenkäten. I bilaga E 

presenteras ingående information från varje enskild informants grammatiska kompetens, 

motivation för inlärning och daglig användning av svenska utanför skolmiljön. 

 

5 Diskussion 

I denna studie har jag undersökt behärskningen av kongruens i svenska nominalfraser 

vid attributiva adjektiv hos vuxna andraspråksinlärare, i både deklarativ (explicit) 

skriftlig produktion och procedurell (implicit) skriftlig produktion. Genom 

resultatredovisningen framgår att det förekommer kongruens i högre grad vid 

pluralformer än vid genitivkonstruktioner oavsett uppgiftens art, det vill säga tendensen 

inträffar i både lucktest och uppsats.  

Å ena sidan visar lucktesternas resultat att det är 15 informanter av 20 som har flest 

produktiva förekomster vid plural medan endast 3 av 20 (David, Rafika och Essa) har 

flest förekomster vid genitiv vilket medför signifikanta skillnader (se tabell 3 och figur 

1). Med avseende på den teoretiska bakgrunden eliciterar en lucktest informanters 

explicita kunskap vilket innebär att de troligen är medvetna om vilka grammatiska 

företeelser som efterfrågas. Vid närmare analys av lucktester framgår det ytterligare att 

informanter följer en tendens där de uppnår bättre resultat vid genitivkonstruktioner 

med genitivattribut (ägandeform av substantiv) än med possessiva pronomen. Jag 
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presenterar denna iakttagelse med försiktighet eftersom jag givetvis är medveten om att 

andelen inte är jämnt fördelad som jag tidigare har nämnt.  

Å andra sidan framgår av uppsatsernas resultat att det är endast sju informanter som har 

obligatoriska kontexter för genitivkonstruktioner och dessutom är bara fyra av de sju 

(Sam, Dekel, Sara och Karim) som har åstadkommit produktiva förekomster vid dessa 

kontexter. Däremot är det tolv informanter som inte producerar någon kontext alls för 

attributiva adjektiv vid nominalfraser med genitiv men de använder i olika utsträckning 

adjektiv vid pluralformer. Vid uppsatsens genomförande är det Lisa, som inte alls 

producerar obligatoriska kontexter, varken för pluralformer eller för 

genitivkonstruktioner (se tabell 4). Resultaten bekräftas således antagandet att det finns 

indikationer som tyder på att informanterna inte åstadkommer genitivkonstruktioner lika 

ofta som de producerar pluralformer i en fri skriftlig produktion. Ett rimligt antagande 

är att genom elicitering av informanternas implicita kunskap verkar produktion av 

pluralkongruens föregå produktion av genitivkongruens, alltså strukturer följer en 

implikationell ordning (se implikationstabell 5). Det är dock svårt att bedöma genom 

uppsatserna informanternas implicita kunskap, alltså huruvida deras verkliga 

behärskning av genitivkongruens är.  

Analysen av de två typerna av produktioner (lucktest och uppsats) bekräftar hypotesen 

om att andraspråksinläraren troligen först lär sig pluralformer och efter en tid lär sig 

genitivkonstruktioner. En potentiell förklaring till denna starka tendens finner jag i 

Mansouri & Håkanssons studie (2007) där de föreslår att det finns olika stadier i 

inlärning av nominalfraskongruens. Inom processbarhetsteorin förekommer 

”Hypothesis Space” (Mansouri & Håkansson 2007:112) vilken beskrivs som ett 

utrymme inom en viss PT-nivå där olika grammatiska konstruktioner utvecklas gradvis 

beroende på relationen till form och funktion av morfem. Denna relation styrs av 

huruvida ett morfem har en ”one-to-one” relation mellan en form och en funktion eller 

morfemet har en form för flera funktioner vilket exempelvis är fallet då adjektiv har en 

bestämd form och slutar med morfemet a som vid plural och genitiv. Följden blir att 

inläraren går igenom mellanstadier för att lära sig strukturerna som tillhör den tredje 

PT-nivån beroende på denna relation, alltså inläraren klarar av att först processa 

pluralformer för att sedan processa högre konstruktioner som genitivkonstruktioner. 

Denna implikationella utveckling kan utläsas genom analysen av lucktester och 

uppsatser då informanterna åstadkommer bättre resultat vid nominalfraser i plural än vid 
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nominalfraser med genitiv. Däremot framgår det vid analysen att mina informanter 

anger en annan typ av ogrammatiska konstruktioner vid nominalfraser med genitiv än 

det som Mansouri och Håkansson föreslår i sin studie (jfr Mansouri & Håkansson 

2007:110).  

Nedan följer några exempel på informanternas nominalfraser från uppsatsen där 

adjektiven inte böjs ”svagt” och de blir därför ogrammatiska konstruktioner: 

 

(11) Mitt fint huset (Dekel) 

Poss.Pro  Adj (Genusböjt)  Noun-Def 

(12) Min systers ny sovrum (Sara) 

       [Poss.Pro Noun-Gen  Adj (Genusböjt)  Noun- 

(13) Mitt lite hus (Amira) 

       Poss.Pro  Adj (Genusböjt)  Noun- 

 

En annan sannolik förklaring till informanters svårigheter kan finnas i studien som 

genomfördes av Glahn et al. (2001) i vilken jämförs numerus– och genuskongruens i 

attributiv ställning hos andraspråksinlärare. Trots att studien inte undersökte samma 

konstruktioner kan det finnas parallellismen med de analyserade strukturerna i min 

undersökning. Glahn et al. konstaterar att numerusböjning tillämpas och behärskas före 

genusböjning. Denna inlärningstendens förklaras med att numerus är en semantisk och 

funktionell kategori och fyller ett givet syfte medan genus saknar denna 

betydelsefunktion eftersom genus är en lexikal kategori som inte böjs efter särskilda 

regler. Utifrån denna ståndpunkt, kan detta tyda på att attributiva adjektiv i 

nominalfraser med genitivattribut även är en icke-semantisk kategori som inte fyller 

denna betydelsefunktion? Av denna anledning skulle man förmoda att informanterna 

därför har sämre grammatiska kunskaper angående genitivkonstruktioner eftersom det 

är svårare att se en tydlig logik mellan ett genitivattribut som slutar på suffixet s, ett 

adjektiv i bestämd form som slutar på suffixet a och ett huvudord i obestämd form 

(Kalles röda bil). Ett sannolikt antagande kan vara att grammatiska konstruktioner 

som inte fyller någon semantisk funktion är svårare att lära sig och tar längre tid att 

tillämpa på ett korrekt grammatiskt sätt. 

Ytterligare har undersökningen av Axelsson (1994:142) också presenterats i 

föreliggande studie. Axelsson förklarar att inläraren enkelt knyter an definita substantiv 
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med definita adjektiv i nominalfraser (den röda bilen). Denna grammatiska regel kan 

förmodligen förbrylla andraspråksinläraren vid genitivkonstruktioner då huvudordet i 

nominalfrasen står i obestämd form men adjektivet efter genitivattribut måste stå i 

bestämd form (svag adjektivböjning), alltså antalet variabler som inläraren måste beakta 

ökar avsevärt. Dessa svårigheter avspeglas i resultatet och ett tydligt exempel på denna 

tveksamhet visas genom Saras yttrande, ”jag kommer inte ihåg den regel, men jag 

tänker att det måste vara så, det låter bara bra”. Därför borde dessa två strukturer (plural 

och genitiv) inte tas upp samtidigt vid undervisning eller i läroböcker eftersom de tillhör 

olika svårighetsgrader och kan inverka på inlärningen, det kan nämligen leda till 

förbryllelse mellan dessa strukturer.  

Forskningen om andraspråksinlärning visar att det finns två typer av kunskap, explicit 

och implicit. Krashen och hans ”Monitor Theory” (1981) förespråkar att den explicita 

kunskapen inte kan förändras till implicit kunskap och därför är språkundervisning 

meningslös för inlärning. Krashen har således fått mycket kritik av andra forskare som i 

stället förordar att båda kunskaperna fungerar gemensamt i processen. Jag har fokuserat 

på att urskilja mellan explicit och implicit kunskap för att kunna använda korrekta 

metoder så att rätt data eliciteras (Ellis 2008:18). De olika eliciteringsmetoderna för att 

kunna locka fram informanters explicita kunskap är en lucktest och en grammatikenkät 

samt en uppsats för att analysera deras implicita kunskap.  

Flera studier har emellertid pekat på att den implicita kunskapen som exempelvis 

uttrycks genom informanternas uppsatser inte har någon tydlig relation med den 

explicita kunskapen som lucktesten eliciterar och med de grammatiska hänvisningar 

som informanterna ger om regler (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:26). Med andra 

ord finns det informanter som kan hänvisa till grammatiken och förklara reglerna men 

detta innebär inte nödvändigtvis att reglerna kan tillämpas korrekt i språkproduktion.  

Som analysen visar, finns det informanter som Sam, Dekel, Karim, Amira, Laia och 

Sergi som återger regler om plural och genitiv samtidigt som de har flest produktiva 

förekomster i både lucktesten och uppsatsen. Däremot finns det Aziz och Bari som 

skriver en fåordig grammatikenkät och Lisa som kan hänvisa till regler men de kan inte 

producera strukturerna i någon högre grad. Det generella mönstret för resten av 

informanterna är att deras kunskaper om pluralregeln är målspråksenliga medan deras 

hänvisningar till genitivregeln är inte tillräckligt utvecklade och visar ambivalens men 
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de har ändock förmåga att använda konstruktionerna i olika utsträckning i sina skrifter. 

Ett exempel på felaktig förklaring av nominalfrasen ”Kalles röda bil” är ”på grund av 

bilen är bestämd form då adjektiven också skrivas på bestämd form som pluralform”, 

som Noor försöker beskriva. Informanters metaspråk är i viss mån bearbetat eftersom de 

lyckas använda vedertagna begrepp som adjektiv, substantiv, singular, plural, bestämd 

form. Den mer abstrakta grammatiska terminologin som böjning eller genitiv används 

inte. Orsaken kan vara att språkundervisning begränsas till en viss nivå av abstraktion 

på grund av att läraren inte förklarar tillräckligt mycket om dessa mer tekniska begrepp.  

Några Informanter som Sam, Dekel, Sara, Awad, Ali, Bari och Lisa uppger att de 

brukar tänka på grammatiska regler. ”Jag försöker ofta tänka på reglerna när jag 

använder språket”, förklarar Dekel. Lisa skriver: ”innan studerade grammatik pratade 

jag jätte bra sic! men nu måste jag tänker sic! lite på grammatik så jag pratar inte så 

bra”. Detta innebär att dessa informanter har ”monitorn på” (Ekerot 2011:39) eller har 

utvecklat ett ”språkanalytiskt öga” (Josefsson 2009:240) för att kunna bedöma och rätta 

sin egen språkproduktion vilket i vissa fall som Sam och Dekel avspeglas i deras 

resultat och deras korrekta grammatiska hänvisningar. Noor och Laia anmärker att de 

tänker på grammatiken då det gäller skriftlig produktion men inte vid samtal. David, 

Rafika och Essa skriver uttryckligt att de inte brukar tänka på grammatiken varken i 

skriftliga och i muntliga produktioner vilket kan förklara deras osäkra och felaktiga 

grammatiska hänvisningar till reglerna.  

Informanterna visar i stort sett en positiv attityd till det svenska språket i allmänhet och 

den svenska grammatiken i synnerhet. Utifrån litteraturen har olika typer av motivation 

beskrivits. Det finns instrumentell, integrativ och disintegrativ inställning till ett nytt 

språk (Börestam och Huss 2010:54). Den typen av motivation som anses som mest 

gynnsam för inläraren är en integrativ inställning, vilken innebär att personen vill lära 

sig ett nytt språk för att få veta mer om dess talare, kunna identifiera sig med dem och 

smälta in i deras samhälle fastän instrumentell motivation även ses som nyttig för 

inlärningen. Karim, David, Laia, Mustafa och Ali vill fortsätta lära sig språket för att få 

en utbildning i Sverige vilket indikerar både instrumentell och integrativ inställning. På 

samma sätt har Sara och Nihad dels instrumentell, dels integrativ inställning då deras 

mål med språket är att kunna skaffa ett arbete. Exempelvis skriver Sara att hon är 

mycket motiverad och vill ”kunna tala bra svenska för att integrera sig i det svenska 

samhället, ha ett bra jobb och kunna förstå bra mina svenska kompisar”. Ingen av 
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informanterna visar sig ha disintegrativ inställning vilket är ett positivt tecken för att 

kunna förbättra det svenska språket.  

Uppgifterna från grammatikenkäter är inte okomplicerat att generalisera eftersom det är 

kvalitativa data som man enbart kan förmoda att verkligheten återspeglar vad 

personerna har skrivit i enkäter. Det vore därför berikande med en större mängd 

material så att informanternas svar kan bekräftas. 

En annan väsentlig del av språkutvecklingen är daglig kontakt med målspråket. För en 

optimal inlärningsprocess fordras att inläraren har en ständig kontakt med svensktalande 

personer eller möter skrivet språk i många olika kontexter (Kotsinas 1985:146). Med 

hänsyn till dessa förutsättningar skulle man kunna dra slutsatsen att ju mer inläraren 

använder svenska, desto högre språkbehärskning har denne. Studien avspeglar 

ingalunda denna tendens. Det framkommer att det är Sam, Dekel, Karim, Noor, David 

och Amira som åstadkommer bra resultat i både lucktest och uppsats och har dessutom 

en mycket varierad daglig språkanvändning utanför skolan (se bilaga D). Det är endast 

Lisa som har en begränsad språkanvändning (mellan 1–3 timmar om dagen) som 

dessutom uppnår sämre resultat i båda övningarna vilket inte är representativt. De 

övriga informanterna har en varierande exponeringstid av målspråket, som dock inte 

verkar vara en utslagsgivande faktor för deras varierande resultat. 

 

6 Avslutning  

Syftet med undersökningen var att jämföra behärskningen av kongruens av attributiva 

adjektiv i svenska nominalfraser i plural och nominalfraser med genitivattribut genom 

att elicitera informanters explicita och implicita kunskap. Avsikten var även att 

undersöka om dessa skillnader berodde på vissa faktorer som inlärares dagliga kontakt 

med svenska utanför skolans domäner, grad av medvetenhet om dessa grammatiska 

regler samt vilken motivation inlärarna hade för att fortsätta lära sig mer svensk 

grammatik.  

Den allmänna slutsatsen som kan dras utifrån undersökningens resultat visar att vid 

jämförelsen av attributiva adjektiv i de två konstruktionerna följer informanterna en 

tydlig tendens där behärskning av pluralkongruens är bättre än genitivkongruens. 

Informanterna bemästrar inte färdigheter i lika hög grad vid genitivkonstruktioner och 



  
 

37 

detta inträffar oavsett uppgiftens art. Orsaken till inlärningssvårigheter kan eventuellt 

vara att adjektiv vid dessa konstruktioner har en form och två funktioner vilket vållar 

problem för inlärarens språkutveckling. Därför bör dessa grammatiska strukturer 

beaktas noggrant, djupare och tydligare vid undervisningen i skolor så att ett adekvat 

stöd ges till elever. Detta kan möjliggöras med hjälp av ett vetenskapligt underlag som 

forskningen kan bidra med. 

En oväntad iakttagelse utanför frågeställningen har gjorts i samband med analysen. 

Utfallet av lucktester visade att informanterna har en benägenhet att bättre klara av 

genitivkongruens med genitivattribut än med possessiva pronomen. Om denna 

inlärningsordning kunde bekräftas genom mer omfattande och djupare forskning skulle 

det säkerligen främja andraspråkslärare att undervisa genitivkonstruktioner så att 

inlärningen gynnas. 

Det framgår även genom litteraturen att det finns otydligheter angående 

genitivkonstruktioner. Enligt Källström (2012:97) och Tingbjörn (1979:64) kongruerar 

attributiva adjektiv i svenskan i numerus (singular – plural), genus (utrum – neutrum) 

och species (bestämd – obestämd) men där nämns inte kasus (nominativ- och 

genitivkonstruktion) vilket ökar tveksamhet och skapar förvecklingar, enligt mitt 

förmenande. Skulle man förslagsvis kunna kalla det för ”kasuskongruens” inom 

kategorierna vid adjektivkongruens för att underlätta och främja sin teoretiska 

definition?  

Med hänsyn till att denna studie är en småskalig forskning är det relativt svårt att 

generalisera resultaten. Det är således nödvändigt med djupare och bredare material från 

en större urvalsgrupp med olika förutsättningar så att mitt resultat kan bekräftas. Det 

återstår fortfarande mycket att undersöka på detta forskningsfält, därför har min 

personliga förhoppning varit att studien har ökat intresset och öppnat nya dörrar för det 

spännande grammatiska ämnet.  

Som jag tidigare har antytt ska framtida forskning bidra till att få djupare vetskap om 

genitivkonstruktioner (eller ”kasuskongruens”) så att kunskaperna fördjupas om 

inlärningsprocessen och att strukturen får en tydligare genomgång i undervisningen och 

i läromedlen. Detta kan bli mycket betydelsefullt för andraspråkselever för att gynna 

deras språkinlärning vilket är det grundläggande målet.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  Bakgrundsenkät 

1. Namn 

................................................................................................................................. 

 

2. Ålder 

…............................................................................................................................. 

 

3. Hur gammal var du när du flyttade till Sverige? 

…............................................................................................................................. 

 

4. Vilken utbildning har du från ditt hemland som motsvarar svensk 

skolutbildning? Sätt kryss i lämplig ruta. 

  Förskoleklass (mellan 1 – 6 år) 

  Grundskoleutbildning (mellan 6 – 16 år) 

  Gymnasieutbildning (mellan 16 – 18 år) 

  Högskola/universitet (från 18 år gammal) 

 

5.   På vilken utbildningsnivå befinner du dig just nu i det svenska skolsystemet?      

      ................................................................................................................................. 

6.   Vilket/vilka är ditt/dina förstaspråk? 

...........…..................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

7.   Vilket är det första främmande språk du lärde dig? 

….............................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

8.   Vilka språk kan du?  

       ................................................................................................................................ 

 

 

9.  Hur många månader/år har du studerat svenska? 

…............................................................................................................................. 

 



  
 

II 

10. Vilket/vilka språk talar du hemma?      

             ................................................................................................................................ 

 

11. När, var och med vem talar du svenska? 

…............................................................................................................................. 

 

12. I vilken utsträckning kan du ange att du talar svenska utanför skolan? Sätt kryss 

i lämplig ruta. 

  Mycket (9-11 timmar om dagen) 

  Ganska mycket (7-8 timmar om dagen)  

  Lite (4-6 timmar om dagen)  

  Ganska lite (1-3 timmar om dagen)  
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Bilaga B  Grammatikenkät 

1. Vad tycker du om svensk grammatik? 

….............................................................................................................................

................................................................................................................................. 

2. Vad är det som är svårt med svensk grammatik? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

3. Kan du ge en grammatisk förklaring till böjningen av dessa olika adjektiv som är 

i fetstil? 

 En röd bil 

…..............................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 Ett rött hus 

…..............................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 Flera röda bilar 

…..............................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 Kalles röda bil 

…..............................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 En liten bok 

…..............................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 Ett litet hus 

…..............................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 Hennes lilla bok 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 Mina små böcker 

…..............................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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4. Hur anser du att dina kunskaper om dessa ovannämnda grammatiska regler är? 

….............................................................................................................................

................................................................................................................................. 

5. Vad är det svåraste med grammatiken i svenska tycker du? Nämn mer än en sak 

efter svårighetsgrad (svårt → mindre svårt) 

….............................................................................................................................

................................................................................................................................. 

6.   Brukar du tänka på de grammatiska reglerna när du använder det svenska              

språket i tal och skrift? 

….............................................................................................................................

................................................................................................................................. 

7. Hur är din motivation för att fortsätta lära dig mer svensk grammatik? 

….............................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 Om du vill få mer information om undersökningen och det följande resultatet av 

enkäten ange gärna din mejladress så blir det trevligt för mig att skicka 

informationen till dig: 

 

Mejladress: …........................................................................................................ 

 

 

 

 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga C  Lucktest 

Adjektivövning, i vilken det ska anges rätt form av adjektiv som står inom parentes: 

1. - Trivs du bra i ditt …............................... hus? (ny)  

- Jadå. 

2. - Har du sett Evas …....................................... bil? (ny) 

- Ja, men vad har hon gjort med sin …............................................ ? (gammal) 

- Tommy har köpt hennes …..................................... bil. (gammal) 

3. - Där är en korvkiosk. Gud, vad jag är hungrig! Vad vill du ha? 

- De …...................................... korvarna ser goda ut. Jag tar en 

…................................. med potatismos. (tjock) 

4. - Har du sett min ….................................... blus? (rutig) 

- Ja, den ligger i tvätten. 

5. - Vem av flickorna är din dotter? 

- Det är flickan med det ….......................................... håret. (röd) 

6. - Vill du titta på mina …..................................... kattungar? (liten) 

- Ja, gärna. Jag älskar katter.  

7. - Fy! Man somnar ju på Karl-Henriks …................................ lektioner. (tråkig) 

 

8. - Finns det några …............................ lägenheter i ert ….............................. hus? 

(tom, ny) 

- Jadå. Ett par stycken. 

9. - Jag vet inte vad jag ska ha på mig i kväll. 

- Ta din …...................................... kjol! Den klär dig. (lång) 

10. - Vet du att Emelie har klippt sig? 

- Ja. Hon är jättesöt i sin …....................................... frisyr. (kort) 

11. - Titta, vilket …............................................ hus! (vacker) 

- Ja, där skulle man bo. 
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12. - Ska jag kasta det här ….................................... , …..................................... 

tyget? (ful, gammal) 

- Nej, gör inte det! Det kan vara bra att ha. 

13. - I kväll ska jag träffa några …..................................... studiekompisar. Vi ska 

åka till Köpenhamn och gå på Tivoli. (gammal) 

- Vad trevligt! 

14. - Oh, vad de här ….......................................... lakanen luktar gott! (ren) 

 

15. - Maria jobbar extra för att kunna skicka pengar till sin …............................... 

syster. (fattig) 

 

16. - Röker du? 

- Ja, men bara …......................................... cigarretter. (svag) 

17. - Vi skriver ofta brev till våra …........................................ släktingar. (rik) 

 

18. - När Eva hade blivit frisk från sin ….................................. sjukdom gjorde hon 

en jordenruntresa. (svår) 

 

19. - Ser du bra med dina …..................................... glasögon? (fläckig) 

- Ja, jättebra. 

20. - Vet du var Lindas …........................................ skärp är? (röd) 

- Ja, det ligger i badrummet. 

21. - Skulle du vilja stryka min …..................................... skjorta till i morgon? (vit) 

- Ja, det kan jag väl. Jag kan stryka den …..................................... också om du 

vill. (blå) 

- Det var snällt av dig. Jag har inte så många ….................................. skjortor, 

förstår du. (ren) 

22. - Vilka nyheter ska du se? 

- Jag ska jobba i kväll, så jag får se de …................................. nyheterna klockan 

sex. (tidig) 

23. - Vet du vad Bosses …....................................... fru heter? (ny) 

- Nej, jag har inte träffat henne än. 

24. - När Andreas kom hem upptäckte han att någon hade tagit hans …..................... 

….................. cykel. (ny, fin) 
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25. - Under skolavslutningen i kyrkan kunde de …................................... barnen inte 

sitta stilla. (liten) 

 

26. - Jag ska tvätta i morgon. Lägg era …................................ kläder i tvättkorgen! 

(smutsig) 

 

27. - Vad tycker du om vårt …............................. TV-rum? (liten) 

- Det är jättemysigt. 

 

 

 

 Komplettera lucktesten: 

 

Lotta är i stan för att köpa …...................... (ny) kläder. Det finns många ….................. 

(liten) butiker som har rea nu efter jul. Lotta går in i en skoaffär. Där hittar hon ett par 

…..................... (snygg) stövlar. De är inte så …....................... (dyr), bara 250 kronor. 

Hon köper dem. Sedan går hon till ett …....…........... (stor) varuhus som ligger mitt över 

gatan. Här finns det massor av kläder, parfym och smink. Hon ser ett par 

…......................... (blå) byxor, en …........................ (snygg), …................... (röd) blus 

och ett …................. (svart), …..................... (bred) skärp. Hon provar kläderna. De 

…....................... (blå) byxorna passar fint till hennes …..................... (ny) blus. Det 

…....................... (svart) skärpet passar perfekt till Lottas ….................... (modern) blus. 

Efter en ….................... (rolig) eftermiddag i stan känner sig Lotta nöjd med sina 

…................. (ny) kläder.  
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Bilaga D  Informanters bakgrundsdata 

Sammanställning av de mest relevanta uppgifterna från bakgrundsenkäten:  

 

Informanter Ålder Förstaspråk 
 

Utbildning från 
hemlandet 

Studietid på Sfi Daglig 
språkanvändning 
utanför skolan 
(timmar om dagen) 

Dekel 
 

30 Spanska Högskola/universitet 2 år och 6 mån. 9 – 11 timmar 
 

David 
 

19 Dari/Persiska/Farsi Grundskoleutbildning 4 år 
  

9 – 11 timmar 

Aziz 
 

43 Arabiska Förskoleklass 1 år och 9 mån. 9 – 11 timmar 
 

Bari 
 

32 Arabiska Högskola/universitet 11 månader 7 – 8 timmar 

Isra 
 

22 Arabiska Högskola/universitet 8 månader 7 – 8 timmar 

Mustafa 32 Arabiska  Högskola/universitet 5 månader 7 – 8 timmar 
 

Sara 
 

39 Ryska Gymnasieutbildning 3 år 7 – 8 timmar 

Sam 
 

30 Arabiska Gymnasieutbildning 8 månader 7 – 8 timmar 

Abba  
 

40 Mandarin Högskola/universitet 6 månader 4 – 6 timmar 

Noor 
 

32 Turkiska/Persiska Gymnasieutbildning 2 år 4 – 6 timmar 

Sergi 27 Tigrinska Gymnasieutbildning 7 månader 4 – 6 timmar 
 

Nihad 
 

39 Somaliska Grundskoleutbildning 3 år 4 – 6 timmar 

Awad 35 Arabiska Grundskoleutbildning 1 år och 3 mån. 4 – 6 timmar 
 

Amira 
 

29 Thailändska Grundskoleutbildning 7 månader 4 – 6 timmar 

Laia 
 

33 Polska Högskola/universitet 9 månader 1 – 3 timmar 

Lisa 
 

26 Arabiska Högskola/universitet 9 månader 1 – 3 timmar 

Karim 
 

31 Arabiska Högskola/universitet 8 månader 1 – 3 timmar 

Rafika 
 

30 Kurdiska Högskola/universitet 7 månader 1 – 3 timmar 

Ali 34 Dari Grundskoleutbildning 2 år och 6 mån. 1 – 3 timmar 
 

Essa 30 Arabiska 
 

Grundskoleutbildning 2 år 1 – 3 timmar 
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Bilaga E  Presentation av varje enskild informant 

Härnäst följer en utförlig presentation över varje enskild informants grammatiska 

kompetens, motivation för inlärning och daglig användning av svenska utanför skolans 

domäner. I tur och ordning utifrån implikationstabellen (se tabell 5) tas varje informants 

kommentarer upp. Det är värt att understryka att infromanternas namn inte är 

identifierbara. 

I denna bilaga anges direkta citat från informanternas svar från grammatikenkäterna 

vilket innebär att jag inte har korrigerat informanternas språk utan låter eventuella 

skrivfel stå kvar, såsom felstavade ord, inkorrekt ordföljd och särskilda förklaringar till 

grammatiska regler, med mera. Anledningen är att på så sätt ge en helhetsbeskrivning 

av enkäterna och spegla informanternas autentiska synsätt på svensk grammatik.  

Sam. Beträffande svensk grammatik skriver informanten att den inte är så svår om man 

ständigt tränar och repeterar olika övningar. Däremot anger Sam att det svåraste är att 

skilja mellan huvudsats och bisats och att genomföra hörövningar. Informanten har full 

grammatisk medvetenhet och hänvisar till korrekta regler. Sam anser att hans 

grammatiska kunskaper är ganska bra vilket klargörs med kommentaren ”jag tror att jag 

kan 70 % med grammatik”. Informanten skriver vidare att han brukar tänka på de 

grammatiska reglerna främst vid skriftliga produktioner. Dessutom uppger Sam att han 

vill ”försätta studera och prata med många svenska människor” vilket tyder på hög 

motivation för vidareutbildning. Beträffande språkanvändning skriver Sam att han 

brukar tala svenska mellan 7 och 8 timmar om dagen, framför allt med kompisar och 

arbetskamrater.  

Dekel. Informanten beskriver att den svenska grammatiken inte är så svår ”jämfört med 

den spanska”, dock tycker hon att det svåraste är oregelbundna verb, bestämdhet och 

uttal av långa och korta vokaler. Dekel antecknar också att hon saknar ordförråd för att 

uttrycka sig ännu bredare. Beträffande pluralformer och genitivkonstruktioner har hon 

goda grammatiska kunskaper om båda konstruktionerna och anger korrekta förklaringar. 

När hon ger en grammatisk tolkning till böjningen av adjektivet av nominalfrasen 

”Hennes lilla bok” motiverar hon att det finns ”ett possesiv pronomen med en sic!  

singular substantiv som påverkar adjektivet” vilket är korrekt. Angående inlärarens egna 

åsikter om sina grammatiska kunskaper om dessa strukturer beskriver hon ”personligen 

tycker jag att mina kunskaper är bra enligt min nivå jag befinner mig”. Slutligen 
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framgår vid frågan om medvetenheten om dessa grammatiska regler att ”jag försöker 

ofta tänka på reglerna när jag använder språket”. Dekel skriver att ”jag vill behärska 

språket därför vill jag lära mig mer svenska”. På så sätt har informanten en positiv 

inställning för att lära sig mer svensk grammatik vilket tyder på hög motivation. 

Informanten anger att hon använder svenska dagligen mellan 9 till 11 timmar, och hon 

tillägger att hon bara talar och läser svenska.  

Karim. Informanten antecknar att svensk grammatik är lika svår som engelsk 

grammatik och att det viktigaste är att ”repetera och läsa hemma”. Enligt informanten är 

det svåraste ”en ord eller ett ord, possessiva reflexiva pronomen och bisats”. Han 

besitter målspråksenliga grammatiska kunskaper om nominalfraser vid plural och vid 

genitiv då han exempelvis skriver ”med possessiva måste använda bestämd form av 

adjektiv”, vars förklaring är riktad till nominalfrasen från grammatikenkäten ”Hennes 

lilla bok”. Karim förklarar vidare att hans grammatiska kännedom om dessa 

konstruktioner är bra och ”jag har ingen sic! problem”. Problemet uppstår när man ska 

tala svenska korrekt då man inte hinner att tänka efter, uppger informanten. Karims 

motivation syftar till fortsatta studier av svenska för att kunna få utbilda sig i Sverige. 

Han uppger dock att hans dagliga språkanvändning av svenska är liten, mellan 1 till 3 

timmar. 

Sara. Hon skriver i enkäten att hon tycker att ”det är jätterolig att kunna pråta sic! på 

rätt sätt”. Hon förklarar att rysk grammatik är mycket olik den svenska. Därför tycker 

hon att den svenska grammatiken är svårare. Informanten beskriver att det svåraste med 

den svenska är prepositioner, bestämd/obestämd form av substantiv, ordföljd och 

tidsform av verb. Informanten behöver anstränga sig ”för att försöka pråta sic! på rätt 

sätt”. Hon har korrekta kunskaper beträffande pluralformer då hon anger som förklaring 

att adjektiv kongruerar med substantiv och båda ordklasserna måste stå i pluralis när 

dessa syftar till ”fler än en sak”. Däremot minns hon inte grammatiska regler angående 

genitivkonstruktioner. ”Jag kommer inte ihåg den regel, men jag tänker att det måste 

vara så, det låter bara bra”, skriver informanten när nominalfrasen med genitivattribut 

”Kalles röda bil” presenteras och hon ska ange en grammatisk förklaring till böjningen 

av adjektivet. Inläraren anser att hennes grammatiska kunskaper om dessa två 

konstruktioner är ”ganska bra, men inte fullständig”. Av enkäten framgår att 

informanten vanligen brukar tänka på grammatiken, ”jag försöker att prata rätt, men 

mina kunskaper inte räcker ibland”. Sara lägger stor vikt vid ”att kunna tala bra svenska 
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för att integrera sig i det svenska samhället, ha ett bra jobb och kunna förstå bra mina 

svenska kompisar”. Kommentaren tyder på att informanten har hög motivation för att 

fortsätta lära sig det svenska språket. Sara anger att hon använder svenska mellan 7 och 

8 timmar om dagen, framför allt på arbetsplatsen men även hemma med sin familj.  

Noor. Informanten jämför grammatiken i de båda förstaspråken hon behärskar med den 

svenska grammatiken. Exempelvis skriver hon att ”det finns bara liten skilnad sic! 

mellan turkiska och svenska gramatik samt mycket skilnad sic! mellan persiska och 

svenska”. Dessutom tycker informanten att den svenska grammatiken inte är svår i 

skriftlig produktion men ”det är svårt när man pratar”. Vid frågan vad det svåraste är, 

svarar hon att ”det är svårt att komma ihåg med oregelbunda och undantaga gramatiker 

sic!”. Utifrån hennes grammatiska förklaringar kan man avgöra att inläraren behärskar 

pluralkongruens, ”det är mer än en stycken då måste adjektiven skrivas plural med”, 

detta är förklaringen för nominalfrasen ”Flera röda bilar”. Däremot behärskar 

informanten inte genitivkonstruktioner vilket framgår då hon skriver ”på grund av bilen 

är bestämd form då adjektiven också skrivas på bestämd form som pluralform” som 

förklaring av ”Kalles röda bil”, vilket inte är rätt. Vid frågan av informantens åsikt om 

sina egna kunskaper om reglerna svarar hon ”jag tycker att jag kan det men inte nogrant 

sic!”. Slutligen klargör informanten att hon brukar tänka på de grammatiska reglerna, 

”mer när jag skriver på svenska och inte i tal”. Noor anger att hon är väldigt motiverad 

för att fortsätta studier och att hon numera ”lyssnar på radio och ljud böcker sic!”. 

Informanten har nämligen hög motivation till att fortsätta att tillgodogöra sig mer 

svensk grammatik. Noor uppger att hon bara använder svenska dagligen mellan 4 till 6 

timmar, främst på arbetsplatsen och lite på fritiden.  

David. Han skriver att den svenska grammatiken är ”ganska rimlig” vilket underlättar 

inlärningen. Däremot har informanten svårigheter med stavningen av vissa ord och 

genuskongruens. Davids hänvisningar till grammatiska regler är inte tydliga då han inte 

anger någon begriplig förklaring för de flesta nominalfraserna i enkäten. I samband med 

detta förklarar han att ”mina kunskaper gällande grammatik är svaga” och därför är det 

logiskt att informanten inte brukar tänka på grammatiken när denne använder det 

svenska språket. Utifrån Davids kommentarer framgår att han vill fortsätta studier och 

förbättra sitt språk med hjälp av svenska som andraspråk. Detta indikerar en positiv 

inställning till ämnet i fråga och som en följd därav har informanten en omfattande 

språkanvändning av svenska, mellan 9 till 11 timmar om dagen.  
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Amira. Angående grammatiken tycker informanten att det är viktigt att behärska den 

för att hjälpa till ”att skriva rätt” men hon har svårt vad gäller adjektiv, huvudsats och 

bisats. Amira anger att ”svensk grammatik är svårt på mig eftersom grammatik har 

många ord”. Amiras kunskaper om regler för pluralformer och genitivkonstruktioner är 

riktiga. Som tolkning av nominalfrasen ”Hennes lilla bok” skriver hon att ”det kommer 

adjektiv i bestämdform efter possessiva pronomen” vilket är korrekt. Informanten 

förklarar att hennes kunskaper om grammatiken inte är så bra, dock brukar hon tänka på 

den innan hon pratar eller skriver och använder hjälpmedel som lexikon och internet 

flitigt. Slutligen skriver Amira att hon tyvärr inte talar svenska så mycket, mellan 4 till 6 

timmar om dagen, mestadels på arbetsplatsen.  

Laia. Informanten skriver om svensk grammatik att ”det är svårt”, framför allt vad 

gäller ”verb i olika tempus och ordföljd”. Intressant nog är Laias hänvisningar till 

grammatiska regler där hon exempelvis förklarar genitivkonstruktioner med följande 

”när någon äger något adjektiv står i plural form” vilket i viss mån är korrekt. 

Informanten anger vidare att ”när jag skriver tänker jag på de grammatiska reglerna men 

när jag pratar så tänker inte jag alltid om det” vilket är ett naturligt beteende. Det 

framgår ytterligare att informantens motivation för att fortsätta lära sig mer svensk 

grammatik är hög. ”Jag vill leva här och jag behöver tala mycket bra. Jag vill också 

fortsätta skolan”, förtydligar hon. Däremot anger Laia att hon bara använder svenska 

mellan 1 till 3 timmar om dagen vilket anses vara i minsta laget.  

Mustafa. Informanten anser att den svenska grammatiken inte är så svår om man tränar 

tillräckligt mycket vilket är en förutsättning för ”att prata bra”. Mustafa tycker att det 

svåraste är ordföljd och passiv form medan pluralformer och genitivkonstruktioner 

behärskar han väl. Detta bekräftas genom informantens långa förklaringar till de 

nominalfraser från enkäten som visar sig vara korrekta. Vid frågan om han brukar tänka 

på de grammatiska reglerna när han använder svenska uppger Mustafa att ”alltid tänker 

på gramatik sic! när jag börjar skriva eller tala”. Mustafa skriver också att han har en 

hög motivation för att vidareutbilda sig i Sverige där grammatiken är en genväg för att 

kunna behärska språket bättre. Informantens dagliga språkanvändning är mellan 7 och 8 

timmar och äger rum i olika miljöer, såsom hos kompisar och arbete.  

Sergi. Han beskriver att grammatiken är svår, framför allt oregelbundna verb. När 

informanten anger sina grammatiska förklaringar till böjningen av de olika adjektiven 
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träffar han rätt med både plural och genitiv. Exempelvis förtydligar han: ”adjektiv i 

plural man använder med plural substantiv”, som förklaring av en nominalfras i plural. 

Informanten antecknar att han brukar tänka på de grammatiska reglerna när har talar och 

skriver på svenska. Sergi har en bra motivation inför svensk grammatik då han försöker 

följa lärarens anvisningar och tränar mycket hemma. Informantens användning av 

svenska är mellan 4 till 6 timmar om dagen.  

Awad. Angående svensk grammatik beskriver informanten att han tycker om huvudsats 

och bisats men att det är svårt med possessiva pronomen. Följden blir att informantens 

hänvisningar om grammatiska regler inte är fullständiga. Till exempel upprepar han 

samma förklaring oavsett om nominalfrasen står i plural- eller genitivform. 

Förklaringen är följande ”vi säger lilla därför att vi vill beskriva något specialt sic!”, 

nominalfrasen som står bakom förklaringen är ”Hennes lilla bok”. Informanten är 

nämligen medveten om att det finns skillnader mellan konstruktionerna men kan inte 

klargöra varför. Trots denna tveksamhet uppger Awad att han vanligtvis tänker på 

grammatiken när han använder det svenska språket. Dessutom skriver Awad att han har 

en hög motivation för att fortsätta lära sig mer grammatik, ”jag vill det”, skriver han. 

Awads dagliga språkanvändning är mellan 4 till 6 timmar då han är tvungen att tala 

svenska, till exempel i affärer.  

Nihad. Informanten tycker att det är mycket svårt med den svenska grammatiken. För 

Nihad är det speciellt problematiskt med adjektiv, oregelbundna verb och bisats. Som 

en konsekvens av det besitter han oklara kunskaper om reglerna angående de 

analyserade konstruktionerna vilket bekräftar informantens svårigheter med adjektiv. 

Nihad skriver att han försöker att tänka på grammatiska regler men han ”kan inte 

komma ihåg dem hela tiden”. Nihad är motiverad att lära sig mer svenska, särskilt för 

”att kunna få jobb”. Han brukar tala svenska dagligen, mellan 4 till 6 timmar.  

Rafika. Det framgår av informanten att han tycker att svensk grammatik inte är så 

besvärlig, men det är oregelbundna verb som medför mest problem för honom. Rafikas 

hänvisningar till grammatiska regler är invecklade, särskilt vad gäller 

genitivkonstruktioner då han inte kan förklara varför adjektivet böjs på det sättet. 

Informanten svarar ”nej” vid frågan om han tänker på grammatiken i sin dagliga 

språkanvändning av svenska. Däremot känner han sig motiverad att lära sig mer 
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grammatik då han skriver att ”man behöver lära sig svenska”. Rafika anger att han talar 

svenska mellan 1 till 3 timmar om dagen vilket givetvis är alldeles för lite. 

Ali. Informanten beskriver att svensk grammatik är mycket svår. Ali påpekar att det är 

att skriva och att prata som vållar mest problem för honom. Detta tyder på att 

informanten har stora svårigheter med språket i allmänhet vilket även bekräftas med den 

fåordiga enkäten som han har skrivit. Alis förklaringar till olika nominalfraser från 

enkäten kan inte bedömas eftersom i de mest intressanta fallen för denna studie så 

saknas det svar. Dock anger informanten att han försöker tänka på grammatiken då han 

använder språket och han vill dessutom gå vidare med sina studier vilket emellertid är 

en positiv inställning för inlärningen av svenska. Slutligen anger Ali att han bara talar 

svenska mellan 1 till 3 timmar om dagen vilket synliggörs i hela enkäten genom ett 

begränsat språkbruk. 

Bari. Likaledes som den föregående informanten har Bari skrivit en mycket fåordig 

enkät där några av frågorna saknas svar. Orsaken till detta kan vara att informanten inte 

har förstått frågorna eller överlag har problem med språket. Som framgår av enkäten har 

Bari svårt med svensk grammatik, särskilt vad gäller huvudsats och bisats. Baris 

kunskaper om de grammatiska reglerna avsedda för undersökning är dock i viss mån 

korrekta. Det som visas utifrån de angivna svaren är att informanten förstår 

kongruensböjning av adjektiven men att hon inte kan förklara det med grammatiska 

begrepp. Därutöver har Bari skrivit att hon bara ibland brukar tänka på grammatiska 

regler. Informanten har inte skrivit något svar angående motivation för fortsatta studier. 

Däremot har hon angett att mellan 7 och 8 timmar talar hon svenska, exempelvis på 

arbetsplatsen eftersom ”alla mäniskor sic! kan inte arabiska”.  

Essa. Informanten anser att den svenska grammatiken är mycket svår i allmänhet och att 

placera alla ord på rätt ställe är det svåraste i synnerhet. Detta kan avläsas som att Essa 

har svårigheter med ordföljd. Informanten besitter målspråksenliga kunskaper vid 

pluralformer då hon exempelvis skriver ”om det är många det blir plural” som 

förklaring av ”Flera röda bilar” medan hon inte kan förklara nominalfraser med genitiv. 

Essa tycker ytterligare att hon har kännedom om dessa regler men hon tänker inte på 

dem då hon använder språket. Angående Essas motivation för att lära sig mer 

grammatik skriver hon att det är viktigt med att läsa många böcker för att kunna 
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förbättra språket. Informantens språkanvändning av svenska är inte optimal, bara mellan 

1 till 3 timmar om dagen.  

Aziz. Även Azizs enkät är fåordigt skriven. Informanten anser att den svenska 

grammatiken är svår och han ”behöver mycket träning”. Aziz skriver inte någon konkret 

grammatisk företeelse som är svår och som han måste anstränga sig extra för. 

Anmärkningsvärt har informanten uppgett korrekta hänvisningar beträffande 

grammatiska förklaringar för de olika nominalfraserna. Aziz har klart för sig hur ett 

adjektiv kongruensböjs vid genitiv och vid plural trots att han förklarar det utan tekniska 

begrepp. Det förekommer inga flera svar från enkäten förutom att informanten använder 

språket mellan 9 till 11 timmar om dagen vilket är ett positivt tecken för att ”kunna 

träna mycket på grammatiken”.  

Isra. Informanten skriver att ”det roligaste är adjektiv” inom grammatiken och det 

svåraste är huvudsats och bisats. Isra har goda kunskaper vad gäller pluralformer medan 

förklaringar till genitivkonstruktioner är inte tydliga vilket pekar på tveksamhet vid 

denna konstruktion. Dock tycker Isra att hennes kunskaper om grammatiken ”är ganska 

bra” och att hon ”ibland, inte altid sic!” tänker på dessa när hon använder svenska. 

Informantens motivation för att tillägna sig mer grammatik är god då hon skriver att 

man har mycket nytta av det om man vill prata på rätt sätt. Isra anger att hon brukar tala 

svenska dagligen mellan 7 och 8 timmar, mestadels i hemmet med sin familj.  

Abba. Informanten skriver att hon har svårt med svensk grammatik eftersom den är 

mycket annorlunda jämfört med hennes förstaspråk, mandarin. Att uttala orden är det 

som vållar mest problem för henne tillsammans med substantiv och verb. Informantens 

explicita hänvisningar till grammatiska regler ska tas med försiktighet. Hon producerar 

många tekniska grammatiska begrepp som adjektiv, substantiv, bestämd form, med 

mera, men hon behärskar inte användningen på ett korrekt sätt, det vill säga hon kan 

sannolikt inte reglerna. Det är endast vid pluralformernas förklaringar där hon närmar 

sig en rimlig tolkningsnivå. Detta kan tyda på att Abbas språkinlärning försvåras i 

stället för att underlättas vid explicit grammatikundervisning. Det framgår ur enkäten att 

informantens dagliga tillämpning av svenska är mellan 4 till 6 timmar.  

Lisa. Angående svensk grammatik skriver Lisa att ”det är svårt men det kommer” vilket 

visar en positiv inställning. Det som vållar mest besvär för informanten är huvudsats 

och bisats samt substantiv och adjektiv. Lisas explicita hänvisningar till grammatiska 
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regler är korrekta för både nominalfraser i plural och med genitiv. Som förklaring av 

”Hennes lilla bok” skriver Lisa ”efter hennes eller namn med s kommer adjektiv + 

a”, och på samma förklarande sätt beskriver hon pluralformer. Lisa anser att hennes 

kunskaper om grammatiken är ”ganska bra” med tanke på hennes utbildningsnivå. Vid 

frågan om hon tänker på grammatiska regler då hon använder språket anger Lisa en 

mycket beskrivande kommentar värd att citera: ”innan studerade grammatik pratade jag 

jätte bra sic! men nu måste jag tänker sic! lite på grammatik så jag pratar inte så 

bra”. Av denna anledning har informanten hög motivation för att fortsätta lära sig mer 

grammatik som har nämnts i en tidigare kommentar. Tvärtemot har Lisa en begränsad 

språkanvändning av det svenska språket, bara mellan 1 till 3 timmar om dagen, 

mestadels med kamrater.  

 

 

 

 

 

 

 


