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Sammandrag 

Uppsatsens ämne är ”Tempusanvändning i skrift – en jämförelsestudie av första- och 

andraspråkselever”. Informanterna är sammanlagt 14 elever, varav fyra elever är födda i 

Sverige samt har minst en svensk förälder; fyra elever är födda i Sverige men vars föräldrar 

är födda utomlands; fyra elever kom till Sverige innan skolan började; fyra elever kom i år 1-

5 och två elever kom i år 6-9.  

Syftet är att undersöka tempusanvändning i skrift bland första- och andraspråkselever på 

nationella provet i svenska i år 9. Särskilt undersöks de fyra tempusformerna: preteritum, 

presens, pluskvamperfekt och perfekt. Både en kvalitativ och en kvantitativ metod har 

använts för att på bästa sätt fånga både bredden och djupet av elevernas tempusanvändning. 

Detta har gjorts med utgångspunkt från Svenska Akademiens grammatik 4 Satser och 

meningar (1999).  

Studiens resultat pekar på att elever inom alla grupper, förutom de som kom hit i år 6-9, 

ger prov på att behärska de fyra tempusformerna preteritum, presens, pluskvamperfekt och 

perfekt. Samtidigt finns det elever inom samtliga grupper som fallerar inom olika områden. 

Slutligen ger även de elever som kom hit i år 6-9 prov på att behärska områden som 

förstaspråksinlärare gör. 

 

 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, tempusanvändning, fokusbehärskning, tematisk tid, 

preteritum, presens, perfekt, pluskvamperfekt, historiskt presens 
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1 Inledning 

Studier i ämnet svenska i grundskolan utgörs till en del av uppsatsskrivande. Hit hör 

uppsatsen inom ramen för det nationella provet i år 9, vars resultat kan påverkas av elevens 

vistelsetid i Sverige. Har eleven kommit till Sverige strax före det nationella provet är hens 

möjligheter att lyckas med provet betydligt sämre än om hen har bott hela sitt liv i Sverige. 

En orsak kan vara oklarheter om det svenska språkets struktur exempelvis om vilket tempus 

som ska användas i olika situationer, däribland preteritum, presens, pluskvamperfekt och 

perfekt. Sådana tempusformer kan vara problematiskt beroende på elevens förstaspråk, då en 

del språk saknar preteritum, andra saknar motsvarigheten till pluskvamperfekt och perfekt 

och i många språk används presens på ett annat sätt än i svenskan (Viberg, Ballardini & 

Stjärnlöf 1986:76ff). En annan skillnad kan vara att inlärarens modersmål saknar en 

grammatisk enhet för tempus, medan det i svenskan finns ett ”tempustvång” (Ekerot 

2011:118).  

Denna uppsats kommer mot bakgrund av detta att undersöka tempusanvändning i skrift 

hos elever som varit olika lång tid i Sverige i syfte att se hur det skiljer sig åt.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka tempusanvändning i skrift bland första- och 

andraspråkselever på nationella provet i svenska i år 9, det vill säga om det finns ett samband 

mellan om elever är födda i Sverige - av svenska eller av utlandsfödda föräldrar - och 

beroende av vilket år utlandsfödda elever har kommit till Sverige.  

Den hypotes som jag utgår från är:  

 

• Förstaspråksinlärare med svenska föräldrar samt elever som är födda i Sverige,  

men vars föräldrar är födda utomlands, behärskar tempushanteringen bättre än elevgrupper 

som har kommit senare till Sverige. 

 

Särskilt undersöks de fyra tempusformerna: preteritum, presens, pluskvamperfekt och perfekt 

utifrån antal verbförekomster, antal felaktigheter, om eleven kan byta mellan då- och nutid 

och tvärtom, kan skifta mellan tidpunkterna till vilka händelserna relateras och placera varje 

sats i rätt tempus.  
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2 Bakgrund 

Med tempus avses verbens olika tidsformer, vilka kan uttryckas med hjälp av morfologi och 

verbkombinationer. På så sätt kan språkanvändaren uttrycka tidsbetydelser för händelser och 

tillstånd. Det innebär att den som talar eller skriver alltid hänför sig till ett tidsavsnitt i det 

förflutna, i nutiden eller i framtiden, vilket exempel 1, 2 och 3 åskådliggör: 

 

(1) Väckarklockan ringde klockan sex i morse.  (förfluten tid) 

(2) Jag talar svenska nu. (nutid) 

(3) Jag kommer att/ska vara i Uppsala nästa vecka. (framtid) 

 

De grammatiska konstruktioner med vars hjälp vi refererar till de olika tidskategorierna är 

språkets tempuskategorier. Exempelvis finner vi i ovanstående exempel verben ringde, talar 

och kommer att vara/ska vara, vilka motsvarar preteritum, presens och futurum (Jörgensen & 

Svensson 1999:75f). Språkligt sett räknas presens och preteritum som enkla och morfologiska 

tempusformer (Pettersson 1976:143) och alla andra tempusformer som sammansatta, då de 

bildas med hjälp av verben ha, komma att och ska (Andersen, Granberg & Söhrman 2011:9; 

Jörgensen & Svensson 1999:28; Holm & Nylund 1970:86f; Ekerot 2011:123): 

 

(4) Jag har läst tidningen. (perfekt bildas genom har + supinum) 

(5) Johan hade badat. (pluskvamperfekt bildas genom hade + supinum) 

(6) Jag kommer att/ska vara i Uppsala nästa vecka. (futurum bildas genom kommer att eller ska (skall) + 

infinitiv) 

(7) Olle skulle äta när jag träffade honom igår (futurum preteriti bildas genom skulle + infinitiv) 

2.1 Tempuskategoriernas inbördes relation 

Mellan de olika tidsformerna (tempuskategorierna) råder det en viss harmoni, vilken gör att 

de kan indelas i två grupperingar: presens- och preteritumtempus eller preteriska och 

presentiska tempus. Det innebär att på ena sidan finns perfekt, presens och futurum och på 

andra pluskvamperfekt, preteritum och futurum preteriti (Holm & Nylund 1970:90; 

Andersen, Granberg & Söhrman 2011:9; Pettersson 1976:146).  

Inom båda dessa grupperingar finns det som benämns relationsmönster, vilket Viberg, 

Ballardini & Stjärnlöf (1986:75f) förklarar utifrån begreppen talögonblick, fokustid och 

händelsetid. Även hos Ekerot (2011:122f) återfinns begreppen fokustid och händelsetid. 

Talögonblick (NU) handlar om den tidpunkt då yttrandet fälls, fokustid den tidpunkt till 
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vilken händelserna relateras och händelsetid den tidpunkt då en händelse faktiskt inträffar. 

Om händelsetiden (nedan kallat h) därmed ligger före fokustiden, vilken är NU, markeras 

verbet med perfekt och verbet markeras med futurum om händelsetiden ligger efter 

fokustiden. Exempel 8 belyser detta:  

 

(8) Ja, vi sitter här och äter (NU). Per har badat (före NU), så han behöver inte tvätta sig, när han ska gå 

och lägga sig (efter NU). 

 

Denna mening kan illustreras enligt följande figur: 

 

före NU NU efter NU 

Per har badat Vi sitter här och äter När han ska gå och lägga sig 

perfekt  futurum 

(h = före fokustiden) (fokustid) (h = efter fokustiden) 

 

Figur 1. Förhållandet mellan NU, före NU och efter NU  

 

Meningen innehåller därmed ett fokus på NU (Vi sitter här och äter), en händelse som har 

hänt före NU (Per har badat) och en händelse som ska hända efter NU (När han ska gå och 

lägga sig).  

En serie händelser kan också beskrivas med utgångspunkt från en tidpunkt som ligger före 

talögonblicket utifrån preteritum (DÅ), pluskvamperfekt (före DÅ) och futurum preteriti 

(efter DÅ). Omskriven till dåtid blir föregående exempel: 

 

(9) Ja, vi satt och åt (DÅ). Per hade badat (före DÅ), så han behövde inte tvätta sig, när han skulle gå och 

lägga sig (efter DÅ). 

 

Det ger oss följande figur:  

 

före DÅ DÅ efter DÅ 

Per hade badat Vi satt och åt När han skulle gå och lägga sig 

pluskvamperfekt  futurum preteriti 

(h = före fokustiden) (fokustid) (h = efter fokustiden) 

 

Figur 2. Förhållandet mellan DÅ, före DÅ och efter DÅ  
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Littman & Rosander (1999:24) menar att för att kunna placera ett verb i rätt form måste man 

dels ha klart för sig när det hela inträffade, dels hur det inträffade står i förhållande till nu och 

då. Svenskans tempus handlar på så sätt, enligt  Ekerot (2011:129),  inte enbart om att 

tillägna sig reglerna för användningen av enskilda tempus, utan lika mycket om hur de två 

tempussystemen fungerar, hur de är relaterade till varandra och att man inte kan hoppa från 

det ena systemet till det andra.  

2.2 Tempus och andraspråksinlärning 

Forskningen inom tempus och andraspråksinlärning har främst kretsat kring hur tempus och 

aspekt skiljer sig mellan svenskan och andra språk och vilka enskilda tempuskategorier som 

svenska andraspråksinlärare har svårt att lära sig. Aspekt har att göra med den synvinkel ur 

vilken språkbrukaren betraktar verbskeendet. Är handlingen exempelvis betraktad som 

avslutad, pågående eller upprepad? (Jörgensen & Svensson 1999:78f; Pettersson 1976:144). 

2.2.1 Tempus och aspekt  

Svenskan är en blandning av tempus- och aspektspråk, det vill säga har verbformer som tar 

hänsyn till både tid och aspekt (Littman & Rosander 1999:24). Hur dessa markeras kan skilja 

sig från andra språk och innebära problem vid tempusinlärning för andraspråksinlärare. I en 

del språk måste minst ett verb i varje självständig mening anges för båda dessa typer av 

kategorier. I andra språk är bara den ena obligatorisk (som tempus i svenskan). I ytterligare 

andra språk markeras ingendera kategorin i varje mening, även om det finns vissa bestämda 

tillfällen då aspektmarkörer måste användas även i dessa språk. Språken varierar alltså med 

avseende på i vilken utsträckning tempus och aspekt markeras. Variationen mellan språken 

blir också stor genom att det finns flera underkategorier av både tempus och aspekt, som kan 

uppträda i olika kombinationer (Viberg, Ballardini & Stjärnlöf 1986:76ff).  

2.2.2 De enskilda tempuskategorierna  

Viberg, Ballardini och Stjärnlöfs undersökning (1986) visar att av de enskilda 

tempuskategorierna saknar en del språk preteritum, ännu fler språk saknar futurum, många 

språk saknar motsvarigheten för pluskvamperfekt och perfekt och i många språk används 

presens för att beteckna en handling som påbörjats i det förflutna och som fortfarande pågår –  
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i jämförelse med perfekt i svenskan (Viberg, Ballardini & Stjärnlöf 1986:76ff). Mellan språk 

växlar också den utsträckning som presens kan användas där det klart framgår att det rör sig 

om framtid till exempel genom ett tidsadverbial (Ibid. 1986:83).  

Ekerot (2011) betonar att för en andraspråksinlärare med ett förstaspråk som saknar 

tempus, exempelvis kinesiska, skapar svenskans ”tempustvång” problem. Det gör att vissa 

andraspråksinlärare har svårt med användningen av preteritum, perfekt och pluskvamperfekt 

(jobbade – har jobbat – hade jobbat) (Ekerot 2011:118). Detta får i resultat att perfekt gärna 

används istället för pluskvamperfekt och att motsättningen till enkelt preteritum också är 

svår, då det är svårt att veta vad som är fokustid (Ibid. 2011:129).  

Pettersson (1976:143ff) understryker att skillnaden mellan svenskt preteritum, perfekt 

samt vissa framtidsuttryck vållar problem för andraspråksinlärare och Viberg m. fl. 

(1986:81ff) accentuerar att skillnaderna mellan andra språk och svenskan gör att det svåraste 

problemet överlag är att välja rätt mellan preteritum och perfekt. Ett annat fenomen som tar 

väldigt lång tid att lära sig är den exakta nyansskillnaden mellan de olika typerna av futurum: 

kommer att, ska och tänker. 

En undersökning av Bergman (1988:164), angående verbformsbruket i skriftligt material 

från två tvåspråkiga elevgrupper (finska och spanska) och en svensk kontrollgrupp i år 2-3 på 

gymnasiet, visar att de flesta eleverna någon gång bryter mot den vedertagna normen om 

tempusharmoni och skiftar både fokus och tempus på ett sätt som egentligen innebär 

regelbrott och grova fel. Trots det visar korrekthetsbedömningen som ingår i undersökningen 

att ett flertal av sådana exempel inte upplevs som störande av svenska förstaspråksinlärare.  
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3 Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

För att skillnaderna mellan elevernas tempusbruk ska framträda tydligare har jag studerat 

Svenska Akademiens grammatik 4 Satser och meningar (1999; i fortsättningen kallad SAG 4; 

se nedan). Valet av denna grammatikbok beror på dess utförliga beskrivning över det svenska 

språket i tal och skrift.  

Med utgångspunkt från elevuppsatserna går jag i detta kapitel igenom och presenterar 

mina teoretiska och metodiska utgångspunkter för att analysera, beskriva och diskutera 

elevernas bruk av tempushantering. I exemplen från elevuppsatserna har verben markerats 

med fetstil och tidsadverbialen understrukits. Enstaka meningar, eller delar av meningar, har 

kursiverats för att tydligare urskilja dessa i textstyckena. För min kategorisering av 

informanterna se sidan 14.  

3.1 Skillnaden mellan preteritum och presens 

Till skillnad från presens tidfäster preteritum verbfrasens aktion till en tidsdomän som 

omfattar förfluten tid och sträcker sig fram till talögonblicket utan att omfatta detta (SAG 4 

1999:223). Nedanstående mening exemplifierar dessa skillnader: 

 

(10) Jag heter Fia och blev mobbad under hela min skolgång. (SVEN A) 

 

Medan preteritumverbet blev signalerar att mobbningen har slutat, vilket innebär att 

mobbningen sträcker sig fram till att Fia presenterar sig själv utan att omfatta 

namnpresentationen, tidfäster presensverbet heter verbfrasens aktion till en tidsdomän som 

omfattar talögonblicket och som sträcker sig in i framtiden (SAG 4 1999:216). Namnet Fia 

kommer att gälla fram till Fias död eller tills hon byter namn.  

Kontexten i en preteritumsats kan som i Fias fall vara given, men i andra fall kan den 

anges med ett tidfästningsadverbial i satsen (SAG 4 1999:223):  

 

(11) Som igår när Dan kom till mig och frågade om Ukrainas inställning till EU. (SVEN C) 

  

SVEN C använder verben kom och frågade tillsammans med tidfästningsadverbialet igår. 

En speciell form av presens, som kan bryta mot huvudregeln om tematisk tid i det 

förflutna, är så kallat historiskt presens (SAG 4 1999:219), vilket exempel 12 illustrerar:  
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(12) Men det kändes bättre i mellanstadiet än nu för att i mellanstadiet var det mest småsaker. Nu retar de 

mig och mobbar. Men i slutet av högstadiet blev det bättre. Jag fick byta skola igen och fick mängder 

med nya kompisar som tog mig för den jag var. (SVEN A) 

 

Meningen ”Nu retar de mig och mobbar” står omgivet med preteritumtempus. Effekten blir 

att mobbningen upplevs försiggå vid den tematiska tiden i det förflutna istället för vid en tid 

som omfattar talögonblicket. På så sätt tycks också både skribenten och läsaren vara 

närvarande i det förflutna. 

Historiskt presens kan också användas vid sammansatta tempus av presens, det vill säga 

vid perfekt och futurum (SAG 4 1999:219). Ekerot (2011:42f) förklarar att historiskt presens 

kännetecknas av en övergång från berättande preteritum till presenstempus i samband med 

återgivandet av ett plötsligt dramatiskt skeende. Detta gäller i Fias fall ovan (exempel 12), där 

man själv kan känna den dramatik som hon måste ha upplevt när hon blev mobbad.  

Två andra presensformer, vilka återkommer i kapitel 5.1.3, är presens som uttrycker en 

generisk aktion och presens som uttrycker en iterativ aktion. Generisk aktion betecknar ett 

slags tillstånd som kan anses vara allmängiltigt. Tillståndet är knutet till en viss referent som 

yrke, vana, benägenhet, förmåga, kännetecken och dylikt (SAG 4 1999:353f). Exempel 13 

visar ett sådant tillstånd:   

 

(13) Karin sköljer håret i kamomillvatten [’brukar skölja håret…’] (SAG 4 1999:338) 

 

I exemplet handlar det om Karins vana att skölja håret i kamomillvatten. En handling som 

kan betecknas som allmängiltig, då Karin brukar göra så.   

Iterativ aktion används för att benämna en upprepad enstaka aktion, där varje enstaka 

aktion utgör ett delmoment i en process (SAG 4 1999:216, 354f). Exempel på en sådan aktion 

är:  

 

(14) Ungarna hoppar i sängen. (SAG 4 1999:216) 

 

I detta exempel utförs en upprepad handling eller en process av flera delmoment, det vill säga 

att hoppandet i sängen inte når sin slutpunkt förrän ungarna slutar utföra aktionen.  
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3.2 Skillnaden mellan preteritum och perfekt 

Särskilt aktioner i det förflutna kan betraktas ur olika tidsperspektiv. De kan för det första 

betraktas från tidpunkten då de ägde rum, vilket innebär att den tematiska tiden ligger i det 

förflutna och tempus blir då preteritum (SAG 4 1999:211). Tematisk tid avser den tid för 

vilken hela satsens utsaga sägs gälla, vilken oftast är antingen nutid (talögonblicket), en tid 

som omfattar talögonblicket (specificeras sällan med tidsadverbial) eller en given tid i det 

förflutna (specificeras ofta med tidsadverbial) (SAG 4 1999:211). I Fias fall handlar det om 

en given tid i det förflutna: under Fias hela skolgång (se exempel 10).  

En förfluten aktion kan för det andra betraktas från talögonblicket. Är det relevant att 

aktionen har ägt rum blir tempus perfekt (SAG 4 1999:211). SAG 4 (1999:231) betonar att 

vid perfekt talar hjälpverbet har normalt om att supinumfrasens aktion har ägt rum före 

talögonblicket: 

 

(15) Tre veckor senare. Min lillasyster trivs jätte bra här och min pappa har inte sagt något om att vi ska 

flytta igen, och jag har fått många kompisar. (UTOM A) 

 

Här har hen fått kompisar och hens pappa har inte sagt något om att de ska flytta igen, vilket 

har skett innan tidpunkten tre veckor senare.  

Skillnaden mellan preteritum och perfekt är därmed att med preteritum kan aktionen 

betecknas som samtidig med en tematisk tidpunkt i det förflutna och med perfekt kan 

tillståndet efter aktionen tidfästas till nutid och därmed antyda att det är relevant vid 

ögonblicket att aktionen har ägt rum (SAG 4 1999:234).  

3.3 Skillnaden mellan preteritum och pluskvamperfekt 

Vid pluskvamperfekt anges att en aktion har inträffat före den tematiska tiden i det förflutna 

(SAG 4 1999:232). Följande exempel visar en sådan aktion: 

 

(16) När hon kom fram hade det redan ringt in. (FÖRE B) 

 

I exemplet hade klockan redan ringt in när hon kom fram. Det innebär att man i en berättelse 

om det förflutna kan ange en tidigare aktion som en sidoupplysning i förhållande till en annan 

aktion genom att välja den senare aktionens aktionstid som tematisk tid. Det gör man genom 

att satsen som anger den tidigare aktionen får tempus pluskvamperfekt (SAG 4 1999:243). 
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Hade aktionen istället sammanfallit med den tematiska tiden, hade det varit naturligare att 

använda presens eller preteritum (SAG 4 1999:232).  

3.4 Skillnaden mellan perfekt och pluskvamperfekt 

Skillnaden mellan pluskvamperfekt och perfekt är att pluskvamperfekt under helt normala 

betingelser kan referera till en bestämd tid före fokustiden – när händelsetiden ligger före 

fokustiden DÅ (Ekerot 2011:129): 

  

(17) Jag började gråta när jag berättade det och klängde mig fast Veronica som nog förstod mina känslor, 

då hon hade flyttat ganska mycket. (SVEN C) 

 

Meningen består av pluskvamperfektverbet hade flyttat och bland annat preteritumverbet 

berättade. Förhållandet mellan dessa båda verb åskådliggörs i figur 3: 

 

före DÅ DÅ 

hade flyttat berättade 

pluskvamperfekt  

(h = före fokustiden) (fokustid) 

Figur 3. Förhållandet mellan DÅ och före DÅ 

 

Verbet hade flyttat har en händelsetid som ligger före fokustiden DÅ, det vill säga att 

Veronica hade flyttat ganska mycket innan hen berättade för henne att hen skulle flytta. 

Skillnaden mellan pluskvamperfekt och perfekt är just att vid perfekt sker händelsen i 

förhållandet till NU och inte DÅ, såsom i exempel 18 där pappan har fått jobb innan hen hör 

att mamman och pappan diskuterar något: 

 

(18) Då hör jag att mamma och pappa börjar diskutera om något, jag blir nyfiken och går ut i 

vardagsrummet som ligger brevid köket, för att höra lite bättre. Pappa säger att han har fått jobb i 

Göteborg och att vi måste flytta dit. (SVEN B) 
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4 Metod, genomförande och material 

Först i det här kapitlet beskrivs undersökningens metod samt dess genomförande, därefter 

presenteras undersökningsmaterialet. 

4.1 Metod och genomförande 

I den här studien används både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvalitativa fångar 

djupet och kommer närmare elevernas tempusanvändning (Lagerholm 2010:30). På så sätt 

har samtliga meningar i elevuppsatserna närstuderats i syfte att fånga elevernas behärskning 

av tempusbyte, fokusförflyttning och skifte av tematisk tid. Tempusbyte innebär att man kan 

skifta mellan då- och nutid eller tvärtom, fokusförflyttning att man utan att bryta mot 

tempusreglerna kan skifta mellan tidpunkterna till vilka händelserna relateras och skifte av 

tematisk tid innebär att man kan placera varje sats i rätt tempus. Dessa närstudier görs i 

kapitel 5.1.1, 5.1.2 och 5.1.3.  

I kapitel 5.2 används den kvantitativa metoden i form av en variabelanalys bestående av 

tempusformerna preteritum, presens, pluskvamperfekt och perfekt. Jag har inte glömt 

futurum, men fokus ligger på de andra tempusformerna. I variabelanalysen statistikförs 

tempusformernas antal förekomster och elevernas tidsbrott. Den kvantitativa metoden ger 

därmed ökad precision i elevernas tempusanvändning. Fördelen är också en ökad överblick 

av materialet och ett resultat som är enkelt att jämföra (Lagerholm 2010:30f).  

I studien har antalet preteritum, presens, pluskvamperfekt respektive perfekt enbart räknats 

utifrån den första gången som eleven utför ett tidsbrott, vilket följande stycke (exempel 19) 

åskådliggör:  

 

(19) En dag när Thomas kommer hem från Skolan var mamma Anna jätteglad. Thomas frågade varför hon 

var glad då sa mamman att hon hade fått ett jobb, på Expressen i Stockholm. (FÖRE A) 

 

Tidsbrottet sker i den första meningen, då pretertitumverbet var följer efter presensverbet 

kommer. Att verbet frågade därefter också har preteritum ses som en följd av tidsbrottet och 

statistikförs därmed inte.  

4.2 Material 

På skrivbanken.se finns 6788 skoluppsatser i fyra olika ämnen skrivna av elever i 

grundskolans år 9. Av dessa ämnen har ämnet ”Att byta skola/Att byta klass” valts, då det ger 
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många tillfällen till tempusbyte och användning av presens- och preteritumtempus, verklighet 

och fantasi. För varje uppsats finns det omfattande bakgrundsfakta om skribenterna. Det 

gäller om de är födda i Sverige samt har minst en svensk förälder, är födda i Sverige och ens 

båda föräldrar är födda utomlands eller om man själv har invandrat till Sverige före 

skolstart, i år 1-5 eller i år 6-9. Utifrån dessa kategorier har uppsatsens material valts, vilket 

ger följande urval:  

 

• 4 elever som är födda i Sverige samt har minst en svensk förälder (kallas i fortsättningen 

för kategori SVEN) 

• 4 elever som är födda i Sverige, men vars föräldrar är födda utomlands (kategori UTOM) 

• 4 elever som kom hit innan skolan började (kategori FÖRE) 

• 4 elever som kom hit i år 1-5 (kategori 1-5) 

• 2 elever som kom hit i år 6-9 (kategori 6-9; att antalet enbart är två stycken beror på att det 

inte finns fler i denna kategori) 

 

Vid urvalet av dessa 18 uppsatser har de fyra uppsatserna i kategorierna SVEN – 1-5 som 

stått överst på söklistan valts. För att kunna särskilja eleverna åt inom respektive elevgrupp 

kallas de A, B, C och D. Av vikt är också att känna till att personernas namn i uppsatserna är 

kodade. 
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5 Resultat och analys av resultat 

I kapitlet nedan redogörs först för de enskilda elevgruppernas behärskning av tempusbyten, 

fokusförflyttning och skifte av tematisk tid och därefter för elevgruppernas behärskning av 

tempusformerna pretertium, presens, pluskvamperfekt och perfekt.   

5.1 Tempusbyte, fokusförflyttning och skifte av tematisk tid 

Nedan redovisas elevgruppen SVEN för sig i syfte att jämföra dessa mot de andra 

elevgrupperna. De båda elevgrupperna UTOM och FÖRE sammanförs, eftersom de har 

kommit till Sverige innan skolstarten i år 1 och har utländsk bakgrund. Slutligen har 

elevgrupperna 1-5 och 6-9 sammanförts på grund av att informanterna  i de här två grupperna  

kommit till Sverige efter skolstarten i år 1.  

Exempelmeningarna markeras på samma sätt som i kapitel 3, det vill säga att verben 

markeras med festil, tidsadverbialen understryks och enstaka meningar eller delar av 

meningar kursiveras.  

5.1.1 Elevgrupp SVEN  

Samtliga SVEN-elever ger prov på behärskning av tempusbyte, fokusförflyttning och skifte 

av tematisk tid. Följande mening hämtas ur SVEN B:s uppsats: 

  

(20) Nu har det gått ett år sen vi fick reda på att vi skulle flytta, ett helt år och jag kommer knappt ihåg 

min gamla klass (SVEN B) 

 

I meningen sker ett byte från nutid (har gått) till dåtid (fick) och tillbaka till nutid (kommer).  

I sin uppsats skiftar SVEN C fokus flera gånger, där hen utgår från presens för att beskriva 

hur hen minns första dagen i klassen: 

 

(21) Det här är min klass. Som mitt liv som jag går till varje dag. Jag trivs här och är glad och nöjd. Det är 

en stimulerande känsla att tänka på allt jag lär varje dag. Dagen då jag kom hit känns avlägsen, men 

minnena från innan och efter är ändå nära. Det var för ett och ett halvt år sedan som min värld 

förändrades ganska drastiskt. (SVEN C) 

 

Hen byter därefter till preteritum i satsen ”Dagen då jag kom hit känns avlägsen”. Det innebär 

att tempus befinner sig i nutid, men den tematiska tiden är dåtid varifrån hen blickar framåt. 

Senare i uppsatsen sker några fokusbyten där hen jämför de båda skolorna:  
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(22) Minnen från den tiden är nästan bara fina, och jämför jag dem med dem som jag har härifrån så vill jag 

nog tillbaka. Därborta litade de andra på mig, det var en liten skola och jag tror att de andra bara hade 

förtroende för några få. som Lilla Anna. Hon tog mod till sig och berättade för mig om hur hon sett två 

äldre elever slå en yngre. Hon litade på mig och visst kände jag mig betydelsefull när jag kunde hjälpa 

dem att reda ut sina problem. En sådan sak skulle nog inte inträffa här. De andra har inte så stort 

förtroende för mig som de hade i min förra klass. (SVEN C) 

 

Ett annat sätt att använda tematisk tid är så kallat historiskt presens, vilket innebär ett brott 

mot huvudregeln att presens inte kan användas i förfluten tid genom. Ett sådant exempel är:   

 

(23) Då hör jag att mamma och pappa börjar diskutera om något, jag blir nyfiken och går ut i 

vardagsrummet som ligger brevid köket, för att höra lite bättre. Pappa säger att han har fått jobb i 

Göteborg och att vi måste flytta dit. Jag rusar in och skriker "vad menar du, ska vi flytta!".  Mamma 

säger att det blir bäst så. Nästa dag som är fredag berättar jag att vi ska flytta, de undrar varför? För att 

pappa har fått ett nytt jobb. Nu har det gått tre veckor och sommarlovet har börjat. (SVEN B) 

 

Meningen ”Nu har det gått tre veckor och sommarlovet har börjat” pekar på att det som 

nämns tidigare i stycket har skett i det förflutna. Denna tematiska tid skrivs i presensform till 

exempel genom verbet hör, men kännetecknas även av ett plötsligt dramatiskt skeende. På så 

sätt upplever sig läsaren närvarande vid ögonblicket då mamman och pappan diskuterar. 

Historiskt presens används också av SVEN A och SVEN D.  

Bland SVEN-eleverna finns även det enda exemplet då det gäller att perfekt kan användas 

för något avslutat i dåtid utan anknytning till någon speciell tid:  

 

(24) Nästa dag som är fredag berättar jag att vi ska flytta, de undrar varför? För att pappa har fått ett nytt 

jobb. (SVEN B) 

 

Här anges inte någon bestämd tidpunkt när pappan har fått nytt jobb. Det kan ha varit tidigare 

under dagen, igår, förra veckan eller någon annan gång.  

5.1.2 Elevgrupp UTOM och FÖRE 

I likhet med SVEN-eleverna ger samtliga elever i grupperna UTOM och FÖRE prov på 

behärskning av tempusbyte och på flyttning av fokus och användning av tematisk tid, även 

om det hos UTOM B existerar viss problematik kring att flytta fokus. Detta sker i ett 

sammanhang där berättelsens huvudperson jämför sin nuvarande skola med sin gamla: 
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(25) Hans gamla skola var jättefin, och den var full av andra skatare. Alla hans kompisar på skolan var 

skatare. Lärarna var alltid snälla och glada. På dena skolan är alla Lärare arga och tråckiga. Det fanns 

inga skatare. Och skolan är tråckig. Pelle tycker att det var svårt att hänga med. Så han fick en 

hjälpassistent. (UTOM B) 

 

Problematiken ligger i meningen ”Det fanns inga skatare”, vilken står i en tematisk tid som 

ligger i det förflutna. Det innebär en motsättning angående den gamla skolan. Fanns där 

skatare eller inte? I styckets första mening nämns dock att där fanns skatare. UTOM B menar 

istället att skatare inte finns på den nya skolan. Detta gör att eleven fallerar något i 

behärskningen av fokusbyte.  

Den tematiska tiden kan ibland bero på vilken värdering eleven lägger på händelsen, som i 

exempel 26 där frågan är om eleven tyckte att veckan hade varit ganska kul eller tyckte att 

den situation hen befann sig i överlag var ganska kul?  

 

(26) Vi vart indelade i grupper tillsammans med 8:er och 9:er som vi skulle utföra olika uppgifter vi fick, 

9:orna var inte alltid schysta mot oss 7:or dom ville kanske bara visa upp sig på något sätt. Men vi 

överlevde den veckan och jag tyckte att det var ganska kul.  (FÖRE D) 

 

Beroende på hur svaret lyder väljs tempus därefter. Handlar det om det förstnämnda ska 

eleven välja pluskvamperfekt, handlar det om det sistnämnda ska preteritum väljas. I det här 

fallet förefaller eleven mena att situationen överlag var ganska kul. 

Slutligen använder sig UTOM A och B och FÖRE A och B av historiskt presens precis 

som flera av SVEN-eleverna.  

5.1.3 Elevgrupp 1-5 och 6-9 

Eleverna i kategorierna 1-5 och 6-9 använder i likhet med övriga grupper tempusbyten, 

fokusförflyttningar och byte av tematisk tid. Två exempel hämtas ur 1-5 D:s och 6-9 A:s 

uppsatser:  

 

(27) Systern Annica och brodern Oscar tog hem jättemånga adresser samt bilder  på sina kompisar. Pappan 

och mamman är stolta över dem för  att  de  arrangerar  sig  för  att hjälpa till i nya huset för att göra 

den i  ordning  samt  att  säga  farväl till alla sina bästisar.  (1-5 D) 

 

Preteritumverbet tog inleder stycket för att sedan fortsätta med presens i meningen ”Pappan 

och mamman är stolta över dem…”, vilket sker helt korrekt. Det innebär ett byte av tempus 
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och av tematisk tid och en fokusförflyttning. I 6-9 A:s exempel påbörjas stycket med 

presensverbet är, fortsätter med har gjort innan hen går över till preteritum i den sista 

meningen, även detta är korrekt:    

  

(28) Att byta skolan för mig är det inget problem. Jag har gjort det nästan  hela mitt liv. Mitt först skolbyte 

var  när  jag  flyttade  ifrån  Arizona  till Virginia. (6-9 A) 

 

1-5 D:s uppsats är även ett belysande exempel på en elev som har gått i svensk skola ganska 

länge, men trots det har svårigheter med att förstå alla finesser med tempus. I början av 

uppsatsen (exempel 29) använder 1-5 D presens, vilket pekar på något generiskt. Med 

generiskt menar jag att sambandet mellan att byta skola eller klass och olika känslor – 

positivt, intressant, spännande, otryggt eller krävande – kan betraktas som allmängiltigt, det 

vill säga att byta skola eller klass hör ihop med känslor (SAG 1999:353f). 

 

(29) Att byta skola eller att byta klass och få nya kamrater och lärare kan vara något positivt, intressant och 

spännande men kanske också otryggd och krävande. Ibland beror det på att föräldrarna vill flytta bort 

från den kommunen de nu bor i och träffa nya människor, men barnen som redan har många kompisar 

vill inte flytta. (1-5 D) 

 

Sedan går 1-5 D över till ett textstycke (exempel 30) som kan diskuteras utifrån om det är tal 

om historiskt presens eller så kallat iterativt presens. Brukar de prata om flytten i familjen? 

Om det är så, rör det sig om iterativt presens. Det som även talar emot historiskt presens är att 

pluskvamperfektet hade sagt dyker upp i mitten av stycket:  

 

(30) Mamma börjar prata om att det är alltid positivt när man träffar nya människor och att det är bra när 

man flyttar i ett annat miljö, ett annat samhälle. Brodern och systern börjar prata om det som mamma 

och pappa hade sagt till dem! Efter några minuters pratande så beslutar de sig för att flytta för att det 

skulle vara både kul och spännande på nya ställen. (1-5 D)   

 

Avsnittet går sedan över till preteritum (exempel 31). Ekerot (2011) menar att vid historiskt 

presens brukar det vara tvärtom, det vill säga att man är inne i en berättelse i preteritum och 

plötsligt när det blir riktigt spännande går man över till presens. Här går 1-5 D istället från 

presens till preteritum.  
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(31) Dagen de kom hem från skolan så sade båda barnen om vad de hade beslutat  om att flytta bort och 

byta skola samt att börja i ett annat klass.  När mama och pappa började packa så sprang barnen och 

sade farväl till sina kompisar. Systern Annica och brodern Oscar tog hem jättemånga adresser samt 

bilder på sina kompisar. (1-5 D)  

 

Slutligen återgår uppsatsen till presenstempus: 

 

(32) Piappan och mamman är stolta över dem för att de arrangerar sig för att hjälpa till i nya huset för att 

göra den i ordning samt att säga farväl till alla sina bästisar […] Annica berättar om att det var rätt bra i 

skolan den första dagen och att hon och Oscar kommer att trivas. (1-5 D) 

 

Att uppsatsen återgår till presenstempus visar att eleven svänger mellan olika tider i sin 

tempusanvändning, vilket kan framstå som förvirrande för läsaren. Förmodligen har 1-5 D en 

aning om historiskt presens, men kan inte använda det på ett korrekt sätt då hen blandar in 

preteritum mitt i texten. Historiskt presens används inte av någon av de andra eleverna i de 

här elevgrupperna.  

5.2 Användning av preteritum, presens, pluskvamperfekt och perfekt 

Antalet ord varierar mellan uppsatserna, se Figur 5.  

 
Figur 5. Antal ord per elevs uppsats 

 

Figur 5 visar att spännvidden mellan elevernas uppsatser varierar från 154 till 1075 ord. Den 

visar också att antalet ord är flest i elevgruppen SVEN. Uppsatsernas ord kan i sin tur 

sammanräknas per tempus och per elevgrupp, se Figur 6.  
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Figur 6. Antal verbförekomster per elevgrupp 

 

Samtliga elevgrupper använder enkla verb i preteritum, enkla verb i presens och verb i 

perfekt. Elevgruppen 1-5 använder dock fler presens- än preteritumverb. Dominansen av 

preteritum- eller presensverb är avhängigt av hur eleven skildrar berättelsen. Placeras 

 den tematiska tiden i det förflutna används preteritum i högre grad och tvärtom.  

Pluskvamperperfekt används av alla elevgrupper utom 6-9. Orsaken är att 6-9 B använder 

presens i högre grad än preteritum, medan 6-9 A visar på problematik kring att preteritum 

används istället för pluskvamperfekt.  

Resultatet pekar också på att preteritum, presens, pluskvamperfekt och perfekt oftast 

används korrekt även om det finns vissa elever som bryter mönstret, se Figur 7.  

 

 

Figur 7. Antal felaktigheter per elevgrupp 
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Enkla verb i preteritum är den tempusform där flest elevgrupper går vilse med undantag av 

elevgruppen SVEN. Ekerot (2011:118) menar att vissa andraspråksinlärare har svårt med 

användningen av preteritum, perfekt och pluskvamperfekt. Detta stämmer väl med att 6-9 A 

och B tenderar att använda preteritum istället för framför allt pluskvamperfekt och emellanåt 

perfekt: 

 

(33) Men när första dagen gick då hade jag redan kompisar. (6-9 A) 

 

Orsaken till att denna mening kan förefalla felaktig beror på vart fokustiden läggs, vilket 

indelningen av meningen åskådliggör: 

 

1. Men när första dagen gick [fokustid = DÅ]- 

2. då hade jag redan kompisar [fokustid = DÅ] 
 

Här ligger båda verbens fokustid på ”DÅ”, men egentligen bör en tidsförskjutning råda i 

satsen, vilket ordet redan i punkt 2 påtalar.  

Viss problematik kring preteritium råder också bland flera av de andra elevgrupperna, men 

här förefaller det snarare vara förhållandet mellan preteritum och presens som ställer till det:  

 

(34) En dag när Thomas kommer hem från Skolan var mamma Anna jätteglad. (FÖRE A) 

 

I mening 34 sker en övergång från presens till preteritum, vilket förefaller vara ett 

tempusbrott.  

SVEN C och 6-9 A är de enda elever som visar problematik kring presens. Det handlar 

dock enbart om två meningar. Problematiken består av att enkla presens används tillsammans 

med futurum preteriti, vilket exempel 35 visar:  

 

(35) Jag skulle har vart här för två månader, men så var jag här för två år istället. (6-9 A) 

 

Satsen innehåller två olika tempusformer från två olika tempusfamiljer: presens ur de 

presentiska och futurum preteriti ur de preteriska.  

Den ende som ger prov på problematik kring pluskvamperfekt är UTOM A. Denne 

använder pluskvamperfekt rätt i en mening och mindre korrekt i en annan, då 

pluskvamperfekt används efter perfekt: 
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(36)  Nu har det hänt igen, min pappa hade fått för sig att det inte var bra för oss att bo på gotland, så han 

bestämde att vi skulle flytta till stockholm, (UTOM A) 

 

En uppdelning av meningen visar: 

 

1. Nu har det hänt igen, [fokustid = före NU] 

2. min pappa hade fått för sig [fokustid = före DÅ] 

3. att det inte var bra för oss att bo på gotland, [fokustid = DÅ] 

4. så han bestämde att vi skulle flytta till stockholm, [fokustid = DÅ]  

 

Punkt 2, 3 och 4 används korrekt sinsemellan, vilket vittnar om viss behärskning. Frågan är 

enbart om eleven menar att pappan, någonstans i det förflutna, hade fått för sig att det inte var 

bra att bo på Gotland eller om det har relevans i nuet. Eleven 6-9 A är den ende som inte 

behärskar perfektanvändning fullt ut, då perfekt används i ett par meningar i stället för 

pluskvamperfekt:  

 

(37) I början var det lite svårt för mig, för att det var första gången jag har gjort någonting så här. (6-9 A) 

 

Här kan en uppdelning av meningen tjäna sitt syfte: 

 

1. I början var det lite svårt för mig, [fokustid = DÅ] 

2. för att det var första gången [fokustid = DÅ] 

3. jag har gjort någonting så här. [fokustid = före NU] 

Det innebär att det är tal om två olika tidpunkter. En som ligger i det förflutna och en annan 

som refererar till nuet. Hela meningen borde i stället ligga i det förflutna och 

pluskvamperfekt användas. 
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6 Diskussion av resultat 

Studiens samtliga elever kan skilja mellan DÅ- och NU-fokus och på det som Pettersson 

(1976) kallar för preteriska och presentiska tempus. De flesta kan också bilda de sammansatta 

tempusformerna, såsom Jörgensen & Svensson (1999) framhåller.  

Det är värt att observera att bland elevgruppen SVEN förefaller enbart en felaktighet 

förekomma, vilket gäller att presens används tillsammans med futurum preteriti. Frågan är 

om detta tempusbrott är att betrakta som ett slarvfel eller om eleven inte har riktigt klart för 

sig hur futurum preteriti bildas. Förmodligen är detta ett tempusbrott som inte betraktas som 

störande av svenska förstaspråkstalare (se Bergman 1988). 

Alla övriga felaktigheter förekommer bland elever med utländsk bakgrund. Alla fyra 

elevgrupperna använder preteritum mindre korrekt. Orsaken till dessa felaktigheter ligger 

dels i att preteritum och perfekt sammanblandas (görs av elevgruppen 6-9), dels i att 

preteritum och presens förväxlas (gäller elevgrupperna UTOM, FÖRE och 1-5). Det innebär 

att informanterna i elevgruppen 6-9 inte har klart för sig hur det inträffade står i förhållande 

till nu och då. Bland elevgrupperna UTOM, FÖRE och 1-5 placerar några informanter verben 

felaktigt i förhållande till händelsetiden, det vill säga om det som skildras ska skrivas i nutid 

eller dåtid (Littman & Rosander 1999). 

Pluskvamperfekt är studiens andra tempusform med DÅ-fokus. Bland informanterna i 

elevgruppen 6-9 gäller problematiken om att de använder preteritum istället för 

pluskvamperfekt och speciellt här har de problem. Detta resultat överensstämmer i så fall inte 

med Viberg, Ballardini & Stjärnlöf (1986) som påstår att det svåraste är att välja rätt mellan 

preteritum och perfekt. Även Pettersson (1976) lyfter fram detta förhållande.  

Den enda elev som i övrigt har problem med pluskvamperfekt är UTOM A, vilket 

förefaller ha med svårigheten att förstå motsättningen mellan pluskvamperfekt och perfekt att 

göra. Detta överensstämmer  med Ekerots (2011) slutsats att då vissa andraspråksinlärare har 

svårt med användningen av preteritum, perfekt och pluskvamperfekt använder de gärna 

pluskvamperfekt istället för perfekt. 

När det gäller NU-tempus behärskar eleverna speciellt tempusformen presens och denna 

tempusform används av alla elever till skillnad från perfekt. Resultatet överensstämmer med 

tidigare forskning, då den inte nämner några större problem kring presens.   

Denna diskussion pekar därmed på att preteritum är den verbform som flest elever 

använder på fel sätt, men detta gäller dock enbart andraspråksinlärare. De andra 

tempusformerna tillämpas mindre korrekt av endast någon eller några elever. Vilken roll har 
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då elevernas språkliga bakgrund? Viberg, Ballardini & Stjärnlöfs (1986) undersökning pekar 

på att många språk saknar en motsvarighet till svenskans skillnad mellan preteritum, 

pluskvamperfekt och perfekt i svenskt språkbruk. Frågan är om detta är orsaken till 

problematiken kring användning av preteritum. Det borde i så fall sätta sina spår i 

andraspråksinlärarnas tempusanvändning. Resultaten pekar faktiskt på att det har betydelse 

när eleven kom till Sverige, då eleverna 6-9 A och B begår flest misstag. Det kan dock inte 

betraktas som anmärkningsvärt, eftersom dessa har bott i Sverige under mycket kort tid. 

Desto mer anmärkningsvärt är att de klarar av vissa fenomen som tempusbyte, fokusflytt och 

byte av tematisk tid. Eleverna kan därmed troligen sägas besitta en förmåga genom sina 

tidigare språkkunskaper, vilket gör att de klarar vissa delar av svensk tempushantering.  
Studiens resultat pekar slutligen på att min hypotes vid studiens början, det vill säga  att 

elevgruppen SVEN och därefter elevgruppen UTOM skulle klara tempushanteringen bättre 

än de andra elevgrupperna, inte kan verifieras, då det snarare tycks handla om individuella 

faktorer än tiden i Sverige. Bland eleverna inom grupperna SVEN, UTOM, FÖRE och 1-5 

finns det de som klarar  av att hantera svensk tempushantering i skrift hundraprocentigt 

korrekt, samtidigt som andra informanter i samma grupper gör språkliga misstag vid 

tempushanteringen.   

7 Metodreflektion 

I denna uppsats har både en kvalitativ och en kvantitativ metod använts. På så sätt har jag 

lyckats fånga flera perspektiv på informanternas tempushantering även om underlaget enbart 

har varit begränsat till fyra av svenskans tempusformer. Studien väger därmed inte in 

tempusformer som futurum och futurum preteriti. Om jag hade tagit med dessa kunde 

andraspråksinlärarnas svårigheter vid användning av tempus ha trätt fram ännu tydligare. Det 

gäller speciellt futurum, då dess exakta nyansskillnader mellan kommer att, ska och tänker 

kan vara svåra för andraspråksinlärare att lära in.   

I undersökningen studeras inte heller grammatiska fenomen som aspekt, aktionsart och 

modus, vilket innebär att studien endast ger en begränsad bild av informanternas förmåga att 

använda tempus på ett för svenskan typiskt sätt. En analys av både tempus- och 

aspekthantering hade troligen tydligare visat på andraspråksinlärares svårigheter med 

svenskans ”tempustvång”, eftersom detta fenomen upplevs som främmande för många av 

dem. 
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8 Slutsatser och framtida forskning 

Den här uppsatsen bygger på hypotesen att elever som är födda i Sverige, samt har minst en 

svensk förälder eller vars föräldrar är födda utomlands, behärskar tempushantering i skrift 

bättre än elevgrupper som har kommit senare till Sverige.  

Studien visar att tempusbyten, fokusförflyttning och byte av tematisk tid i hög grad 

behärskas av samtliga elever. Studien visar också att historiskt presens tenderar vara något 

som enbart används av elever som har bott i Sverige under ett antal år. Det gäller 

elevgrupperna SVEN, UTOM och FÖRE. Ingen av eleverna inom gruppen 6-9 utnyttjar 

denna möjlighet att variera tempus. Eventuellt försöker en av eleverna inom gruppen 1-5 

använda det, men fallerar och ger inte prov på full förståelse.  

När det gäller enskilda tempus är framför allt de individuella skillnaderna påtagliga. Bland 

grupperna SVEN, UTOM, FÖRE och 1-5 finns det elever som ger prov på att behärska 

preteritum, presens, pluskvamperfekt och perfekt, medan det bland dessa elevgrupper finns 

andra elever som fallerar på olika områden.  

Studiens resultat indikerar därmed på att den uppställda hypotesen falsifieras och förefaller 

allt för generell, då det bland eleverna snarare är tal om individuella färdigheter än att 

samtliga individer i en elevgrupp klarar vissa tempusområden.    

Slutligen pekar studien på att den inte helt överensstämmer med Ekerots forskning (2011) 

kring andraspråksinlärare, vilken menar att de gärna använder pluskvamperfekt istället för 

perfekt. Snarare används preteritum istället för pluskvamperfekt. En intressant iakttagelse är 

att bland de elever som har bott i Sverige under en längre tid används preteritum istället för 

presens.  

Min studie har väckt ytterligare frågeställningar som av tids- och utrymmesskäl inte kan tas 

med i denna studie. I studien har jag lagt fokus på de fyra tempusformerna: preteritum, presens, 

pluskvamperfekt och perfekt utifrån antal verbförekomster, antal felaktigheter m.m. Tidigare 

forskning visar dock på att många språk saknar futurumformer och förhållandet mellan 

tidsadverbial och presens respektive perfekt skiljer sig mellan svenskan och många andra 

språk. Här finns områden som är intressanta att fördjupa sig vidare i. Det kan exempelvis 

göras utifrån hur olika elevgrupper tillämpar detta, dels utifrån hur de skildrar framtiden, dels 

utifrån hur de använder perfekt för något avslutat i dåtid utan anknytning till speciell tid. På 

så sätt kan man fånga andra aspekter av tempushantering än vad denna studie har gjort. 
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