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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie är att granska på vilket sätt ordföljdsregler i modersmålet 

påverkar inlärningen av ordföljden i svenskan, med tanken på att svenska representerar 

inlärarnas andra språk. Ytterligare ett syfte med vår studie är att undersöka om olika fel 

skiljer sig mellan inlärare med olika modersmål med utgångspunkt i 

ordföljdsproblematiken. 

 

För att genomföra undersökningen valdes ett antal elever som har olika modersmål, vissa 

med en bunden ordföljd byggd på den grammatiska grundsatsen och andra med en fri 

ordföljd, som grundas på tema-rema-principen. Studien har genomförts bland 

andraspråksinlärare som läser på SFI och har kinesiska, rumänska, tyska, arabiska eller 

hindi som modersmål. Data till studien har erhållits genom att samla in olika texter 

skrivna på svenska av de eleverna som har de nämnda modersmålen. 

 

Resultatet visar att det förekommer olika typer av fel i de elevtexter som har valts och att 

ordföljdsproblematiken är ganska stor bland eleverna. 

   

 

 

Nyckelord: andraspråk, inlärartext, ordföljd, platshållartvång, processbarhetsteori, 

satsgrammatik, språk, svenska som andraspråk, transfer, transferering.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

 

Vi som har skrivit denna studie heter Catarina Olsson och Nicoleta Radoi och har olika 

modersmål, nämligen svenska och rumänska. Vi har ett längre geografiskt avstånd 

mellan oss, författare, och på grund av detta har vi endast träffats fysiskt en gång under 

arbetets gång. Arbetet har skrivits i Google docs där vi har delgett varandra olika 

reflektioner, diskuterat arbetets gång och förbättringar. Teoridelen har vi delat upp men 

vi har gemensamt diskuterat om vissa förbättringar av delarna och läst igenom 

varandras texter för att få en likvärdig disposition i uppsatsen. Eftersom en av oss, 

nämligen Nicoleta Radoi, har rumänska som modersmål, skrevs kapitlet om ordföljd i 

rumänskan av henne. Nicoleta har lärarutbildning, samt har undervisat i rumänskan, 

vilket gjorde att språkkunskaperna i rumänskan hjälpte till att förklara olika aspekter av 

ordföljden i rumänskan. Resterande har vi gjort tillsammans i analysen och då träffades 

vi fysiskt. 
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1. INLEDNING 

 

1.1. Bakgrund 

 

Varje dag möter vi andraspråksinlärare i vår undervisning som tillägnar sig ett nytt språk, 

svenska som andraspråk. Det vi ser är att andraspråksinlärare har en felaktig ordföljd i 

skriven text. Ordföljdsproblematiken ser olika ut mellan inlärare med olika modersmål. 

Vi har valt att analysera om det är ordföljdsmönstret i svenskan som är problematiskt eller 

om det är modersmålet som påverkar vid inlärningen. I denna studie analyserar vi 

ordföljden i fem olika språk samt undersöker på vilket sätt deras ordföljd kan påverka 

inlärningsprocessen av ordföljden i svenskan. Kan det vara så att felaktiga konstruktioner 

är något som kommer från modersmålet där konstruktionerna skiljer sig från de svenska? 

Svenskans ordföljd är uppdelad i olika strukturer och vi undrar om det är svårt för 

andraspråksinlärare att lära sig en korrekt ordföljd i svenskan.  

 

Josefsson (2010, s. 187) skriver att ”ordföljden i svenska är inte fri – det finns en bestämd 

ordning mellan satsdelarna, i både huvudsatser och bisatser”. För andraspråkstalare kan 

detta bli ett problem framförallt för dem med ett modersmål som är germanskt. 

 

Svenskan har en ordföljd som är grundläggande och det kallas för ett SVO-språk. För att 

kunna se skillnad på en påståendesats och direkta frågesatser finns en regel som säger att 

det finita verbet har en tydlig plats i satsen. Ordföljden kan varieras men den följer ändå 

regler som är specifika gällande hur den får och kan varieras. Dessutom tillåts satsdelar 

flytta för att viss information ska framhävas i satsen. För att kunna få en läsvänlig text 

krävs kunskap i att bygga en sats som är korrekt och att den är varierbar. Oavsett om det 

är i en direkt frågesats, huvudsats eller bisats, ett formellt eller egentligt subjekt har 

svenskan ett platshållartvång där det krävs ett subjekt i satsen. Ordföljden kan varieras i 

huvudsatsen beroende på var de olika satsdelarna placeras i fundamentet (Viberg, 

Ballardini & Stjärnlöf, 1986). 

 

De skandinaviska språken är inte så rika angående böjningssystemet, vilket innebär att 

ordföljden inte är fri, som i andra språk, utan den är ganska bunden. Det finns vissa 

europeiska språk som har en fri ordföljd, t.ex. ungerska, rumänska, spanska, men också 

asiatiska språk som kinesiska. Samtidigt har tyska en bunden ordföljd. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka på vilket sätt ordföljden på förstaspråket påverkar 

elevernas inlärning av ordföljden på svenska. De fem språken som vi har valt är relativt 

olika angående ordföljden, dvs. några av språken har fri ordföljd, medan andra har bunden 

ordföljd.  
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För att förtydliga och fördjupa syftet med analysen har följande frågeställning valts: 

 

 Vilka ordföljdsfel finns i texterna?  

 Hur ser fördelningen av ordföljdsfel ut i huvudsats och bisats?  

 

1.3. Disposition  

 

Den här studien utgörs av sex delar. Inledningen följs av ett kapitel med 

forskningsbakgrund vilken skapar en grund åt analysen. Det tredje kapitlet, som är metod, 

utgörs av en presentation av de olika analysmetoderna som används för att nå syftet. 

Följande kapitel visar närmare vilket material som används i undersökningen. I kapitel 

fem redovisas analysresultatet av de undersökta texterna med exempel. Resultatet av 

analysen diskuteras i det avslutande kapitlet, som även innehåller ett slutord. Några 

möjligheter till vidare forskning tas upp och diskuteras. 

 

Bilaga 1 innehåller en förteckning med ordagrann transkribering av respondenternas 

material. Bilaga 2 inkluderar en förteckning i tabellform över fel ordföljd, andra 

grammatiska fel samt rättad fras och vilken typ av fel respondenten har gjort. Bilaga 3 

inkluderar några exempel på olika sorters fel som inlärarna har gjort. I bilaga 4 finns en 

förteckning över de förkortningar som har använts i studien. 
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2. TEORI 

  

2.1. Ordföljdskombinationer i olika språk 

 

En teori som utvecklats under 1920-talet är ordföljdstypologin. Teorin avser att 

ordföljden kan se helt olika ut beroende på språk. I ett jämförelseperspektiv av svenska 

språkets ordföljd med andra modersmål har ordföljden i svenskan andra funktioner. Den 

svenska ordföljden är speciell ur inlärningssynpunkt med de olika strukturerna som till 

exempel placeringen av en negation i en huvudsats (HS) och i en bisats (BS). Det medför 

problem i språkinlärningen hos andraspråksinlärare (Ekerot, 1995, s. 65–67). 

 

Det finns sex olika grundläggande ordföljdskombinationer i språken. Det finns en 

inbördes ordning som satsdelarna placeras i och ordföljdskombinationen är inte 

grundläggande utan det är fullt möjligt med andra kombinationer i ordföljden. 

Ordföljdsmönstret anger vilken kombination som är neutral och vanligast. De tre 

satsleden som används för att beskriva ordföljden är objekt (O), subjekt (S) och verb (V). 

De tre satsdelarna kan kombineras OSV, SOV, VSO, SVO, OVS och VOS. Philipsson 

(2004, s. 122) skriver att ”klassifikationen av ett språk utifrån grundläggande 

ordföljdsmönster inte utesluter att även andra ordföljdskombinationer är möjliga. Samma 

författare fokuserar på att svenskans grundläggande ordföljd alltså är SVO, även om andra 

kombinationsmöjligheter (verb-subjekt-objekt samt objekt-verb-subjekt) också 

förekommer ymnigt i svenskan” (Philipsson, 2004, s. 123). 

 

Ordföljden är en viktig del i svenskan i jämförelse med hur andra språk är uppbyggda. 

Det går inte att variera den på så många olika sätt. Vid en frågeställning kommer oftast 

frågeordet först, men ordföljden kan ändras om det är en ja-/nej-fråga där det finita verbet 

kommer först. Det innebär att på plats nummer två kommer verbet, Varför går du hem? 

Det är omöjligt i svenskans ordföljd att skriva: Var banken är? men den ordföljden tillåts 

i många språk som t.ex. i kinesiskan och rumänskan (Viberg, Ballardini & Stjärnlöf, 1986, 

s. 11).   

 

Ordningsföljden mellan satsdelarna subjekt, verb och objekt skiljs åt i språk. I världens 

språk är den vanligaste ordföljden att subjektet kommer först i satsen, efter det kommer 

ett verb och sist kommer objektet (SVO-språk). Verbet förekommer också sist i satsen 

(SOV) eller på den första platsen (VSO). I t.ex. tyska språket finns det ingen bunden 

placering efter subjektet utan det kan förekomma efter verbet och även före (Håkansson, 

2014, s. 83). 

 

Mathesius-teorin innebär att det är olika principer som styr i ordföljden. Teorin handlar 

om den grammatiska principen som beskriver vad som är objekt och subjekt samt 

principen om det funktionella satsperspektivet. Perspektivet handlar om att det är i 

ordföljden vi ser vad som är ny information i satsen. Genom dessa två principer jämförs 

olika språk. Den första principen finns i det engelska språket och den andra i slaviska 

språk (Ekerot, 1995, s. 65–67). 
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2.2. Satsgrammatiska funktioner och ordföljd i svenskan 

 

I svenskan används SVO, Jag åt pasta igår, som den grundläggande ordföljden men det 

finns undantag som t.ex. VSO, Åt du pasta igår?, och OVS,  Pasta åt jag igår, 

(Philipsson, 2004, s. 122). 

 

Ordföljden är viktig i svenskan för att användas i olika uttryck i vissa funktioner, som 

t.ex. bildande av ja-/nej-frågor, och att den är bunden, varken fast eller fri. Det är de 

syntaktiska reglerna som bestämmer att satsdelarna ska vara i en speciell ordning. 

Skillnaden mellan rak ordföljd och omvänd ordföljd kräver ett platshållartvång där bl.a. 

det finita verbet står på den andra platsen i HS. T.ex. Jag kommer hem imorgon, rak 

ordföljd, Imorgon kommer jag hem, omvänd ordföljd (Philipsson, 2004, s. 128–129). 

 

I det svenska språket används tre olika typer av satser rent ordföljdsmässigt. För att 

tydliggöra dessa ordföljdsmönster används satsscheman (Ekerot, 1995, s. 75): 

 

1.    Det finita verbet kommer först, FV1-sats. 

2.  Satser med enbart ett satsled före det finita verbet (FV2), dvs. satser med det finita 

verbet på andra plats.  

3.  I bisatser som ev. har satsadverbial och subjekt som står före FV. 

 

Andraspråksinlärare som har kommit lite längre i sin andraspråksutveckling har oftast 

problem med placeringen av det finita verbet. Även viss problematik kan uppstå vid 

ordningen mellan satsadverbialet, subjektet och det finita verbet. Det finns skillnader i 

satsscheman som satshierarki och satstyp. Skillnaden syns på placeringen av det finita 

verbet. Det finita verbet kan komma först eller senare i en sats, rak ordföljd eller omvänd 

ordföljd, Jag kommer hem på tisdag, På tisdag kommer jag hem (Ekeroth, 1995, s. 81). 

 

Tabell 1. Satsschema för FV1- och FV-2 satser (huvudsatser). 

FUND FV 

(Verb 1) 

S SA IV 

(Verb 2) 

O ÖA 

subjekt, 

formellt 

subjekt, 

objekt, 

vissa 

satsadverbial, 

predkativ. 

finita 

verbformer 

subjekt satsadverbial infinit verb, 

verbpartikel 

objekt, 

egentligt 

subjekt, 

predikativ 

adverbial 

-tid 

-sätt 

-rum 

-villkor 

-orsak 

agent-

adverbial 
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Exempel där satsschemat i tabell 1 synliggörs:  

Jag kommer alltid att åka buss hem. 

 

I bisatsen måste ordföljden vara rak (Ekerot, 1995, s. 70–72). Det innebär att före det 

finita verbet måste subjektet stå. 

 

Tabell 2. Satsschema för bisatser. 

Bisats- 

inledare 

S SA FV 

(Verb 1) 

IV 

(Verb 2) 

O ÖA 

att, 

om, 

trots 

att, 

eftersom. 

subjekt satsadverbial finit verb infinit verb, 

supinum, 

verbpartikel. 

objekt, 

egentligt 

subjekt, 

predikativ. 

adverbial 

-tid 

-sätt 

-rum 

-villkor 

-orsak 

 

Exempel där satsschemat i tabell 2 synliggörs: 

… eftersom hon nästan alltid kommer försent till skolan varje dag. 

  

2.3. Textgrammatiska funktioner 

  

2.3.1. Tema-rema 

  

Det finns olika valmöjligheter i svenskans ordföljd gällande reglerna. Ordföljden har 

också andra funktioner i satsen. I satsen placerar vi de olika leden beroende på vad som 

är nytt och redan känt, vad det är i bakgrunden som vi får information om och vad som 

ska lyftas fram. Det är i huvudsatsen som det redan kända eller det som nämnts tidigare 

placeras. Det som kommer senare i satsen gör att det blir ny informationen om temat 

(Bolander, 2005, s. 203–204). 

 

I satsen finns det information som redan är känd, tema. Satsen börjar med den tematiska 

delen. Efter den redan kända informationen kommer det en ny information, rema, som 

handlar om temat från den första delen. Finns det flera satsleder i den rematiska delen ska 

det viktigaste utifrån informationen komma sist. Fokus ligger på ett satsled och de övriga 

satsdelarna ligger mer i bakgrunden (Ekeroth, 1995, s. 71–72). 

 

1. Sara fick syn på Pia. 

2. Hon gick in i affären. 
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I den första meningen är Sara känd sedan tidigare (tema). Sedan kommer det en ny 

information (rema) där hon såg Pia. I den andra meningen har rema, Pia, ändrats till att 

bli tema (hon). Detta kallas för temaprogression (Bolander, 2005, s. 206). 

 

2.3.2. Platshållartvånget 

 

I det svenska språket finns det ett subjektstvång i satsen och subjektet ska placeras på 

korrekt plats. När det gäller samordnade satser finns det undantag gällande 

platshållartvånget (Ekeroth, 1995, s. 91–94). 

 

Pia hoppade snabbt ur bilen och sprang bort till huset (och hon sprang bort till huset). 

  

Det utelämnade subjektet refererar till den första satsen, Pia. Dessa konstruktioner med 

undantag gör det svårt för andraspråksinlärare. Uttrycken går emot de vanliga satserna 

och reglerna för dessa (Ekeroth, 1995, s. 94). 

 

Ett subjekt och ett verb måste finnas i svenskan. Det är det som kallas för 

platshållartvånget. Subjektet kan utelämnas i olika språk om det skulle vara ett 

pronomen, t.ex. hon, han, du, jag etc. Det obetonade subjektspronomenet utelämnas i 

många andra språk, men i det svenska språket är det en viktig del av platshållartvånget.  

 

Svenskan har ett formellt subjekt, det. Ett utelämnande av ett finit verb eller subjekt gör 

att systemet bryter samman. I svenskan behövs ordföljden eftersom den signalerar 

satsgrammatiska funktioner. Detta innebär användande av ord i svenskan som inte 

används så ofta i andra språk. Ett av dessa ord är subjektet det. Ordet det håller platsen 

för subjektet i satsen. I svenskan finns det fler ord/element som saknas eller kan utelämnas 

i andra språk. Dessa ord är platshållare i svenska:  det, man, ha, vara och som. Orden är 

obligatoriska för de hänger ihop med de satsgrammatiska funktionerna i ordföljden 

(Viberg, Ballardini & Stjärnlöf, 1986, s. 27–28). 

 

Påstående      Det snöar.     

Fråga             Snöar det?    

 

Subjektspronomen används ibland av andraspråksinlärare före ett infinitiv och då handlar 

det om att det blir en övergeneralisering av platshållartvånget som finns i det svenska 

språket. Det är till verbet som subjektspronomen är kopplat, och det innebär att om verbet 

står i preteritum eller i presens ska det finnas ett subjekt (Viberg, Ballardini & Stjärnlöf, 

1986, s. 162). 

  

I andra språk utelämnas ofta subjektspronomets motsvarighet. Den motsvarighet som 

saknas i andra språk är det obestämda pronomenet, man, det formella subjektet, det, och 

verben vara och ha. Om dessa subjektspronomen utelämnas i ordföljden skulle skillnaden 

mellan en fråga och ett påstående inte kunna urskiljas (Hammarberg & Viberg, 1979, s. 

20). 
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2.3.3. Huvudsats och bisats 

 

I spontant tal på en tidig inlärningsnivå undviker andraspråksinlärare ofta bisatser. 

Subjektspronomen utelämnas i bisatser men inte i huvudsatser. Detta kan återkopplas till 

att modersmålet har en infinitivkonstruktion i bisatskonstruktionen (Viberg, Ballardini & 

Stjärnlöf, 1986, s. 52–53). 

 

Det är skillnad på en huvudsats (HS) och en bisats (BS). Huvudsats kan samordnas med 

en annan huvudsats och den ena satsen förvandlas till en BS med hjälp av en 

underordning. Dessa två satser kan länkas samman. En BS kan aldrig stå ensam och bilda 

en egen mening. BS ingår i huvudsatsen som en satsdel, t.ex. Maria säger (HS), att Lisa 

brukar vinna (BS) (Viberg, Ballardini & Stjärnlöf, 1986, s. 51–52). 

 

För att det se skillnad på en HS och en BS behöver det finnas ett subjekt i ordföljden 

(Viberg, Ballardini & Stjärnlöf, 1986, s. 27). 

 

Huvudsats                            När gick han?                                  

Bisats                                   När han gick, vet jag inte.                                                      

Huvudsats eller bisats?       När    gick___           

                         

Ordföljden i BS skiljer sig åt vid jämförelsen med HS. Det som skiljer dessa två är 

satsadverbialets placering. I BS är placeringen av detta alltid före verbet och då är det inte 

möjligt med spetsställning. Kombinationen av felaktig ordföljd i BS och utelämnande av 

subjektspronomen gör att det är svårt att se vad som är HS och BS. Utelämnande av ett 

subjekt i en BS är omöjligt, för efter en bisatsinledare ska satsen vara fullständig (Viberg, 

Ballardini & Stjärnlöf, 1986, s. 53–55). 

 

HUVUDSATS                                        BISATS 

Lisa vill inte sluta.                                 Pia ropar, att Lisa inte vill sluta. 

 

2.4. Tidigare forskning 

 

2.4.1. Transfer 

  

Vid inlärning av ett nytt språk finns det många syntaktiska och morfologiska strukturer 

att lära in. Inlärningen av dessa strukturer påverkas av olika faktorer, som t.ex. miljö 

(sociala situationer, informell eller formell inlärning), individuella (skolbakgrund, ålder, 

attityd till målspråket, motivation) och språkliga (andra språkkunskaper, strukturer i 

målspråket, förstaspråket). Det komplexa är samordningen av dessa faktorer och 

inlärningsframgångar (Philipsson, 2004, s. 124). 

 

När andraspråksinlärarna lär sig ett nytt språk använder de sig av en tvärspråklig transfer. 

Det innebär att andraspråksinlärarna jämför olika grammatiska mönster, fonem och ord 
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med sitt förstaspråk. När det blir för stora olikheter i jämförelsen vållar det fel och 

inlärningssvårigheter, interferens. Andraspråksinlärarna har redan ett system som är 

utbyggt i uttalsrutiner, grammatik, semantiska kategorier och ord (Hammarberg, 2004, s. 

31–32). Transfer ”involves the influence of a source language (typically the native 

language of a learner) on the acquisition of the target language, the ‘second’ language 

regardless of how many languages the learner already knows”, hävdar Odlin (1989, s. 

12). 

  

När de tidigare kunskaperna stämmer överens med de nya kunskaperna i det nya språket 

blir det en positiv transfer, skriver Linnarud (1993). Samma författare påstår att 

motsatsen, negativ transfer, sker när de gamla kunskaperna stör utförandet av den nya 

uppgiften (Linnarud, 1993, s. 47). Processen som beskriver en negativ transfer kallas för 

interferens. Många svårigheter som andraspråksinlärarna möter beror till största delen på 

modersmålets språksystem skiljer sig helt från det nya språket. 

 

Tidigare forskning visar att inlärarna med ett annat modersmål påverkas av modersmålets 

ordföljd när de lär sig svenska, medan barn som lär sig svenska som förstaspråk ”använder 

nästan alltid omvänd ordföljd då något annat led än subjektet inleder satsen” (Viberg, 

1993, s. 52). Det är annorlunda med barn som har svenska som andraspråk. Dessa barn 

”skiljer sig främst genom att sällan spetsställa något led” (Viberg, 1993, s. 52–53). Vid 

frågeordsfrågor ”växlar andraspråksinlärarna mellan rak och omvänd ordföljd. De senare 

uppvisar således en känslighet för kravet på omvänd ordföljd i frågor, eftersom de nästan 

genomgående använder rak ordföljd i påståendesatser” (Viberg, 1993, s. 53). Det finns 

studier som visar att fasen med utebliven inversion finns hos svenska barn, men den är 

kortare och ibland kan denna fas bli svårare att märka. 

 

Det finns ett mönster som är detsamma hos svenska barn och andraspråksinlärare vid 

språkinlärning i det talade språket. Det handlar om tre olika stadier som förekommer vid 

inlärningen. Det första stadiet är att de första orden som sägs är en-ord, t.ex. lampa! I 

nästa stadie blir det tvåordsmeningar där subjektets och verbets placering kan varieras, 

t.ex. Bära häst eller Äta häst. Avsaknaden av anknytningsord gör att det blir flexibilitet i 

själva ordföljdsmönstret. I det sista stadiet kommer påståendesatser in i talet som är mer 

som frågor i omvänd ordföljd. Placeringen av verbet kommer före argumentet utan 

fundament i satsen, t.ex. “HEJ DÅ och åker dom” (Håkansson, 2014, s. 88–89). 

 

Barn placerar verbet antingen före eller efter subjektet i tidiga år. Det som i vuxenspråket 

motsvarar fundamentet placeras olika i satsdelarna. Förekomsten av adverbial i början av 

satsen är vanligast, men även predikativ och objekt placeras först i satsen och det ger 

samma effekt. Vid flerordsmeningar hos barn placeras ibland verbet först och ibland 

subjektet. Denna variation i ordföljden använder sig barn av mera än vuxna. Hos vuxna 

andraspråksinlärare är det en viss problematik vid inlärningen av verb och subjekt efter 

ett adverb. Inlärningen av detta kan ta tid för andraspråksinlärare (Håkansson, 2014, s. 

93–95). 
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Det finns en utvecklingsgång som är fast. Den består av tre olika steg och det första steget 

är att i en ordföljd placeras subjektet först, SV-ordföljd: Jag kommer i morgon. Nästa steg 

i utvecklingen är att adverbet placeras först: I morgon jag kommer. Det tredje och sista 

steget innebär att det av verb och subjekt blir en inversion: I morgon kommer jag. Hos 

barn som har svenska som modersmål kan man inte urskilja dessa tre steg eftersom de 

börjar tidigt med att använda sig av verbets placering före subjektet. Barn och vuxna med 

svenska som andraspråk fastnar ofta på det andra stadiet där verbet placeras först i 

meningen, rak ordföljd. Det kan ta lång tid att passera det stadiet.  

 

Det som är intressant är att enspråkiga barn med svenska som modersmål och barn med 

två språk, med svenska som sitt starka språk, kan använda både rak och omvänd ordföljd 

som ordföljdsvariation, medan vuxna andraspråksinlärare och barn inte kan göra det. En 

möjlig förklaring till detta är att barn med svenska som modersmål tidigt har präglats på 

ordföljd, ungefär som de präglas på prosodiska mönster i modersmålet (Håkansson, 2014, 

s. 98). 

 

2.4.2. Processbarhetsteorin   

                                                                                         

Elever med annat modersmål lär sig ett nytt språk i olika stadier.  Varje grammatiskt 

stadium måste processas och byggas på allt eftersom andraspråksinläraren lär sig det nya 

språket. Varje stadium innehåller olika nivåer som behöver utvecklas. Ibland kan 

andraspråksinläraren backa ett eller flera steg för att sedan gå vidare till nästa nivå 

(Håkansson, 2004, s. 154–159). Denna teori kallas för processbarhetsteorin (Pienemann, 

1998). 

 

Processbarhetsteorin är en studiegång som är naturlig och identifierbar för 

andraspråksinlärare. Dessa går igenom varje stadium och för att gå vidare krävs en 

processkapacitet på varje nivå. Genom denna process hamnar de grammatiska 

strukturerna på rätt plats, något som behövs för att få rätt inlärningsordning 

(Hammarberg, 2004, s. 55). 

  

Processbarhetsteorin (Håkansson, 2004, s. 154–159) har fem nivåer som ingår i 

utvecklingen. På första nivån lär sig andraspråksinläraren ord från det nya språket. På 

denna nivå finns det inga regler för grammatik utan endast ordinlärning. Nästa nivå 

innebär att andraspråksinläraren använder sig av ordklasser, som till exempel substantiv 

och verb. När andraspråksinläraren kommer till nivå tre börjar processen med fraser i 

större enheter. Det är en ordföljd som är rak, till exempel Nu han läser. På den fjärde 

nivån börjar användningen av predikativ kongruens (katt-er-na är svart-a). Här börjar 

placeringen av verbet på rätt plats i den raka ordföljden som till exempel Hon springer 

nu. På den femte och sista nivån börjar användningen av den grammatiska informationen 

genom att processa informationen mellan fraser och ord utan också mellan satser. Detta 

innebär att andraspråksinläraren har kunskap om att ordföljden skiljer sig åt i huvudsats 

och i bisats. Utvecklingen av de grammatiska reglerna i svenskan, bl.a. reglerna för 

ordföljden i bisatsen, sker i denna nivå.  
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2.5. Ordföljden i de språk som ingår i studien 

 

2.5.1. Ordföljden i kinesiskan 

 

Ett av de största språken som talas i världen är kinesiska. Språket har olika varianter och 

tillhör den sino-tibetanska språkfamiljen tillsammans med burmesiska och tibetanska. 

När det gäller det skrivna språket är det essentiellt att göra skillnaden mellan aktuell 

kinesiska, som är en enkel form, och traditionell kinesiska. Dessutom finns det många 

olika dialekter som figurerar i skrift. Standardkinesiskan, som även kallas för mandarin, 

och kantonesisk kinesiska representerar de två varianterna av det talade språket.    

  

Herdan (1964) skriver att betydelsen kan ändras beroende på hur orden placeras i en 

mening. Enligt samma författare finns det ganska många tillåtna kombinationer i språket. 

 

When speaking about the sequence of words in a Chinese sentence, of combination as a 

chance ordering of the words, we do not mean that every such sequence makes sense, and 

that, therefore, every such sequence represents a sentence. 
(Herdan, 1964, s.13) 

  

  

Ordföljden i kinesiskan liknar ordföljden i svenska, men inte alltid. Ordföljden som 

används i kinesiskan är subjekt-verb-objekt, förkortat SVO. Enligt Andersson (2001, s. 

58) är de kinesiska språken ”kända för att vara analytiska eller isolerande”, vilket betyder 

att det inte finns någon form av ordböjning och avledning i språket. 

   

2.5.1.1. Ordföljden i huvudsatser 

 

 Affirmativa och negativa satser   

 

Tabell 3. Satsschema för affirmativa och negativa satser i kinesiskan.   

Ordföljd Exempel med 

kinesisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + V + O Jag köper blommor. Jag köper blommor. 

S + NEG + V + O Hon inte är lärare. Hon är inte lärare. 

 

Tabell 3 visar att konstruktionen av affirmativa satser i kinesiskan inte skiljer sig från 

konstruktionen av affirmativa satser i svenskan. Genitivkonstruktioner har en ordföljd 

som liknar den svenska ordföljden, vilket innebär att possessiva pronomen står före 

substantivet. En av de huvudreglerna som finns i den kinesiska grammatiken är att 

adjektivet står framför substantivet, en regel som även finns i svenskan. 
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I negativa satser däremot placeras negationen mellan subjekt och verb. Man märker även 

att en sats kan bara innehålla en negation i kinesiskan, likvärdigt som i svenskan. Med 

flera negativa ord i en kinesisk mening samtidigt blir betydelsen positiv. Samtidigt kan 

det bli väldigt otydligt om det finns ännu fler negationer i en mening på kinesiska. 

 

 Konstruktioner med två verb 

 

Exemplen i tabell 4 visar att det finita och det infinita verbet står bredvid varandra i en 

mening, vilket inte skiljer sig mycket från svenskan. 

 

Tabell 4. Satsschema för satser med två verb i kinesiskan. 

Ordföljd Exempel med 

kinesisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + TAv + FV + IV 

+ O 

Han imorgon vill att köpa en ny 

kostym. 

Han vill köpa en ny kostym 

imorgon. 

TAv + S + FV + IV 

+ O 

Imorgon han vill att köpa en ny 

kostym.   

Imorgon vill han köpa en ny 

kostym. 

 

 Frågor med frågeord 

 

Tabell 5. Satsschema för frågor med frågeord i kinesiskan. 

Ordföljd Exempel med 

kinesisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

FO + V + S Vem ringer du?   Vem ringer du?   

FO + S + V Vem du ringer? Vem ringer du? 

S + FO + V Hon varför gillar honom? Varför gillar hon honom? 

S + V + FO Han är vem? Vem är han? 

S + SAv    eller 

S + FO + O 

Du bra? 

Du hur många år? 

Hur mår du? / Mår du bra? 

Hur gammal är du? 

 

Tabell 5 visar att frågeorden kan placeras både i början av meningen, efter subjektet eller, 

dialektalt, i slutet av meningen. Däremot kan man inte påstå samma sak om svenskan, där 

frågeordet alltid placeras i början av meningen. Den vanligaste ordföljden i en fråga är S 

+ FO + V. Enligt Chinese Word Order finns det några undantag när det gäller frågorna 

som börjar med frågeordet hur, där verbet kan tas bort, t.ex. en mening som Hur mår du? 

kan ordagrant översättas till Du bra?. Odlin (1989, s. 20) framhäver att ”the omission of 
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the verb in That very simple by a Chinese speaker might be predicted from the structural 

fact about the use of copula forms in Chinese”.   

 

 Ja-/Nej-frågor 

 

Tabell 6. Satsschema för ja-/nej-frågor i kinesiskan. 

Ordföljd Exempel med 

kinesisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + V + O Du är hans äldre syster? Är du hans äldre syster? 

S + O Du ja eller nej hans syster? Är du eller inte hans syster? 

V + O + S Köper en bok du? Köper du en bok? 

O + V + S En bok köper (du)? Köper du en bok? 

 

Vanligast är att frågan börjar med subjekt och ibland kan verbet tas bort. Samtidigt kan 

en fråga börja med verb eller med objekt, vilket visar att ordföljden i kinesiska frågor är 

väldigt fri, jämfört med svenskan, där en ja-/nej-fråga alltid börjar med verb. 

 

 Satsadverbialets plats i en mening 

 

Enligt Chinese Word Order kan satsadverbialen placeras på olika ställen i en mening. 

  

I kinesiskan är det essentiellt att placera tidsadverbialet mellan S och V. Om man vill 

lägga fokus på tiden, kan tidsadverbialet placeras i början av meningen, men aldrig i slutet 

av meningen. Eftersom tidsadverbialet placeras efter subjektet eller i början av meningen 

i kinesiskan, påstår de kinesiska eleverna, vid inofficiella samtal som vi har haft, att de 

har det svårt att lära sig den svenska ordföljden. 

 

Sättsadverbialet kan också ha olika positioner i en kinesisk mening, men om 

sättsadverbialet placeras på slutet av meningen, anses handlingen få en kritisk 

konnotation av användaren, t.ex. en mening som Han städar rummet långsamt betyder 

att personen som städar är långsam.  
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Tabell 7. Satsschema för meningar som innehåller ett satsadverbial i kinesiskan. 

Ordföljd Exempel med 

kinesisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + V + PAv De sitter ett träd under. De sitter under ett träd. 

S + PAv + V De ett träd under sitter. De sitter under ett träd. 

S + TAv + V De varje dag äter. De äter varje dag. 

TAv + S + V Imorgon han måste köpa något. Imorgon måste han köpa 

något. 

S + SAv + V + O Han snabbt läser boken. Han läser boken snabbt. 

S + V + O + SAv Han städar rummet långsamt. Han städar rummet 

långsamt. 

S + SAv + V + PAv Han långsamt la sig gräset på. Han la sig långsamt på 

gräset. 

S + PAv + SAv + V Han gräset på långsamt la sig. Han la sig långsamt på 

gräset. 

 

I svenskan krävs en omvänd ordföljd om satsadverbialet placeras i början av en mening, 

vilket innebär att det finita verbet placeras före subjektet. 

 

 Meningar med S, V, NEG, O, ÖA 

 

Följande exempel med svensk ordföljd kan ha en annan ordföljd på kinesiska. 

 

Svenska: Han spelar inte så bra fotboll på stadion varje vecka. 

Kinesiska: Han varje vecka på stadion fotboll spelar inte så bra. 
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2.5.1.2. Ordföljden i bisatser 

 

Tabell 8. Satsschema för bisatser i kinesiskan. 

Exempel med 

kinesisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

Jag vet (att) du inte gillar spel. Jag vet att du inte gillar spel. 

Han frågar mig om jag alltid äter kakor. 

Han frågar mig om alltid äter kakor. 

Han frågar mig om jag alltid äter kakor. 

Jag frågar dig när du kommer hem. 

Jag frågar dig när kommer hem. 

Jag frågar dig när du kommer hem. 

 

Ordföljden i bisatser i kinesiskan skiljer sig inte mycket från ordföljden i bisatser i 

svenskan. Detta illustreras i de ovanstående exemplen. 

 

2.5.2. Ordföljden i rumänskan 

 

Rumänska är ett romanskt indoeuropeiskt språk tillsammans med spanska, franska, 

italienska, portugisiska och katalanska. Rumänskan bildades ett par hundra år efter 

Kristus. Språket används i Rumänien, Moldavien, Serbien och Ukraina. Rumänskan idag 

har fortfarande inslag av äldre former av det latinska språket, enligt Pana Dindelegan 

(2013). Språket har tre genus – maskulinum, femininum och neutrum samt fem-

kasussystem – nominativ, genitiv, dativ, ackusativ, vokativ. Samtidigt kan man lätt märka 

slaviska lånord och balkanska språkliga funktioner. 

  

I rumänskan finns det ett antal verb ”som inte kan ha ett subjekt i en mening” skriver Pana 

Dindelegan (2013, s. 100, vår översättning). Samtidigt kan subjektet utelämnas i 

rumänskan eftersom verbet innehåller en ändelse som visar vilken person och vilket 

numerus det handlar om. Ordföljden som används i rumänskan är SVO. Trots detta är 

ordföljden i rumänskan fri, vilket betyder att man kan placera satsdelarna på olika ställen 

i satsen, utan att det blir grammatiskt fel. Trots detta kommer negationen alltid före det 

finita verbet.   
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2.5.2.1. Ordföljden i huvudsatser   

 

 Affirmativa och negativa satser 

 

Tabell 9. Satsschema för affirmativa och negativa satser i rumänskan. 

Ordföljd Exempel med 

rumänsk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

(S) + V + O (Jag) köper blommor. Jag köper blommor. 

S + V + O  Bil min står på parkeringen.  Min bil står på parkeringen.  

O + V + (S) Blommor köper (jag). Blommor köper jag. 

V + S Går upp priserna. Priserna går upp. 

S + V Priserna går upp. Priserna går upp. 

V Regnar. Snöar. Det regnar. Det snöar. 

S + NEG + V + O Hon inte/nej är lärare. Hon är inte lärare. 

NEG + V Inte regnar. / Nej regnar. Det regnar inte. 

 

Tabell 9 visar att ordföljden i rumänskan är väldigt fri jämfört med ordföljden i svenskan. 

Genitivkonstruktioner har en ordföljd som inte liknar den svenska ordföljden. Vanligtvis 

står possessiva pronomen efter substantivet i rumänskan. Om possessiva pronomen eller 

ett substantiv i genitiv placeras före huvudordet i nominalfrasen, får konstruktionen en 

skönlitterär konnotation. När det gäller konstruktionerna med adjektiv och substantiv är 

det vanligast att placera adjektivet efter substantiv. 

 

En av de få reglerna som finns i den rumänska syntaxen är att negationen alltid placeras 

mellan subjekt och verb. Det finns bara ett ord för både nej och inte. Samtidigt kan man 

ha fler negationer i en mening, utan att betydelsen blir positiv. 
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 Konstruktioner med två verb 

 

Tabell 10. Satsschema för satser med två verb i rumänskan. 

Ordföljd Exempel med 

rumänsk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + FV + IV + O + 

TAv 

(Han) vill att köper en kostym 

imorgon. 

Han vill köpa en kostym 

imorgon. 

S + FV + O + IV + 

TAv 

(Han) vill en kostym att köper 

imorgon.   

Han vill köpa en kostym 

imorgon. 

S + FV + TAv + IV 

+ O   

(Han) vill att imorgon att köper 

en kostym. 

Han vill köpa en kostym 

imorgon. 

 

Tabell 10 visar att det finita och infinita verbet kan stå bredvid varandra eller de kan 

separeras av olika O eller ÖA, medan de två verbformerna står bredvid varandra på 

svenska. I rumänskan finns en modus som heter konjunktiv och som används istället för 

det svenska infinitivet i ett exempel som Han vill köpa en kostym. Samtidigt finns det 

böjningsformer i konjunktiv och det kan vara svårt att visa hur de ser ut inom en svensk 

ordagrann översättning.  

 

Eftersom ordföljden i rumänskan är fri, kan denna mening bli: 

 

Imorgon en kostym (han) vill att köper. 

En kostym (han) vill imorgon att köper. 

Imorgon (han) vill en kostym att köper. 

Imorgon (han) vill att köper en kostym. 

  

Vi märker att konjunktivformen i rumänskan aldrig kommer före det finita verbet, trots 

att ordföljden är fri.   

 

 Frågor med frågeord 

 

Frågeorden kan placeras både i början av meningen, efter objektet eller efter subjektet. I 

svenskan däremot placeras frågeordet alltid i början av meningen.   
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Tabell 11. Satsschema för frågor med frågeord i rumänskan. 

Ordföljd Exempel med 

rumänsk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

FO + V + S Vem ringer (du)?   Vem ringer du?   

O + FO + O + V + S Boken när den betalar vi? När betalar vi boken? 

S + FO + V (Du) vart går? Vart går du? 

 

 Ja-/nej-frågor   

 

Tabell 12. Satsschema för ja/nej frågor i rumänskan. 

Ordföljd Exempel med 

rumänsk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + V + O Du är eller nej hans syster? Är du eller inte hans syster? 

V + S + O Köper (du) en bok? Köper du en bok? 

O + V + S En bok köper (du)? Köper du en bok? 

 

Ordföljden i ja-/nej-frågor är fri i rumänskan, vilket man inte kan säga om svenskan, där 

verbet placeras på första platsen. 

  

 Satsadverbialets plats i en mening    

 

Tabell 13. Satsschema för meningar som innehåller ett satsadverbial i rumänskan. 

Ordföljd Exempel med 

rumänsk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + V + PAv De sitter under ett träd. De sitter under ett träd. 

S + PAv + V De under ett träd sitter. De sitter under ett träd. 

PAv + V + S Under ett träd sitter de. Under ett träd sitter de. 

S+ V + TAv De äter varje dag. De äter varje dag. 

S + TAv + V De varje dag äter. De äter varje dag. 

TAv + S + V Varje dag de äter. Varje dag äter de. 
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TAv + V + S Varje dag äter de. Varje dag äter de. 

S + V + SAv + O 

S + V + O + SAv 

Han läser snabbt boken. 

Han läser boken snabbt.   

Han läser boken snabbt. 

Han läser boken snabbt. 

S + V + SAv + PAv 

S + V + PAv + SAv 

Han går fort till affären. 

Han går till affären fort.   

Han går fort till affären. 

S + PAv + V + SAv 

S + PAv + SAv + V 

Han till affären går fort. 

Han till affären fort går. 

Han går fort till affären. 

S + SAv + V + PAv 

S + SAv + PAv + V 

Han fort går till affären. 

Han fort till affären går. 

Han går fort till affären. 

V + S + SAv + PAv 

 V + S + PAv + SAv 

Går han fort till affären. 

Går han till affären fort. 

Han går fort till affären. 

(obs: det är inte en fråga) 

PAv + S + V + SAv 

PAv + SAv + V + S 

Till affären han går fort. 

Till affären fort går han. 

Till affären går han fort. 

SAv + V + S + PAv 

SAv + PAv + S + V 

Fort går han till affären. 

Fort till affären han går. 

Fort går han till affären. 

 

En mening som innehåller ett eller mer satsadverbial har fri ordföljd, vilket innebär att 

man kan börja meningen med S, V eller ett satsadverbial, dessutom kan man byta 

ordföljden inom en mening. 

 

 Meningar med S, V, NEG, O, ÖA 

 

Följande exempel med svensk ordföljd kan ha en annan ordföljd på rumänska eller samma 

ordföljd som på svenska, om man inte glömmer att inte alltid kommer före den finita 

verbformen i rumänskan.   

 

Svenska:      Han pratar inte svenska med sina kompisar i skolan varje dag. 

Rumänska: Han inte pratar svenska med sina kompisar i skolan varje dag. 

Han inte pratar med sina kompisar svenska i skolan varje dag. 

Han inte pratar med sina kompisar i skolan svenska varje dag. 

Han inte pratar med sina kompisar i skolan varje dag svenska. 

Han inte pratar i skolan med sina kompisar svenska varje dag. 

I skolan han med sina kompisar inte pratar varje dag svenska. 

Svenska han i skolan med sina kompisar inte pratar varje dag. 

Med sina kompisar i skolan han varje dag inte pratar svenska. 

osv. 

OBS: S, NEG + V, O och ÖA kan byta plats i en mening på vilket sätt som helst. 

 



 

19 

 

2.5.2.2. Ordföljden i bisatser 

 

Den rumänska ordföljden i bisatser skiljer sig inte alls från ordföljden i huvudsatser, vilket 

betyder att man kan byta plats på olika satsdelar. Det som liknar den svenska ordföljden 

i bisatser är att negationen placeras före huvudverbet. Detta illustreras i nedanstående 

tabell 14. 

 

Tabell 14. Satsschema för bisatser i rumänskan. 

Exempel med rumänsk ordföljd Exempel med svensk ordföljd 

Jag vet att du inte gillar spel. 

Jag vet att du spel inte gillar. 

Jag vet att spel du inte gillar. 

Jag vet att du inte gillar spel. 

Han frågar mig om jag alltid äter kakor. 

Han frågar mig om alltid jag äter kakor. 

Han frågar mig om kakor alltid jag äter. 

Han frågar mig om kakor jag äter alltid. 

Han frågar mig om jag alltid äter kakor. 

Jag frågar dig när du kommer hem. 

Jag frågar dig hem när du kommer. 

Jag frågar dig när du kommer hem. 

 

2.5.3. Ordföljden i tyskan 

 

Tyska, tillsammans med bl.a. danska, engelska, färöiska, isländska, norska och svenska, 

tillhör de germanska språken, som representerar en del av den gamla indoeuropeiska 

språkfamiljen. Tyska är ett SVO-språk när det gäller huvudsatsen, och ett SOV-språk när 

det gäller bisatsen. Språket används av de flesta invånarna i Tyskland, Schweiz och 

Österrike samt i andra länder där det finns tysktalande minoriteter. Den variant som talas 

i Österrike skiljer sig från tyskan i Tyskland angående ordförrådet. 

  

I tyskan finns det genus, nämligen maskulinum, femininum och neutrum, fyr-

kasussystem, där det ingår nominativ, genitiv, dativ och ackusativ, och verbböjning. Både 

tyskan och svenskan måste ha ett subjekt och ett verb i en mening och ordföljden i dessa 

två språk är ganska lik, med några undantag. Enligt Hammarberg och Viberg (1979, s. 

42) har tyskan restriktionen att det finita verbet måste stå på andra plats. Dessa författare 

hävdar även att ”om det föreligger ett hjälpverb, placeras huvudverbet (och andra infinita 

verbformer) obligatoriskt sist i satsen” (Hammarberg & Viberg, 1979, s. 42). Det innebär 

att en bisats i tyskan har det finita verbet på sista platsen. 

 

Bohnacker och Rosén (2009, s. 12) observerade att ”fundamentet i tyskan ger framför allt 

plats åt rums- och tidsadverbial, men även åt många andra adverbial”.  Samma författare 

visar att ”de påståendesatser som är minst frekventa i de båda språken är påståendesatser 

som inleds med objekt”. Författarna vill säga att man oftast placerar rums- och 
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tidsadverbial i början av en mening jämfört med placeringen av objektet. En svensk 

mening som Jag köper blommor imorgon kan sällan översättas till Blommor köper jag 

imorgon, utan till Imorgon köper jag blommor.  

 

2.5.3.1. Ordföljden i huvudsatser 

 

 Affirmativa och negativa satser   

 

Tabell 15. Satsschema för affirmativa och negativa satser i tyskan. 

Ordföljd Exempel med 

tysk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + V + O Jag köper blommor. Jag köper blommor. 

O + V + S Blommor köper jag. Blommor köper jag. 

S + V + NEG + O Hon är inte lärare. Hon är inte lärare. 

 

Tabell 15 visar att det inte finns någon skillnad mellan ordföljden i tyska och svenska 

affirmativa huvudsatser. Genitivkonstruktionerna i tyskan skiljer sig på ett visst sätt från 

genitivkonstruktionerna i svenskan genom att substantivet böjt i genitiv står efter 

huvudsubstantivet i tyskan. När det gäller possessiva pronomen eller namn, står dessa 

före huvudsubstantivet. Konstruktionerna med adjektiv och substantiv har samma 

ordföljd som på svenska.  

  

I negativa satser placeras negationen efter verbet, vilket inte heller skiljer sig heller från 

den svenska ordföljden. Däremot märker man att man kan ha två negationer i tyska satser, 

vilket man inte kan ha i svenskan. 

 

 Konstruktioner med två verb 

 

Tabell 16. Satsschema för satser med två verb i tyskan. 

Ordföljd Exempel med 

tysk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + FV + TAv + O + 

IV 

Han vill imorgon en ny kostym 

köpa. 

Han vill köpa en ny kostym 

imorgon. 

TAv + FV + S + O + 

IV 

Imorgon vill han en ny kostym 

köpa.   

Imorgon vill han köpa en ny 

kostym. 

 

Det finita verbet hamnar alltid på andraplatsen i en påståendesats i tyskan, medan det 

infinita verbet blir placerat på slutet av meningen. Denna ordföljd fanns i svenskan förut, 

men idag står de två verbformerna tillsammans. 
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 Frågor med frågeord 

 

Tabell 17. Satsschema för frågor med frågeord i tyskan. 

Ordföljd Exempel med 

tysk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

FO + V + S Vem ringer du?   Vem ringer du?   

 

Tabell 17 visar att det inte finns någon skillnad i ordföljden mellan tyska och svenska 

interrogativa satser som innehåller ett frågeord. 

 

 Ja-/Nej-frågor 

 

Tabell 18. Satsschema för ja-/nej-frågor i tyskan. 

Ordföljd Exempel med 

tysk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

V + S + O Är du hans äldre syster? Är du hans äldre syster? 

 

Den ovanstående tabell 18 visar att ordföljden i ja-/nej-frågor i tyskan inte skiljer sig alls 

från den svenska ordföljden, vilket innebär att en ja-/nej-fråga börjar med verb i båda 

språken. 

 

 Satsadverbialets plats i en mening 

 

Tabell 19 visar att placeringen av satsadverbialet i tyskan och svenskan sker på samma 

sätt, vilket innebär att inlärarna som har tyska som modersmål inte skulle möta svårigheter 

vid inlärningen av svenska när det gäller negationsplaceringen.  

 

Tabell 19. Satsschema för meningar som innehåller ett satsadverbial i tyskan. 

Ordföljd Exempel med 

tysk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + V + PAv De sitter under ett träd. De sitter under ett träd. 

PAv + V + S Under ett träd sitter de. Under ett träd sitter de. 

S + V + TAv De äter varje dag. De äter varje dag. 

TAv + V + S Varje dag äter de. Varje dag äter de. 

S + V + O + SAv Han läser boken snabbt. Han läser boken snabbt. 

S + V + SAv + PAv Han la sig långsamt på gräset. Han la sig långsamt på gräset. 
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 Meningar med S, V, NEG, O, ÖA 

 

Följande exempel av svensk ordföljd kan ha samma ordföljd på tyska. 

 

Svenska: Han spelar inte så bra fotboll på stadion varje vecka. 

Tyska: Han spelar inte så bra fotboll på stadion varje vecka. 

 

2.5.3.2. Ordföljden i bisatser 

 

Tabell 20. Satsschema för bisatser i tyskan. 

Exempel med 

tysk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

Jag vet att du spel inte gillar. Jag vet att du inte gillar spel. 

Han frågar mig om jag alltid kakor äter. Han frågar mig om jag alltid äter kakor. 

Jag frågar dig när du hem kommit har. Jag frågar dig när du har kommit hem. 

 

Bokinge (2002, s. 2) påstår att ”en tysk bisats har i motsats till en huvudsats SOV som i 

till exempel: Du weisst, dass ich ein Haus gekauft habe (ordagrant: Du vet att jag ett hus 

köpt har)”. Bokinges påstående bevisas av tabellen ovan, där man märker att det finita 

verbet står på sista platsen i en tysk bisats. 

  

2.5.4. Ordföljden i arabiskan 

 

Arabiska är ett afroasiatiskt språk, förr kallade semitiska språk, ett av de största språken 

i världen som talas i många länder och har många olika dialekter. I Koranen är arabiskan 

ett heligt språk. Standardarabiskan skiljer sig mycket från de olika dialekterna och 

samtidigt hjälper standardspråket alla talare att kommunicera på ett tydligt sätt. 

Standardarabiskan kallas även för klassisk arabiska.   

 

Arabiskans grammatiska struktur skiljer sig ganska mycket från svenskans eftersom 

arabiskan använder genus, nämligen maskulinum och femininum, ett trekasussystem, där 

det ingår nominativ, genitiv och ackusativ. Det som skiljer arabiskan mot de andra fyra 

språken i denna studie är numerus som har tre olika former, nämligen singularis, dualis 

och pluralis, där dual innebär att det finns en verbform eller adjektivform som bara 

används för två personer eller två saker. 

 

Huvudsatsen kräver ingen omvänd ordföljd om man börjar meningen med en bisats i 

arabiskan. Språket har en VSO-ordföljd, ett arabiskt alfabet och dessutom har det inga 

versaler. Skriftsystemet som används på språket går från höger till vänster. När det gäller 
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verbet att vara, används inte presensformen, men man kan använda preteritumformen när 

man berättar något i dåtid. 

 

I en arabisk mening kan subjektet bli utelämnat om det är ett pronomen eftersom det ingår 

i verbets böjning.   

 

2.5.4.1. Ordföljden i huvudsatser 

 

 Affirmativa och negativa satser   

 

Tabell 21 visar att ordföljden i arabiska affirmativa satser skiljer sig från ordföljden i 

svenska affirmativa satser. Meningen kan börja både med subjekt och verb på arabiska. 

Samtidigt märker man att verbet att vara inte används i presens samt att subjektet kan 

utelämnas. 

 

När det gäller genitivkonstruktionerna placeras possessiva pronomen och namnet i genitiv 

efter huvudsubstantivet. Om ett adjektiv används tillsammans med ett substantiv, placeras 

adjektivet efter substantivet, vilket blir motsatsen till den svenska ordföljden. 

 

Tabell 21. Satsschema för affirmativa och negativa satser i arabiskan. 

Ordföljd Exempel med 

arabisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

V + (S) + O 

S + V + O 

Köper (jag) blommor. 

Har (han) två kakor. 

Bil min står på parkeringen. 

Bok Maria intressant. 

Har (han) tröja ny. 

Jag köper blommor. 

Han har två kakor. 

Min bil står på parkeringen. 

Marias bok är intressant. 

Han har en ny tröja. 

S + NEG + V + O Hon inte lärare. Hon är inte lärare. 

 

I negativa satser placeras negationen alltid före verbet och det finns bara ett ord både för 

nej och inte. Dessutom kan man ha två negativa ord i en mening samtidigt, vilken man 

inte kan ha i svenskan.   
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 Konstruktioner med två verb 

 

Tabell 22. Satsschema för satser med två verb i arabiskan. 

Ordföljd Exempel med 

arabisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + FV + IV + O + 

TAv 

Han vill att köpa ny kostym 

imorgon. 

Han vill köpa en ny kostym 

imorgon. 

TAv + FV + IV + 

O 

Imorgon vill att köper ny 

kostym.   

Imorgon vill han köpa en ny 

kostym. 

 

I tabell 22 märks det att de två verbformerna i arabiskan står bredvid varandra i en mening. 

Samtidigt kan subjektet utelämnas om meningen börjar med ett tidsadverbial. I dessa 

exempel ser man inte så stor skillnad mellan svensk och arabisk ordföljd. 

 

 Frågor med frågeord 

 

Tabell 23. Satsschema för frågor med frågeord i arabiskan. 

Ordföljd Exempel med 

arabisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

FO + (V) + S 

FO + V + (S) 

Var telefon min? 

Hur kan att lycka? 

Var är min telefon? 

Hur kan han lyckas? 

S + FO + V Du vart går? Vart går du? 

O + FO + V Boken när betalar? När betalar du boken? 

 

Frågeorden kan placeras både i början av meningen och efter subjektet eller objektet, 

enligt tabell 23. Man märker att verbet att vara inte används i presens samt att subjektet 

kan utelämnas, vilket inte är möjligt på svenska. 

 

 Ja-/Nej-frågor 

 

Vanligast är att frågan börjar med subjekt och ibland kan verbet tas bort.   

Det som är intressant med exemplen i den nedanstående tabell 24 är att arabiskan 

använder verbet att vara i presens bara för att bygga ja-/nej-frågor, medan svenskan börjar 

direkt med huvudverbet. 
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Tabell 24. Satsschema för ja-/nej frågor i arabiskan. 

Ordföljd Exempel med 

arabisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

är + (S) + V + O Är köper en bok? Köper du en bok? 

 

 Satsadverbialets plats i en mening 

 

Tabell 25. Satsschema för meningar som innehåller ett satsadverbial i arabiskan. 

Ordföljd Exempel med 

arabisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

(S) + V + PAv (De) sitter ett träd under. De sitter under ett träd. 

PAv + (S) + V Under ett träd (de) sitter. Under ett träd sitter de. 

(S) + V + TAv (De) äter varje dag. De äter varje dag. 

TAv + V Varje dag äter. Varje dag äter de. 

(S) + V + O + SAv (Han) läser boken snabbt. Han läser boken snabbt. 

(S) + V + SAv + 

PAv 

(Han) går långsamt hem. Han går hem långsamt. 

(S) + V + SAv + 

TAv 

(Han) pratar långsamt idag. Han pratar långsamt idag. 

 

Tabell 25 visar att det inte är en stor skillnad mellan satsadverbialens position  på svenska 

och på arabiska. Vi märker att arabiskan inte kräver en omvänd ordföljd om man börjar 

med ett satsadverbial. Tidsadverbialen och platsadverbialen placeras vanligtvis sist i 

meningen. 

 

 Meningar med S, V, NEG, O, ÖA 

 

Följande exempel med svensk ordföljd kan ha en annan ordföljd på arabiska. 

 

Svenska: Han spelar inte så bra fotboll på stadion varje vecka. 

Arabiska: Han varje vecka inte spelar fotboll så bra på stadion. / Han inte spelar så bra 

fotboll varje vecka på stadion. 
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2.5.4.2. Ordföljden i bisatser 

 

Tabell 26. Satsschema för bisatser i arabiskan. 

Exempel med 

arabisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

(Jag) vet du inte gillar spel. Jag vet att du inte gillar spel. 

Han frågar mig om äter jag alltid kakor. 

Han alltid frågar (mig) om jag äter kakor. 

Han frågar mig om jag alltid äter kakor. 

Jag frågar när kommer du hem. 

Jag frågar du när kommer hem. 

Jag frågar dig när du kommer hem. 

 

Ordföljden i bisatser i arabiskan skiljer sig mycket från ordföljden i bisatser i svenskan. 

Detta illustreras i ovanstående exempel, där man märker att bisatserna i arabiskan ser 

annorlunda ut beroende på kontexten. 

 

2.5.5. Ordföljden i hindi 

 

Hindi är ett indoiranskt språk, som tillsammans med bl.a. urdu, persiska, bengali tillhör 

den stora familjen av indoeuropeiska språk. Efter mandarin, spanska och engelska är hindi 

det mest talade språket i världen. Det finns 22 olika språk i Indien, varav hindi är det 

officiella språket, jämte engelska och liksom persiska är hindi ett SOV-språk. Andersson 

(2001, s. 76) nämner att ”ett adjektivattribut står före sitt huvudord”. Hindi använder två 

genus, nämligen maskulinum och femininum samt två kasus, där det ingår grundform och 

objektskasus. 

 

2.5.5.1. Ordföljden i huvudsatser 

 

 Affirmativa och negativa satser   

 

Tabell 27. Satsschema för affirmativa och negativa satser i hindi. 

Ordföljd Exempel med 

hindisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + O + V Jag blommor köper. Jag köper blommor. 

S + ÖA + O + NEG + V Hon lärare inte är. Hon är inte lärare. 

 

Tabell 27 visar att ordföljden i hindi skiljer sig mycket från ordföljden i svenskan, vilket 

kan göra det svårt för en inlärare som har hindi som modersmål att lära sig den svenska 

ordföljden. Vanligtvis kommer subjektet på första platsen, och verbet kommer 

sist.  McGregor (1995, s. 4, vår översättning) skriver att ”objekt och satsadverbial upptar 
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en mellanliggande position, i en mindre fast ordning”. Konstruktionen SOV finns inte i 

svenskan, däremot liknar ordföljden den i genitivkonstruktioner, samt i konstruktioner 

med adjektiv och substantiv. 

  

I negativa satser placeras negationen alltid före verbet och det finns bara ett ord för både 

nej och inte i hindi. Man kan inte ha fler negativa ord i en mening samtidigt.   

   

 Konstruktioner med två verb 

 

Tabell 28. Satsschema för satser med två verb i hindi. 

Ordföljd Exempel med 

hindisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + TAv + O + IV + 

FV 

Han imorgon ny kostym köpa 

vill att. 

Han vill köpa en ny kostym 

imorgon. 

 

Tabell 28 visar att den finita formen av verbet står på sista platsen i en mening i hindi, 

tillsammans med en eventuell partikel, vilket påminner om den tyska ordföljden i bisatser. 

Konstruktionen ligger långt ifrån den svenska ordföljden. 

 

 Frågor med frågeord 

 

Tabell 29. Satsschema för frågor med frågeord i hindi. 

Ordföljd Exempel med 

hindisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + FO + V Du när kommer?   När kommer du?   

FO + FV + IV + S + 

O 

När måste att betala jag för bok? När måste jag betala för 

boken? 

O + FO + V + S För bok när betalar vi? När betalar vi för boken? 

 

Enligt McGregor (1995, s. 4) börjar en fråga vanligtvis med subjekt eller med objekt, trots 

detta är det möjligt att placera frågeorden i början av meningen, som på svenska, men 

resten av meningen har en annan konstruktion jämfört med svenskan. Detta framgår i 

ovanstående tabell 29.  

 

 Ja-/Nej-frågor 

 

Tabell 30 visar att ett SOV-språk skiljer sig mycket från svenskan även när det gäller 

konstruktionen av interrogativa satser. Hindi använder olika partiklar som gör påståenden 

till en fråga. Några av dessa partiklar fungerar som ett frågeord som inleder en ja-/nej-

fråga, jämfört med svenskan, där en ja-/nej-fråga börjar med verb. 
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Tabell 30. Satsschema för ja/nej frågor i hindi. 

Ordföljd Exempel med 

hindisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + O + V Du hans äldre syster är? Är du hans äldre syster? 

FO + V + S + O FO + Är du hans bror? Är du hans bror? 

  

 Satsadverbialets plats i en mening 

 

I den nedanstående tabell 31 märks det att satsadverbialen placeras i början av meningen 

eller i mitten. Däremot placeras subjektet på sista platsen efter verbet när det handlar om 

första person singularis, jag, vilket liknar svensk omvänd ordföljd.   

  

Tabell 31. Satsschema för meningar som innehåller ett satsadverbial i hindi. 

Ordföljd Exempel med 

hindisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

S + PAv + V 

PAv + V + S (jag) 

De ett träd under sitter. 

Ett träd under sitter jag. 

De sitter under ett träd. 

Jag sitter under ett träd. 

S + TAv + V 

TAv + V + S (jag) 

De varje dag äter. 

Varje dag äter jag. 

De äter varje dag. 

Jag äter varje dag. 

TAv + S + PAv + 

SAv + V 

TAv + PAv + SAv 

+ V + S (jag) 

Varje dag han hem långsamt går. 

Varje dag hem långsamt går jag. 

Varje dag går han hem 

långsamt. 

Varje dag går jag långsamt 

hem. 

 

 Meningar med S, V, NEG, O, ÖA 

 

Följande exempel med svensk ordföljd kan ha en annan ordföljd på hindi. 

 

Svenska: Han spelar inte så bra fotboll på stadion varje vecka. 

Hindi: Han varje vecka stadion i så bra fotboll inte spelar. 

Stadion i varje vecka han fotboll inte så bra spelar. 

Stadion i varje vecka så bra han fotboll inte spelar. 
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2.5.5.2. Ordföljden i bisatser 

 

Tabell 32 visar att en del bisatskonstruktioner inte skiljer sig från den svenska ordföljden 

i bisatser, medan andra konstruktioner har en helt annorlunda ordföljd. I exemplen 

ovanför märks det att ordet när inte kan vara en bisatsinledare i hindi. 

 

Tabell 32. Satsschema för bisatser i hindi. 

Exempel med 

hindisk ordföljd 

Exempel med 

svensk ordföljd 

Jag vet att du inte gillar spel. 

Jag vet att du spel gillar nej/inte. 

Jag vet att du inte gillar spel. 

Han mig frågar om jag alltid äter kakor. Han frågar mig om jag alltid äter kakor. 

Jag dig frågar att hem när du kommer. 

Jag dig frågar att du hem när kommer. 

Jag frågar dig när du kommer hem. 
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3. MATERIAL OCH METOD 

 

3.1. Material 

  

I vår analys har vi använt oss av olika texter som är skrivna av SFI-elever som befinner 

sig på studieväg 3, nivå C. Respondenterna hade 60 minuter på sig att skriva texten och 

det skedde under ordinarie undervisning. De fick välja mellan fem rubriker. Dessa är: 

 En resa 

 En fest 

 En ansökning till en praktikplats 

 Att berätta om dig själv 

 En vinst. 

I bilaga 1 finns respondenternas texter ordagrant transkriberade. 

 

3.2. Metod 

 

För att besvara undersökningens frågeställningar har vi valt två texter från varje språk. 

Samtidigt har vi valt två respondenter av varje språk som vi har analyserat. Vi har 

analyserat olika ordföljdsfel i tabellform och dessa tabeller finns med i bilaga 2. 

  

När vi valde språk, ville vi ha språk från olika delar av världen, vi valde därför kinesiska, 

rumänska, tyska, arabiska och hindi. Vi valde dessa fem språk för de har olika syntaktiska 

förhållanden.  

  

Den metod som ligger till grund för denna undersökning är kvalitativ och komparativ. 

Vid en kvalitativ undersökning får man en mer ingående undersökning av enheter som 

ligger på djupet. Det skrivna materialet som analyseras kan användas för närläsning och 

det är lättare att kunna svara på frågorna varför och hur (Lagerholm, 2010, s. 30–31). 

 

I denna analys har vi använt oss av en undersökningsmetod som är en fokuserad 

beskrivning. Området är inriktat mot ett begränsat område i språkinlärningen istället för 

att lägga fokus på inlärningsprocessen. Undersökningen är baserad på hur modersmålet 

påverkar andraspråksinlärningen. Det är en fördel att göra analysen inom ett begränsat 

område för att få ett slutresultat på en kortare tid (Linnarud, 1993, s. 14). 

 

För att kunna undersöka detta och komma med några svar har vi använt oss av en 

textanalysmetod samt processbarhetsanalys för att se på vilken nivå våra 

andraspråksinlärare befinner sig. Vi har analyserat texternas innehåll och vi har plockat 

ut först och främst de ordföljdsrelaterade felen som är relevanta i vår analys. 

Ordföljdsfelen har vi jämfört med målspråket för att kunna upptäcka om det finns någon 

sorts koppling mellan strukturerna som finns i modersmålet och de som finns i svenskan. 

Vi har valt två texter från varje språk och vi har numrerat alla grammatiska fel, men i 

resultatdelen har vi tagit upp endast de fel som är relaterade till våra undersökningsfrågor. 
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Det som ligger centralt i textanalysen är att se vilka ordföljdsfel som är de vanligaste i 

respondenternas texter. Stavfel, bestämdhet, tempus och andra grammatiska fel bortses 

från här eftersom de inte är relevanta för en analys av ordföljden. 

 

3.3. Metodkritik 

 

Vi är fullt medvetna om att denna analys inte är tillräckligt stor i omfånget för att generella 

slutsatser ska kunna dras. Vi har endast valt tio andraspråksinlärare med fem olika 

modersmål i denna analys. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om det hade varit ett 

större antal av andraspråksinlärare med andra modersmål än de vi valde. I och med detta 

är våra slutsatser begränsade. 

 

Om vi hade följt eleverna under en längre tid där vi hade samlat in elevtexter vid olika 

tillfällen hade kanske resultatet ändrats i takt med att andraspråksinlärarna fått mer 

kunskaper om ordföljden i svenska språket. Vår analys hade då haft större omfång och vi 

hade sett andra svårigheter till följd av att andraspråksinlärarna hade kommit längre i sin 

språkutveckling. 

 

När vi analyserar andraspråksinlärarnas produktion av texter dras inga slutsatser om 

texternas utformning. Det kan vara lämpligt att en djupare analys ska göras för att kunna 

se bättre på innehållet som är kopplat till modersmålets struktur. 

 

3.4. Val av respondenter 

 

De respondenter vi har valt i analysen går på den kommunala vuxenutbildningen. 

Samtliga respondenter läser på SFI-utbildningen. SFI har tre olika studievägar, 1, 2 och 

3, och fyra kurser som är indelade i A, B, C och D. Studieväg 1 riktar sig till elever med 

en kort eller ingen skolbakgrund och där ingår kurserna A och B. De elever som har gått 

en gymnasieutbildning som motsvarar den svenska börjar läsa på studieväg 2, där ingår 

kurs B, som är en nybörjarkurs, och kurs C, som är en avancerad kurs. Studieväg 3 är 

riktad till akademiker. Kurserna C och D som tillhör studieväg 3 är uppdelade så att kurs 

C är en nybörjarkurs och kurs D är en avancerad kurs. 

  

Vi är medvetna om att informanterna har bott i Sverige olika lång tid och att de inte har 

gått någon språkutbildning i svenska tidigare. Samtidigt anser vi att de ligger på 

nybörjarnivå i svenskan, vilket påverkade vårt urval till undersökningen. Anledningen till 

att vi har valt just dem är att de befinner sig på en nivå där man inte kan mycket om 

svenskans ordföljd och man blir lätt påverkad av modersmålet under inlärningsprocessen. 

  

Hai, 35 år, har kinesiska som modersmål och har bott i Sverige i två år. Han studerar på 

SFI, studieväg 3, kurs C. Hai har jobbat som ingenjör i 4 år, både i hemlandet och i 

Sverige. Han är intresserad av teknologi och matematik. 

 



 

32 

 

Frank, 24 år, har kinesiska som modersmål och har bott i Sverige i 6 månader. Han 

studerar på SFI, studieväg 3, kurs C. Frank har jobbat som ingenjör i 3 år, både i Kina 

och i Sverige. Hans intresse är allt som har med datorer att göra. 

 

Valentin, 28 år, har rumänska som modersmål och har bott i Sverige i 8 månader. Han 

studerar på SFI, studieväg 3, kurs C. Valentin har jobbat som mäklare i Rumänien, men 

nu jobbar han som bilmekaniker. Han är intresserad av bilar och har en dröm, nämligen 

att resa runt om i världen. 

 

Andrea, 23 år, har rumänska som modersmål och har bott i Sverige i 7 månader. Hon 

studerar på SFI, studieväg 3, kurs C. Andreea har jobbat i den rumänska armén i 

hemlandet. Nu satsar hon på att lära sig svenska och få en ny utbildning.   

 

Lea, 25 år, har tyska som modersmål och har bott i Sverige i 1 år. Hon studerar på SFI, 

studieväg 3, kurs C. Lea studerar IT på Chalmers i Göteborg eftersom hon vill bli 

ingenjör. Bland annat är hon intresserad av de svenska dialekterna. 

 

Kathleen, 27 år, har tyska som modersmål och har bott i Sverige i 1 år. Hon studerar på 

SFI kurs C. Kathleen har jobbat i förskolan i hemlandet, men nu prioriterar hon 

inlärningen av svenska för att kunna fortsätta jobba med barn. 

 

Ibtisam, 34 år, har arabiska som modersmål och har bott i Sverige i 2 år. Hon studerar på 

SFI, studieväg 3, kurs C. Ibtisam har jobbat som lärare i arabiska i hemlandet. Nu är hon 

arbetslös, vilket underlättar för henne när hon ska ta hand om sina barnbarn.   

 

Souzan, 37 år, har arabiska som modersmål och har bott i Sverige i 5 år. Hon studerar på 

SFI, studieväg 3, kurs C. Souzan har jobbat i en livsmedelsaffär i Syrien och nu 

praktiserar hon i en likadan butik i Sverige. Hon är intresserad bl.a. av matlagning och 

hoppas på att få jobba på en restaurang. 

 

Gayathri, 23 år, har hindi som modersmål och har bott i Sverige i 4 månader. Han studerar 

på SFI, studieväg 3, kurs C. Gayathri är utbildad till ingenjör i hemlandet och nu arbetar 

han på ett IT-företag i Sverige. Trots att han är ingenjör, är världshistoria ett av hans 

intressen. 

 

Kedarnath, 23 år, har hindi som modersmål och har bott i Sverige i 2 år. Han studerar på 

SFI, studieväg 3, kurs C. Kedarnath är utbildad till ingenjör, men han har börjat jobba 

som ingenjör först nu i Sverige. Han är intresserad av geografi och vill se hela världen i 

framtiden. 
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4. RESULTAT      

 

I det här avsnittet presenteras vanliga ordföljdsfel som hittades i våra elevtexter. Dessa 

fel ger en uppfattning om det som kan vara svårt för en inom inlärningsprocessen av 

svenska som andraspråk angående ordföljdsreglerna. Resultatet presenteras i form av 

sammanfattning för varje språk i taget. Det som är intressant är att ordföljdsproblematiken 

ser annorlunda ut mellan respondenterna, beroende på deras modersmål. 

Ordföljdsrelaterade fel tillkommer oftare i respondenternas texter jämfört med andra 

sorters fel, vilket kan bero på ordföljden i modersmålet och samtidigt på andra språk som 

respondenterna kan. 

 

I slutet av kapitlet presenteras ett antal fel som förekommer i elevernas text i tabellform, 

men en detaljerad uppställning av felaktig fras, rättad fras samt vilken feltyp det är ges i 

bilaga 2. Som vi tidigare har skrivit, ska vi bortse från stavfel, bestämdhet, tempus och 

andra grammatiska fel som uppkommer i elevernas texter eftersom de inte är relevanta 

för en analys av ordföljden. 

  

4.1. Analys av texterna skrivna av de kinesiska inlärarna 

 

I de två texterna som valdes där respondenterna har kinesiska som modersmål 

förekommer olika typer av fel som analyseras i tabell 1, bilaga 2. En stor del har rätt 

ordföljd, men samtidigt finns det andra grammatiska fel. 

 

Det verkar som att de två kinesiska respondenterna väljer att skriva på ett enkelt språk 

utan att försöka pröva sig vidare utanför sina kunskapsramar, vilket gör att det inte finns 

så många bisatser i deras texter.  

 

Det som är intressant i analysen är ordföljdsproblematiken, något som gör att de 

kinesisktalande har det svårt med inlärningen av den svenska ordföljden, vilket kom fram 

vid de inofficiella samtalen med olika kinesiska inlärare. Den kinesiska ordföljden i en 

bisats påminner om ordföljden i en frågesats i svenskan, dvs. omvänd ordföljd. 

 

I text 1 har informanten skrivit en text på 16 meningar. I dessa meningar har informanten 

korrekt ordföljd i 12 meningar, medan fyra meningar innehåller ordföljdsfel.  

Text 2 har informanten skrivit fem meningar. I dessa meningar har informanten två 

meningar som innehåller korrekt ordföljd, medan de andra tre har fel ordföljd.  

 

Tabell 33 och 34 visar olika ordföljdsfel i huvudsats och bisats. Tabellerna består av 4 

kolumner, nämligen Nr, som står för vilket felnummer som är i elevtexterna 1 och 2 

presenterade i bilaga 1. Felaktigt exempel visar vilka ordföljdsfel som finns i de 

respektive texterna. Ordföljdsfelet har vi skrivit i kursiv stil. Förslag visar exempel på 

hur det borde stå i texterna. Feltyp förklarar vilket typ av fel eleverna har gjort. 

 

 



 

34 

 

Tabell 33. Exempel på felaktig ordföljd i huvudsats. 

Nr Felaktigt exempel Förslag Feltyp 

4 Idag det stor problem att 

hitta toalett i Sverige.  

Idag är det ett stort problem 

att hitta toalett i Sverige.  

 ordföljden i 

huvudsats 

5 Annan behöva kontakt, men 

idag man inte har kontakt 

varje dag.  

Man behöver kontakt, men 

idag har man inte kontakt 

varje dag. 

 ordföljden i 

huvudsats 

13 Om alla använd det toalett 

en gång varje vecka, det 

menar 52 kr per person, 520 

miljoner per år.  

Om alla använder dessa 

toaletter en gång varje vecka, 

blir det 52 kr per person, 520 

miljoner per år.  

 ordföljden i 

huvudsats 

19 Första jag planner att 

händla en cykel eftersom 

sommaren kommer.  

Första planerar jag att 

handla en cykel eftersom 

sommaren kommer.  

 ordföljden i 

huvudsats 

20 Åkså jag ska ge 5 miljoner 

till om man behöver hjälp.  

Också ska jag ge 5 miljoner 

till om man behöver hjälp.  

 ordföljden i 

huvudsats 

 

Den svenska ordföljden i bisatsen utgör en annan svårighet hos en del av de kinesiska 

inlärarna av svenska som andraspråk. 

 

Tabell 34. Exempel på felaktig användning av ordföljd i bisats. 

Nr Felaktigt exempel Förslag Feltyp 

3 Jag har en idé om hur ska 

pengarna placerad.  

Jag har en idé om hur 

pengarna ska placeras.  

 ordföljd i 

bisats 

18 Jag förstå om många bruker 

veta om hur ska jag göra med 

pengarna.  

Jag förstår om många brukar 

veta om hur de ska göra med 

pengarna.  

 ordföljd i 

bisats 

 

Fastän det finns åtta ordföljdsfel i texterna skrivna av de kinesiska eleverna, finns det en 

mening som innehåller rätt omvänd ordföljd, vilket bevisar att eleven prövar sig fram i 

ordföljdsanvändningen: Då ska jag resa till Nya Zeeland för en lång semester.  

 

4.2. Analys av texterna skrivna av de rumänska inlärarna  

 

Från respondenterna som har rumänska som modersmål framkom fler typer av fel, vilket 

framgår i tabell 2, bilaga 2. Det finns en del fel som är ordföljdsrelaterade. Den svenska 

ordföljden utgör en av de svårigheterna som förekommer hos de rumänska 

respondenterna.   

 

I text 1 har informanten skrivit en text på sex meningar. I dessa meningar har informanten 

korrekt ordföljd i tre meningar, medan de andra tre meningar innehåller ordföljdsfel.  
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Text 2 har informanten skrivit sex meningar. I dessa meningar har informanten två 

meningar som innehåller korrekt ordföljd, medan de andra fyra har fel ordföljd.  

 

Tabell 35 och 36 visar olika ordföljdsfel i huvudsats och bisats. Tabellerna består av 4 

kolumner, nämligen Nr, som står för vilket felnummer som är i elevtexterna 1 och 2 

presenterade i bilaga 1. Felaktigt exempel visar vilka ordföljdsfel som finns i de 

respektive texterna. Ordföljdsfelet har vi skrivit i kursiv stil. Förslag visar exempel på 

hur det borde stå i texterna. Feltyp förklarar vilket typ av fel eleverna har gjort. 

  

Tabell 35. Exempel på felaktig ordföljd i huvudsats. 

Nr Felaktigt exempel Förslag Feltyp 

4 Jag studera mycket att fixa 

bilar, och jag gillar mycket 

bilar. 

Jag studerar mycket att fixa 

bilar, och jag gillar bilar 

mycket. 

 ordföljd i 

huvudsats 

5 Jag tror vem en person arbete 

vad han gillar den är en bra 

jobb. 

Jag tror att om en person 

arbetar med vad han gillar är 

det ett bra jobb. 

 ordföljd i 

huvudsats 

10 Innan kommer jag till 

Sverige jag studerade vid 

militärskola. 

Innan jag kom till Sverige 

studerade jag vid 

militärskola. 

 ordföljd i 

huvudsats 

11 Där jag utvecklade några 

passioner som armar och 

kamp.  

Där utvecklade jag några 

intressen som strida och 

vapen.  

 ordföljd i 

huvudsats 

14 Här i Sverige min plan är 

började studera till 

sjuksköterska, men först 

måste jag avsluta 

språkkursen.  

Här i Sverige är min plan att 

börja studera till 

sjuksköterska, men först 

måste jag avsluta 

språkkursen.  

 ordföljd i 

huvudsats 

15 Jag behöver avsluta också 

SAS B för kan jag gå till 

universitetet.  

Jag behöver avsluta SAS B 

också så att jag kan gå till 

universitetet.  

 ordföljd i 

huvudsats 

 

Eftersom båda respondenterna är nybörjare, har de svårt att välja rätt ordföljd både i 

huvudsatser och i bisatser, och samtidigt väljer de att skriva på ett enkelt språk. Trots 

detta försöker de använda några bisatser i sina texter, men ordföljden blir fel. 
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Tabell 36. Exempel på felaktig användning av ordföljd i bisats. 

Nr Felaktigt exempel Förslag Feltyp 

9 Innan kommer jag till 

Sverige jag studerade vid 

militärskola. 

Innan jag kom till Sverige 

studerade jag vid militärskola. 

 ordföljd i 

bisats 

16 Jag behöver avsluta också 

SAS B för kan jag gå till 

universitetet.  

Jag behöver avsluta SAS B 

också  så att jag kan gå till 

universitetet.  

 ordföljd i 

bisats 

 

Trots att texterna skrivna av de rumänska eleverna innehåller åtta ordföljdsfel, finns det 

en del av en mening som innehåller rätt omvänd ordföljd, vilket bevisar att eleven prövar 

sig fram i ordföljdsanvändningen: (...) men först måste jag avsluta språkkursen.  

 

4.3. Analys av texterna skrivna av de tyska inlärarna 

 

Trots att tyskan och svenskan är närbesläktade, märks det i texterna att det finns några 

ordföljdsrelaterade fel. 

 

I text 1 har informanten skrivit en text på tio meningar. I dessa meningar har informanten 

korrekt ordföljd i åtta meningar, medan två meningar innehåller ordföljdsfel.  

Text 2 har informanten skrivit sju meningar. I dessa meningar har informanten sex 

meningar som innehåller korrekt ordföljd, medan en mening har fel ordföljd.  

 

Tabell 37 och 38 visar olika ordföljdsfel i huvudsats och bisats. Tabellerna består av 4 

kolumner, nämligen Nr, som står för vilket felnummer som är i elevtexterna 1 och 2 

presenterade i bilaga 1. Felaktigt exempel visar vilka ordföljdsfel som finns i de 

respektive texterna. Ordföljdsfelet har vi skrivit i kursiv stil. Förslag visar exempel på 

hur det borde stå i texterna. Feltyp förklarar vilket typ av fel eleverna har gjort.  

 

Tabell 37. Exempel på felaktig ordföljd i huvudsats. 

Nr Felaktigt exempel Förslag Feltyp 

3 För Norge är ganska dyr, vi 

lagade mycket fiskor som vi 

nu hade fiskat i fjorderna.  

Eftersom Norge är ganska 

dyrt, lagade vi mycket fisk 

som vi nu hade fiskat i 

fjordarna.  

 ordföljd i 

huvudsats 

9 I Tyskland jag arbetade på 

en förskola med barn och 

deras familjer.  

I Tyskland arbetade jag på 

en förskola med barn och 

deras familjer.  

 ordföljd i 

huvudsats 

 

De tyska inlärarna prövar sig fram genom att använda bisatser och mer komplexa 

grammatiska konstruktioner. Båda respondenterna är nybörjare, vilket gör att de har svårt 

för att välja rätt böjning eller preposition i rätt situation. 
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Tabell 38. Exempel på felaktig användning av ordföljd i bisats. 

Nr Felaktigt exempel Förslag Feltyp 

5 Vi tyckte också mycket om 

städerna liksom Bergen och 

Trondheim som är inte så stor 

men jättevacker.  

Vi tyckte också mycket om 

städerna liksom Bergen och 

Trondheim som inte är så 

stora men jättevackra.  

 ordföljd i 

bisats 

 

Texterna innehåller många bevis på att de tyska inlärarna vågar använda omvänd ordföljd: 

I juni resade jag till Norge med mina vänner, samt rätt ordföljd i bisats som t.o.m. 

innehåller ett satsadverb (...) som vi nu hade fiskat i fjorderna.  

 

4.4. Analys av texterna skrivna av de arabiska inlärarna 

 

Från respondenterna som har arabiska som modersmål framkom i analysen att det finns 

en stor del fel i ordföljden. 

 

I text 1 har informanten skrivit en text på 12 meningar. I dessa meningar har informanten 

korrekt ordföljd i sex meningar, medan sex meningar innehåller ordföljdsfel.  

Text 2 har informanten skrivit tio meningar. I dessa meningar har informanten sju 

meningar som innehåller korrekt ordföljd, medan de andra tre har fel ordföljd.  

 

Tabell 39 och 40 visar olika ordföljdsfel i huvudsats och bisats. Tabellerna består av 4 

kolumner, nämligen Nr, som står för vilket felnummer som är i elevtexterna 1 och 2 

presenterade i bilaga 1. Felaktigt exempel visar vilka ordföljdsfel som finns i de 

respektive texterna. Ordföljdsfelet har vi skrivit i kursiv stil. Förslag visar exempel på 

hur det borde stå i texterna. Feltyp förklarar vilket typ av fel eleverna har gjort. 

 

Tabell 39. Exempel på felaktig ordföljd i huvudsats. 

Nr Felaktigt exempel Förslag Feltyp 

1 hoppas jag du är bra. Jag hoppas du mår bra.  ordföljd i 

huvudsats 

3 grattis jag dig för att 

anställd till stor företag.  

Jag gratulerar dig för att du 

är anställd på ett stort företag.  

 ordföljd i 

huvudsats 

5 På det företag måste inte 

kännar sig ensam. 

På detta företag måste man 

inte känna sig ensam. 

 ordföljd i 

huvudsats 

6 Om du ha tid du kan bjuder 

dem till din lägenhet eller gå 

gemensam på gym. 

Om du ha tid kan du bjuda 

dem till din lägenhet eller gå 

tillsammans på gymmet. 

 ordföljd i 

huvudsats 

8 Du också kan skapa relation 

med dina granar.  

Du kan också skapa 

relationer med dina grannar.  

 ordföljd i 

huvudsats 
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9 Verkligen sakna jag dig, jag 

ska besök dig när jag har tid 

för att jag saknar dig.  

Jag saknar dig verkligen, jag 

ska besöka dig när jag har tid 

för att jag saknar dig.  

 ordföljd i 

huvudsats 

11 Men man när flytta till nya 

stad eller till nya jobb, det är 

svår för att man få nya 

granna eller nya vänner.  

Men när man flyttar till en ny 

stad eller till ett nytt jobb, är 

det svårt att få nya grannar 

eller nya vänner.  

 ordföljd i 

huvudsats 

 

I tabellerna 39 och 40 märks det att de två arabiska respondenterna inte behärskar 

ordföljdsreglerna i svenskan.  

 

Tabell 40. Exempel på felaktig ordföljd i bisats. 

Nr Felaktigt exempel Förslag Feltyp 

10 Men man när flytta till nya stad 

eller till nya jobb, det är svår 

för att man få nya granna eller 

nya vänner.  

Men när man flyttar till en ny 

stad eller till ett nytt jobb, är 

det svårt att få nya grannar 

eller nya vänner.  

 ordföljd 

i bisats 

12 Jag tror måste du hälsa dina 

arbetskamraterna och fråga de 

om jobb, och i rasten sitt du 

med dina arbetskamraterna och 

dricka kaffe.  

Jag tror du måste hälsa på 

dina arbetskamrater och fråga 

dem om jobb, och på rasten 

sitter du med dina 

arbetskamrater och dricker 

kaffe.  

 ordföljd 

i bisats 

13 

& 

15 

Om kan du bjuda dina vänner 

till din läggenhet eller gå med 

varndra bio tror jag är det bra 

med.  

Om du kan bjuda dina vänner 

till din lägenhet eller gå 

tillsammans på bio tror jag 

det också är bra.  

 ordföljd 

i bisats 

 

Den svenska ordföljden i bisatsen utgör en annan svårighet som förekommer hos en del 

av de arabiska inlärarna av svenska som andraspråk. 

 

Trots att texterna skrivna av de arabiska eleverna innehåller 11 ordföljdsfel,  finns det 

några meningar och en del av en mening som innehåller rätt omvänd ordföljd, samt rätt 

ordföljd i bisatsen, vilket bevisar att eleven prövar sig fram i ordföljdsanvändningen: (...) 

jag ska besök dig när jag har tid för att jag saknar dig; Jag är glad för att du har blivit 

anställd på ett stor företag; Nu har du nya jobb; (...) i rasten sitt du med dina 

arbetskamraterna och dricka kaffe. 

 

4.5. Analys av texterna skrivna av de indiska inlärarna 

 

I texterna som valdes från respondenterna som har hindi som modersmål finns vissa fel 

som analyserades i tabell 5, bilaga 2. Angående ordföljden märks det att det inte finns så 

många fel, utan det är andra grammatiska aspekter som hindiinlärare har det svårt med. 
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I text 1 har informanten skrivit en text på sex meningar. I dessa meningar har informanten 

korrekt ordföljd i fyra meningar, medan två meningar innehåller ordföljdsfel.  

Text 2 har informanten skrivit 11 meningar. I dessa meningar har informanten korrekt 

ordföljd.  

 

Tabell 41 och 42 visar olika ordföljdsfel i huvudsats och bisats. Tabellerna består av 4 

kolumner, nämligen Nr, som står för vilket felnummer som är i elevtexterna 1 och 2 

presenterade i bilaga 1. Felaktigt exempel visar vilka ordföljdsfel som finns i de 

respektive texterna. Ordföljdsfelet har vi skrivit i kursiv stil. Förslag visar exempel på 

hur det borde stå i texterna. Feltyp förklarar vilket typ av fel eleverna har gjort.  

 

Tabell 41. Exempel på felaktig ordföljd i huvudsats. 

Nr Felaktigt exempel Förslag Feltyp 

2 Sedan jag ska börjar en 

företag i energi och milöj.  

Sedan ska jag starta ett 

företag i energi och miljö. 

 ordföljd i 

huvudsats 

 

På samma sätt som de andra respondenterna gör, väljer hindirespondenterna att skriva på 

ett enkelt språk, men trots detta märker man ett försök att pröva sig vidare genom att 

använda bisatser. Eftersom hindi och svenska ligger långt ifrån varandra, samtidigt som 

båda respondenter är nybörjare, har de svårt för att välja rätt ordföljd.  

 

Tabell 42. Exempel på felaktig ordföljd i bisats. 

Nr Felaktigt exempel Förslag Feltyp 

1 Jag tror, jag ska köpa ett hus 

och en bil första. 

Jag tror att jag först ska köpa 

ett hus och en bil. 

 ordföljd i 

bisats 

 

Informanten i text 2 använder rak ordföljd, men samtidigt prövar han sig fram genom 

användningen av satsadverbet i huvudsats och dess placering på rätt ställe: Jag vill också 

resa att många länder.  

  

4.6. Generellt resultat av textanalysen 

  

Ordföljdsproblematiken representerar syftet med denna studie. I tabell 43, som visar en 

sammanställning av vilka ordföljdsfel som respondenterna har gjort, märks det att denna 

problematik reflekteras hos alla respondenter som vi har valt. Det största antalet fel som 

är relaterade till ordföljden märks i texterna skrivna av arabiska respondenter, nämligen 

elva fel. De rumänska respondenterna ligger inte långt ifrån de arabisktalande 

respondenterna med sina åtta fel. De kinesiska eleverna har gjort sju fel, medan de 

tysktalande eleverna har tre fel i sina texter. Texterna som tillhör de indiska 

respondenterna innehåller två ordföljdsrelaterade fel.  

 

Det var väldigt intressant att komma fram till dessa siffror eftersom respondenterna talar 

olika modersmål som har en annan ordföljd än svenskan. Modersmålets ordföljd kan 

påverka deras språkinlärning på ett specifikt sätt. Samtidigt ska vi inte glömma bort att 
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alla våra respondenter är nybörjare, vilket innebär att de flesta inte försöker pröva sig 

fram utanför sina kunskapsramar. 

 

Av tabell 43 kan man tolka att respondenterna har gjort 31 ordföljdsfel, vilket betyder att 

ordföljd representerar en av de största feltyperna som finns i elevtexterna. Texterna är 

relativt korta och alla respondenter har studerat svenska i kort tid.    

 

Tabell 43. En förteckning av olika ordföljdsfel som förekommer i respondenternas texter, 

fördelade på typ och modersmål. 
 

ordföljdsfel i huvudsats ordföljdsfel i bisats TOTAL 

Kinesiska 5 2 7 

rumänska 6 2 8 

Tyska 2 1 3 

Arabiska 7 4 11 

Hindi 1 1 2 

 
21 10 31 

 

Om vi tittar på tabell 43 märker vi att tyska och indiska respondenter ligger ganska nära 

varandra angående antal ordföljdsfel. Med tanke på att de indiska eleverna inte har försökt 

att pröva sig fram utanför sina kunskapsramar, medan de tyska eleverna försöker använda 

bisatser och pröva sig fram på grammatiken, kan det vara begripligt att texterna skrivna 

av de tyska eleverna är bättre än texterna skrivna av de indiska eleverna. Samtidigt finns 

det en typologisk närhet mellan svenska och tyska, vilket betyder att tyskarna kan ha det 

lättare med inlärningen av svenska än de andra respondenterna. Texterna som innehåller 

de flesta ordföljdsfelen tillhör våra arabiska respondenter.   

 

I tabell 43 kan man också märka att de flesta ordföljdsfelen förekommer i huvudsatser i 

de flesta av språken. De kinesiska respondenterna har fem fel i huvudsatser och två fel i 

bisatser. Rumänska respondenter har gjort sex fel i huvudsatser och två fel i bisatser. Vi 

märker att kinesiska och rumänska respondenter har gjort nästan lika många fel. I de 

texterna skrivna av våra tyska respondenter finns det två ordföljdsfel i huvudsatser och 

ett ordföljdsfel i bisatser. Respondenterna som har gjort de flesta fel har arabiska som 

modersmål. I deras texter finns det sju ordföljdsfel i huvudsatser och fyra ordföljdsfel i 

bisatser. De respondenterna som har gjort minst ordföljdsfel är de indiska respondenterna 

i vars texter finns det bara ett ordföljdsfel i både huvudsats och bisats.  
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4.7. Slutsats av resultatet  

 

Vi ser i resultatet av denna studie att ordföljdsproblematiken ligger bland de stora 

svårigheterna som våra respondenter möter under inlärningen av svenskans. 

 

I texterna finns det ett antal konstruktioner som transfereras från modersmålet, vilket kan 

hända under en språkinlärning på en nybörjarnivå. Ett exempel på en sådan konstruktion 

är jag gillar mycket bilar, som representerar en transferering från rumänskan, där det låter 

helt rätt, men det kan bli fel på svenskan. På samma sätt transfererar inläraren 

modersmålets fria ordföljd till svenskan som i exemplet här i Sverige min plan är, vilket 

visar att inläraren inte behärskar reglerna när det gäller svenskans ordföljd än. En annan 

konstruktion som blir transfererad från modersmålet förekommer hos de arabiska 

inlärarna, t.ex. hoppas jag du är bra, vilket beror på att en mening på arabiskan ofta börjar 

med verb.  

  

Med tanke på våra respondenter är nybörjare, händer det ofta att det blir en direkt 

översättning från modersmålet till svenskan, vilket innebär att modersmålet spelar en stor 

roll under språkinlärningsprocessen. Detta kan göra att inlärarna påverkas olika av sitt 

modersmål. Det kan finnas situationer på modersmålet där man ska börja med en viss 

satsdel, oftast tid, för att lyfta fram tidsperspektivet. Ett exempel på det är idag det stor 

problem, där användaren fokuserar på tidsperspektivet. Exemplet tillhör en kinesisk 

respondent.   

  

De flesta ordföljdsrelaterade fel gjordes av de arabisktalande respondenterna, nämligen 

tio fel, vars språk har en helt annan ordföljd än svenskan. Några exempel på ordföljdsfel 

gjorda av arabiska respondenter är hoppas jag du är bra, för att anställd till stor företag. 

När det gäller de rumänska respondenterna märker vi att det finns sju ordföljdsfel i deras 

texter, t.ex. och jag gillar mycket bilar, innan kommer jag. Det finns sex ordföljdsfel i 

texterna skrivna av våra kinesiska respondenter, t.ex. idag det stor problem. De tyska 

respondenterna har gjort tre ordföljdsfel, t.ex. i Tyskland jag arbetade. Respondenterna 

som har få ordföljdsfel talar hindi. Det finns bara två fel i deras texter, t.ex. jag ska köpa 

ett hus och en bil första.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

5. DISKUSSION 

 

5.1. Språkbakgrundens betydelse 

 

I denna studie har vi analyserat ordföljden i fem olika språk samt undersökt på vilket sätt 

respondenternas ordföljd kan påverka inlärningsprocessen av ordföljden i svenskan. 

 

Med utgångspunkt i ordföljden i kinesiskan, rumänskan, tyskan, arabiskan och hindi har 

vi analyserat fel ordföljd i huvudsats och fel ordföljd i bisats som förekommer i 

respondenternas texter, samt om dessa fel ser likadana ut i olika texter skrivna av talare 

av de här fem språken. Ordföljdsproblematiken har representerat fokuset i vår studie, 

vilket innebär att vi inte kommer att ta upp andra grammatiska fel i diskussionskapitlet. 

 

Håkanssons (2014) förklaring att verbet kommer på andra plats efter ett adverbial kan ses 

hos olika respondenter. Samma författare anser att inlärningen av denna regel kan ta tid 

för andraspråksinlärare. Några exempel på sådana fel är *där jag utvecklade (rumänsk 

respondent, fel nr 11), eller *sedan jag ska börjar (indisk respondent, fel nr 2).  

Det första exemplet tyder på att rumänskan har fri ordföljd och respondenten har 

transfererat modersmålets ordföljd till svenskan. Vad gäller felet som den indiska 

respondenten har gjort, kan det tolkas som en eventuell transfer från engelska, eftersom 

engelska är huvudspråk i Indien. Samtidigt bryter exemplet mot hindisk ordföljd genom 

att subjektet placeras på andra plats efter satsadverbialet. I hindi kan satsadverbialet 

placeras i början av en mening, medan subjektet placeras på sista plats efter verbet när det 

handlar om första person singularis, jag. 

 

De två exemplen ovan kan liknas vid hur Håkansson (2014, s. 98) lyfter fram att det finns 

tre steg i utvecklingen, nämligen Jag kommer i morgon, I morgon jag kommer och I 

morgon kommer jag. Utifrån Håkanssons utvecklingssteg kan man tolka att våra 

respondenter befinner sig på steg två. 

 

Med tanke på att respondenterna som ingår i denna studie var nybörjare och har valt 

grammatiska konstruktioner som de ansåg att de behärskade relativt bra, har bisatserna 

inte en stor frekvens i deras texter. Philipsson (2004) hävdar att behärskningen av 

bisatsordföljd är möjligt om man behärskar de lägre nivåerna i denna hierarki som handlar 

om processbarhet. Att fler respondenter som har valt att använda bisatser gör fel i 

ordföljden kan vidare kopplas till Philipssons åsikt. Några exempel på fel ordföljd i 

bisatsen är *om hur ska pengarna placerad (kinesisk respondent, fel nr 3), *som är inte 

så (tysk respondent, fel nr 5), *jag tror måste du hälsa (arabisk respondent, fel nr 12) eller 

*om kan du bjuda (arabisk respondent, fel nr 13). Rumänska och indiska respondenter 

använder sig mindre av bisatser. 

 

Vad gäller första exemplet ovan är det svårt att säga vad felet kan bero på eftersom 

ordföljden i kinesiska bisatser liknar ordföljden i svenska bisatser. En eventuell tolkning 

av felet kan vara att respondenten har tänkt på ordföljden i en vanlig svensk fråga som 
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innehåller ett frågeord. Angående den tyska respondenten skulle man säga att individen 

har transfererat ordföljden från en huvudsats i svenskan. Dessutom kan man inte tolka 

felet som en transfer från modersmålet eftersom en bisats i tyskan har det finita verbet på 

sista platsen. Denna ordföljd som finns i tyska bisatser liknar äldre fornsvenskans ordföljd 

i bisatser. 

 

Däremot finns en tolkning av felen som man påträffar hos arabiska respondenter. Denna 

tolkning grundas på det att det är möjligt att verbet placeras direkt efter bisatsinledaren i 

arabiskan. Om denna tolkning alltså har fokus på en transfer från modersmålet, kan man 

prata om en negativ transfer, och den kopplas vidare till Linnaruds påstående att ”negativ 

transfer, sker när de gamla kunskaperna stör utförandet av den nya uppgiften” (1993, s. 

47).  Samtidigt kan en mening börja med både subjekt och verb på arabiska. 

 

Det finns skillnader mellan respondenternas texter när det gäller ordföljd. Detta kan 

kopplas till modersmålet eller till andra språk som respondenterna talar, men samtidigt 

kan respondenterna pröva sig fram inom Håkanssons utvecklingssteg (2014). 

 

Konstruktionen *idag det stor problem (kinesisk respondent, fel nr 4) kan tolkas på två 

olika sätt. Å ena sidan kan det vara en felaktig ordföljd i svenska huvudsatser med 

omvänd ordföljd där verbet hamnar efter tidsadverbialet. Å andra sidan kan det handla 

om transfer från modersmålet, där man kan börja med ett tidsadverbial bara för att lyfta 

fram tidsperspektivet. Samtidigt sker ingen omvänd ordföljd i kinesiskan. Däremot är det 

svårt att hitta en tolkning vad gäller exemplet *det menar 52 kr per person (kinesisk 

respondent, fel nr 13). En eventuell tolkning kan vara att kinesiskan har en relativt fri 

ordföljd, vilket innebär att man inte behöver ha omvänd ordföljd i huvudsats om man 

börjar med en bisats. Samma sak händer om man börjar med ett adverbial i kinesiska, 

dvs. man ska inte ha omvänd ordföljd, som i exemplen *idag man inte har kontakt varje 

dag (kinesisk respondent, fel nr 5) och *Första jag planner att händla en cykel (kinesisk 

respondent, fel nr 19). Kinesiskans fria ordföljd illustreras också i exemplet *Åkså jag 

ska ge 5 miljoner (kinesisk respondent, fel nr 20). Angående konstruktionen *Jag förstå 

om många bruker veta om hur ska jag göra med pengarna (kinesisk respondent, fel nr 

18) är det svårt att hitta en förklaring eftersom kinesiskans ordföljd i indirekta frågor, dvs. 

bisatser som börjar med ett frågeord, liknar svenskans ordföljd i samma situationer. 

Möjligtvis har eleven lärt sig att man ska ha omvänd ordföljd efter ett frågeord i svenska 

interrogativa satser. Sammanlagt finns det sju ordföljdsrelaterade fel i texterna skrivna av 

de kinesiska respondenterna. 

 

Rumänska respondenter har gjort sammanlagt åtta fel som är ordföljdsrelaterade. Ett 

exempel kan vara konstruktionen *och jag gillar mycket bilar (rumänsk respondent, fel 

nr 4), vars förklaring kan vara rumänskans fria ordföljd. I just detta exempel är det vanligt 

att skriva adverbet mycket framför substantivet i rumänskan, enligt Pana Dindelegan 

(2013). Denna ordföljd skiljer sig från svenskans ordföljd, där mycket placeras efter 

substantivet. Rumänskans fria ordföljd visas även i konstruktionen *Jag tror vem en 

person arbete vad han gillar den är en bra jobb (rumänsk respondent, fel nr 5), vilket 
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innebär att man inte behöver omvänd ordföljd i huvudsats om man börjar med en 

bisats.  Konstruktionen *innan kommer jag (rumänsk respondent, fel nr 9) handlar om en 

transfer från modersmålet, där en sådan konstruktion är mycket vanlig. En annan 

konstruktion som tolkas som transfer från modersmålet är *här i Sverige min plan är 

började studera (rumänsk respondent, fel nr 14). Rumänskan kräver ingen omvänd 

ordföljd om man inte börjar med subjektet. Jämt sker det en negativ transfer från 

modersmålet när det gäller de rumänska respondenterna, vilket kan kopplas till Linnaruds 

teori (1993) angående negativ transfer, där kunskaperna som individen redan har påverkar 

på ett negativt sätt när respondenten behöver uttrycka sig på målspråket. Ett annat 

exempel på negativ transfer från modersmålet är *Jag behöver avsluta också SAS B för 

kan jag gå till universitetet (rumänsk respondent, fel nr 15 och 16), där det handlar om 

placeringen av sättsadverbialet också som kan stå både före och efter objektet i 

rumänskan. I samma exempel märker vi en felanvändning av ordföljden i bisatsen, vilket 

beror på rumänskans fria ordföljd, där verbet kan kan placeras både före och efter 

subjektet, men vanligast före subjektet.    

 

Att rumänska respondenter påverkas mycket av modersmålets ordföljd som inte har 

många regler framgår igenom respondenternas sätt att använda ordföljden i svenskan. En 

av de väldigt få reglerna som finns i rumänskan är att negationen alltid kommer före det 

finita verbet, alltså mellan subjektet och det finita verbet. Samtidigt kan subjektet 

utelämnas i rumänskan eftersom verbet innehåller en ändelse som visar vilken person och 

vilket numerus det handlar om. 

 

Att kinesiska och rumänska respondenter har gjort nästan lika  många ordföljdsfel beror 

på modersmålets fria ordföljd, vilket kan påverka inlärningen av svenskan och dess 

ordföljd.  

 

I texterna skrivna av de tyska respondenterna märks det att meningarna har en mer 

komplex struktur och att respondenterna prövar sig fram. Detta kan bero på den 

typologiska närheten som finns mellan svenska och tyska. Äldre svenska påverkades av 

äldre tyska, vilket kan underlätta inlärningsprocessen av svenska som andraspråk för de 

tyska inlärarna. Trots detta kan man märka att det finns några ordföljdsfel i deras texter, 

t.ex. konstruktionen *vi lagade mycket fiskor (tysk respondent, fel nr 3), som inte kan 

tolkas som en transfer från modersmålet, utan snarare som en felanvändning av ordföljden 

i huvudsats när man börjar meningen med en bisats. Tyska språket kräver, liksom 

svenska, omvänd ordföljd i huvudsatsen i detta fall. Den här regeln kan tolkas som ett 

stöd för en tysktalande individ som vill lära sig svensk ordföljd. En annan konstruktion 

som handlar om ordföljd i huvudsats när man börjar meningen med bisats är *jag 

arbetade (tysk respondent, fel nr 9).   

 

Arabiskan har fri ordföljd och dessutom är subjektet inkluderat i verbet, vilket innebär att 

de flesta påståenden i arabiskan börjar med verb. Ett exempel är konstruktionen *hoppas 

jag du är bra (arabisk respondent, fel nr 1). En tydlig förklaring till denna konstruktion 

är transfer från modersmålet. Exemplet *för att anställd till stor företag (arabisk 
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respondent, fel nr 4) kan vara en transfer från modersmålet med tanke på att subjektet är 

inkluderat i verbet och samtidigt använder man inte är i presens i arabiskan, men man 

kan använda preteritumformen när man berättar något i dåtid. Om exemplet analyseras 

från ett svenskt perspektiv, kan det handla om platshållartvånget. Det kan vara en 

förklaring till de olika ordföljdsrelaterade svårigheter som respondenterna har och det kan 

vara ett hinder med inlärningen av den svenska ordföljden. Ett annat exempel på att 

subjektet är inkluderat i verbet i arabiskan är *På det företag måste inte kännar sig ensam 

(arabisk respondent, fel nr 5), där det är svårt att gissa var eleven tänkte placera subjektet. 

 

Konstruktionen *du också kan skapa relation (arabisk respondent, fel nr 8) kan inte 

relateras till modersmålet, vilket betyder att man inte kan prata om transfer eftersom det 

inte är stor skillnad mellan positionen av satsadverbialen i svenskan och arabiskan. En 

annan konstruktion som inte heller kan relateras till modersmålet är *verkligen sakna jag 

dig (arabisk respondent, fel nr 9). Dessutom kan man påstå att respondenten försöker att 

pröva sig fram till en omvänd ordföljd i svenskan.  

 

Huvudsatsen kräver ingen omvänd ordföljd om man börjar meningen med en bisats i 

arabiskan. Exempel som *om du ha tid du kan bjuder (arabisk respondent, fel nr 6) och 

*(...) till nya stad eller till nya jobb, det är svår (arabisk respondent, fel nr 11) kan låta 

helt rätt på arabiska. Däremot kan missförstånd av svenska regler leda till fel ordföljd, 

t.ex. *om kan du bjuda (arabisk respondent, fel nr 13), som har sin utgångspunkt i 

svenskans ordföljd, SVO. Denna konstruktion tolkas som ett missförstånd av omvänd 

ordföljd i svenskan. 

 

En tydlig transfer av vissa regler från modersmålet är konstruktionen *tror jag är det bra 

(arabisk respondent, fel nr 15). Denna tolkning grundas på att meningen kan börja med 

ett verb i arabiskan. Ett annat exempel som transfereras från modersmålet är *men man 

när flytta till nya stad (arabisk respondent, fel nr 10), som visar att det är möjligt att ha 

subjektet före frågeordet i en arabisk bisats.  

 

Vad gäller de indiska respondenterna märker man att deras texter är väldigt enkla 

samtidigt som de väljer att uttrycka sig på ett enkelt språk. Trots att de väljer enkla 

konstruktioner, kan vi plocka fram några exempel som visar att de kan möta svårigheter 

angående ordföljden i svenskan. Konstruktionen *jag ska köpa ett hus och en bil första 

(indisk respondent, fel nr 1) kan tolkas på olika sätt. Först kan man prata om en transfer 

från modersmålet, där man alltid börjar meningen med subjekt. Samtidigt bryter 

konstruktionen mot ordföljdsreglerna i hindi, där verbet kommer sist, enligt McGregor 

(1995, s. 4), ”while objects and adverbial expressions occupy an intervening position, in 

less fixed order”. En annan konstruktion som bryter mot ordföljdsreglerna i hindi är 

*sedan jag ska börjar (indisk respondent, fel nr 2). Båda konstruktionerna kan däremot 

tolkas som transfer från engelska eftersom engelska är huvudspråk i Indien.   

 

I detta kapitel har vi försökt att hitta en förklaring till varför ordföljden utgör en av de 

största svårigheterna hos våra respondenter. Vi har märkt att det kan bero på transfer från 
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modersmålet, men samtidigt på transfer från andra språk som respondenterna kan tala. 

Påverkan av modersmålet spelar en avgörande roll i språkinlärningen och detta kan 

kopplas till Odlins tanke (1989, s. 12) att transfer ”involves the influence of a source 

language (typically the native language of a learner) on the acquisition of the target 

language, the ’second’ language regardless of how many languages the learner already 

knows”.   

 

Subjektet kan utelämnas i olika språk om det skulle vara ett pronomen, hon, han, du, jag 

etc. Det obetonade subjektspronomenet utelämnas i många andra språk, men i det svenska 

språket är det en viktig del i platshållartvånget. 

 

Vi har valt fem språk med olika ordföljdsmönster, nämligen kinesiska (SVO), rumänsk 

(SVO), tyska (SVO, men SOV i bisats), arabiska (VSO) och hindi (SOV). Resultatet 

skiljer sig bland respondenterna och det kan finnas flera anledningar till det. Vad dessa 

skillnader beror på är svårt att säga, men en viktig faktor som leder till att skillnaderna 

finns är respondenternas modersmål. 

 

Det som är intressant med vår analys, med tanke på språkens ordföljdsmönster, är att de 

flesta ordföljdsrelaterade fel gjordes av arabisktalande respondenter (11 fel), vilket beror 

på modersmålets påverkan. Det kan vara väldigt svårt för en respondent som har ett VSO-

språk som modersmål att tänka som en respondent som har ett SVO-språk i bakgrunden. 

Samtidigt märker vi att respondenterna som talar ett SVO-språk har gjort olika antal fel. 

De kinesisktalande respondenterna har gjort sju fel, medan de rumänska respondenterna 

har gjort åtta fel. Detta kan bero på modersmålets fria ordföljd i båda språken, som 

påverkar inlärningen av svensk ordföljd. Både kinesiska och rumänska har fri ordföljd, 

vilket innebär att mönstret SVO kan tillåta olika kombinationer. Detta kopplas vidare till 

Philipsson (2004, s. 122) som skriver att ”klassifikationen av ett språk utifrån 

grundläggande ordföljdsmönster inte utesluter att även andra ordföljdskombinationer är 

möjliga”. 

 

När det gäller de tyska och indiska respondenterna märker vi att tyskarna har gjort tre 

ordföljdsrelaterade fel, medan de hinditalande respondenterna har gjort två fel, trots att 

hindi har ett annat språkmönster, nämligen SOV, jämfört med tyskan som är ett SVO-

språk. Det som är intressant med våra indiska respondenter är att de talar engelska och de 

transfererar mycket från engelska när det gäller ordföljden. Samtidigt ligger deras texter 

på en mycket lägre nivå än texterna skrivna av våra tyska respondenter. Den typologiska 

närheten mellan tyska och svenska kan underlätta de tysktalande respondenterna att lära 

sig svenskans ordföljd, men samtidigt transfererar de inte från modersmålet, vilket kunde 

vara en positiv transfer i deras fall. 

 

Om vi jämför texterna skrivna av våra tyska respondenter med texterna skrivna av de 

hinditalande respondenterna, märker vi att språket inte räcker till för att de indiska 

respondenterna ska uttrycka sig på ett rätt sätt. På grund av detta anser vi att vi möjligen 

kunde ha fått ett annat resultat angående de ordföljdsrelaterade svårigheterna om texterna 
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skrivna av våra indiska respondenter hade varit på en annan nivå. Det är dock svårt att 

dra slutsatser i detta fall. Som det ser ut nu kan det vara lika svårt för en tysk som för en 

indisk respondent att lära sig den svenska ordföljden. Vi ska inte glömma att alla våra 

respondenter ligger på en nybörjarnivå. 

 

Med tanke på att våra respondenter är nybörjare finns det inte så varierade ordföljdsfel i 

deras texter som kan kopplas till teoridelen i vår undersökning. Dessutom kan man hitta 

liknande ordföljdsfel som kan analyseras och kopplas till inlärarnas modersmål. 

Respondenterna vågar inte pröva sig fram i skrivningen av mer komplexa meningar, samt 

textmängden, utan de väljer använda språket så enkelt som möjligt.  

  

Generellt resultat för denna studie visar att respondenternas texter innehåller olika typer 

av fel, men det som är viktigt för vår studie är ordföljdsproblematiken, eftersom det är 

störst bland respondenterna. En förklaring till att alla respondenter har det svårt med 

svenskans ordföljd kan vara modersmålets påverkan, men samtidigt andra språk som 

respondenterna talar. Inlärarna med ett annat modersmål påverkas av modersmålets 

ordföljd när de lär sig svenska, vilket kan kopplas till Odlin (1989). 

  

Vi vill ändå avsluta vår diskussion med att framhäva att resultatet hade sett annorlunda ut 

om vi hade haft längre texter och ett större antal respondenter. I denna situation kan man 

inte dra större slutsatser. Dessutom skulle ytterligare forskning inom ämnet förbättra 

resultatet. 

 

5.2. Slutord 

 

I vår undersökning har fokus varit på ordföljden, men vi har sett att vissa inlärare även 

har andra grammatiska svårigheter som vi har valt att inte ta upp. 

 

Analysen har gett oss en större förståelse för varför andraspråkslärare har problem med 

ordföljden i svenska. Modersmålet och dess ordföljdskombination har en påverkan på 

förutsättningarna att kunna lära sig ett nytt språk. De elever som inte har någon 

skolbakgrund alls, eller en kortare, har ingenting att luta sig mot vid inlärning av ett nytt 

språk. Det som har varit tydligt i analysen är att problematiken i ordföljdsproblematiken 

är stor oavsett vilket av dessa fem språk som vi har undersökt. 

 

Undervisningens utformning kan påverka språkutvecklingen hos andraspråksinlärare i 

klassrummet, och det är viktigt att undervisande lärare har en förförståelse för och 

kunskap om språkens ordföljd. Ett stort engagemang krävs hos alla lärare, och inte enbart 

lärare i svenska som andraspråk, för att andraspråkseleverna ska utvecklas i alla skolans 

ämnen. 

 

Denna analys är väldigt liten så några säkrare slutsatser går inte att dra. Det innebär att 

det är svårt att säga att vi hade fått ett annat resultat om vårt material hade varit större till 
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omfånget. Analysen har gett oss insikter och kunskaper med andra ögon och vi har fått 

en djupare förståelse med språkets betydelse i olika sätt att kunna uttrycka sig. 

 

Respondenterna i denna undersökning går på SFI och har varit i Sverige mellan 4 månader 

och 5 år. En intressant undersökning att göra vore en likvärdig analys men med yngre 

andraspråksinlärare på Språkintroduktion, och andra språk än de som vi har valt i denna 

undersökning. Det kan vara i samma omfång med ordföljdsproblematik eller undersöka 

om det är lättare för ungdomar mellan 17 och 19 år att ta till sig en mer korrekt ordföljd 

med tanke på alla influenser från andra svenska ungdomar, musik, tv-spel eller film. 

 

Det finns sex olika typer av ordföljdskombinationer, nämligen OSV, SOV, VSO, SVO, 

OVS och VOS. Eftersom vi har analyserat ordföljden i språk som använder 

ordföljdskombinationerna SVO, SOV och VSO, skulle ett förslag till vidare forskning 

vara att undersöka språk som använder de andra ordföljdskombinationerna, nämligen 

VOS, OSV och OVS. 
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BILAGA 1 

 

En förteckning med ordagrann transkribering av respondenternas material. 

 

Modersmål: kinesiska - Text 1 

 

Hai, 35 år, kinesiska som modersmål, har bott i Sverige i två år, studerar på SFI, studieväg 

3, kurs C. 

 

Hej, 

Jag vunn (1) 10 miljoner dollar på lotteri. Det är lycka i min liv (2). 

Jag har en idé om hur ska pengarna placerad (3). Idag det (4) stor problem att hitta toalett 

i Sverige. Jag kan inte se några toalett i många kommun på gatan. Annan behöva kontakt, 

men idag man inte har kontakt (5) varje dag. Jag tror att det är bra bygg (6) 1000 toalett 

på (7) 100 städer i Sverige med 10 miljoner dollar. Kanske mer toalett när kostnad är 

längre (8) än 10 000 dollar. 

Jag vill kallas en bud av leverantör till det projekt (9). Det måste stånd med kommun 

också (10). 

Jag ska utvecka App på mobil och tar 1 kr varje gång. Sverige har 10 miljoner person 

(11). Om alla använd (12) det toaletter en gång varje vecka, det menar (13) 52 kr per 

person, 520 miljoner per år. 

Jag tycker om denna idé och jag vill få en IT ingingör för att utvecka App och hemsida. 

Välkomna till kontakt mig (14) så snart. Min e-post: xxx@xxx.com 

Med vänliga hälsningar, Hai 

 

Modersmål: kinesiska - Text 2 

 

Frank, 24 år, kinesiska som modersmål, har bott i Sverige i 6 månader, studerar på SFI, 

studieväg 3, kurs C. 

 

Jag är glad att vunna (15) 10 miljoner dollar. Jag forstå (16) om många bruker veta (17) 

om hur ska jag göra (18) med pengarna. Första jag planner (19) att händla en cykel 

eftersom sommaren kommer. Då ska jag resa till Nya Zeeland för en lång semester. Åkså 

jag ska ge (20) 5 miljoner till om man behover hjälp. Tack så mycket. Mvh, Frank 

 

Modersmål: rumänska - Text 1 

 

Valentin, 28 år, rumänska som modersmål, har bott i Sverige i 8 månader, studerar på 

SFI, studieväg 3, kurs C. 

 

Hej! 

Jag heter Valentin, jag är 26 år gammal, jag bor i Göteborg med min familj. Jag är en 

trävligt (1) person vem (2) gillar naturen. Jag är en optimist person, jag gillar att pratta 

med andra folk. Jag studera mycket att fixa bilar (3), och jag gillar mycket bilar (4). Jag 
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tror vem en person arbete vad han gillar den är en bra jobb (5). Jag vill göra praktik på 

Lillås Bilverkstad darfor de har en bra kolektiv (6), ny maskin (7) och jag tror de kan lära 

mig mycket. 

Hälsningar, Valentin 

 

Modersmål: rumänska - Text 2 

 

Andreea, 23 år, rumänska som modersmål, har bott i Sverige i 7 månader, studerar på 

SFI, studieväg 3, kurs C. 

 

Jag kan inte säger mycket (8) om mig själv. Innan kommer jag (9) till Sverige jag 

studerade (10) vid militärskola. Där jag utvecklade (11) några passioner som armar och 

kamp. Jag är också intresserad om bökar (12) skriven (13) av Sandra Brown och några 

indiska filmer om kärlek. Här i Sverige min plan är började studera (14) till sjuksköterska, 

men först måste jag avsluta språkkursen. Jag behöver avsluta också (15) SAS B för kan 

jag (16) gå till universitetet. 

 

Modersmål: tyska - Text 1 

 

Lea, 25 år, tyska som modersmål, har bott i Sverige i 1 år, studerar på SFI, studieväg 3, 

kurs C. 

 

Hej, 

I juni resade jag till Norge med mina vänner. Vi åkde från Göteborg till Oslo, 

Hardangervidda, Bergen upp till Trondheim (via alla fjorderna), och därefter till 

Flatanger. Vi resade med en Campingvanen av min vän (1) och tog med min telt också. 

Vi klättrade mycket och besökde många fjäller. För Norge är ganska dyr (2), vi lagade 

mycket fiskor (3) som vi nu hade fiskat i fjorderna. Det var jättegott. Jag älskade den 

norska landskap (4) med fjäller och havet, snö och vatten. Vi tyckde också mycket om 

städerna liksom Bergen och Trondheim som är inte (5) så stor men jätte vacker (6). 

Jag har också varit fascinerad av ensamheten av den här landen (7). Jag tyckde mycket 

om den här resan full av kontraster och skönhet. 

Mvh, Lea 

 

Modersmål: tyska - Text 2 

 

Kathleen, 27 år, tyska som modersmål, har bott i Sverige i 1 år, studerar på SFI, studieväg 

3, kurs C. 

 

Hej! 

Jag heter Kathleen och jag är intresserad på göra (8) praktik på Förskolan XX. I Tyskland 

jag arbetade (9) på en förskola med barn och deras familjer. Jag tycker att det är 

spännande ser (10) barnens förändringar och hur de ser världen (11). Så jag skulle vilja 

hjälpa till förskolan (12) och lära mig hur det är i en svensk förskolan. Jag har mycket 
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tålamod och idéer. Svenska förstar jag och pratar lite, men jag måste lära mig mer. Så jag 

hoppas, att jag kan lära mer om jag gör praktik på Förskolan XX 

 

Modersmål: arabiska - Text 1 

 

Ibtisam, 34 år, arabiska som modersmål, har bott i Sverige i 2 år, studerar på SFI, 

studieväg 3, kurs C. 

 

Hej Sara! Hur är laget med dig? hoppas jag du är bra (1). min barn och mig är jatte brå 

(2). grattis jag dig (3) för att anställd till stor företag (4). Det är mycket känt företåg. Jag 

tror du vill ha mer erfarnhet och kunskap och vill ha ny arbetskamratar. På det företag 

måste inte (5) kännar sig ensam. Om du ha tid du kan bjuder (6) dem till din lägenhet eller 

gå gemensam på gym (7). Du också kan (8) skapa relation med dina granar. 

Jag hoppas att du vill ha kul kompisar och hjälpsam kamrater. Verkligen sakna jag dig 

(9), jag ska besök dig när jag har tid för att jag saknar dig. Ta hand om dig! Vänligar 

hälsningar, Ibtisam 

 

Modersmål: arabiska - Text 2 

 

Souzan, 37 år, arabiska som modersmål, har bott i Sverige i 5 år, studerar på SFI, 

studieväg 3, kurs C. 

 

Hej! Hur mår du? Jag hoppas allt är bra med dig. Jag är glad för att du har blivit anställd 

på ett stor företag. Men man när flytta (10) till nya stad eller till nya jobb, det är svår för 

att man få (11) nya granna eller nya vänner. Nu har du nya jobb. Jag har många tips till 

dig. Jag tror måste du hälsa (12) dina arbetskamraterna och fråga de om jobb, och i rasten 

sitt du med dina arbetskamraterna och dricka kaffe. Och i lunshen gå också ut med de och 

äter mat. Om kan du bjuda (13) dina vänner till din läggenhet eller gå med varndra bio 

(14) tror jag är det bra (15) med. Jag hoppas du är glad och är bekfem i din nya jobb. Stor 

kram, Souzan 

 

Modersmål: hindi - Text 1 

 

Gayathri, 23 år, hindi som modersmål, har bott i Sverige i 4 månader, studerar på SFI, 

studieväg 3, kurs C. 

 

Hej! Jag mår mycket bra att vinn 10 miljone dollar. Jag tror, jag ska köpa ett hus och en 

bil första (1). Jag ska köpa hus både i Sverige och i Indien. Sedan jag ska börjar (2) en 

företag i energi och milöj. Det är bättre att ger jobb till människor än ger pengar. Tack för 

din tid! Med vänliga hälsningar, Gayathri 
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Modersmål: hindi - Text 2 

 

Kedarnath, 23 år, hindi som modersmål, har bott i Sverige i 2 år, studerar på SFI, 

studieväg 3, kurs C. 

 

Tack för den gratis. Jag känner mycket bra (3) får vunnit (4) 10 miljoner dollar på lotteri. 

Det är många pengar. Jag vill har mycket roligt. Jag vill köpa ett stor hus och en nya bil 

(5). Jag vill ockå resa att många länder (6). Jag vill resa att södra Europe, Asia och 

Australia. Jag tycker om det är mycket viktig att gör got (7) med den lotteri pengar. Jag 

vill hjälpa hälsa organisation att mer studenter får bettre varld. Jag vill hjälpa barn får (8) 

bettre utbildning. Det vill några om min jobb att bettre varld (9). 
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BILAGA 2 

 

Förteckning i tabellform över fel ordföljd, andra grammatiska fel, samt rättad fras och 

vilken typ av fel respondenten har gjort.   

 

Tabell 1 - Kinesiska Text 1 och Text 2 

Nr Felaktig fras Förslag Feltyp 

1 jag vunn 10 miljoner jag har vunnit 10 miljoner  verbform 

2 det är lycka i min liv. jag har tur i mitt liv.  ordval 

 genus 

3 om hur ska pengarna 

placerad. 

om hur pengarna ska 

placeras 

 ordföljd 

 verbform 

4 idag det stor problem idag är det ett stort problem  ordföljd 

 verb saknas 

 böjning av 

adjektiv 

5 Idag man inte har 

kontakt 

Idag har man inte kontakt  ordföljd 

 

6 det är bra bygg det är bra att bygga  infinitivform 

7 1000 toalett på 100 

städer 

1000 toaletter i 100 städer  prepositionsval 

8 när kostnad är längre när kostnaden är lägre  substantiv form 

 ordval 

9 jag vill kallas en bud av 

leverantör till det 

projekt. 

jag vill få ett erbjudande till 

detta projekt. 

 ordval 

 genus 

10 det måste stånd med 

kommun också. 

man måste få ett tillstånd av 

kommunen också. 

 pronomen val 

 ordval 

 substantiv form 

11 10 miljoner person 10 miljoner invånare  ordval 

12 om alla använd det 

toaletter 

om alla använder dessa 

toaletter 

 verbform 

 demonstrativa 

pronomen i plural 
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13 det menar 52 kr per 

person 

blir det 52 kr per person  ordval 

 ordföljden i 

huvudsatsen 

14 välkomna till kontakt 

mig 

välkomna att kontakta mig.  infinitivfras 

15 jag är glad att vunna jag är glad för att jag har 

vunnit 

 verbform 

(tempus) 

16 jag förstå jag förstår  verbform 

17 om många bruker veta att många brukar veta  konjunktion 

(bisatsinledare) 

 verbform 

18 om hur ska jag göra 

med pengarna 

vad de ska göra med 

pengarna 

 konjunktion 

(bisatsinledare) 

 pronomen val 

 ordföljd 

19 första jag planner först planerar jag  ordval 

 tidsadverbial, 

ordföljd 

20 åkså jag ska ge jag ska också ge  ordföljd 

 

Tabell 2 - Rumänska Text 1 och Text 2 

Nr Felaktig fras Förslag Feltyp 

1 jag är en trävligt person jag är en trevlig person  adjektivböjning 

2 vem gillar naturen som gillar naturen.  ordval 

3 jag studera mycket att 

fixa bilar 

jag studerar mycket för att 

laga bilar 

 verbform 

 ordval 

4 och jag gillar mycket 

bilar 

och jag gillar bilar mycket.  ordföljd 

5 jag tror vem en person 

arbete vad han gillar 

den är en bra jobb. 

jag tror att om en person 

arbetar med vad han gillar 

är det ett bra jobb. 

 verbform 

 ordval 

 ordföljd 

 genus 

6 darfor de har en bra 

kolektiv 

därför att de har bra 

personal 

 ordval 

 bisatsinledare 
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7 ny maskin nya maskiner  böjning av 

adjektiv 

 plural 

8 jag kan inte säger 

mycket 

jag kan inte säga mycket  infinitivform 

9 innan kommer jag innan jag kom  ordföljd 

 tempus 

10 jag studerade vid 

militärskola. 

studerade jag vid 

militärskolan. 

 ordföljd 

11 där jag utvecklade där utvecklade jag  ordföljd 

12 intresserad om bökar intresserad av böcker  prepositionsval 

13 skriven av som är skrivna av  bisatsinledare 

 böjning av 

adjektiv 

14 här i Sverige min plan 

är började studera 

här i Sverige är min plan att 

börja studera 

 ordföljd 

 tempus 

 infinitivfras 

15 jag behöver avsluta 

också 

jag behöver också avsluta  ordföljd 

16 för kan jag gå för att kunna gå  infinitivfras 

 

Tabell 3 - Tyska Text 1 och Text 2 

Nr Felaktig fras Förslag Feltyp 

1 vi resade med en 

Campingvanen av min 

vän 

vi lånade en husvagn av min 

vän 

 ordval 

2 för Norge är ganska 

dyr 

eftersom Norge är ganska 

dyrt 

 val av 

bisatsinledare 

 adjektivböjning 

3 vi lagade mycket 

fiskor 

lagade vi mycket fisk  ordföljd i 

huvudsats 

 plural 

4 den norska landskap det norska landskapet  genus 
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5 som är inte så som inte är så  ordföljd 

6 stor men jätte vacker stora men jättevackra  adjektivböjning 

7 den här landen det här landet  genus 

8 på göra praktik av att göra praktik  prepositionsval 

 infinitivfras 

9 jag arbetade arbetade jag  ordföljd 

10 är spännande ser är spännande att se  infinitivfras 

11 hur de ser världen hur de ser på världen  preposition 

12 hjälpa till förskolan hjälpa till på förskolan  preposition 

 

Tabell 4 - Arabiska Text 1 och Text 2 

Nr Felaktig fras Förslag Feltyp 

1 hoppas jag du är bra jag hoppas du mår bra  ordföljd 

 ordval 

2 min barn och mig är 

jatte brå. 

mina barn och jag mår 

jättebra. 

 böjning av 

possessiva 

pronomen 

 ordval 

3 grattis jag dig grattis till dig  ordval 

4 för att anställd till stor 

företag 

för att du är anställd på ett 

stort företag 

 subjekt och verb 

(platshållartvånget) 

 prepositionsval 

 böjning av adjektiv 

5 måste inte kännar sig 

ensam 

måste man inte känna sig 

ensam 

 subjekt saknas 

(platshållartvånget) 

 verbform 

6 om du ha tid du kan 

bjuder 

om du har tid kan du bjuda  verbform 

 ordföljd 

7 eller gå gemensam på 

gym. 

eller gå tillsammans på 

gymmet. 

 ordval 

8 du också kan du kan också  ordföljd 
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9 verkligen sakna jag 

dig 

jag saknar dig verkligen  ordföljd 

10 men man när flytta men när man flyttar  ordföljd 

 verbböjning 

11 det är svår för att man 

få 

är det svårt att få  ordföljd 

 adverb 

 infinitivfras 

12 jag tror måste du hälsa jag tror du måste hälsa  ordföljd 

13 om kan du bjuda om du kan bjuda  ordföljd 

14 gå med varndra bio gå på bio med varandra  ordföljd 

 preposition 

15 tror jag är det bra tror jag det är bra  ordföljd i huvudsats 

 

Tabell 5 - Hindi Text 1 och Text 2 

Nr Felaktig fras Förslag Feltyp 

1 jag ska köpa ett hus 

och en bil första 

först ska jag köpa ett hus 

och en bil 

 ordföljd 

 ordval 

2 sedan jag ska börjar sedan ska jag starta  ordföljd 

 verbform 

 ordval 

3 jag känner mycket bra jag känner mig mycket bra  reflexiva pronomen 

4 får vunnit 10 miljoner för jag har vunnit 10 

miljoner 

 ordval 

 verbform 

5 ett stor hus och en nya 

bil. 

ett stort hus och en ny bil.  böjning av adjektiv 

6 resa att många länder. resa till många länder.  prepositionsval 

7 att gör got att göra något bra  verbform 

 ordval 

8 hjälpa barn får hjälpa barn att få  infinitivfras 

9 det vill några om min 

jobb att bettre varld 

det är några på mitt jobb 

som vill få en bättre värld. 

 preposition 

 genus 

 verb 
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BILAGA 3  

  

Exempel på olika sorters fel som inlärarna har gjort. 

  

Felnumret som står inom parentes refererar till de olika ställen i respondenternas texter 

där felen påträffades.    

  

Exempel på fel användning av infinitivform 

 

*det är bra bygg / det är bra att bygga (kinesisk respondent, fel nr 5); 

*välkomna till kontakt mig / välkomna att kontakta mig (kinesisk respondent, fel nr 14); 

*jag kan inte säger mycket / jag kan inte säga mycket (rumänsk respondent, fel nr 8); 

*för kan jag gå / för att kunna gå (rumänsk respondent, fel nr 16); 

*är spännande ser / är spännande att se (tysk respondent, fel nr 10); 

*det är svårt för att man få / det är svårt att få (arabisk respondent, fel nr 11); 

*hjälpa barn får /hjälpa barn att få (indisk respondent, fel nr 8). 

 

Exempel på fel användning eller utelämning av preposition 

 

*1000 toalett på 100 städer / 1000 toalett i 100 städer (kinesisk respondent, fel nr 7); 

*intresserad om böckar / intresserad av böcker (rumänsk respondent, fel nr 12); 

*hur de ser världen / hur de ser på världen (tysk respondent, fel nr 11); 

*för att anställd till stor företag / för att du är anställd på ett stort företag (arabisk 

respondent, fel nr 4); 

*resa att många länder / resa till många länder (indisk respondent, fel nr 6). 

 

Exempel på fel böjning av adjektiv 

 

*idag det stor problem / idag är det stort problem (kinesisk respondent, fel nr 4); 

*jag är en trävligt person / jag är en trevlig person (rumänsk respondent, fel nr 1); 

*för Norge är ganska dyr / eftersom Norge är ganska dyrt (tysk respondent, fel nr 2); 

*för att anställd till stor företag / för att du är anställd på ett stort företag (arabisk 

respondent, fel nr 4). 

 

Exempel på fel användning av genus 

 

*det är lycka i min liv / jag har tur i mitt liv (kinesisk respondent, fel nr 2); 

*den norska landskap / det norska landskapet (tysk respondent, fel nr 4); 

*den här landen / det här landet (tysk respondent, fel nr 7); 

*det vill några om min jobb att bettre varld / det är några på mitt jobb som vill få en bättre 

värld (indisk respondent, fel nr 9). 
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Exempel på fel val av bisatsinledare 

 

*om många bruker veta / att många brukar veta (kinesisk respondent, fel nr 17); 

*darfor de har en bra kolektiv / därför att de har bra personal (rumänsk respondent, fel nr 

6); 

*för Norge är ganska dyr / eftersom Norge är ganska dyrt (tysk respondent, fel nr 2). 

 

Exempel på fel användning av plural 

 

*i många kommun på gatan / på gatan i många kommuner (kinesisk respondent, fel nr 5); 

*ny maskin / nya maskiner (rumänsk respondent, fel nr 7); 

*vi lagade mycket fiskor / vi lagade mycket fisk (tysk respondent, fel nr 3). 

 

Exempel på fel användning av adverb 

 

*första jag planerar / först planerar jag (kinesisk respondent, fel nr 19); 

*det är svårt för att man få / det är svårt att få (arabisk respondent, fel nr 11). 

 

Exempel på fel val av personliga pronomen 

 

*det måste stånd med kommun också / man måste få ett tillstånd av kommunen också 

(kinesisk respondent, fel nr 10); 

*om hur ska jag göra med pengarna / vad de ska göra med pengarna (kinesisk respondent, 

fel nr 18). 

 

Exempel på utelämning av subjekt 

 

*för att anställd till stor företag / för att du är anställd på ett stort företag (arabisk 

respondent, fel nr 4); 

*måste inte kännar sig ensam (måste man inte känna sig ensam (arabisk respondent, fel 

nr 5). 

 

Exempel på utelämning av verb 

 

*idag det stor problem / idag är det stort problem (kinesisk respondent, fel nr 4); 

*för att anställd till stor företag / för att du är anställd på ett stort företag (arabisk 

respondent, fel nr 4). 

 

Exempel på fel böjning av possessiva pronomen 

 

*min barn och mig är jättebra / mina barn och jag mår jättebra (arabisk respondent, fel nr 

2). 

 

 



 

62 

 

Exempel på fel böjning av demonstrativa pronomen 

 

*om alla använd det toaletter / om alla använder dessa toaletter (kinesisk respondent, fel 

nr 12). 

 

Exempel på fel böjning av reflexiva pronomen 

 

*jag känner mycket bra / jag känner mig mycket bra (indisk respondent, fel nr 3). 
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BILAGA 4 

 

Förteckning över de förkortningar som har använts i studien. 

 

BS Bisats 

FO Frågeord 

FUND Fundament 

FV Finit verb 

HS Huvudsats 

IV Infinit verb 

NEG Negation 

O Objekt 

PAv Platsadverbial 

S Subjekt 

SA Satsadverbial 

SAv Sättsadverbial 

TAv Tidsadverbial 

V Verb 

ÖA Övriga adverbial 

    

 


