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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka inlärares av svenska som andraspråk bruk av 

topikaliseringar. Jag har genomfört en studie av det faktiska bruket av topikaliseringar i texter 

skrivna av fyra elever på SFI (svenska för invandrare). Resultaten presenteras i tabellform och 

klassificeras efter fundamentstyp.  

     En viktig fråga som uppstår är varför den obligatoriska inversionen vid topikalisering 

tillämpas i så pass låg utsträckning. Den frågan jämförs med andra forskares resultat och 

teorier. Min egen hypotes är att det i hög grad är informantens utbildningsbakgrund som är 

avgörande för hur pass väl denne lyckas med att tillämpa inversion.  

Nyckelord: topikalisering, inversion, fundamentstyp
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1. Inledning 

Jag har genomfört en undersökning av den faktiska användningen av topikalisering i 

huvudsatser hos vuxna inlärare av svenska som andraspråk på SFI. Topikalisering innebär att 

någon annan satsdel än subjektet inleder huvudsatsen och får då som följd att det finita verbet 

placeras före subjektet, alltså omvänd ordföljd, eller inversion. Detta är känt som en stor 

svårighet för inlärare av svenska som andraspråk och något jag kan konstatera nästan dagligen 

i min undervisning på SFI.  

 

1.1. Syfte 

Inversion vid topikalisering är en väldokumenterad svårighet för inlärare av svenska som 

andraspråk. Samtidigt visar statistiken tydligt att högutbildade tar sig igenom den skriftliga 

delen av SFI-undervisningen och klarar de tillhörande proven på betydligt mindre antal 

timmar än lågutbildade. Syftet med den här undersökningen är att försöka få klarhet i varför 

inversionsregeln är svår att tillägna sig och att se om det stämmer att högutbildade tillämpar 

regeln bättre än lågutbildade.  

 

1. 2. Frågeställning 

1) Övergeneraliseras rak ordföljd? Övergeneralisering innebär att en språklig strategi 

används konsekvent, även när den är felaktig. 

2) Har markeringsteorin något stöd i studien? Inversion är ett exempel på ett markerat 

element. Omarkerade element är sådana som är lättare, mer genomskinliga, att lära sig 

för en inlärare av svenska som andraspråk medan de markerade är sådana som är 

svårare.  

3) Är inlärarnas personliga bakgrund, i form av skolgång och utbildning, ensam en faktor 

som underlättar tillägnandet av inversionsregeln? 

  

Dessa frågor har varit aktuella för den här studien och andra liknande och det är också möjligt 

att flera faktorer samspelar. 

       Olika språk har olika typologier, grundordföljder, och de germanska har vissa 

gemensamma särdrag. Ett sådant är att alla germanska språk, engelskan undantaget, drabbas 

av inversion av det finita verbet (placeras före subjektet) om en huvudsats inleds med någon 

annan satsdel än subjektet. Men majoriteten av jordens språk uppvisar inte detta fenomen. 
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Men att inversion inte är vanligt förekommande betyder kanske inte per automatik att det är 

något som behöver vara svårare än något annat att tillägna sig.  

  Markeringsteorin förutsätter språkliga universalier, dvs ett språkligt fenomen som finns i 

alla språk. Omarkerade element är sådana som är lättare, mer genomskinliga, att lära sig för 

en inlärare av svenska som andraspråk. Endast omarkerade element kan vara universella. 

Markerade element är sådana som är svårare. Enligt Viberg (1987, 52) uppstår svårigheter för 

en inlärare av svenska som andraspråk när det gäller element som saknar motsvarighet i L1 

och som ör markerade i L2. Mindre markerade element i L2 som helt saknar motsvarighet i 

L1 utgör däremot ingen svårighet.  

      Man bör inte heller glömma bort utomspråkliga faktorer i en sådan här studie. Den 

utomspråkliga faktorn som jag tror är mest betydelsefull i det här fallet, är informantens 

utbildningsbakgrund.  
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2. Forskningsöversikt 

Alltsedan 1970-talet har forskare intresserat sig för svårigheter med inversionsregeln i 

svenskundervisningen för inlärare av svenska som andraspråk. Hammarberg och Viberg 

(1975) undersökte platshållartvånget i svenskan ur ett L2-perspektiv som berör topikalisering. 

Ett nyare exempel är Szusters C-uppsats (2011) som behandlar just det finita verbets placering 

vid topikalisering. 

      Westmans (1974) undersökte fundamentstypen, alltså vilken satsdel som står i 

fundamentet, i en omfattande studie av bruksprosa. Sahlströms (1993) B-uppsats undersökte 

fundamentstypen i nyhetstelegram.  

     Att vissa kontexter, dvs fundamentstyper, skulle vara mer fördelaktiga för inversion än 

andra har studerats av Håkansson (2004), Onkamo (2010) och Szuster (2011).   

      De tänkbara förklaringarna till varför ordföljden blir fel vid topikalisering berör aspekter 

som teorier om språktypologi, transfer, markering och sociolingvistiska faktorer såsom 

utbildning.  

       Den språktypologiska forskningen härrör från den jämförande lingvistikens barndom och 

var en av de första frågorna som 1800-talets filologer sysselsatte sig med när de jämförde de 

olika indoeuropeiska språken. Men forskningen är fortfarande aktuell vilket bland annat 

framgår av Anderssons (2011) litteratur om språkens släktskap och typologi.  

       Markeringsteorin, som bygger på att vissa språkliga element är svårare respektive lättare, 

eller mer eller mindre markerade, uppstod i den typologiska, jämförande forskningen och den 

därtill hörande teorin om språkliga universalier. Teorin lanserades av Greenberg 1963. Även 

om teorin idag är ifrågasatt, berörs den fortfarande. Ett exempel är Kanniainens (2002) pro 

gradu-avhandling om bruket av relativstrukturer i finskars inlärarsvenska. 
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3. Möjliga förklaringar till varför inversionsregeln är svår att behärska 

 

3. 1. Markeringsteorin 

Tanken att vissa språkliga element och strukturer är särskilt svåra, eller markerade, stöds 

delvis av resultaten som har konstaterats i studier av inlärares av svenska som andraspråk  

svårigheter med ordföljden. Viberg (1987, 67) hänvisar till en översikt över 79 språk där det 

påvisas att intonation av olika typer av stigton kan markera ja/nej-fråga i nästan alla språk. 

Det näst vanligaste medlet är frågepartiklar. Inversion är däremot ovanligt och måste betraktas 

som en starkt markerad struktur. Den ställer också höga krav bearbetningskapaciteten. Detta, i 

sin tur, är förmodligen den viktigaste förklaringen till att denna konstruktion är så markerad.  

Svenskan saknar morfologiska möjligheter att ange satsdelarnas funktion, till skillnad från 

språk med kasus. I svenskan anges satsdelarnas funktion i hög grad av ordföljden. 

Hammarberg & Viberg (1975, 21) konstaterar att V2-språken är tämligen unika och “att 

ordföljden är det viktigaste grammatiska medlet att signalera satsdelsfunktioner i svenska 

sammanhänger utan tvekan med att de morfologiska medlen är så begränsade på detta 

område” (ibid, 18). Då detta drag är så unikt kan man anta att det är markerat och att det 

därför är svårare att lära sig det.     

 

 

3. 2. Processbarhetsteorin 

Teorin om att språket lärs in successivt, stegvis, presenterades av Pienemann 1998 och fick 

namnet processbarhetsteorin. I Sverige har Håkansson (2004) bedrivit sådan forskning. Teorin 

innebär att hjärnan kognitivt processar grammatisk struktur. Tanken är att man med hjälp av 

teorin ska kunna identifiera en naturlig stadiegång som är densamma för alla inlärare av ett 

L2-språk. Den kan liknas vid en trappa där inlärarna tillägnar sig olika element successivt, 

ordnat i en hierarki. En studie av andraspråksinlärning av tyska visade att ordföljdsreglerna 

utvecklades i en bestämd ordning (Håkansson, 2004, 154). Men i en annan studie av 

Håkansson (ibid, 164) visade det sig att inlärarna, som bevisligen behärskade inversion, ändå 

inte tillämpade den. En tänkbar förklaring är att det är den omgivande, språkliga kontexten 

som är avgörande för i vilken omfattning inversion tillämpas. 
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3. 3. Utbildningsbakgrundens eventuella betydelse 

Till de utomspråkliga faktorerna hör frågan om kön, ålder, socioekonomisk och 

utbildningsmässig bakgrund. Den frågan jag tänker uppehålla mig kring är informanternas 

utbildningsbakgrund. 

      Det är känt sedan tidigare att studieväg 3 snabbare blir klar med sin SFI-utbildning än 

studieväg 2 . Grovt räknat behöver studieväg 3-studenterna bara hälften så många timmar som 

studieväg 2-eleverna för att klara kursen (se kapitel 4). Studieväg 3-eleverna brukar också 

generellt vara bättre på att uttrycka sig korrekt skriftligt än de senare.   

       Trots de empiriska erfarenheterna som ligger till grund för det antal timmar olika 

studenter beräknas behöva för att bli klar med C-kursen på SFI, verkar det finnas 

förhållandevis få studier som explicit har fokuserat på utbildningsnivåns betydelse för L2-

inlärningen. Kanske beror det på att det är allmänt vedertaget att all typ av intellektuell 

vidareutbildning främjas av tidigare utbildning, dvs ju mer en person har studerat, desto 

lättare har den för att lära sig vidare.  

       Viberg (1987, 88) refererar kortfattat till en studie som visar att det finns ett tydligt 

samband mellan L2-inlärning och inlärarnas skolgång mätt i år: ju längre skolgång, desto 

bättre resultat i svenska.  

       Hammarberg (1979, 18-19) kommenterar i en studie att en grupp engelskspråkiga inlärare 

av svenska snabbare än de andra tillägnade sig vissa markerade drag, istället för att använda 

den övergeneraliserande strategin. Som en tänkbar utomspråklig förklaring nämner han 

utbildningsfrågan, men utan att uppehålla sig närmare vid den.   
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4. Undersökningen 

4. 1. Fakta om SFI 

Inom SFI (svenska för invandrare) sorteras eleverna in i olika grupper, studievägar, beroende 

på deras utbildningsbakgrund och svenskkunskaper. Siffran anger utbildningsbakgrunden och 

bokstaven svenskkunskaperna. I studieväg 2 studerar de som har upp till gymnasial utbildning 

från sina hemländer och i studieväg 3 de som har minst gymnasial utbildning eller högre. 

Siffran C anger att de har vissa svenskkunskaper sedan tidigare, dock händer det ofta att det i 

studieväg 3C finns rena nybörjare för det finns ingen lägre studieväg för dem. Efter 2C och 

3C följer studieväg 3D, som är den sista. Den är gemensam för elever ur både 2C och 3C. 

Eleverna på studieväg 2C beräknas behöva 1000 studietimmar för att nå dit medan det anses 

räcka med 500 för studieväg 3.    

 

4. 2 Informanterna 

Jag har studerat den faktiska användningen av inversion vid topikalisering i huvudsatser i 

uppsatser skrivna av vuxna inlärare av svenska som andraspråk. 

     Materialet består av uppsatser skrivna av elever på SFI på ABF i Stockholm. Samtliga 

informanter har besvarat en enkät (bilaga 1) där information om informanten framgår och gett 

sin skriftliga tillåtelse att låta mig använda resultaten som underlag för den här uppsatsen 

Informanterna är fyra stycken. Två av dem, kallade A och B, går studieväg 3C. De övriga två, 

kallade C och D, läser studieväg 2C.  Bland mina informanter var A och B rena nybörjare som 

vid tiden för materialinsamlingen hade befunnit sig i Sverige åtta respektive nio månader. De 

började studera på SFI samtidigt, i oktober 2011. Vid tidpunkten för materialinsamlingen 

hade de läst i sex månader på SFI. A är en man från Kina, 33 år doktorerar på KTH i 

Stockholm. B är en man från Iran, 29 år, och läser en masterutbildning på Handelshögskolan i 

Stockholm.  

        Informanterna C och D har bott i Sverige i tre respektive två år. De började läsa på 2C på 

SFI i maj 2011. C är en kvinna från Ecuador, 46 år. D är en man från Irak, 31 år. C gör praktik 

på ett bageri och D arbetar inom äldreomsorgen.  C har gått tio år i motsvarande grundskola 

och D sammanlagt åtta år. 

 

4. 3. Material och insamling 

Jag har under en månads tid samlat in texter som eleverna har skrivit under lektionstid. 

Texterna har varit varierade, men gemensamt har varit att de har varit utformade på så vis att 



 10 

svaren har kunnats utformas fritt. Som exempel kan nämnas tecknade bilder där eleven ska 

beskriva vad som händer, frågor om hur lokaltrafiken i Stockholm kan bli bättre, redogörelser 

för helgen, tips på vad en turist kan se i Stockholm, etc. Mängden ord har varierat mellan 100 

och 200. För att säkerställa spontanitet och för att eleverna inte ska störas omedvetet, gav jag 

inga instruktioner om att topikalisering skulle användas. Alla elever känner dock till 

topikalisering eftersom det är något som vi har studerat och förklarat på lektionerna. 

Nackdelen med det här tillvägagångssättet är naturligtvis att det är lätt för eleverna att helt 

undvika att använda topikalisering, särskilt med tanke på att det är mindre vanligt än att börja 

satsen med subjektet. En faktor som ytterligare minskar antalet exempel är att jag inte har 

tagit med fall då fundamentet utgörs av ja/nej-frågor. Då den här undersökningen är liten till 

sitt omfång, ville jag undvika faktorer som kan vara slumpmässiga. Därför har jag också lagt 

in exempel där satsen inleds med en bisats i kategorin “övriga”, eftersom informanterna ännu 

inte behärskar bisatser eller har studerat dem särskilt ingående. I den kategorin återfinns också 

något enstaka exempel på fundament med predikativ: [Namn] heter jag.       

Jag utgick ifrån att ett mindre men mer konsekvent urval skulle ge tillförlitligare resultat.  

     Efter att ha gjort mitt urval har jag fått tre typer av fundament att analysera:  

1) Adverbial (såväl rums- som tidsadverbial): I lördags gick jag på bio. 

2) Objekt: Matkassen ställde jag på bordet.  

3) Övrigt (bisatser, predikativ): Eftersom det var sent gick jag hem.  
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5. Resultat  

Jag har räknat antal meningar per informant och därefter tittat hur många av dem som är 

topikaliserade. Jag har också angett vilken satsdel som står i fundamentet. Detta redovisas i 

tabell1.  

 

Tabell 1. Antal topikaliserade meningar, fundamentstyp och förhållande till antal meningar uttryckt i procent.  

               

Den totala andelen topikaliserade satser är tämligen jämt fördelad mellan de två olika 

informantgrupperna A och B, respektive C och D.  

           I tabell 2 framgår i hur stor andel av topikaliseringarna informanterna har använt den 

obligatoriska inversionen vid respektive satsdel korrekt, uttryckt i procent. Som synes når inte 

ens den informant med bäst resultat upp till hälften rätt (41%) i sin totala användning. Den 

informant med sämst resultat, D, lyckas bara skriva rätt i drygt ett fall av tio (13%). 

Skillnaden mellan de två grupperna, A och B, respektive C och D är tydligare än i den första 

jämförelsen.   

 

 

Tabell 2: Andel korrekt användning för respektive satsdel uttryckt i procent.  

 

 

Adverbial Objekt Övrigt Summa Andel meningar 

med topikalisering, 

% 

Totalt antal 

meningar 

A 8 6 3 17 24 72 

B 7 5 3 15 18 84 

C 6 5 2 13 19 69 

D 7 5 3 15 21 71 

 

Adverbial % Objekt % Övrigt % 

% 

Totalt 

A 3 av 8 38 3 av 6 50 1 av 3 33 41 

B 2 av 7 29 3 av 5 60 0 av 3 0 33 

C 1 av 6 17 2 av 5 40 0 av 2 0 23 

D 0 av 7 0 1 av 5 20 1 av 3 33 13 
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6. Diskussion 

Som framgår av tabell 1 är de topikaliserade meningarna färre än dem där satsen börjar med 

subjektet i fundamentet. Den informant som använde flest topikaliseringar uppnådde en andel 

av 24%.  Detta är inte förvånande eftersom den normala ordföljden i svenskan är just SVO. Å 

andra sidan är det vanligare ä man kanske tror att topikalisera satserna i svenskan, särskilt när 

man inleder med ett tidsadverbial. Det är ändå förväntat att inlärare av svenska som 

andraspråk  skriver satser med SVO i högre utsträckning än vad talare med svenska som L1 

gör. Vad gäller den sammanlagda andelen av topikaliseringar finns det inga betydande 

skillnader mellan informanterna och de olika studievägarna. De har alla använt sig av 

topikaliseringar i cirka 20% av fallen. Däremot blir skillnaderna talande när det gäller andelen 

korrekt använda topikaliseringar, dvs i de fall där man har använt den obligatoriska omvända 

ordföljden. Även om det bästa resultatet, 41%, inte ens utgör hälften rätt, är resultatet mycket 

bättre än elevens med sämst resultat: 13%. I fråga om vilken satsdel som står i fundamentet är 

det inte heller överraskande att adverbialen står för flest fall hos samtliga informanter, följt av 

objekt och sist predikativ. Även här sammanfaller resultaten med studier gjorda över det  

bruket i svenskan  (Westman, 1974, 166; Sahlström, 1993, 5). 

     Att topikalisering används mindre än rak ordföljd är inte förvånande. Mer intressant är 

snarare att inversionen uteblir i så många fall och vad det kan bero på.  Mängden forskning 

som visar liknande resultat får anses utgöra tillräcklig grund för att bekräfta markeringsteorin. 

Uppenbarligen är inversion ett markerat drag i svenskan som gör att den blir svår att tillämpa.  

Även om processbarhetsteorin har funnits ha stöd i verkligheten, förekommer det många 

undantag från utvecklingen när det gäller inversionsregeln. Det har fått flera forskare att 

diskutera möjligheten att vissa språkliga kontexter underlättar inversion. T ex hänvisar 

Håkansson (2004, 164) till studier  som visar att inversionen tillämpas i högre utsträckning då 

fundamentet utgörs av objekt. Mitt material stöder den hypotesen, även om skillnaderna 

mellan andelen korrekta exempel mellan olika satsdelar är små, eftersom materialet är så pass 

litet. C-uppsatsen av Onkamo (2010, 28) kommer fram till samma resultat men 

undersökningen av Szuster (2011, 34) fick ett motsatt resultat: i hennes material gynnade 

fundamenten med satsadverbial inversion mer än dem med objekt, även om skillnaden endast 

var tre procentenheter.  

      Resultatet i mitt material överensstämmer alltså på två punkter med tidigare forskning: 1) 

Den vanligaste satsdelen i topikaliserade huvudsatser är adverbial. 2) Den mest gynnsamma 

satsdelen för inversion är objekt.  
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       När det gäller möjliga faktorer till informanternas skiftande resultat kan man säga 

följande. Att det är ett markerat drag i svenskan är en förklaring. Frågan är om det är den 

enda. Det faktum att även talare med svenska som L1 tillägnar sig denna regel sent, antyder 

att det är något av en språklig anomali. Det skulle vara intressant om någon i en kommande 

och mer utförlig forskning kunde undersöka möjligheten av ett slags naturligt språkmönster. 

Ett sådant mönster skulle kunna vara att subjektet ska föregå predikatet i alla lägen. Eftersom 

språket bevisligen är en medfödd, latent förmåga hos människan, skulle man kunna tänka sig 

att det finns en slags naturlig, universell ordföljd och att de språk som då tillåter brott mott 

denna, som de germanska, utgör anomalier och därför är svårare att tillägna sig och tillämpa.  
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7. Slutsats 

Eftersom materialet är så litet är det vanskligt att dra generella slutsatser från den. Min egen 

hypotes att högutbildade i högre utsträckning tillämpar inversion än lågutbildade verkar ändå 

stämma. Det finns dock ett förbehåll: individuella skillnader. I detta material, som är litet, är 

det långt ifrån omöjligt att skillnaderna i resultatet skulle kunna bero på individuella 

omständigheter. Samtidigt går det inte att förneka att fakta talar sitt tydliga språk: de 

högutbildade eleverna, trots helt olika modersmål, presterade konsekvent bättre än de 

lågutbildade. Något förvånande har frågan om elevers skolbakgrund för betydelsen av 

inlärning av markerade element, till synes inte undersökts särskilt grundligt. En sådan 

undersökning kunde vara intressant att få ta del av.  
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Bakgrundsfrågor till uppsats 
 
Svara på följande frågor: 
 
1. Från vilket land kommer du?___________________________________ 
 
2. Vilket/vilka modersmål talar du? ________________________________ 
 
4. Vilket år är du född? __________________________________________ 
 
5. Vilken utbildning har du? 

Motsvarande grundskola, antal år:_________________________________ 

Mer än grundskola, antal år:______________________________________ 

Högskola, antal år_______________________________________________ 

 
6. Vad arbetar du med nu?_________________________ 
 
7. Hur länge har du bott i Sverige? __________________________________ 
 
8. Hur länge har du studerat på SFI?__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


