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1. Inledning 
 
Under VT 2008 kom jag för första gången i kontakt med språkdidaktiska frågor då jag 

parallellt läste spansk tillämpad lingvistik och didaktik samt genomförde första terminen i 

min verksamhetsförlagda utbildning. Mycket tidigt blev jag fångad av den principiella 

frågan för språklärare: hur går språkinlärning till? Den här studieperioden kom alltså att 

kännetecknas av ett ständigt sammankopplande av instuderingsmaterial och 

verksamhetsförlagd utbildning med ett språkdidaktiskt perspektiv. Elevernas språkliga 

produktion och analysen av densamma i pedagogiskt syfte har sedan dess blivit ett centralt 

intresseområde och en röd tråd i mina studier. Med tanke på att denna aspekt av 

språkundervisningen är så central i språkpedagogens yrke, så anser jag att denna fråga 

förtjänar en fördjupning inom ramen för det här examensarbetet.  

Legitimeringsgrunder för en sådan fördjupning finner vi även i de olika styrdokument som 

gäller för gymnasieskolan, vilka framhäver betydelsen av att förmedla en språklig 

medvetenhet i undervisningen. Ämnet Moderna språk strävar bl.a. mot att eleverna: 

 förfinar sin förmåga att uttrycka sig i skrift i olika sammanhang samt utvecklar sin 

språkliga medvetenhet och kreativitet, 

 utvecklar sin förmåga att analysera och bearbeta språket mot allt större tydlighet, variation 

och formell säkerhet (Skolverket, 2000). 

En sådan strävan ur ett lärarperspektiv framhåller enligt min uppfattning lärarens uppgift 

att analysera språket som sina elever brukar. Analysen av inlärarens textproduktion 

(skriftlig och muntlig) ser jag följaktligen som ett förhållningssätt till språkläraryrket i 

syfte att förstå hur språkinlärning går till och att tillämpa innehåll och metoder efter den 

komplexitet som främmande språkundervisning i en institutionell kontext utgör. 

Oundvikligen dyker frågan om språkfel och rättning upp. Med utgångspunkt i övertygelsen 

om att språkfel är både nödvändigt och positivt, tycker jag att det är av avgörande 

betydelse att språkläraren gör en utvärdering av vilken typ av fel som helt beror på 

inlärarens kommunikationsstrategier och vilka fel som kan bero på andra faktorer, såsom 

bristande språkliga redskap och modersmålsingripandet eller ingripandet av andraspråk. De 

fel som är resultat av inlärarens kommunikationsvilja utgör, i princip, inget problem i 

inlärningsprocessen. Men de fel som är mottagliga för fossilisering och kan påverka 

inlärarens inlärningsmål negativt bör behandlas i undervisningen.  

Jag ser många fördelar med att använda den kontrastiva lingvistiken när det gäller 

inlärarens felaktiga produktion. Men syftet med ett sådant arbete får, enligt min 

uppfattning, inte vara att förutse och undvika felet till varje pris. Det gäller i första hand att 

få en förståelse av hur inlärarna tänker, att se vilka strategier de utvecklar i strävan att 

kommunicera på målspråket och, inte minst, att utnyttja felets pedagogiska potential i 

språkundervisningssituationer.  
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2. Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att genom klassificering och beskrivning av 

återkommande språkfel, analysera och jämföra kommunikationsproblem och 

kommunikationsstrategier som framgår av den målspråkliga produktionen hos två olika 

elevgrupper som läser spanska steg 4 respektive steg 5. Ytterligare ett syfte är att få ett 

potentiellt underlag för att anpassa undervisningen efter gruppernas språkliga nivå, 

specifika behov och inlärningsstrategier.  

 

 
3. Frågeställningar 
 

 Vilka svårighetsområden i språkutvecklingen är aktuella för de undersökta 

grupperna? 

 

 Vilka kommunikationsproblem och kommunikationsstrategier framgår av de båda 

gruppernas skriftliga produktion på målspråket?  

 

 I vilken grad beror dessa problem och strategier på ingripandet av modersmålet 

respektive ett andraspråk och/eller på andra faktorer av betydelse? 
 

 
4. Metod 
 

De två elevgrupper som valdes ut för genomförandet av detta examensarbete gick i 

spanska steg 4 respektive spanska steg 5 vid en gymnasieskola i Stockholms kommun. 

Korpusen till undersökningen består av skriftlig text som de båda grupperna producerade 

med anledning av ett skriftligt moment i undervisningen. Undervisningsinnehållet som 

användes under dessa moment var olika för varje grupp. Gruppen spanska steg 4 (SP4) 

hade arbetat under fyra veckor med läsförståelse, läxförhör och gruppdiskussion kring 

innehållet i en deckare anpassad grammatiskt och lexikaliskt till denna språkliga nivå. 

Spanska steg 5 hade under tre veckor läst en roman av en samtid spansk författare och 

gruppvis diskuterat boken med utgångspunkt i läsloggar. Slutuppgiften, vilket utgör 

korpusen till detta arbete, utformades på liknande sätt. Båda grupper fick uppgiften att 

skriva en fri sammanfattande text kring tematiken och huvudpersonerna i den bok de hade 

läst och diskuterat, samt en avslutande personlig kommentar. Tidsramen för 

genomförandet av skrivuppgiften var åttio minuter i båda fall. Eftersom formen och 

längden till detta examensarbete ansågs vara begränsade, så valdes slumpmässigt endast 

femton texter ur varje grupp.  

 

Som analysmetod gäller i grunden felanalysmodellen föreslagen av Santos Gargallo 

(1991). Även den kontrastiva analysen kom att tillämpats i de fall där felaktiga 

formuleringar tydligt kunde förklaras efter modersmål- eller andraspråksingripande.  
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Extraheringen av felen ur texterna genomfördes enligt följande tillvägagångssätt: 

 

 Identifiering, markering och transkription av alla felaktiga formuleringar.  

 

 Klassificering av felaktiga formuleringar efter den grammatiska kategorin som 

påverkas av felet och beräkning av den totala frekvensen under varje kategori. 

 

 Klassificering av den totala frekvensen i underkategorier efter morfologiskt-

syntaktiskt kriterium eller efter semantiskt kriterium i de fall där felet påverkar 

lexikonet.  

 

Tillvägagångssättet var alltså en kvantitativt grammatisk klassificering av extraherade fel i 

korpusen för att därefter kvalitativt beskriva och analysera elevernas språk efter varje 

felkategori. Det måste påpekas här att den grammatiska klassificeringen endast är ett 

metodologiskt redskap, och inte ett mål i sig. Det handlar snarare om att på ett effektivt sätt 

kartlägga de språkliga problem som inlärarnas produktion uppvisar för att därigenom 

kunna avgöra varifrån dessa problem kommer och vilka kommunikationsstrategier som är 

inblandade. Metoden syftar alltså till att analysera den målspråkliga produktionen med 

hänsyn till ett dubbelt språkperspektiv: språk som organiserat lingvistiskt system av 

strukturer och regler, och språk som kommunikations- och inlärningsredskap som en grupp 

talare använder sig av för att överföra mening. 

 

Metodens effektivitet för syftet i det här arbetet ligger i att den håller detta dubbla 

perspektiv på språket. Men detta utvidgar i hög grad möjligheterna till klassificering och 

analys av de uppgifter man får. Vid diskussion om metoden måste därför påpekas att i 

klassificeringen måste man tillåta sig en viss subjektivitet i tolkningen av vissa fel i syfte 

att hålla det kommunikativa perspektivet på språket i fokus. Lingvistiska fel som ur en 

grammatisk synpunkt vid en första bedömning tyder på att inlärarna inte behärskar formen, 

kan i ett vidare perspektiv tala om sambandet mellan deras förförståelse och den 

kommunikativa strävan.  

 

En annan metodologisk aspekt att beakta vid läsningen av resultaten är att i studien 

fokuseras kognitiva mekanismer och språkliga drag som skulle vara gemensamma för en 

grupp inlärare, i detta fall svensktalande gymnasieelever, vid en konkret tidpunkt i 

inlärningsprocessen. I analysen tas alltså inte hänsyn till andra möjliga faktorer, såsom 

felet ur ett sociolingvistiskt perspektiv eller inlärarnas individuella förutsättningar för 

språktillägnandet.  

 

Slutligen måste man också beakta faktumet att antalet informanter som ingår i denna 

undersökning inte är tillräckligt omfattande för att kunna dra allmängiltiga slutsatser, även 

om uppgifterna leder till kunskap om hur inlärningen av ett främmande språk kan fungera. 
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5. Bakgrund och teori 
 
Bakgrunden till detta arbete skall först ge en översikt av teorin om andraspråksinlärning 

och den syn som råder inom det aktuella språkundervisningsfältet. Därefter skall de teorier 

och begrepp från den kontrastiva lingvistikens olika discipliner som är relevanta för detta 

arbetes ändamål gås igenom. 

 
 
5.1 Generellt om den rådande synen på främmande språkinlärning och 
undervisning 
 

Inlärningen av ett främmande språk innebär en process så komplex att den svårligen kan 

definieras i teoretiska termer. Språkvetenskapens olika discipliner samt teorierna om 

lärande har ändå lyckats identifiera och förklara vissa grundläggande särdrag, som ger oss 

en förståelse av hur språkinlärning kan gå till och följaktligen en uppfattning om hur en 

sådan process kan förmedlas. 

 

Om man avgränsar konceptet främmande språk till ett språk som lärs in inom ett 

sammanhang där språket saknar samhällig och social funktion (Santos Gargallo, 2004:21), 

så handlar det enligt vissa teorier endast om inlärning, och inte om tillägnande
1
. Processen 

är medveten och vägledd, oftast inom ett formellt utbildningssammanhang där inläraren 

tvingas att reflektera över det lingvistiska systemet som lärs in. Undervisningen av ett 

främmande språk består följaktligen av teoretiska, vetenskapliga och metodologiska 

element samt det material som behövs för att utveckla inlärningsprocessen i ett 

förutbestämt sammanhang, klassrummet. 

 

De teoretiska elementen finner man i det lingvistiska målsystemet, dess grammatik, dess 

lexikon, dess litteratur, etc. Som vetenskapliga element förstås de empiriska studier som 

genomförs i pedagogiska fält inom ramen för olika vetenskapliga discipliner såsom 

kontrastiv lingvistik och psykolingvistik (bland andra). Dessa har som syfte att lösa 

konkreta problem som främmande språkundervisning uppvisar. Metodologin utgör en i 

högre eller mindre grad systematisering av de aktiviteter och tillvägagångssätt som, 

grundlagda i teoretisk praktiska principer, skall tillämpas i klassrummet. I detta avseende 

måste man framhäva att metoden även kan svara mot kvasiideologiska principer avledda 

från en viss pedagogisk-didaktisk tradition
2
. Materialelementen består av de lingvistiska 

exponenterna (textuella, auditiva, interaktiva, etc.) som lärare och inlärare använder sig av 

och som ligger till grund för inlärningsprocessen (Higuera, 2009). 

 

Den rådande synen på språkinlärning underordnar alla dessa element till något som idag 

anses vara grundläggande i processen: kommunikationsfaktorn. Språkundervisning kan 

kort sägas ha utvecklats från en teorilärdom i dess faktiska betydelse, där språk främst sågs 

som ett system av logiska regler att urskilja i den skrivna texten, till språk som 

kommunikationsinstrument, där överföring av mening och språkbrukets funktioner 

prioriteras.  

                                                 
1
 Sedan Krashens Acquisition-Learning hypothesis (1982) brukar man differentiera mellan inlärning, som 

oftast sker inom institutionella undervisningssammanhang, och tillägnan av ett språk, som liknar det sättet 

barn lär sig modersmålet.  
2
 Här menas att en undervisningstradition kan i praktiken bli en ideologisk fråga. Se t ex grammatik- och 

översättningsmetodens fortsatta giltighet i undervisningen av främmande språk.  
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Den här synen på språket som instrumentell kunskap har haft stora följder för 

språkundervisningsfältet. Europarådets gigantiska arbete kring språkliga strukturer och 

språkfunktioner mot en gemensam referensram för språkundervisning (CEFR) 
3
 kan i detta 

avseende ses som det som kom att definitivt etablera den kommunikativa inställningen i 

institutionella undervisningssammanhang. CEFR:s dubbla betraktandet av språket, d v s 

språk som kommunikationsredskap, men även som system av strukturer och förhållanden, 

kan också sägas ha bidragit till ett bredare perspektiv i tillämpningen av 

undervisningsmetoder. Den här balansen har kallats för Moderat kommunikativ inställning 

(Santos Gargallo, 2004). 

 

Här används Santos Gargallos framställning för att sammanfatta de teoretisk-praktiska 

principer som råder inom en moderat kommunikativ inställning: 
  
Språkvetenskaplig 

teori 

Språket är ett komplext system av tecken och associationer och ett 

kommunikationsinstrument. 

 

Psykolingvistisk teori 

 

Inlärningen integrerar en serie strategier av olika slag: 

- upprepning av strukturer 

- överföring från modersmålet och andra språk man känner till 

- generalisering av målspråkets regler 

- ständig omstrukturering av det interimlingvistiska systemet 

- användning av kommunikationsstrategier när situationen kräver det 

- andra specifika strategier för individen  

 

Mål 

 

- Att internalisera nödvändiga element för att agera på adekvat sätt i ett 

kommunikativt sammanhang inom en lingvistisk gemenskap där målspråket är 

kommunikationsredskapet. 

- Att på ett fullständigt sätt utveckla de fyra lingvistiska färdigheterna. 

- Att tillägna sig en tydlig uppfattning om hur språket fungerar som system. 

- Att använda de lingvistiska elementen på ett sätt som är lämpat för det 

kommunikativa sammanhanget. 

 

Innehåll 

 

- Funktionellt 

- Grammatiskt 

- Lexikalt 

- Fonetisk-fonologisk-ortografiskt 

- Kulturellt 

- Strategiskt 

Form - Kontextualisering av innehåll genom motiverande aktiviteter. 

- Introduktion av innehåll genom input i dialogform där det finns två eller flera 

samtalare och där samtalsgrundsatserna och givande och tagande av ordet hålls. 

- Induktiv träning av innehållet. 

- Konceptualisering av det funktionella, grammatiska, lexikala och kulturella 

innehållet genom tydliga, kompletta och korta scheman. 

- Träning av innehåll genom både traditionella och mera aktuella övningar 

orienterade till en fullständig utveckling av de fyra språkliga färdigheterna  

 

 

(Santos Gargallo, 2004: 76-77, min egen översättning). 

                                                 
3
 The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 
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I Sverige utkristalliseras denna syn på språkundervisning relativt tidigt (i jämförelse med 

södra Europa) och språkundervisningsfältet kom starkt att påverkas av det vetenskapliga 

arbetet som ligger bakom CEFR:s framställning
4
. Språkundervisning utifrån en 

kommunikativ inställning finns idag uttryckt i det offentliga skolsystemets olika 

styrdokument och den legitimeras alltid i språkets funktioner i dess bruk, med andra ord, i 

vad man kan uppnå genom språket:  

 
Att kunna använda flera språk är betydelsefullt för internationella kontakter, för en alltmer 

internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som 

sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. 

Språkkunskaper behövs vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller 

yrkesmässiga kontakter av olika slag. […] Utbildningen i moderna språk har som syfte att 

vidga perspektivet på omvärlden och på olika kulturer. Utbildningen i ämnet syftar också till 

att ge ett redskap för lärande inom olika kunskapsområden (Skolverket, 2000). 

 

Tillämpningen av den kommunikativa inställningens principer i det offentliga skolsystemet 

har lett till en elevcentrerad praxis där språkläraren får uppgiften att vägleda inlärarna i 

deras byggande av språkredskapen och där fokus ligger på inlärningsprocessen. 

Språkpedagogen måste i detta sammanhang beakta frågor som inlärarnas behov, deras 

olika sätt att lära och även deras intresseområden, vilket innebär en förhandling av 

språkinnehåll och språkliga mål samt ett förmedlande av elevens autonomi som främsta 

mål i syfte att utveckla hennes kommunikativa kompetens.  

 

Inlärarnas aktiva roll och autonomi i sin inlärningsprocess betyder däremot inte att 

språklärarens ansvar gentemot processen minskar. Tvärtom ställer en elevcentrerad 

språkundervisning ytterliggare krav på språkläraren, eftersom hon inte har full kontroll 

över undervisningen och, framförallt, för att en kommunikativ inställning förutsätter 

ständig reflektion i syfte att tillsammans med inlärarna designa undervisningen och lösa de 

oundvikliga kommunikationsproblem som uppkommer under processen
5
.  

 

Läraren får inte längre en utbildningsplan där innehåll, form och utbildningsmål är väl 

beskrivna i förväg, utan hon måste beakta de olika faktorer som gör att en klass, en grupp, 

en individ lyckas eller misslyckas i utvidgningen av en allsidig kommunikativ kompetens. 

Med andra ord, främmande språkundervisning kräver analys och reflektion över inlärarnas 

process av läraren, d v s ett vetenskapligt förhållningssätt till yrket.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Se Bror Andereds artikel ”Europarådets Framework – en inspirationskälla för de nya kursplanerna” i Ferm 

& Malmberg (red.) (2001) för mer information. 
5
 Se angående lärarens roll i inlärningsprocessen av ett främmande språk avsnittet 6.3 i CEFR, Vad kan olika 

användare av referensramen göra för att underlätta språkinlärning? (Skolverket, 2007). 
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5.2 Tidigare forskning - Kontrastiv analys och Felanalys 
 

Kommunikativa mål i undervisningen förutsätter en utvärdering och en behandling av de 

kommunikationsproblem som kommer i vägen för dessa. I detta avsnitt skall några av de 

redskap som inom ramen för den kontrastiva lingvistiken utvecklats i syfte att effektivisera 

undervisningen i främmande språk översiktligt behandlas. 

 

Från och med Andra världskriget börjar undervisningen i främmande språk utvidgas snabbt 

i USA och Europa. Den stora utvecklingen som inom detta område sker under de tre 

följande decennierna leder till ett ständigt behov att inom teorier om lärande och 

språkvetenskap studera de problem som språkinlärare möter när de lär in ett främmande 

språk. De språkliga fel som studenter gör när de uttrycker sig på målspråket blir ett 

huvudsakligt studieobjekt i syfte att utveckla en väl fungerande metodologi som löser 

problemet.  

 

Den Kontrastiva analysen, huvudsakligen grundlagd i arbetet av C. Fries, utkommen år 

1945 och senare utvecklad av R. Lado år 1957, utgör en första vetenskaplig modell avsatt 

för detta ändamål. Modellen har sin grund i de behavioristiska teorierna, vilka anser att all 

verbal inlärning är en process av formande av vanor och baserar undervisningen på 

binomet stimuli-svar. Språkfel är alltså utifrån ett behavioristiskt perspektiv ett oönskat 

beteende som leder till dåliga vanor. I den kontrastiva analysen förklaras språkfel som ett 

resultat av ingripandet som inlärarens modersmål (interferens eller transfer) gör i 

målspråket. När de lingvistiska strukturerna i båda språk inte sammanfaller, så blir det 

felaktiga formuleringar på målspråket. 

 

Dessa fel i inlärarens produktion ses som negativa interferenser som riskerar att bli 

fossiliserade
6
. Därför gäller en kontrastiv analys av de två språk som är i kontakt för att 

förutse och undvika möjliga problematiska strukturer och utföra en systematisk rättning av 

inlärarnas felaktiga produktion.  

 
The most efficient materials are those that are based upon a scientific description of the 

language to be learned, carefully compared with a parallel description of the native language 

of the learner (Fries, C., 1945: 9) 

 

Ulrika Tornberg har i sin framställning Språkdidaktik (2000) gått igenom de teoretiska 

kopplingarna mellan behaviorismen och den kontrastiva analysen och de pedagogiska 

implikationerna som språkundervisningsfältet får i praktiken inom den s.k. audiolingvala 

metoden. Den kontrastiva analysmodellen sprider sig och används så flitigt under 50-talet 

att den anses vara ”den viktigaste länken mellan lingvistiken och själva 

språkundervisningen” under denna tid (Tornberg, 2000: 35). 

 

På slutet av 60-talet utvecklas Felanalysen som en direkt följd av de kognitiva teorierna 

om lärande och det som har kallats för språkvetenskapens paradigmskifte: Chomskys 

transformationella generativa grammatik och hans dikotomi lingvistisk kompetens kontra 

språkhandling.  

 

 

                                                 
6
 Med fossilisering menas de lingvistiska drag som inte tillhör målspråket och som inläraren omedveten 

håller fast i sitt lingvistiska system.  
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Uppfattningen om en universell och omedveten lingvistisk kompetens ifrågasätter starkt 

behaviorismens grundläggande principer och därmed den kontrastiva analysen som 

tillämpbar modell i analysen av fel. Vi har redan sett att den kontrastiva analysen vilar på 

en deskriptiv studie av språket som organiserat lingvistiskt system som svarar mot textens 

logiska strukturer, medan konceptet av lingvistisk kompetens syftar till att beskriva språket 

ur ett funktionalistiskt perspektiv där det är systemet i bruk som är i fokus. 

 

Felanalysen, till skillnad från den kontrastiva analysmodellen, utgår inte från en jämförelse 

av modersmålets och målspråkets strukturer. Den anser att endast en del av de fel som 

produceras av inläraren går att förklara efter modersmålsingripandet och därför måste 

analysen utgå från inlärarens språkliga produktion med hänsyn till det språkliga 

sammanhanget. Felet förklaras istället som inlärnings- och kommunikationsstrategier som 

inläraren utvecklar under inlärningsprocessen. Här måste man påpeka att även transfer från 

modersmålet ses som en strategi. Detta utgör en gigantisk vändning mot den tidigare 

uppfattningen, eftersom felet nu blir något oundvikligt, universellt ur ett psykolingvistiskt 

perspektiv och även positivt för inlärningsprocessen. 

 

Coder (1967) är den första som utvecklar modellen med utgångspunkt om idén om en 

idiosynkratisk dialekt, ett karakteristiskt språkbruk som utvecklas av inläraren och som 

varken stämmer överens med målspråket eller modersmålet. Coders ursprungliga modell 

har sammanfattats i följande steg: 

 
1. Identifiering av fel i dess sammanhang. 

2. Klassificering och beskrivande av de samma. 

3. Förklaring av felets ursprung efter dess olika källor och psykolingvistiska mekanismer och 

strategier. 

4. Utvärdering av felets allvarlighet och sökande efter en möjlig behandling  

(Ur Diccionario de términos clave de ELE, 2008 www.cvc.cervantes.es, min egen 

översättning). 

 

 

Santos Gargallo (1993: 82) har, bland flera, framhävt betydelsen av Coders idiosynkrasiska 

dialekt och Felanalysen som länk mellan den kontrastiva analysen och den senare 

utvecklingen av interimspråkstudierna och den kommunikativa inställningen.  

 

Felanalysens vetenskapliga modell har utvecklats mycket som resultat av den tillämpade 

lingvistikens olika discipliners framsteg och inte minst av de krav på pedagogiska och 

didaktiska lösningar som språkundervisningens utvidgning har ställt under de tre sista 

decennierna. De mest kritiska mot den kontrastiva analysen har förkastat denna modell helt 

och hållet för att istället analysera språkfel med enbart hänsyn till inlärnings- och 

kommunikationsstrategier eller pragmatiska principer. En del forskare (Santos Gargallo, I. 

(1993), Lin, T-J. (2003), Johansson, S. (1975), bland andra) anser däremot att kontrastiv 

analys och Felanalys kan komplettera varandra i och med att kombinationen av dessa i 

analysen behandlar språket utifrån det dubbla perspektivet struktur/kommunikation. 

 
 
 

 

 

http://www.cvc.cervantes.es/
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Som det har konstaterats ovan, har den Kontrastiva analysen och Felanalysen en lång 

historia som vetenskapliga modeller. Skriftspråkskorpusbaserade studier inom denna 

disciplin inramas generellt i den tillämpade lingvistikens stora vetenskapliga produktion 

beträffande andraspråksinlärning. Här kommer endast några empiriska studier som 

behandlat kontrasten mellan två språk i kontakt inom formella undervisningssammanhang 

att refereras. 

 

Den redan citerade forskaren, Santos Gargallo, behandlade i en avhandling (1991) den 

skriftliga produktionen av högskolestudenter som läste spanska och hade serbokroatiska 

som modersmål. Resultatet ledde till en pedagogisk-didaktisk modell för användningen av 

felet i klassrummet. 

 

En studie av Carcedo González, A. (1998) i vilken felanalysen fokuserar på lexikala nivån 

av finländska inlärare av spanska betonar felets betydelse i inlärningsprocessen av ett 

främmande språk. Den lexikala transferen från modersmålet eller andra språk som 

inlärarna talar uppvisas i detta arbete som ett byggnadselement i konstruktionen av det 

mållingvistiska systemet.  

 

När det gäller korpusbaserade studier som analyserar spansk muntlig produktion hos 

svensktalande inlärare kan man här uppmärksamma en kontrastiv analys av den fonetisk-

fonologiska komponenten av Moreno, F. & Söhrman, I. (1998). I denna undersökning 

visas specifika drag och svårigheter som svensktalande inlärare uppvisar och en beaktning 

av sådana uppgifter i undervisningen föreslås .  

 

Angående den morfologiska nivån har en nyutkommen studie (Huhtiniemi, S., 2007) 

undersökt utvecklingen av verbmorfologin inom den s.k. spontana inlärningen (icke 

formella inlärningssammanhang). Här är det variationen i lexikon och användningen av 

tempus och modus hos svenska inlärare av spanska efter en vistelseperiod i Spanien det 

som står i fokus.  
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6. Analysresultat 
 
Den genomförda analysen utgår från en morfologisk syntaktisk klassificering av korpusens 

extraherade fel. I följande tabell exponeras en kvantitativ beräkning av de lingvistiska felen 

där klassificeringskriteriet har varit den grammatiska kategorin som påverkas av själva 

felen. Förkortningarna SP4 och SP5 står för uppgifterna som tillhör gruppen spanska steg 4 

respektive spanska steg 5. 

 

 

MORFOLOGISK SYNTAKTISK KLASSIFICERING AV FEL 

 SP4 SP5 

ARTIKLAR 

Bestämd artikel plural Utelämnande  6 7 

Bestämd artikel neutrum Utelämnande  3 10 

 Totalt 9 17 

 

GENUS- OCH NUMERUSKONGRUENS 

Genus Bestämningsord – substantiv 38 23 

 Adjektiv – substantiv 3 22 

 Subjekt – predikatsfyllnad 3 4 

 Totalt  44 49 

Numerus Adjektiv – substantiv 3 2 

 Subjekt – predikatsfyllnad 1 1 

 Totalt  4 3 

 Totalt Genus och Numerus 48 52 

 

KONJUNKTIV  Felaktigt val 7 7 

 Totalt  7 7 

 

KONTRAST IMPERFEKT/PRETERITUM Felaktigt val 41 4 

 Totalt  41 4 

 

LEXIKON Semantisk olämplighet 13 27 

 Lexikal transfer 15 11 

 Lexikalt lån 10 10 
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 Parafras  0 5 

 Totalt 38 53 

 

PREPOSITIONER Utelämnande  10 15 

 Tillsättning 3 2 

 Felaktigt val 23 22 

 Totalt 36 39 

    

PRONOMINA Personliga 11 6 

 Opersonliga former 0 9 

 Totalt  11 15 

 

REFLEXIVA VERB Utelämnande 11 21 

 Tillsättning 4 11 

 Totalt  15 32 

 

SYNTAKTISK TRANSFER Nominalt syntagm 3 0 

 Verbalt syntagm 10 2 

 Prepositionellt syntagm 6 5 

 Totalt  19 7 

 

VERB SER, ESTAR OCH HABER Felaktigt val 27 11 

 Totalt  27 11 

 

VERBETS MORFOLOGI Kongruens subjekt/verb 15 7 

 Morfologisk generalisering 9 7 

 Tillsättning av partikel 9 19 

 Totalt  33 33 

 

I följande avsnitt skall vi, efter varje grammatisk kategori, se närmare på de 

kommunikationsproblem och de kommunikationsstrategier som elevernas språk uppvisar 

samt de faktorer som dessa beror på. 
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6.1 Artiklar (SP4 9 – SP5 17) 
 

När det gäller den här kategorin finner man enbart två återkommande mönster som 

påverkar substantivets bestämda form. Det ena gäller pluralmärket och felet svarar mot en 

mekanism som innefattar en direkt transfer från modersmålet. Svenskan utelämnar 

systematiskt den bestämda artikeln när det i uttrycket gäller generisk substantiv i plural 

form. Här måste påpekas att inlärarnas texter visar att de behärskar den bestämda formen 

på spanska, men i språkliga strukturer där ett generiskt substantiv är inblandat så finns en 

naturlig tendens att tillämpa den svenska regeln. 

 

(1) – tiene un gran pasión por relojes (SP4) 

 

(2) – Preguntas referentes a la existencia y la sexualidad son más importantes (SP5) 

 

Det andra mönstret gäller utelämnandet av den spanska neutrala artikeln lo, vilken används 

i substantiveringen av adjektiv och prepositionella och adverbiala konstruktioner och är ett 

obligat byggnadselement i relativa satser. Ur korpusens uppgifter framgår det att inlärarna 

inte är tillräckligt bekanta med formen för att kunna använda den. Felet påverkar för det 

mesta konstruktionen av den relativa satsen. Transferen utgörs här av en direkt 

översättning av det svenska relativa pronominet till närmaste ord på spanska.  

 

(3) – contaba que haría él (SP4) 

 

(4) – y todos conocen a todos, que hace la historia más interesante (SP5) 

 

 
6.2 Genus- och numeruskongruens (SP4 48 – SP5 52) 
 
De extraherade fel som påverkar numeruskongruensen förekommer inte i tillräckligt 

relevant frekvens för att identifiera ett specifikt problem. Felets form, d v s inkongruensen 

mellan adjektiv och substantiv eller subjekt och predikatsfyllnad, verkar snarare bero på en 

koncentrationsfråga vid skrivandet.  

 

Däremot finner man i genuskongruensen det grammatiska området som uppvisar störst 

mottaglighet för felet. I de tre kongruenskategorierna som visas i tabellen ovan påverkas 

genusmorfologin av en kompensatorisk övergeneralisering av dess regler. Generaliseringen 

kan differentieras enligt följande subkategorier: 

 

I. Allmän morfologisk generalisering (passiv): inläraren tillskriver vissa morfem genus 

enligt en allmän grammatisk regel. Substantiv som slutar på -a och -e identifieras som 

feminina och substantiv som slutar på -o eller konsonant uppfattas som maskulina, vilket 

gör att eleverna tillämpar respektive genusflexion i bestämningsordet och adjektivet. Den 

här kognitiva processen är så stark att även vanliga ord som förekommer i stor utsträckning 

i undervisningssammanhanget påverkas av övergeneraliseringen.  

 

(5) – una problema (SP4) 

 

(6) – el generación (SP4) 
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(7) – un ciudad grande (SP5) 

  

(8) – tuvo una romance (SP5) 

 

II. Produktiv generalisering (aktiv): den här underkategorin kan definieras som en 

kognitiv mekanism där genusgeneraliseringen leder till ersättning av substantivets 

genusmorfem. Även neutrala adjektiv, dvs. utan genusvariation, påverkas av denna 

övergeneralisering. Den kompensatoriska aspekten av kommunikationsstrategin är mycket 

tydligare i dessa fall. Inläraren försöker maskulinisera respektive feminisera ord i vilka hon 

inte kan diskriminera genus.  

 

(9) – es una caráctera tímida (SP5) 

 

(10) – algunos de los secretos eran tan gravos (SP5) 

 

(11) – una encuentra (SP4) 

 

(12) – un grupo terroristo (SP4) 

 

  

6.3 Konjunktiv (SP4 7 – SP5 7) 
 
Konjunktivmodus är utan tvekan det verbala paradigmet som utgör det högsta 

svårighetsområdet för icke romansktalande som lär in spanska som främmande/andraspråk. 

Att denna kategori inte visar ett större antal fel beror i hög grad på att eleverna, på de här 

nivåerna, använder konjunktivformen i väldigt lite utsträckning. Konjunktiv brukar 

introduceras i Spanska steg 4 och under steg 5 börjar man använda formen på ett mer 

explicit sätt. De få extraherade felen visar däremot exempel på två kompensatoriska 

strategier som kan ses som representativa för de här stadierna av språktillägnan: 

 

 

I. Informanterna från SP4 är inte tillräckligt bekanta med konjunktivmodus och överför 

verbala konstruktioner från sitt modersmål till målspråket. Det gäller framförallt ett 

kompensatoriskt bruk av indikativens former (oftast imperfekt, konditionalis och 

perifrastiskt futurum) som eleven känner till och relaterar till den svenska 

tempuskongruensen.  

 

(13) – Querría que era una chica (SP4) 

 

II. Eleven har börjat bekanta sig med konjunktivens former, men befinner sig i ett 

övergeneraliseringsstadium, där olika tempus tillämpas till strukturer som inte kräver dem.  

 

(14) – esto haga que el libro es complicado de entender – (SP5) 

 

(15) – Pienso que el libro sea bueno – (SP5) 
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6.4 Kontrast imperfekt/preteritum (SP4 41 – SP5 4) 
 

Bruket av dåtidsformerna på spanska är ett grammatiskt område som generellt uppvisar 

hög mottaglighet för felet. Detta brukar förklaras i kontrasten som finns mellan spanskans 

verbala dikotomi imperfekt/preteritum och dess motsvarighet till andra språks 

dåtidsformer. När det gäller kontrasten mellan de båda språken, så ligger problemet i 

spanskans sätt att uttrycka aspekt (imperfektiv och perfektiv) genom två olika böjningar. 

En tempus för att beskriva sammanhanget och omständigheterna som gällde vid en 

förfluten tid och en tempus för att berätta vad som då hände. Den här kontrasten mellan det 

perfektiva och det imperfektiva uttrycks på svenska med hjälp av olika lingvistiska 

element, såsom perfektiva resp. imperfektiva varianter av samma verb, tillsättning av 

adverbiala partiklar eller omskrivningar av olika slag.  

 

Ur analysen av inlärarnas bruk av imperfekt och preteritum framgår det att eleverna från 

SP5 redan har tillägnat sig formerna (det finns endast fyra fall där det gäller ett felaktigt val 

av tempus) vid denna tidpunkt av inlärningen. SP4 befinner sig däremot i en 

övergångsperiod. Inlärarna känner till formerna, men har svårt att urskilja den imperfektiva 

resp. perfektiva aspekten. Den kommunikativa lösningen är i detta fall en s.k. 

reduktionsstrategi, där målsystemets strukturer reduceras och därmed förenklas. Eleverna 

väljer antingen en tempus eller den andra och tillämpar formen till alla 

dåtidskonstruktioner. Här kan också en mycket högre tendens att använda imperfekt 

uppmärksammas. 90 % av felen är resultatet av en enträgen användning av denna tempus.  

 

(16) – En la cita, Enrique descubría que era una persona importante (SP4) 

 

(17) - ¿Qué es esto?, pensaba Enrique.  

 

 
6.5 Lexikon (SP4 38 – SP5 53) 
 

När det gäller lexikon har de ortografiska fel som bedömts inte ha relation till inlärarnas 

modersmål inte inkluderats i klassificeringen, eftersom dessa ansetts inte påverka 

överföringen av betydelsen i meningen. Ur analysen extraheras fel som svarar mot fyra 

olika kategorier. Alla dessa kategorier innebär någon form av kompensatorisk strategi som 

inlärarna använder sig av för att uppväga det bristande ordförrådet.  

 

I. Semantiskt olämplighet (SP4 13 – SP5 27) 

 

Till denna kategori hör alla glosor eller kortare uttryck som förekommer utanför dess 

lämpliga kontext av betydelse. Det handlar framförallt om ett problem av ordval. I de flesta 

fall kräver det språkliga sammanhanget en synonym, ett annat ord som semantiskt 

kompletterar uttrycket eller ett ord från samma lexikala familj men med en mera specifik 

betydelse. Även ord som har rätt betydelse förekommer. Felet i dessa fall utgörs av att 

ordet tillhör en olämplig grammatisk kategori.  

 

(18) – (ninguna persona debe) estar soltera en días especiales como Nochebuena (SP4) 

 

(19) – pero todo junto, me gusta el libro mucho (SP4) 
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(20) – un tema que (ha) teñido el fondo de la historia (SP5) 

 

(21) – solo puede ver su talento y contento (SP5) 

 

(22) – al fin, no podemos contestar la pregunta (SP5) 

 

Att gruppen SP5 uppvisar dubbelt så många fel inom denna kategori bör inte uppfattas som 

en skillnad i de olika stegen. Eftersom diskursnivån på detta steg är betydligt högre än på 

steg 4, så producerar eleverna en betydligt mer omfattande text vid provtillfället, vilket gör 

att antalet fel valda ord naturligtvis också ökar.  

 

II. Lexikal transfer (SP4 15 – SP5 11) 

 

Under lexikal transfer har alla ord eller kortare uttryck som inläraren bokstavligen 

översätter från sitt modersmål eller ett andraspråk hon har i sitt lingvistiska bagage och 

som leder till inkorrekta betydelser eller obegripligheter inkluderats. I vissa fall där det 

gäller enskilda ord kan det vara svårt att skilja mellan enkel semantisk olämplighet och 

transfermekanism. Kriteriet som har tillämpats är att styrkan i de mentala mekanismer som 

leder till överföring av ord väger mer än ett enkelt felaktigt ordval. En differentiering 

mellan lexikal transfer och transfer av syntaktiska strukturer har även gjorts, eftersom den 

sistnämndas komplexitet och variation förtjänar att bli behandlad under en egen kategori 

(se Syntaktisk transfer nedan).  

 

(23) – en la próxima noche, Louis murió (SP4) 

 

(24) – (él) seguía siendo curioso (seguía teniendo curiosidad) (SP4) 

 

(25) – Andrea cree que está cayendo con amor con él (SP5) 

 

(26) – No obstante, Andrea quita esto como una mujer que crecía y se desarrollaba  

                (SP5) 

 

 

III. Lexikalt lån (SP4 10 – SP5 10) 

 

Vad gäller lingvistiska lånord kan man sammanställa korpusens felaktiga glosor i följande 

fyra kategorier: 

 

1. Morfologisk transfer: det handlar om målspråkliga ord där betydelsen stämmer överens 

med ord från inlärarens befintliga språk, men vars grafiska representation gör det endast 

delvis. I dessa fall sker en liten ortografisk modifiering av det målspråkliga ordet enligt 

modersmålets morfologiska mönster.  

 

(27) – un intrese enorme (SP4) 

 

(28) – no es un lugar optimal (SP5) 
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2. Anpassat inlån: här kan man se en motsats till mekanismen ovan. Inläraren lånar in ett 

ord från sitt modersmål eller sitt andraspråk och anpassar det ortografiskt enligt 

målspråkets morfologi.  

 

(29) Louis placería la bomba allí (SP4) 

 

(30) Todas las cosas developan cuando Franco… (SP5) 

 

3. Oanpassat inlån (barbarism): här handlar det om utländskt inlån utan ortografisk 

anpassning som förekommer med viss frekvens. 

 
(31) pensaba que es una broma o un blind date (SP4) 

 

4. Semantiskt lån (falska vänner): den här typen av fel kan också omfattas av kategorin 

semantisk olämplighet (se ovan, avsnitt 6.5.I). Här finner man en grafisk motsvarighet 

mellan målspråkets och modersmålets eller andraspråkets ord. Problemet ligger i att orden 

har olika betydelser i respektive språk. 

 

(32) – me gustan los caracteres (del libro) (SP4) 

 

(33) – Allí viven sus relativos (SP5) 

 

 

IV. Parafras (SP4 0 – SP5 – 5) 

 

Hit hör de förklarande omskrivningarna som man använder sig av när det saknas ord som 

explicit illustrerar det man vill uttrycka. De här strukturerna förklaras ur ett kommunikativt 

perspektiv som en strategisk användning av de lingvistiska redskapen som inläraren 

disponerar. 

 

(34) – Esto es el tiempo después la dictadura que se refleja en forma de la vida de                              

Andrea (SP5) 

 
 
6.6 Prepositioner (SP4 36 – SP5 39) 
 
Den kvantitativa summeringen av fel visar att prepositionen, ur en rigorös grammatisk 

synpunkt, är en lingvistisk kategori med hög mottaglighet för felet. Dock måste poängteras 

att när man analyserar dessa fel i sitt språkliga sammanhang, visar det sig att det inte är 

prepositionen i sig som utgör ett problematiskt område. Felet påverkar prepositionen, men 

det är i de flesta fall ett resultat av olika mekanismer av morfologisk-syntaktisk transfer 

som inlärarna utvecklat i sitt lingvistiska system. Dessa mekanismer leder oundvikligen till 

utelämnande, tillsättning eller felaktigt val av prepositionen.  

 

När det gäller utelämnandet av prepositionen finner man i båda gruppers texter två typer av 

fel som beror på samma mekanism. Det första är knutet till svårigheten att integrera den 

spanska ackusativobjektsstrukturen, vilken byggs med prepositionen a när direktobjektet är 

person. Ur texterna konstateras även att de flesta inlärarna känner till regeln, i och med att  
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de uppvisar satser där strukturen är korrekt byggd. Dock är modersmålingripandet så starkt 

att direktobjektet tenderar att byggas utan prepositionen a. 

 

(35) (ellos) no apreciaban sus padres (SP4) 

 

(36) (él) intenta ayudar Gloria (SP5) 

 

Det andra problemet förklaras också i kontrasten mellan de två språken. Det finns på 

spanska flera sammansatta prepositionella konstruktioner som bildas med en 

huvudpreposition plus en prepositionell partikel. Den svenska motsvarigheten till dessa 

strukturer är en enda preposition, vilken gör att eleverna översätter den utan att inkludera 

den spanska partikeln. 

 

(37) Unos días después Nochebuena (SP4) 

 

(38) dentro las almas (SP5) 

 

Vad gäller tillsättning av den samma finns det inte ett stort antal fel, men det är ändå 

intressant att kommentera dem i och med att orsaken är den motsatta mekanismen till 

utelämnandet. Här är det svenska partikelverb det som leder till tillsättning. Inlärarna 

översätter verbets partikel till närmaste prepositionen på spanska.    

 

(39) Si Enrique no hubiera decidido para plantar la bomba (SP4) 

 

(40) otra persona Andrea conoce a (SP5) 

 

Felaktigt val beror i stor utsträckning på en uppenbar transfer av modersmålets 

prepositionella syntagm till målspråket. Eleven visualiserar fasta strukturer som är bundna 

till en specifik preposition på svenska och översätter de bokstavligt till målspråket. 

 

(41) tiene un interés enorme de los relojes (SP4) 

 

(42) es un libro escrito de Carmen Laforet (SP5) 

 

 

6.7 Pronomina (SP4 11 – SP5 13) 
 

De extraherade felen inom denna kategori uppvisar olika problem med personliga och 

opersonliga former av pronominet som kan relateras till gruppernas olika stadier i 

språktillägnansprocessen.  När det gäller SP4 är det objektpronominet det som utgör ett 

kommunikationsproblem. Felets natur svarar inte till någon särskild transfermekanism. 

Inlärarna använder systematiskt pronominets subjektsform i ackusativobjektsfunktion, 

vilket tyder på att de inte är tillräckigt bekanta med formen. Man kan även prata om en 

reduktionsstrategi. Eleverna har inte de nödvändiga språkliga redskapen för att konstruera 

persondirektobjektet och gör en förenkling genom att ge subjektpronominet den 

funktionen.  

 

(43) porque los hijos él no visitaban mucho (SP4) 
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En korrekt användning av de personliga formerna i SP5:s analyserade texter är uppenbar. 

Därför har de extraherade felen, som handlar om fel placering av objektpronominet i 

satsen, bedömts bero på koncentrationsfaktorn vid uppsatsskrivandet. Däremot finns viss 

relevant frekvens av fel som rör den opersonliga formen. Två tredjedelar av eleverna 

bygger opersonliga satser med rätt verbböjning (tredje person singular), men utelämnar det 

opersonliga pronominet se. Detta är särskilt intressant ur ett kontrastiv perspektiv, eftersom 

det som skiljer sig i konstruktionen från svenskan är just böjningen och inte användningen 

av ett opersonligt pronomen i sig (man = se). Orsaken till utelämnandet skulle kunna vara 

att eleverna bara associerar tredjepersonen till opersonliga konstruktioner och generaliserar 

regeln som talar om att verbböjningen ger tillräcklig information om subjektet i satsen.  

 

(44) Cuando tiene 18 años, la vida no es fácil.  

 

 

6.8 Reflexiva verb (SP4 15 – SP5 32) 
 
Den här grammatiska kategorin uppvisar framförallt problem att identifiera den reflexiva 

varianten av verb som också har en icke pronominal form. Utelämnandet av det reflexiva 

pronominet blir alltså det vanligaste felet, vilket leder till semantisk olämplighet (se ovan), 

eftersom den transitiva formen har en annan betydelse än den som eleverna vill överföra. 

Utelämnandet gäller i de flesta fall reflexiva spanska verb som på svenska är antingen 

transitiva eller passiva. I de fall där målspråkets reflexiva form inte sammanfaller med 

svenskans, kan den direkta transferen ses som orsak till felet. När det gäller SP4:s texter, 

måste dock beaktas att vid det här steget i inlärningsprocessen har eleverna ännu inte 

utvecklat ett tillräckligt omfattande lexikon för att diskriminera olika användningar av en 

och samma verb.   

 

(45) (ella) va a encontrar él (SP4) 

 

(46) Andrea transforma de una chica inocente a una mujer adulta (SP5) 

 

När det gäller tillättning, så svarar alla fall mot en omvänd mekanism till utelämnandet, 

vilken också leder till semantisk olämplighet. Inlärarna känner endast till verbets reflexiva 

variant och generaliserar, d v s tillämpar regeln för reflexiva pronomina i predikativa 

satser. 

 

(47) Los jóvenes no se aprecian sus viejos (SP4) 

 

(48) La historia se transcurre en Barcelona (SP5) 

 
 
6.9 Syntaktisk transfer (SP4 19 – SP5 7) 
 
Till den här kategorin hör alla syntaktiska konstruktioner som påverkar den spanska 

meningsbyggnaden. Dessa fel är alltid ett resultat av en direkt översättning från 

modersmåls- eller andraspråksstrukturer och svarar mot kompensatoriska strategier i och 

med att inlärarna använder sig av sina befintliga kunskaper i andra språk för att 

kommunicera på målspråket.  
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Transferen av syntaktiska strukturer uppvisar stor variation och kan förstås påverka olika 

grammatiska kategorier. I strävan att göra en allmän klassificering har valts i detta arbete 

valt att gruppera dessa strukturer efter det syntagm i satsen som blir påverkat. Ur analysen 

framgår det att SP4 har en mycket högre tendens att ta till fasta syntaktiska strukturer från 

sitt modersmål i uppbyggandet av satsen. 

 
(49) – En la novela podemos ver como su vida es y que relación el tiene con sus hijos 

y  amigos (verbalt syntagm) (SP4)  

 

(50) – … y cosas que un asesino podía pensar sobre (prepositionellt syntagm) (SP4) 

 

(51) - … a ser una chica que muchas pueden identificarse con (prepositionellt 

syntagm) (SP5) 

 

Den här typen av transfer visar att inläraren, trots att hon förfogar över byggnadselement 

för att konstruera satsstrukturer av viss komplexitet, så har hon inte än integrerat 

nödvändiga syntaktiska drag som målspråket präglas av. Ur ett kognitivt och 

psykolingvistiskt perspektiv på lärande kan man säga att inläraren tar målsystemets 

lingvistiska element som är tillängliga vid ett visst inlärningsstadium och gör hypoteser 

baserade på hennes universella syntaktiska uppfattning. Detta kan leda till agrammatiska 

strukturer i den målspråkliga produktionen som ändå är helt logiska för inläraren. Ur ett 

perspektiv på språk som kommunikationsredskap är den kompensatoriska aspekten i dessa 

strukturer uppenbar, eftersom inläraren, medveten eller omedveten, använder sig av sina 

befintliga kunskaper i andra språk för att kommunicera genom målsystemet. 

 

 

6.10 Verb Ser, Estar och haber (SP4 27 – SP5 11) 
 

Dikotomin ser/estar
7
 är ett verbparadigm som inte finns i germanska språk och det utgör 

utan tvekan en av de stora svårigheterna som inlärare av spanska som 

främmande/andraspråk möter i inlärningsprocessen. Här måste man påpeka det faktum att 

även inlärare som har nått en avancerad språknivå kan uppvisa fel inom den här kategorin. 

 

Alla extraherade fel som rör ser och estar hör ihop med svårigheten att urskilja dessa verbs 

olika värden, värdena av existens eller permanenta egenskaper (ser) respektive värdena av 

fysisk befintlighet eller tillfälligt fysiskt eller psykiskt tillstånd (estar). Båda grupper, även 

om det gäller olika omfattningar, uppvisar samma problem att identifiera verbens olika 

semantiska dimensioner. Det kan noteras att SP4 har en tendens att bara använda verbet 

ser, vilket tyder på både generalisering av regler och reduktion av systemets strukturer. 

 

(52) Enrique fue muy triste (SP4) 

 

(53) – La familia estaba introvertida (SP5) 

 

Vissa felaktiga val av verbet ser är ett resultat av en direkt transfer från modersmålet. På 

svenska kan man uttrycka materiell befintlighet och kvantitet med verbet att vara.  

                                                 
7
 På spanska motsvaras verbet att vara av verben ser och estar, vilka används för att b la uttrycka egenskaper 

respektive befintlighet.  
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Eleverna känner till det spanska verbet för att uttrycka detta, haber (att finnas), men det 

finns ändå en tendens att använda modersmålsstrukturen. 

 

(54) allí estaba un reloj muy interesante (SP4) 

 

 

6.11 Verbets morfologi (SP4 33 – SP5 33) 
 

Inom denna kategori har alla fel som påverkar verbets morfologi inkluderats. Kriteriet för 

klassificeringen har beaktat verbets syntaktiska relationer med de andra elementen i satsen 

för att på så sätt kunna fokusera på möjliga kommunikationsstrategier i analysen. Tre 

felkategorier förekommer i relevant frekvens. Dessa svarar mot mer eller mindre direkta 

transfermekanismer, reduktionsstrategier eller generalisering av morfologiska element. 

 

När det gäller person- eller numerusinkongruens mellan subjekt och verb har alla fel i SP5 

och en del i SP4 bedömts bero enbart på koncentration. Andra fel i SP4 visar däremot ett 

konkret mönster. Det handlar i detta fall om viss frekvens av passiva verbkonstruktioner 

som uppenbarligen överförs från den svenska regeln. Eleverna böjer verbet i rätt person, 

men lägger till ett s, vilket inte hör till det spanska verbets morfologi.   

 

(55) – después de la séptima campanada el reloj dinamitas 

 

Den morfologiska generaliseringen påverkar samma verbformer i båda grupper. Problemet 

ligger i de oregelbundenheter som gäller för vissa verb i konditionalis- och participform. 

Eleverna känner inte till oregelbundenheten och tillämpar den regelbundna ändelsen.  

 

(55) – ¿y quién querería eso? (SP4) 

 

(56) – ha volvido (SP5) 

 

Den tredje typen av fel är en mycket vanlig tillsättning av modersmålets verbpartikel, som 

inlärarna har översuttit till närmaste preposition på spanska. Felet skulle kunna tillhöra 

kategorin prepositioner, men eftersom det alltid förekommer i samband med verbala 

konstruktioner där verbets grundform blir påverkad, så har det i detta arbete ansetts vara 

lämpligare med en behandling under verbets morfologi.  

 

Både SP4 och SP5 uppvisar en systematisk tillsättning av prepositionen que eller a i 

sammansatta verbstrukturer (ej perifras) där huvudverbet är transitivt och det sekundära 

har komplementfunktion (vanligast direkt objekt).  

 

(57) – y decidió que ayudar (SP4) 

 

(58) – intenta a ayudar (SP5) 

 

Det här fenomenet i elevernas produktion är ur ett grammatiskt perspektiv mycket märkligt 

och utgör för tolkaren ett problem när det gäller att avgöra vart felet kommer ifrån. 

Strukturen är obestridligt associerat med den svenska infinitivpartikeln, vilket får oss att 

göra en första tolkning av felet som resultat av direkt transfer. Dock måste beaktas 
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faktumet att det på svenska inte tillämpas någon partikel i konstruktioner av denna typ. 

Därför kan felets ursprung tolkas som en ännu mer komplex transfermekanism. Den 

kognitiva processen i detta fall kan vara en generalisering av modersmålets grammatiska 

regler som överförs till målspråket, vilket leder till en falsk relation mellan de två 

lingvistiska systemen.  

 

 

7. Diskussion 
 

I syfte att identifiera kommunikationsproblem och kommunikationsstrategier hos den 

målspråkliga produktionen av de undersökta grupperna, har i detta arbete en morfologisk-

syntaktisk klassificering av återkommande språkfel gjorts. Därifrån har ursprunget till 

dessa fel analyserats med hänsyn till följande faktorer: 

 

 elevernas språkliga nivå ur ett helhetsperspektiv vid det gällande stadiet av 

inlärningsprocessen, 

 

 den grammatiska kontrasten mellan båda språk i kontakt,  

 

 de kognitiva och psykolingvistiska mekanismer som är iblandade i den 

målspråkliga produktionen. 

 

 

Ur korpusanalysens resultat framgår både gemensamma och specifika 

kommunikationsproblem i gruppernas undersökta målspråkliga produktion. De flesta 

grammatiska kategorierna är representerade i båda grupper, vilket man skulle kunna se 

som problematiska områden som är specifika för svensktalande inlärare. Även de 

kategorier som endast är representativa för en grupp, såsom kontrasten 

imperfekt/preteritum för SP4 eller utelämnandet av den neutrala artikeln för SP5, kan ses 

som allmänt gällande, eftersom dessa kan sägas höra till olika stadier av 

inlärningsprocessen och vi vet av tidigare forskning att inlärarna ständigt omstrukturerar 

sitt språk. 

 

Resultatet av analysen uppvisar också belysande uppgifter om de kognitiva och strategiska 

mekanismer som inlärarna, vid ett visst stadium av inlärningsprocessen, har utvecklat 

under byggandet av sitt interimlingvistiska system. Vi har kunnat konstatera att 

transfermekanismerna, övergeneraliseringen av grammatiska regler och andra strategier av 

kompensatorisk slag, såsom reduktion, fungerar på samma nivå i båda grupperna vare sig 

det gäller gemensamma eller specifika kommunikationsproblem. Detta resultat förstärker 

alltså Felanalysens psykolingvistiska och kognitiva förklaringar till de språkliga felen. 

 

Ur ett kommunikationsperspektiv så framgår det tydligt att detta system har en hög grad av 

effektivitet. Elevernas språk är naturligtvis grammatiskt och lexikaliskt begränsat, men 

dessa begränsningar löses eller kompenseras i kommunikationen genom mer eller mindre 

medvetna strategier. Dessa strategier, i linje med konceptet lingvistisk kompetens och 

tidigare forskning, kan sägas vara universella, dvs. nedärvda hos inläraren och 

oundvikligen integrerade i inlärningsprocessen av ett främmande språk.  
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8. Pedagogiska implikationer 
 

Ur resultatet får vi ytterligare en detaljerad beskrivning av språkliga svårighetsområden 

som kan sägas vara generella för inlärningen av spanska som främmande språk och 

samtidigt aktuella för just de undersökta grupperna. Följaktligen har vi tillgång till ett 

potentiellt underlag för att anpassa det grammatiska innehållet efter elevernas behov, inte 

minst för att utveckla didaktiskt material orienterat till lösningen av de 

kommunikationsproblem som framgår.  

 

Den pedagogiska följden till detta arbete leder oundvikligen till någon form av behandling 

av korpusens väsentligaste fel ur en grammatisk synpunkt. För detta ändamål anser 

författaren vara väldigt viktigt att beakta faktorn språklig medvetenhet. För den didaktiska 

exploateringen av korpusens extraherade fel föreslås följande sekvens: 

 

1. Fastställning av den grammatiska kategorin som ska förstärkas. 

 

2. Arbete med strukturen genom induktiva övningar där grammatiken behandlas som 

en process.  

 

3. Exponering av korpusens extraherade fel som berör den grammatiska kategorin 

som ska förstärkas.  

 

4. Eleverna genomför gruppvis en deduktiv analys av felen, rättar formuleringarna 

och förhandlar om en förklaring till felets orsak. 

 

Att få inläraren att medvetengöra sin inlärningsprocess med utgångspunkt i sin egen 

språkliga produktion innebär ett accepterande av felet som en naturlig och även positiv del 

av inlärningsprocessen av ett främmande språk.  

 

 
9.  Förslag till vidare forskning 
 

Felanalysen utgör utan tvekan ett lämpligt underlag för att planera den grammatiska 

undervisningen med de undersökta grupperna och även med andra elever, eftersom en stor 

del av de analyserade felen tycks höra till drag som svensktalande inlärare av spanska som 

främmande språk utvecklar. Men som det har påpekats tidigare under metodavsnittet, är 

antalet inlärare som ingår i denna undersökning inte tillräckligt omfattande för att kunna 

dra mer giltiga slutsatser. I detta avseende vore en mer deskriptiv studie som omfattar 

betydligt fler informanter och som inkluderar en kontrollgrupp nödvändig. Att använda 

metoden i en longitudinell studie där elevernas språk analyseras vid konkreta tidpunkter 

skulle också leda till en mer konkret relatering av kommunikationsproblem och 

kommunikationsstrategier till inlärningsprocessens stadier. Även andra faktorer, såsom 

inlärarnas metalingvistiska kunskaper i sin modersmålsgrammatik och dessas betydelse för 

tillägnandet av andraspråket skulle kunna vara ett studieobjekt. Denna studie skulle även 

kunna användas för att kontrastera resultat av tidigare och vidare forskning om 

interimspråket hos svensk- eller andra språktalande som lär in spanska som främmande 

språk. 
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11. Bilagor 
Information om undersökning av kommunikationsproblem och 
kommunikationsstrategier hos gymnasieelever som läser spanska som 
främmande språk 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med denna undersökning är att analysera och få en förståelse för två centrala aspekter 
av främmande språkinlärning: 

 Den ena aspekten utgörs av de kommunikationsproblem som elever som läser spanska 
som främmande språk kan möta när de skriftligt eller muntligt kommunicerar på 
språket. 

 Den andra aspekten utgörs av de strategier som elever, i strävan att kommunicera på 
ett främmande språk, utvecklar.  

 
Ytterligare ett syfte är att identifiera språkets svårighetsområden (t ex grammatiska svårigheter) 
som kan vara specifika för svensktalande elever och därmed få ett underlag för att anpassa 
undervisningen efter dessa.  
 
I undersökningen ingår en elevgrupp som läser spanska steg 4 och en elevgrupp går i steg 5. 
Anledningen till att just din grupp ombeds att delta i undersökningen är att i den planerade 
undervisningen för den kurs du läser ingår muntliga och skriftliga moment som är mottagliga 
för vårt studium.  
 
Ditt deltagande innebär inte något som avviker från språkaktivitet för kursens planerade 
undervisning: 
 
a) Vi får tillgång till en av de texter som ni kommer att skriva inom ramen för kursens 
planerade undervisning. 
 
b) Vi får spela in en samtalssituation som kommer att ske inom ramen för kursens planerade 
undervisning.  
 
I undersökningen ingår inga personliga uppgifter till deltagarna och allt insamlat material 
kommer att behandlas anonymt och hanteras endast av undersökaren. Inget material kommer 
att sparas efter att undersökningen har genomförts och presenterats i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. Om du inte vill delta i undersökningen kontakta nedanstående ansvariga.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Stockholm, 2009-03-14. 
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