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Vi skall här orientera om e tt av de proble mområden vi 
för nÄrvarande arbetar me d i SSM-projektet. l) Undersök
ningen bygger v idare på de n felundersökning och de typolo
giska stucier som hittills utförts inom projektet. Här är av
sikten att ge en första presentation av unde rsökningsområdet. 

Rubrike n  anaf9l:l'§'!HLru:QQ�se!: sammanfat tar så dana gram
matis ka processer som utnyttjas när man syftar tillbaka i en 

l) Rapporte n bygger på ett föredrag som vi höll vid Nlonde 
.§.ammEnkoID.§.te n  fQ!:-.§.yensk�n,§,_Q§.2krivnlng i Göte borg i 

oktober 1975. Den ingår _i lätt modifierad form i samman

ko mstens "Förhandlingar" i Nysvenska studier, 55-56: 

213-226, 1976. 
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te xt. De företeelser som vi här koncentrerar oss på är �fQ= 
.!l sk t br uk_,�J!.-1!�.tä mghe .t�!:L!ll t ikl�w 12I:Q11QID i n� l i s �r ing s am t 
r edu�r.lngaL�.!!mordlli!de ....§.�.t§.�. 

En kort invandrartext kan få illustr era några anafor is ka 
pr oces ser i sve ns kan och de proble m svenske lever kan finna däri. 

Texten är en klassrumsuppsats skriven av en vuxen japansk e le v  
i s.venska. Den tecknade serien i f.iggr.-1 utgjorde unde rlage t; 
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�ppgiften bestod i att återberätta med egna ord. Japanskan är 
ett i sammanhanget intressant källspråk att jämföra med, ef
t ersom den 

l) inte anger någon grammatisk distinktion i bestämdhet, 
numerus eller genus; 

2) fritt utelämnar subjekt och objekt som kan identifie
ras ur sammanhanget och som inte uppbär emfas; tredje 
personens personliga pronomen saknas och pronomen an
vä.nds överhuvud taget sparsamt; 

3) saknar en genomgå ende motsvarighet till svenskans 
samordning av finita satser med QQh. 

Japanskan är alltså nl:irmast en sorts strukturell motpol till 
svenskan i fråga om de studerade fenomenen. (Källor för 
japanska: Bleiler 1963 och Kuno 1973). 

Hä.r är först elily�nLlext. Han läste vid tillfället 
svenska vid IES, St ockholms universitet. Stadiet var början av 

"svenska 3", d v s efter 180 lektionstimmar. De ställen vi har 
strukit under s kall vi strax kommentera. 

l De_l��-ID��n står i kö för att köpa biobiljetter. En 
2 kassörska komme r och öppnar dörren för att sälja biljetter. 

3 Hon glömte nxckel. Qärfö�kynd� inte öppna biokassa. Hon 
4 längta�_efte� förskiktig i väskan men det finns int e. 

? Hon förvå�_öv�� och glist� också . En man som ska öppna 
6 dörren. Han-2kakar på dö��shgnQ. Men det är låst. De tänker 
7 på vad de ska göra. De kommer upp god ide och bestäm�er sig. 
8 De pekar på kassarutan. Det är inte så trångt krypa igenom 

9 rutan för henne . Han s atte hatt på golvet. SeQgn_QQU!! krypa 
10 igenom kassarutan. De��ste�n!! t ittar på annan sätt. Men hon 
11 ramlar ner i Q1Qka�!!. QLgRSt�� skrattar åt henne. Men i 
12 alla fall de_gäsl�� kan köpå Q1ob111etter. 

En kQ�kt�Qh-1diQm!!lisk_�y�n�k���ion skulle kunna se 
ut på följande sätt. 

TrLmän står i kö för att köpa biobiljetter. En kassörska 
kommer för att sälja biljetter och försöker öppna dörren 
till kassaburen. Hon har glömt nIQkeln och kan_Qärfö� inte 
öppna dörren. Hon let�_�ft��den noga i väskan, men den 
finns inte där. Hon är förtv1vl!!Q och kunde� också. En 
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man vill fBrsBka Bppna dörren Qch skak!! på g�rrhandtaget. 
Men det ä.r lås t. De tänker på vad de skall gBra. Så kommer 
de på en god ide och bestämmer sig. De pekar på kassaru
tan. Det är inte s å  trångt för henne att krypa igenom 
rutan. H2n sätter hatten på golvet QQh börjar�ed�n 
krypa igenom rutan. KUnQern� tittar åt ett annat håll, 
men när hon rarrJ..ar ner i kassabuI.!!n, skrattar de å t  henne. 
Till sist kan de i alla fall kBpa s ina biQQiljetteIL 

Ett jämförande studium ger oss en liten provkarta Bver 
tillbakasyftningens uttrycks medel i svenskan. Låt oss utgå 
från felställena i elevtexten. 

BESTÄMDHET 

Rad l De ye mann.ru:! 

Introduktion av en ny referent som inte kan förutsättas "bekant" 
fBr läsaren/lyssnaren kräver att man väljer obestämd form. (Här 
kan det emellertid också vara tänkt som deiktisk referens till 
bilden; eleven kan ha utgått från att bilden är bekant för lä-
saren. ) 

Rad 3 nyckel 
5 gjisj;er 
6 dörrsharui 

9 hat,! 
Il biok�� 
1 2 biobilj,gtter 

Tillbakasyftning på en referent som introducerats tidigare i 
texten, eller som kan anses implicerad genom den föregående 
texten, kräver att man väljer bes tämd form. N!Qkeln är impli
cerad i kontexten innan, där det är tal om att Bppna dörren; 
motsvarande gäller dQrrhandta�, och även hatten är implicit 
bes tämd. Gästern� (kunder�) kan identifieras med de tidigare 
nämnda männen, och biokassan (k������) är direkt nämnd. De 
biobilj�tter som skall köpas kan (optionelIt) behandlas som 
bestämda, vilket gärna kan uttryckas med possessivattribut. 

Rad 10 �ästerna (=Kund��) 

Nominalfrasen behandlas helt korrekt som bestämd, i motsats 
till fallet �steI. på rad 5, men sättet att uttrycka detta 
(artikelbruket) är misslyckat. 
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FRONOMINALISERING 

R�d 11-12 De gästern� • • •  de_gäst�na 

Ersättning av en nominalfras med ett pronomen kan tj�na som ett 
(mer eller m indre obligatoriskt) m edel att binda samman texten 
vid anaforisk referens; i synnerhet när, som h�r, korrelatet 
är nära i texten och lätt att sp�ra. 

R ad 4 l ä. ng.t.ru:�f t e r. ( = l e t ar.L. e f 19LQ..§llL.) 
5 förvån�LÖVtl ( = är_för1Yly1"aQ._L.övtl�et1!!L.) 

Objektspronomen är obligatoriskt om preposition sätts ut. 

Rad 4 de.t. 

9 Han 

Va! av pronomen vid anaforisk referens: genusdistinktionen. 

Rad 3 där.för. kunde ( = och K@�!irför; QQ!LQ.ärför _kan_hon) 

9 .§.gQ.!!!!_QQr..1r! ( =.9.f Q� bgr j ar �Q�; .Q.Q.tL'§�§.�!LE.2!�L ho n) 

Subjektpronomenet är obligatoriskt vid initialplacerat adverbial. 
(Ett platshållarproblem; se nedan) 

SAMORDNING MED REDUKTION 

R ad 3 d R rf ö LKyn d e (= QJ;:!LK an_Q.!irfQr. ) 
6 Han gK!!kar. ( = och_sk�kar) 

9 .§.g d a ll-Q 1:1 r l!! ( = QQ!:L b ö r.l�r_.§. e d!!!! ) 

Samordning och red uktion av identiska led är ett medel att ana
foriskt binda ihop texten. 

De anaforiska processer som uppträder i svenskan har na
turligtvis ganska skiftande motsvarigheter i olika språk, och 
man har skäl att vqnta sig att invandrares problem i svenskan 
varierar på ett sätt som har ett mer eller mindre starkt sam
band med de olika modersmå len. Vå r undersökning innebär alltså 
ett selektivt studium av dessa frågor. 

Som ett exempel på vad den språ ktypologiska undersök
ningen kan ge ska vi i det följande ge några exempel på hur 
svenskan kan skilja sig från andra språ k inom ett av de områden 
som vi här tagit upp, nämligen QJ:QnQmln!!lisgrlng. Rent allmänt 
kan konstateras att svenskan k�nnetecknas av en jämförelsevis 
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mycket rik användning av pronomen. Nå gra skäl till detta kommer 
att framgå av de följande avsnitten. 

Platshå llartvånget 

I många språ k kan som bekant personliga pronomen ofta 
utelämnas då de fungerar som subjekt. Det är möjligt i flera 
av de stora invandrarspråken såsom finska, ungerska, polska, 
serbokroatiska, spanska, arabiska m fl. I vissa språ k kan både 
subjekts- och objektspronomen utelämnas då de är kontextuellt 
härledbara, t ex i japanska och turkiska. Från det senare språ
ket är följande exempel h8mtat: 

(l) jag köpte boken igå r ki tabl dti.n 
bok-ACK igår 

aldlm 
köp-PRET-jag (al-dl-m) 

jag har inte läst den ännu daha 
ännu 

okumadim 
läs-NEG-PRET-jag 
(oku-ma-dl-m) (K8l1a: Lewis 1967, 68) 

Ett skäl i synnerhet till att subjektspronomen är obliga
toriska i svenskan är vad vi i en tidigare studie kallat gl�ts
h!11�r1y�n�. Eftersom viktiga distinktioner såsom skillnaden 
mellan subjekt/objekt, påstående/direkt fråga och huvudsats/ 
bisats i svenskan i stor utsträckning signaleras genom ordfölj
den måste vissa positioner obligatoriskt besättas i satsen. 
Främst gäller detta subjektet och det finita verbet. Vid sidan 
av subjektspronomen kan man i vissa språk ocks å utelämna ko
pulan var� i vissa kontexter. Helt utan motsvarighet är ofta 
det formella s ubjektet qe1. Följande enkla exempel får il
lustrera hur distinktionen på stående/frå ga påverkas i svenskan 
om dessa element utelämnas: 

Påstående Fråga Påstående el fråga? 

H an s pringer. Springer han? Springer 
Det snöar. Snöar det? Snöar 

Olle är glad. Är Olle glad? Olle glad 

Som i den sista spalten kan det se ut i många invandrarspråk. 
Utsättandet av sådana element erbjuder också stora problem för 
m8nga invandrarelever. Platshållartvånget beskrivs utförligare 
i en tidigare rapport, Hammarberg-Viberg (1975). 
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Genusdifferentieringen 

Svenskan känneteckn�s också av en jämförelsevis rik upp
sättning av genus i 3: e person singular �v personliga prono
men: han/honlden/det. Det är mycket l�tt att i tillgängliga be
skrivningar �v olika språk slå upp avsnittet personliga prono
men och pricka av vilka genusdist inkt ioner som finns. Betyd
ligt svår�re �r det att ta reda på vilken roll dessa skillna
der spelar för de anaforiska processerna. Vilka medel utnytt
jar ett språk för att utpeka korrelatet i de fall, där ett pro
nomen inte tillrÄckligt klart anger detta? Turkiskan hör till 
de sprRk som inte gör nBgon skillnad mellan olika genus i per
sonliga pronomen. Det finns endast ett pronomen i 3: e person: 
Q (singular) - onl� (plural). Detta är identiskt med ett av de 
demonstrativa pronomina (avlägsen, ungefär svarande mot ggn-därl. 
Följande enkla exempel som har översatts till turkiska å�. 

Yavuz gekirge ger en viss uppfattning om vad som händer i så
dana språk: 

(2) Ahmet träffade 
en flicka 

han häls_de 
på henne 
men hon kände 
inte igen honom 

Ahmet bir klza rastladl 
en flicka-DAT träffa-PRET-0 

klZl selarnIadi 
flicka-ACK hRlsa-PRET-0 
fakat klZ onu tanlmadl 
men flicka denne-ACK känna-NEG-PRET-0 

Som framgår av exemplet blir man tvungen att upprepa substan
tivet klZ = flicka för att få en motsvarighet till svenskans 
kontrast mellan h�n/nonQID och hQn/he�. I den relativt rika 
genusdifferentieringen finner vi ytterligare en �nledning till 
att svensk�n kännetecknas av en j�mförelsevis rik användning 
av pronomen. 

En komplicerande faktor är dock att det tycks vara av 
vikt om grammatiskt eller semantiskt genus är inblandat. I så
dana kontexter där genusdifferentieringen är utslagsgivande 
finner man att skillnad i grammatiskt genus inte räcker til l 
för att referensen ska bli klar. Jämför följande exempel: 

Maskulinum/femininum 
(3) Jag mötte Olle och Lisa. Hon var på gott humör men han 

verkade lessen. 
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Reale/neutrum 
*(4)  Jag köpte ett äpple och en persika. Det smakade gott men 

den var skämd. 
(5) Jag köpte ett äpple och en persika. Äpplet smakade gott 

men persikan var skämd. 

Enligt vår bedömning är (4) klart ogram matisk. Man måste i stäl
let tillgripa (5), där bakåtsyftningen åstadkoms med substantiv 
i bestämd form. Vi hoppas så småningom med hjälp av informant 
kunna få motsvarande e7empel översatta till nå gra språk av skild 
typ, t ex till nå got bantuspråk där genusdifferentieringen är 
särskilt starkt utvecklad. 

Identitetsproblem: Bestämd och obestämd pronominalisering 

Vid sidan av diffgrgnt1erlng�rQQlgmet, detta att kunna 
h�lla isär fler8 tänkbara korrelat, vilket skis�erats i före
gående avsnitt, finns det också ett 199n11tetsQrQQlgm. Vilken 
typ av identitet rAder mell an korrelatet och det anaforiska 
uttrycket? I svenskan finns en skillnad mellan bestämd och 
obestKmd pronominalisering i exempel som de följande: 

(6) Han har en röd bil. När köpte han den? 
(7) Han har inte nån bil. Varför köper han inte en? 

Vid bestämd pronominalisering (6) hänvisar den till samma re
ferent som korrelatet, .2!LQil. Vid obestämd pronominalisering 
(7) hänvisar � till en referent av samma slag, bil. I serbo
kroatiskan signaleras inte denna distinktion explicit. De s k 
personliga pronomen kan användas både vid bestämd och obestämd 
pronominalisering. På serbokroatiska säger man ungefär: Hall-h�r 

1n1Lnå.gon_Qil.!.. Varför_köQgLhan_in1g-.9.�1 Nedan följer ett 
autentiskt serbokroatiskt e7empel: 

Kontext 
(8) a. Hon ville gifta sig 

med en svensk. 

Bestämd pronominalisering 
(8) b. Var fann hon honom? 

Obestämd pronominalisering 
(8) c. Det är inte lätt 

att hi:tta nån. 

Zeli da se uda za �vedjanina. 

Gdje ga 
var honom 

Nije ga 
NEG honom 

je na�la? 
fann 

lako 
lätt 

na61. 
finna. 

(Källa för serbokroatiskan: Mahailovi6 1970) 
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Vid ett test, redovisat i Djordjevi6 (1974) , med serbokroatiska 
elever i Zagreb, som läst engelska i 7-8 år, visade det sig att 
de flesta gjorde fel av typ (9) nedan medan de klarade satser 
som i (10). Det ligger nära till hands att anta att liknande 
svårigheter möter serbokroater som ska lära sig svenska: 

(9) He has�'t got a ear. - Why doesn't he buy it (thern) ?  

(Korrf=ikt: bt!Y O"n�) 
(10) When did he buy the ear? - He bought it yesterday. 

ReferentielI och semantisk identitet vid det 

Ett närbesläktat identitetsproblem föreligger vid prono
menet det i vissa funktioner. Följande exempel är hämtat från 
en elev med finska som modersmål: 

(Il) Arbetet var kanske smutsig och bUllrig, men annars kanske 
relativt lätt. Den kan man beretta om jobbet. 
(Korrekt svenska: De.:!;. kan man berätta • . •  ) 

(12) Hösten var vackrare ett å r  sedan, Q� minns jag. 
(Det minns jag) 

(13) -om man har egen bastu, och nästan alla egna hems ägare 
har den (har Qet) 

Tänker vi oss en lärare som ska förklara dessa fel för eleven, 
måste denne lnrare kunna redogöra för de former av identitet 
som är inblandade. Jämför (13) med följande två äxempel: 

(14) Olle har en bastu. Den ligger alldeles utanför stan. 
(15) Olle har en bastu. Det har jag också. 

r (14) råder referentielI identitet mellan pronomenet den och 
dess korrelat �_bastu. Det rör sig om en och samma bastu. 
r (15) råder semantisk identttet mellan det och korrelatet 
.§n_basty. Det hänsyftar på det semantiska innehållet i korre
latet men utpekar inte samma referent som detta. Det rör sig i 
detta exempel om två skilda bastur. Vid semantisk identitet 
kan endast det användas, vilket i denna användning inte kongrue
rar med korrelatet till skillnad från ett normalt personligt 
pronomen. Om korrelatet är ett NP i neutrum singular kan de,! 
fungera dels som ett vanligt personligt pronomen som kongruens
böjs efter korrelatet och som då medför referentielI identitet 
(16 nedan), dels kan det användas med upprätthållande endast av 
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semantisk identitet (17). I det senare fallet uppträder även 
ett pro-verb (gö��): 

(16) Olle såg ett lodjur. Det sprang hastigt in i skogen. 

(17) Olle såg ett lodjur. Det gjorde jag också. 

I 9yempel {Il L:pch{12J ut$.örs korrelat.et int!3 längre �v 

ett NP sås om i (13), varför dessa exempel inte borde vara lika 
förr�diska. Med syftning på hel sats kan ju del alltid anv än
dAs. Detf1nns mer att säga om slet men det får vänta till en 
senare version av detta arbete. 

Specificerat och ospecificerat objekt 

Ett �nnat fall av pronomenreferens som kan ge upphov till 
svårigheter är svenskans sät t att signalera skillnaden mellan 
ett specificerat och ett ospecificerat objekt i exempel s om de 
följande: 

Ospecificerat objekt 

(18) Olle köpte en bok. Och sen gick han hem och läste 0.  

Specificerat objekt 

(19) Olle köpte en bok. Och sen gick han hem och läs te d�n. 

I svenskan kan ett ospecificerat objekt signaler,as med noll (0) 
vid vissa verb såsom läs�, skr1yg, stickg, lita och !vätt�. 
I (18) ovan utsägs inte om Olle gick hem och läste just den bok 
han nyss köpt. Vanligen är verbets betydelseomfång inskränkt 
i det avseendet att det underförstådda objektet nära hänger 
samman med verbets mer centrala betydelser. Säger man: Jag 
!yätta�, så är det underförstå tt att det rör sig om någon form 
av tvätt och inte t ex en bil. I (19) där det föreligger ett 
specificerat objekt måste man i svenskan sätta ut ett pronomen. 
I turkiskRn är förhållandena helt omvända. Ett pronominellt 
objekt som syftar till baka på ett tidigare nämnt korrelat kan 
utelämnas som framgick av exem pel (l) i ett tidigare avsnitt. 
Ett ospecificerat objekt måste däremot signaleras genom ett 
slags innehållsobjekt som kopierar delar av verbets semantiska 
innehå ll. I stället för han-.2kriver säger man något i stil med 
h�_skri�-.2krift. Nedan följer två turkiska exempel: 
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Specificerat objekt 
(20) Min mor hå.ller på att Annem bana bir kazak ÖI'tiyor 

sticka en tröja åt mig mor-min jag-åt en tröja stickar 
Ospecificerat objekt 
(21) Min mor sitter Annem örgti örtiyor 

och stickar mor-min 'flätverk' stickar 
(Källa för turkiskan: Lewis 1966, 72. Jfr Allerton 1975. )  
Typiska fel av en turkisk svenskelev är följande (hämtade ur 
SSM: s felmaterial): 
(22) Jag försöker att läsa de politiska nyheterna. ---

Man måste lAsa varje dag. (Korrekt svenska i den avsedda 
betydelsen: läsa dem) 

(23) Jag köpte två äpple och åt. (åt de m) 
(24) Boken skriven av Bo Grandien. Man kan 

köpa från bokhande le rna. (k���) 

Den fortsatta undersökningen 

Den föregående redogörelsen är som inledningsvis konsta
terades att betrakta som en orientering om ett pågå.ende arbete. 
Den fortsatta undersökningen följer ett mönster som vi försö
ker att praktisera även på andra avsnitt av projektarbete t. 
Det kan i grova drag skisseras så här: 

Grundläggande fe1under- Grundläggande typologisk 
sökning undersökning 

l l 
Studier över avgränsa-
de delområden, i detta 
fall "anaforiska pro-
cesser" 

Selektiv fe1- , Förbättrade fråge- --:.! Selektiv typo1 
undersökning ställningar, inar- � unde rsökning 

betning av kom-
pletterande data 

Eliciterande -4 Elicit ering med 
test • infödda infor-

· r manter 
· 

l 
Undersökningsresultat 
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ENGL ISH SUMMARY 

�n!PhoIic Process��_in Swedish_as a Prob1�_for-1mm1grant-1ear��f 
!_�e1imi�!I Sketgb 

An error investigation and research on 1anguage typo1ogy 
have been carried out as pilot studies for the project work. 
They give us starting-points for further studies of various 

. . 

grammatic problem areas from the point of view of immigrant 
1earners. 'Anaphoric processes' is one such area which is briefly 
outlined here. We concentrate on anaphoric use of definit�n&� 
!nQ-!rtic1e�, proDQmina1izatiOD, and reductions lD-QQQrQ1n�Q 
�entence�. In order to demonstrate the problems a Swedish c1ass
room composition written by a Japanese student is ana1yzed. Our 
task, then, is to select and study (l) interesting counterparts 
of Swedish anaphoric processes in a number of other languages 
(i. e. immigrants' native languages) and (2) the corresponding 
phenomena in the performance of learners of Swedish. For this 
first orientation, some contrastive problems of R!2Domina11&!1ion 
are demonstrated. We touch on the oblig�i��of subjeQ! 
pronoun2 (a consequence of the"'place holder constraint', ex
ten�ively reported on by Hammarberg & Viberg 1975) , 
diff��Dt1ation-l2I me�D§._ofJ;�g�r...s. and 1Qenti!I-Rroblru!l§' 
such as def1n1te_Y.2.L-indefinite_R!Q!lQm�n�lization� I§f�!entia1 

.!§'��!!llill!1L1denti!I and §.Mcifi�Lvs. unsRecified.-Qbject. 
The concluding diagram shows how the project work proceeds 
from initial er ror and typology studies to problem area studies 
cyclica11y improved by supplementary error and typology studies 
and elicitation of second and first language patterns from 
immi�rants. 



-13-

LITTERATURFÖRTECKNING 

Allerton, D J (1975) , Deletion and prof orm reduction. 
I: J:9lli:nal_Qf Linguill.:tl,Q,g_11" 213-?-7 

Bleiler, Everett F (1963), Essential ��anese��mm�. New York. 

Djordjevic, Radmila (1974) , Some problems in teaching English 
pronominalization to Serbo-Croatian speakers. I: Thg 
Yugoslay Serb�Qroatlgn-Englieh_QQn.:t�stivg_PrQjgQ.:t. 
PedggQg1gg1-matgriale_�, 39-48. Zagreb. 

Hammarberg, Björn och Viberg, Åke (1975) ,  Plg.:tehåll�.:tyAn�, 
ett.....§.xn.:taktiskL�roQl�L.§.Ygnskg!LföLl!!Yill1Q�. 
SSM Report 2. Stockholms universitet, Institutionen för 
lingvistik. 

Kuno, Sus um o (1973) ,  Ih�_ s t .r.YQ.:t:m:LQL t hg_J:�lli!� e l�ngg§;gg. 
Cambridge, Mass. och London. 

Lewis, G L (1966) , Teach Yourself_Iurkish. London. 

Lewis, G L (1967 ) , 11!!kill!:Lgra�,. Oxford. 

Mihailovic, Ljiljana (1970) , On differences in pronominalization 
in English and Serbo-Croat. I: Ihe YugQelav gerb� 
Croa.:tian-Engl ish Contras tl1,!L.ErQlgct.!..-12_. §.tud ie§�, 
50-59. Zagreb. 


