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Abstract 
 

The purpose of this thesis was to study language transfer from the majority language Swedish 

to the minority language Arabic (the Syrian-Palestinian dialect). The problem negative 

language transfer causes is that dominant languages affect minority languages in a society in a 

negative way. The result is that the speakers of these languages never learn how to speak these 

languages properly. If we know how language transfer affects these speakers, we can use this 

knowledge to improve their language skills. The questions I was aiming to answer with this 

thesis was if the heritage speakers knew how to inflect plural and dual, and if they knew how 

to construct possessive constructions and restrictive relative clauses. To answer these questions 

I asked ten adult heritage speakers and ten control persons to tell two frog stories by Mayers. I 

analyzed their stories and I found that the heritage speakers overall produced few mistakes 

when they told these stories.  Earlier research shows that language transfer can explain these 

types of mistakes that the heritage speakers made. However, I cannot draw the conclusion that 

the mistakes made by the heritage speakers in this thesis are caused by language transfer. 

Title: Ḍufḍaʕāt eller ḍafāḍeʕ - En analys av språköverföring i muntliga berättelser berättade av 

palestinska och syriska arvsspråkstalare 

Author: Omar Doughoz 

Keyword: heritage language acquisition, language transfer, heritage language speakers, 

Arabic, Swedish, plural, dual, possessive constructions, restrictive relative clauses, frog 

stories   
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1. Inledning 

 

1.1 Presentation utav ämne 
 

När jag var mindre spenderade jag många sommarlov i Damaskus, Syrien. Mina föräldrar hade 

en lägenhet i en förort norr om Damaskus. Lägenheten låg uppe på ett berg. Vi bodde ett par 

gator upp på berget medan mina morföräldrar bodde vid bergsfoten. Varje kväll vandrade jag 

ner till mina morföräldrar längs de långa smala trapporna som var dekorerade med olika 

målningar och telefonnummer. Många gånger stannade jag upp och fantiserade utöver vad som 

kunde stå skrivet på dessa väggar. Ett par år senare bestämde jag mig för att det var dags att 

lära mig att skriva och läsa på arabiska. Jag började studera arabiska på universitet. I början av 

studierna var jag övertygad om att det skulle vara hur enkelt som helst att lära sig att skriva och 

läsa arabiska, för att jag redan kunde prata arabiska. Men det tog inte långt tid innan jag insåg 

att så inte var fallet. Det var betydligt svårare än vad jag trodde. Jag insåg snabbt att den 

arabiskan som jag lärde mig hemma var bristfällig och att jag inte kunde lita på dessa kunskaper 

om jag skulle klara av studierna. När det var dags att skriva kandidatuppsatsen funderade jag 

på vad jag ville skriva om ganska länge men inget lockade. Jag presenterade en idé för min 

handledare men hon ställde sig kritisk till om det verkligen gick att undersöka det jag ville 

undersöka. Ett par timmar senare tipsade hon mig att läsa en artikel som handlade om 

språköverföring. Författaren till artikeln hade genomfört en studie där hon hade analyserat 

språköverföringen ifrån majoritetsspråket engelska till arvsspråket ryska. Detta gjorde hon 

genom att studera berättelser berättade av amerikansk-ryska arvsspråkstalare. Artikeln var 

mycket intressant. Jag undrade om det hade gjorts någon likande studie fast på arabisktalande 

arvsspråkstalare. Jag gjorde en sökning och fann då en studie där två forskare hade studerat 

språköverföringen ifrån majoritetsspråket engelska till arvsspråket arabiska, mer exakt till den 

egyptiska och palestinska dialekten. Studien genomfördes på individer som härstammade ifrån 

Egypten och Palestina men som hade växt upp i USA. Studien handlade om hur dessa individers 

engelska grammatikkunskaper hade influerat deras arabiska grammatikkunskaper. Plötsligt föll 

allt på plats och jag insåg varför jag hade talat på det sättet som jag gjorde förr och varför jag 

hade konstruerat konstiga meningar på arabiska tidigare. Jag insåg även efter att ha läst artikel 

att språköverföringen gör sig gällande i min talade arabiska fram tills idag trots att jag har 

studerat det arabiska språket i tre år på universitetsnivå. Fenomenet språköverföring fascinerade 

mig och jag ville genast göra en likande studie fast på arabisktalande arvsspråkstalare i Sverige 

med ursprung ifrån Syrien och Palestina. 

1.2 Termer 
 

Följande termer är centrala inom forskningsområdet arvsspråksinlärningen. Jag har valt att 

presentera de centrala termerna här i början av uppsatsen. Anledningen till att jag var valt att 

presentera termerna här är för att underlätta läsandet av uppsatsen. De engelska termerna 

kommer inte att användas i uppsatsen utan det är mina egna översättningar som kommer att 

användas. Följande termer är mina egna översättningar av termerna. Termerna förklaras i 

samband med att de presenteras i uppsatsen. 

Heritage language = Arvsspråk 

Heritage language acquisition eller HLA = Arvsspråksinlärning 

Second language acquisition eller SLA = Andraspråksinlärning  
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Heritage language speakers = Arvsspråkstalare 

L1 = Arvsspråk    

L2 = Majoritetsspråk   

Language transfer = Språköverföring  

Language transfer effects: Språköverföringseffekter  

Heritage Arabic = Arvsspråksarabiska  

1.3 Teoretisk ram 
 
Inom forskningsområdena andraspråksinlärning och arvsspråksinlärning är termerna L1 och L2 

centrala termer. Jag kommer att definiera termerna L1 och L2 med hjälp av två definitioner som 

är hämtade ifrån Muriel Saville-Troikes bok Introducing Second Language Acquisition.1 Muriel 

Saville-Troike är professor i det engelska språket vid University of Arizona. I den här boken 

introducerar hon forskningsområdet andraspråksinlärning och hon förklarar hur 

andraspråksinlärningen fungerarar steg för steg.2  

Olika forskare definierar termerna L1 och L2 olika. En forskare definierar termen L1 som ett 

modersmål, en annan som ett förstaspråk och en tredje som ett primärspråk. 3 Beroende på 

sammanhanget så kan L1 och L2 definieras på olika sätt. I just det här sammanhanget när den 

här typen av talare ska undersökas så kan det vara problematiskt att definiera L1 som ett 

modersmål. Anledning till detta är att ett modersmål kan uppfattas som individens starkaste 

språk. Frågan är om modersmål alltid är starkare än andra språk eller om andra språk kan vara 

starkare än modersmål. Genom att använda mig av Saville-Troikes definition av L1 så 

undkommer jag diskussionen om vilket språk som är starkast.4 

“Languages which are acquired during early childhood – normally beginning 

before the age of about three years – and that they are learned as part of growing 

up among people who speak them”.5  

Från och med nu kommer jag i resten av uppsatsen att kalla L1 för arvsspråk i de sammanhang 

då jag talar om L1 inom ramen av forskningsområdet arvsspråksinlärning. 

Enligt Saville-Troike kan även L2 definieras på en rad olika sätt, bland annat som ett andraspråk 

eller som ett främmande språk. Enligt henne är det viktigt skilja de olika definitionerna åt. Olika 

definitioner passar olika bra in på olika talare i olika sammanhang. Jag har valt att använda mig 

av följande definition av L2 som är en av alla definitioner som Saville-Troike ställer upp i sin 

bok. Denna definition passar in på syfte med uppsatsen och på talarna som deltar i min studie.6  

“A second language is typically an official or societally dominant language 

needed for education, employment, and other basic purposes. It is often acquired 

by minority group members or immigrants who speak another language 

natively”.7  

                                                           
1 Saville-Troike  (2006) 
2 Saville-Troike (2006) s. (andra onumrerade sidan) 
3 Sherriah (okänt årtal) s.6 
4 Saville-Troike (2006) s.4  
5 Saville-Troike (2006) s.4 
6 Saville-Troike  (2006) s.4-5 
7 Saville-Troike  (2006) s.5 
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Från och med nu kommer jag i resten av uppsatsen att kalla L2 för majoritetsspråk i de 

sammanhang då jag talar om L2 inom ramen av forskningsområdet arvsspråksinlärning. 

Studier i andraspråksinlärning går ut på  att studera individer som lär sig ett eller flera språk 

utöver de språk som de lärde sig som barn, antigen formellt eller informellt. Dessa studier går 

även ut på att studera processen att lära sig ytterligare språk.8 Inom det här forskningsområdet 

är termen språköverföring är en central term. Saville-Troike skriver att finns det två olika 

typer av språköverföringar: en positiv språköverföring och en negativ språköverföring. 

Språköverföring är när regler och strukturer som återfinns i L1-språket används och 

appliceras av andraspråkstalaren när hen konstruerar meningar på L2-språk. Den positiva 

språköverföringen är när dessa konstruktioner är godtagbara (korrekta) på L2-språket och den 

negativa språköverföringen är när dessa konstruktioner inte är godtagbara (inkorrekta) på L2-

språket.9       

Studier i arvsspråksinlärning går ut på att studera individer som systematiskt har exponerats för 

ett arvsspråk i hemmiljön men som i samband med skolstarten (förskolan) har börjat exponeras 

av ytterligare ett språk, ett majoritetsspråk. Den här kontakten mellan majoritetsspråket och 

arvsspråket kan resultera i att arvsspråkstalarna endast kommer användas sig av arvsspråket i 

hemmiljön i och med majoritetsspråket kommer att bli det språk som arvsspråkstalarna kommer 

att använda sig av i de flesta sociala sammanhang och i kontakten med statliga institutioner, 

bland annat skolan. En möjlig konsekvens av detta är att arvsspråkskunskaperna kommer att 

begränsas och majoritetsspråket kommer att påverka arvsspråket.10 Forskning kring 

arvsspråksinlärning går ut på att studera denna process och dessa individer.  

Språköverföringen studeras även in inom forskningsområdet arvsspråksinlärning. Det som 

skiljer andraspråksinlärningen ifrån arvsspråksinlärningen gällande språköverföring är att 

inom det förstnämnda överförs regler och strukturer ifrån L1-språket till L2-språket och inom 

den sistnämnda överförs regler och strukturer ifrån majoritetsspråket till arvsspråket. Med 

andra ord så skiljer sig språköverföringens riktning. 11   

Jag har valt att använda mig av följande definition för att definiera en arvsspråkstalare. 

Definitionen är hämtad ifrån Albirini och Benmamoun.12 

“Heritage speakers are bilinguals, typically first- or second-generation immigrants, 

whose acquisition of the first (heritage) language was interrupted or attrited at some stage 

of their language development. As a result, they often fail to reach age-appropriate 

linguistic competence in the L1 in comparison to their monolingual (nonheritage) L1 

counterparts”13 

Albirini och Benmamoun menar att språköverföringen är en naturlig konsekvens av att ett 

majoritetsspråk och ett arvsspråk möts.14 Vidare anger Albirini och Benmamoun två möjliga 

skäl till varför språköverföringen sker.15  

                                                           
8 Saville-Troike (2006) s.2 
9 Saville-Troike (2006) s.19 
10 Albirini och Benmamoun (2012) s.2 
11 Albirini och Benmamoun (2012) s.2 
12 Albirini och Benmamoun (2012) s.1-2 
13 Albirini och Benmamoun (2012) s.1-2 
14 Albirini och Benmamoun (2012) s.2 
15 Albirini och Benmamoun (2012) s.2 
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1. Ofullständig inlärning: språköverföringen är en konsekvens av att arvsspråktalaren har 

misslyckats med att bemästra vissa moment i arvsspråk vilket har lett till att egenskaper 

ifrån majoritetsspråket har överförts till arvsspråket.  

2. Språkslitning: arvsspråktalaren har tidigare bemästrat arvsspråket men med tiden har 

arvsspråkstalaren förlitat sig allt mer på majoritetsspråkets egenskaper/grammatik vilket 

har lett till att egenskaper/grammatik i arvsspråket har gått förlorade (slitits) och då 

fungerar språköverföringen som en utfyllnadeffekt. 

Albirini och Benmamoun menar även att det finns andra skäl till varför språköverföringen sker 

och att språköverföringen nödvändigtvis inte behöver kopplas till ofullständig inlärning eller 

slitning.16   

Den ofullständiga inlärningen kan yttras sig genom ett par språköverföringseffekter. Här 

nedanför kommer jag att presentera en del av dessa språköverföringseffekter.17 

Inlåning: denna språköverföringseffekt visar sig genom att arvsspråkstalaren lånar regler och 

konstruktioner ifrån majoritetsspråket och applicerar dessa regler och konstruktioner på 

arvsspråket.18   

Förenkling: denna språköverföringseffekt visar sig genom att arvsspråktalaren byter ut 

komplicerade former och strukturer i arvsspråket mot former och strukturer som hen lättare kan 

hantera och som återfinns i majoritetsspråket. Den kan även visa sig genom att 

arvsspråkstalaren gör regelbundna mönster (som är inkorrekta) av oregelbundna mönster i 

arvsspråket.19  

Undvikning (språkskiftning): Denna språköverföringseffekt visar sig genom att 

arvsspråkstalaren konstruerar meningar på arvsspråket som är grammatiskt influerade av 

majoritetsspråket. I dessa fall kan konstruktionerna i arvsspråket och majoritetsspråket likna 

varandra på många punkter men ändå skilja sig åt på vissa punkter. Arvsspråkstalaren 

konstruerar konstruktionen enligt majoritetsspråket grammatiska regler vilket gör att 

konstruktionen blir grammatiskt inkorrekt.20       

Till sist så är språkslitning när arvsspråkstalaren begränsar användningen av arvsspråket och 

förlitar sig allt mer på majoritetsspråket. Till sist kommer majoritetsspråket bli 

arvsspråkstalarens dominanta språk. När arvsspråkstalaren inte använder sig av arvsspråket i 

lika hög utsträckning så går vissa egenskaper förlorade. Språkslitning blir allt synligare med 

åldern.21  

1.4 Språköverföringsstudier  
 
År 2006 publicerades en artikel skriven av Louis Boumans. I artikeln skriver Boumans om en 

studie han hade genomfört där han jämförde berättelser berättade av barn till marockanska 

invandrare som var uppvuxna i Nederländerna med marockanska barn ifrån olika regioner i 

Marocko. Det Boumans var intresserad av att studera var vilken av de två possessiva 

                                                           
16 Albirini och Benmamoun (2012) s.2 
17 Albirini och Benmamoun (2012) s.8 
18 Albirini och Benmamoun (2012) s.24 
19 Albirini och Benmamoun (2012) s.24 
20 Albirini och Benmamoun (2012) s.24 
21 Albirini och Benmamoun (2012) s.7-8 
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genitivkonstruktionerna: idafa22 och analytisk genitiv som de marockanska barnen uppväxta i 

Nederländerna föredrog att använda sig av. Boumans skriver i artikeln att i den klassiska 

arabiska används idafan exklusivt men att den analytiska genitiven finns i någon form i de allra 

flesta arabiska dialekterna som en alternativ konstruktion. Vidare skriver han att den analytiska 

genitiven används i större utsträckning i Marocko jämfört med andra delar av arabvärlden. 

Resultatet visade på att i de regioner och platser där den marockanska arabiskan historiskt hade 

varit i kontakt med andra språk, där används den analytiska genitiven i större utsträckning samt 

att de marockanska barnen uppväxta med nederländska använde sig av den analytiska genitiven 

i större utsträckning än de marockanska barnen uppväxta i Marocko. Han skriver att en möjlig 

förklaring till detta kan vara att de förstnämnda barnens språk hade influerats av det 

nederländska språket.23                  

År 2008 genomförde Maria Polinsky en studie där hon studerade berättelser berättade av 

arvsspråkstalare. Målet med studien var att skapa en metodologisk grund som förklarade hur 

arvsspråkstalarna strukturerade dessa berättelser. Hon menade att om vi vet hur arsspråkstalarna 

strukturerar dessa berättelser så skulle detta få positiva effekter för arvsspråksforskningen. Med 

denna kunskap skulle det vara möjligt att utveckla metoder som förbättrar arvsspråkstalarnas 

språkkunskaper. Polinsky jämförde berättelser ifrån två ryska arvsspråkstalare med två 

kontrollpersoner som hade ryska som modersmål och trots det begränsade/smala urvalet så 

visade resultatet på att det fanns skillnader mellan de två gruppernas berättelser. Vissa 

karakteristiska drag kunde identifieras i arvsspråkstalarnas berättelser. Bristande 

satsinbäddning, korta yttranden och en inkonsekvent användning av tempus var några av de 

karakteristiska dragen i berättelserna.24  

Forskningsassistenten Adbulkafi Albirini och professorn Abbas Benmamoun har tillsammans 

publicerat fem stycken artiklar inom området arvsspråksarabiska. Den första 2011 och den 

senaste 2014. En av dessa fem artiklar heter Aspects of second-language transfer in the oral 

production of Egyptian and Palestinian heritage speakers.25 26 

Sammanfattningsvis analyserade Albirini och Benmamoun i denna studie (artikel) om det 

förekom någon språköverföring ifrån det engelska språket (majoritetsspråket) till den egyptiska 

och palestinska dialekten (arvsspråket) när arvsspråkstalarna uppvuxna i USA men som 

härstammade ifrån Egypten och Palestina berättade vissa typer av berättelser samt hur denna 

språköverföring i så fall yttrade sig i dessa berättelser. Forskarna var tvungna att begränsa sig 

till att analysera endast vissa grammatiska fenomen. Forskarna valde att studera två 

grammatiska fenomen där grammatiken i arvsspråket skiljer sig ifrån grammatiken i 

majoritetsspråket samt två grammatiska fenomen där grammatiken i arvsspråket liknar 

grammatiken i majoritetsspråket. Författarna valde att analysera följande fyra grammatiska 

fenomen inom de följande två områdena: syntaxen (genitivkonstruktioner och relativsatser) och 

morfologin (plural och dual). Enligt Albirini och Benmamoun visar forskningen på att syntaxen 

är mindre känsligt för språköverföring jämfört med morfologin.27   

                                                           
22 I den här uppsatsen kommer jag att försvenska det arabiska ordet iḍāfa. Jag kommer att skriva idafa och inte 
iḍāfa. Jag kommer även att böja ordet idafa enligt svenska skrivregler, en idafa och flera idafor.  
23 Boumans (2006) 
24 Polinsky (2008) s.149-164 
25 http://lpcs.usu.edu/htm/faculty/Albirini-albirini/ (hämtad 2015-04-06) 
26 http://www.linguistics.illinois.edu/people/benmamou (hämtad 2015-04-06) 
27 Albirini och Benmamoun (2012) s.3 

http://lpcs.usu.edu/htm/faculty/abdulkafi-albirini/
http://www.linguistics.illinois.edu/people/benmamou
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Albirini och Benmamoun skriver att det finns olika varianter av arabiska: ett antal informella 

arabiska dialekter och en formell standardarabiska. Vidare skriver de att arvsspråkstalarna 

exponeras för föräldrarnas arabiska dialekt i hemmiljön och att det är i hemmiljön och i 

informella sammanhang som de flesta arvsspråkstalare lär sig att tala det arabiska språket. 

Utanför hemmiljön och i formella sammanhang används majoritetsspråket. Detta leder till att 

arvsspråkstalarna får väldigt få chanser att höra och praktisera sin dialektarabiska utanför 

hemmiljön. Någon gång stöter arvsspråkstalarna på standardarabiskan via sin utbildning, via 

film eller via moskén osv. Men i och med att arvsspråkstalarna lever i ett samhälle där arabiskan 

oavsett variant (formell eller informell) är ett minoritetsspråk så behöver de inte behärska 

arabiskan, utan det räcker med att de behärskar majoritetsspråket för att klara sig i den publika 

sfären/samhället. Konsekvensen blir att majoritetsspråket används utanför hemmet och 

arvsspråket i hemmiljön men i vissa fall kan majoritetsspråket även ersätta arvsspråket i 

hemmiljön.28    

Albirinis och Benmamouns studie genomfördes vid Midwestern University i USA. I studien 

deltog arvsspråkstalare som härstammade ifrån Egypten eller Palestina. Anledningen till att just 

dessa två arvsspråktalargrupper valdes ut berodde på att en stor del av de arabiskatalande 

studenterna (arvsspråkstalarna) vid universitet härstammande ifrån Egypten eller Palestina. I 

studien deltog även kontrollpersoner som i vuxen ålder hade emigrerat till USA ifrån Egypten 

eller Palestina.29 Informanterna delades i fyra grupper: två arvsspråktalargrupper och två 

kontrollgrupper. I studien deltog 20 arvsspråkstalare (hälften egyptier och palestinier) och 20 

kontrollpersoner (hälften egyptier och palestinier).30  

Albirini och Benmamoun hade två syften med studien. Det första syftet var att studera om 

arvsspråkstalarna konstruerade dessa grammatiska fenomen korrekt.  Det andra syftet var att 

analysera om de fel som arvsspråkstalarna konstruerade kunde bero på språköverföring, och 

om de berodde på språköverföring, kunde då denna språköverföring bero på en ofullständig 

inlärning eller på språkslitning.31 För att analysera språköverföringen så bad forskarna 

informanterna att genomföra tre berättelseuppgifter.32 Dessa tre berättelseuppgifter var 

följande:  

1. Informanterna fick i uppgift att berätta en historia. En bok författad av Mayer som består 

av endast 16 stycken bilder presenterades för informanterna. Boken handlade om en 

pojke, hans groda och hans hund. Informanternas uppgift vara att berätta vad de såg sig 

utspela på bilderna ifrån början av berättelsen till slutet.  

2. Alla informanter kände till historien om Aladdin. Den andra uppgiften gick ut på att 

informanterna skulle återberätta historien om Aladdin så detaljerat som de bara kom 

ihåg. Inga hjälpmedel användes.  

3. Den tredje uppgiften bestod utav att informanterna fick berätta fritt om sig själva och 

sina familjer.  

Informanterna instruerades att använda sig av dialektarabiska vid genomförandet av 

uppgifterna. Informanterna fick 30 minuter på sig att genomföra de tre berättelseuppgifterna 

men de flesta var klara redan efter tio minuter. Till sist fick informanterna fylla i ett 

frågeformulär där de fick berätta om sin bakgrund och språkanvändning.33    

                                                           
28 Albirini och Benmamoun (2012) s.3 
29 Albirini och Benmamoun (2012) s.3 
30 Albirini och Benmamoun (2012) s.9 
31 Albirini och Benmamoun (2012) s.9 
32 Albirini och Benmamoun (2012) s.10 
33 Albirini och Benmamoun (2012) s.10 
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Resultatet visade på att språköverföringen var begränsad till vissa av de undersökta 

grammatiska fenomenen och särskilt till de fenomen där majoritetsspråkets grammatik skiljer 

sig ifrån arvsspråkets grammatik.34  

Det finns fler studier som har genomförts inom ramen för arvsspråksarabiska. En av dessa 

studier är författad av El-Aissati (1997). Studien gick ut på att marockanska arvsspråkstalare i 

Nederländerna fick en lista med singularformer och blev ombedda att fylla in pluralformerna 

av singularen. Resultatet ifrån denna studie visade på att arvsspråkstalarna överanvände det 

regelbundna pluralmönstret när de skulle böja brutna plural.35 För fler exempel på studier 

rörande arabiskt arvsspråk, arvsspråk i allmänhet och språköverföring, se Albirini och 

Benmamoun s.7-9.  

1.5 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min uppsats är att analysera om språköverföring sker ifrån majoritetsspråket svenska 

till arvsspråket arabiska (den syrisk-palestinska dialekten). Med utgångspunkt i Albirinis och 

Benmamouns studie gör jag antagandet att språköverföring sker även ifrån svenska till talad 

arabiska. Jag kommer med hjälp av den teoretiska ram som utgörs av den ovan beskrivna 

tidigare forskningen kring arvsspråkinlärning att analysera om språköverföringen ifrån det 

svenska språket till den talade arabiskan (syrisk-palestinska dialekten) yttrar sig i muntliga 

berättelser berättade av arabisktalande arvsspråktalare i Sverige. Mer specifikt kommer jag likt 

Albirini och Benmamouns att studera språköverföringens effekter i arvsspråkstalarnas dual- 

och pluralböjningar samt genitivkonstruktioner och relativsatser.  

Resultatet från den här typen av forskning kan användas till att förbättra den arabiska 

modersmålsundervisningen. Med denna kunskap så kan vi anpassa modersmålsundervisningen 

till att fokusera mer på dem grammatiska moment som arvsspråkstalare har svårt att lära sig 

och mindre på de moment som arvsspråkstalare har lätt för att lära sig. I skrivande stund är 

inbördeskriget i Syrien inne på sitt fjärde år och varje vecka lyckas ett hundratal familjer fly till 

Sverige. Barnen i dessa familjer men även kommande barn till dessa familjer kommer att bli 

arvsspråktalare och det är viktigt att vi förstår hur språköverföring fungerar för att vi ska kunna 

ta tillvara på dessa språkkunskaper.  

För att analysera om och hur språköverföringen ifrån majoritetsspråket svenska till arvsspråket 

arabiska (syrisk-palestinska dialekten) yttrar sig i arvsspråkstalarnas muntliga berättelser så 

ställer jag följande frågor:    

1. Böjer arvsspråktalarna plural korrekt? 

2. Böjer arvsspråkstalarna dual korrekt?  

3. Konstruerar arvsspråktalarna korrekta possessiva genitivkonstruktioner (idafor och 

analytiska genitiver)?   

4. Konstruerar arvsspråktalarna korrekta relativsatser?   

 

 

                                                           
34 Albirini och Benmamoun (2012) s.1 
35 Albirini och Benmamoun (2012) s.9  
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1.6 Hypoteser  
 

Jag antar att språköverföringen kommer att ta sig uttryck i hur arvsspråkstalarna böjer plural 

och dual och hur de konstruerar possessiva genitivkonstruktioner och relativsatser. Detta 

antagande grundar jag till stor del på Albirinis och Benmamouns forskningsresultat och till viss 

del även på Polinskys och Boumans forskningsresultat. Med utgångspunkt i de resultat som 

Albirini och Benmamoun presenterar, uppställer jag följande hypoteser vilka ska prövas genom 

min undersökning: 

Plural: jag förväntar mig att arvsspråkstalarna kommer att prestera felfritt eller näst intill felfritt 

vid böjandet av regelbundna plural. När det gäller den brutna pluralen så förväntas 

arvsspråkstalarna konstruera ett antal felaktiga brutna plural. Anledningen till denna förväntan 

är att arabiskatalande barn uppvuxna i arabvärlden (modersmålstalare) lär sig att böja brutna 

plural mycket sent i språkinlärningen och om språkinlärningen hos arvsspråkstalarna begränsas 

i samband med skolstarten så bör konsekvensen bli att de aldrig lärt sig att böja brutna plural 

alt. har svårt att böja dessa plural.36  

Dual: arvsspråkstalarna förväntas att producera ett fåtal dual i och med att det inte existerar en 

dualform i det svenska språket.  

Possessiva genitivkonstruktioner: Forskning visar på att arvsspråkstalare föredrar att använda 

sig av analytiska genitiver framför idafor. Idafans grammatik skiljer sig ifrån den svenska 

possessiva genitivkonstruktionens grammatik på ett antal sätt, bland annat när det gäller 

bestämdhet och ordföljd. Således antar jag att arvsspråkstalarna bör stöta på mer problem när 

de konstruerar idafor jämfört med när de konstruerar analytiska genitiver.37  

Jag gör även antagandet att arvsspråkstalarna kommer att producera fler analytiska genitiver 

jämfört med idafor.  

Relativsatser: Den syrisk-palestinska relativsatsens grammatik skiljer sig ifrån den svenska 

relativsatsen grammatik på ett antal sätt. En av skillnaderna är att ett självständigt pronomen 

måste sättas ut i relativsatsen när en objektsrelativsats konstrueras på den syrisk-palestinska 

dialekten. Detta pronomen måste följa korrelatets numerus och genus. En annan skillnad är att 

relativpartikel inte används när man konstruerar relativsatser med obestämda korrelat på den 

syrisk-palestinska dialekten.38 Jag tror att arvsspråkstalarna kommer att göra följande två fel 

när de konstruerar inkorrekta relativsatser: de kommer inte att sätta ut pronomenet i 

relativsatsen när de konstruerar objektsrelativsatser samt att de kommer att använda sig av 

relativpartikel när de konstruerar relativsatser med obestämda korrelat där relativpartikel inte 

ska användas.  

  

 

 

 

                                                           
36 Albirini och Benmamoun (2012) s.4 
37 Albirini och Benmamoun (2012) s.6 
38 Albirini och Benmamoun (2012) s.7 
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2. Kriterier, urval och uteslutning  

 

2.1 Kriterier  
 

Ursprungsidén var att fem stycken arvsspråkstalare (med ursprung från Damaskus, Syrien som 

föddes i Sverige eller som i en tidig ålder emigrerat till Sverige från Damaskus) och fem stycken 

kontrollpersoner (som i vuxen ålder har emigrerat till Sverige från Damaskus) skulle delta i 

studien. Men det var svårt att hitta tillräckligt med informanter som passade in på de ställda 

kriterierna. Därför fick kriterierna omarbetats. De kriterier som fastställdes innebar att 

informanterna var tvungna att uppfylla följande kriterier för att delta i studien: 

Arvsspråkstalare Kontrollperson  

- Utbildning: minst avslutad svensk 

grundskoleutbildning. 

- Utbildning: minst avslutad 

grundskoleutbildning i ett arabiskt 

land. 

- Ålder: 18-40* - Ålder: 18-40 

- Härkomst: Levanten (både 

föräldrarna)  

- Härkomst: Levanten (både 

föräldrarna) 

- Studerat högst 30hp arabiska vid ett 

universitet** 

- Vara skriv- och läskunnig  

- Informanten ska vara född i Sverige 

eller emigrerat till Sverige senast i 

samband skolstarten.  

- Personen ska ha emigrerat till 

Sverige i vuxen ålder 

 * Endast vuxna informanter fick delta i studien.    

** Ursprungstanken var att informanterna i denna urvalsgrupp inte skulle ha någon formell 

utbildning i det arabiska skriftspråket men bristen på informanter tvingade mig till att ändra 

kriteriet. Ett tak på högst 30hp sattes. 

2.2 Urval  
 

Min studie är en kvalitativ studie där jag analyserar informanters berättelser. Ett snöbollsurval 

användes för att leta reda på informanterna till studien.  

Enligt Handcock och Gile kan termen snöbollsurval definieras på en rad olika sätt. Det är viktigt 

att forskare klart och tydligt definierar termen och förklarar hur de använder sig av termen i 

deras forskning.39 Vidare skriver Handcock och Gile att problemet med termen snöbollsurval 

(gäller även andra termer) är att termen har utvecklats med tiden vilket har lett till att termen 

idag har en annan betydelse jämfört med vad den hade förr. Ett annat problem är att olika termer 

används för att beskriva ett snöbollurval eller så används snöbollsurval för att beskriva olika 

saker.40 Ett snöbollsurval kan vara en insamlingsmekanism som används för att nå ut till delar 

av befolkningen som är svåra att nå. Denna mekanism fungerar på följande sätt: Den första 

informanten som deltar i studien ombeds att rekommendera personer ifrån sitt sociala nätverk 

som ev. skulle kunna delta i studien, dessa personer i sin tur ombes att rekommendera personer 

ifrån sina sociala nätverk som ev. skulle kunna delta i studien osv, en kedja med informanter 

skapas.41  Det är den här definitionen av snöbollsurval som jag har valt att använda mig av i 

                                                           
39 Handcock och Gile (2011) s.4  
40 Handcock och Gile (2011) s.1 
41 Handcock och Gile (2011) s.2-3 
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min studie. I mitt eget sociala nätverk finns det ett begränsat antal individer som passar in på 

de ställa kriterierna och jag ville nå ut till individer som var svåra att hitta. Av dessa anledningar 

valde jag att använda mig av ett snöbollsurval. Handcock och Gile refererar till Trwo som menar 

att problemet med den här typen av urval är att urvalet inte representerar någon specifik del av 

befolkningen, grupp osv.42 Sannolikt så kommer informanterna att komma ifrån samma sociala 

nätverk. Detta kan vara både en fördel och en nackdel. Fördelen är att informanterna delar 

samma bakgrund och representerar ev. samma grupp. Nackdelen är att informanterna endast 

representerar en enda grupp. Jag menar att, i och med att min studie är en kvalitativ studie och 

inte en kvantitativ studie, och jag inte drar några generella slutsatser för specifika delar av 

befolkningen eller grupper blir nackdelarna med att använda sig av ett snöbollsurval inte så 

stora.   

2.3 Informanterna  
 

Här kommer lite information om informanterna som deltog i studien. 

Arvsspråkstalargruppen: Den yngste arvsspråkstalaren som deltog i studien var 18 år gammal 

när han deltog i studien och den äldsta arvsspråkstalaren var 32 år gammal. Fem av 

arvsspråkstalarna härstammar från Palestina/Libanon och fem av arvsspråkstalarna härstammar 

ifrån Syrien.43 Gruppen bestod av fem kvinnor och fem män. Fyra av arvsspråkstalarna föddes 

i Sverige, resterade emigrerade till Sverige mellan åldrarna sex månader till åtta år. Medelåldern 

i gruppen var 27 år. (se tabell 1)   

Tabell 1: Översikt arvsspråkstalare. 

Arvsspråkstalare  

Kod Kön Ålder Födelseland Ålder vid ankomst 

till Sverige 

Föräldrars 

födelseland 

A1 Man 18 Sverige - Syrien 

A2 Man 22 Sverige - Palestina 

A3 Kvinna 25 Sverige - Palestina 

A4 Kvinna 26 Syrien 6 månader Syrien 

A5 Kvinna 27 Libanon 1 år Palestina 

A6 Kvinna 28 Sverige - Palestina 

A7 Man 30 Libanon 4 år Palestina 

A8 Man 31 Syrien 5 år Syrien 

A9 Man 31 Syrien 5 år Syrien 

A10 Kvinna 32 Syrien 8 år Syrien 

Kommentar: bland informanterna finns ett syskonpar och en grupp av tre syskon. Därutöver 

är fem av informanterna besläktade med varandra på annat sätt än genom syskonskap.  

 

 

 

                                                           
42 Handcock och Gile (2011) s.2 
43 Kravet var att endast personer med ursprung ifrån Levanten skulle delta i studien. De flesta personer i mitt 
kontaktnät som uppfyller de ovannämnda kraven är palestinier och syrier. De tio första arvsspråkstalarna som 
uppfyllde kraven deltog i studien.     
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Kontrollgruppen: Den yngste kontrollpersonen som deltog i studien var 21 år gammal när han 

deltog i studien och den äldste var 40 år gammal. Fem av kontrollpersonerna härstammar ifrån 

Palestina/Libanon och fem av kontrollpersonerna härstammar ifrån Syrien.44 Gruppen bestod 

av tre kvinnor och sju män.45 När intervjuerna ägde rum hade den informanten som varit kortast 

tid i Sverige varit här i 3 månader och den informanten som hade varit här längst hade varit här 

i ca åtta. Medelåldern i gruppen var 30,9 år. (se tabell 2)   

 

Tabell 2: Översikt kontrollpersoner. 

Kontrollpersoner 

Kod Kön Ålder Födelseland Antal år i Sverige Föräldrars 

födelseland 

K1 Man 21 Saudi Arabien 

(uppväxt i 

Palestina) 

6 år Palestina 

K2 Man 26 Syrien 3 månader Syrien 

K3 Man 27 Palestina 3 år och 9 månader Palestina 

K4 Kvinna 28 Syrien 5 år och 11 månader Syrien 

K5 Man 30 Palestina 8 år och en månad Palestina 

K6 Man 31 Palestina 5 år  och 9 månader Palestina 

K7 Man 33 Saudi Arabien 

(uppväxt i 

Palestina) 

3 år och 2 månader Palestina 

K8 Kvinna 36 Syrien 7 månader Syrien 

K9 Kvinna 37 Syrien 1 år och 10 månader Syrien 

K10 Man 40 Syrien 2 år och 6 månader Syrien 

Kommentar: En informant i denna grupp är besläktad med fem av informanterna i 

arvsspråksgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Kravet var att endast personer med ursprung ifrån Levanten skulle delta i studien. De flesta personer i mitt 
kontaktnät som uppfyller de ovannämnda kraven är palestinier och syrier. De tio första kontrollpersonerna som 
uppfyllde kraven deltog i studien.  Två av informanterna föddes i Saudi Arabien men har palestinska föräldrar 
och är uppväxta i Palestina vilket gör att de uppfyller kravet på att de ska härstamma ifrån Levanten.  
45 Målsättningen var att även denna grupp skulle bestå av hälften kvinnor och hälften män.  
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Arvsspråktalargruppen: Den informant som hade lägst utbildning av arvsspråkstalarna 

studerade sista året på gymnasiet och den informant som hade högst utbildning i denna 

urvalsgrupp hade en avslutad magisterexamen. (se tabell 3). 

Tabell 3: Arvsspråkstalarnas utbildningsbakgrund. 

Arvsspråkstalares 

utbildningsbakgrund  

Kod 

Sista år i gymnasiet A1 

Gymnasieutbildning A6 

Eftergymnasial- 

utbildning 

A3 

90hp A4 

90hp A5 

Kandidatexamen  A7 

Kandidatexamen A2 

240hp A8 

Magisterexamen A9 

Magisterexamen  A10 

 

 

 

 

Kontrollgruppen: Den kontrollpersonen som hade den lägsta avslutade utbildningen hade 

avslutat grundskolan i sitt hemland och den kontrollpersonen som hade den högsta utbildningen 

hade studerat vid en arabisk högskola i sex år. (se tabell 4).    

Tabell 4: Kontrollpersonernas utbildningsbakgrund. 

Kontrollpersoners 

utbildningsbakgrund 

Kod 

Grundskola K9 

Yrkesutbildning två år  K8 

Yrkesutbildning (tredje året i 

Sverige) 

K1 

Gymnasieutbildning  K2 

Två år högskola  K3 

Oavslutad kandidatexamen (tredje 

året kvar)   

K5 

Kandidatexamen K6 

Kandidatexamen  K7 

Kandidatexamen + ett antal kurser 

vid svenskt universitet  

K4 

Sex år högskola K10 
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2.4 Uteslutning  

 
Genom snöbollsurvalet påträffades två potentiella kontrollpersoner som uteslöts ifrån studien 

med argumentet att a) att den ena var gift med en av arvsspråkstalarna och b) den andra var 

barn till en annan kontrollperson. 

3. Källmaterial, metodbeskrivning, metodmotivering och begränsningar 

 

3.1 Källmaterial och metodbeskrivning  
 

Primärkällorna består av 40 inspelade intervjuer som tillsammans omfattar ett material på 

164,51 minuter. Varje intervju varade mellan två till tio minuter. Informanterna, som var 20 till 

antalet, fick själva välja i vilken miljö de ville bli intervjuade. Intervjuerna ägde rum i följande 

miljöer: i informanternas hem, caféer, universitet, arbetsplatser och i bibliotek.  

Varje informant fick genomföra två intervjuer. Den första intervjun gick ut på att jag 

presenterade för informanterna boken Frog, Where are you? författad av Mercer Mayer.46 

Boken består av 29 bilder och handlar om en pojke, hans hund och hans groda. Grodan rymmer 

en kväll och dagen efter bestämmer sig pojken och hans hund för att leta upp grodan. En del 

saker händer på vägen men till sist hittar de grodan. Informanten fick fem minuter på sig att 

bläddra igenom boken för att studera vad som händer i berättelsen. Sedan fick hen 

instruktionen: Din uppgift är att återberätta historien som du ser utspela sig på bilderna. Jag vill 

att du berättar berättelsen på arabiska på din dialekt. Det finns ingen tidsgräns och du har 

tillgång till att titta på bilderna i boken under hela återberättandet. Jag kommer att spela in din 

berättelse.     

När återberättandet av den första boken var slutförd så presenterades en bok till med titeln One 

frog to many författad av Mercer och Marianna Mayer.47 Denna bok består av 28 bilder och 

handlar om en pojke, hans hund, hans sköldpadda och hans groda. En dag får pojken en present 

som innehåller en till groda. Den gamla grodan gillar inte den nya grodan. Pojken och djuren 

går ut på ett äventyr och på vägen är den gamla groda elak mot den nya grodan. Materialet 

presenterades på samma sätt och instruktionerna var de samma. Även denna gång spelades 

berättelserna in. Till sist fick informanterna fylla i en enkät där de fick berätta om sin bakgrund 

och om sin språkanvändning/språkkunskaper (se appendix B). 

Valet av att använda mig av just dessa två grodhistorier gjorde jag att efter ha studerat bilderna 

i böckerna. Boken Frog, Where are you? var lämplig för min undersökning i och med att 

innehållet gjorde sannolikt att många pluralformer och genitivkonstruktioner skulle produceras 

av informanterna när de återberättade berättelsen. Boken One frog to many var lämplig för min 

undersökning eftersom innehållet gjorde sannolikt att informanterna skulle producera många 

dual när de återberättade berättelsen.    

När alla intervjuer var slutförda lyssnades materialet igenom ett par gånger. De relevanta 

delarna, dvs de meningar som innehöll något av de grammatiska fenomen som var föremål för 

studien, transkriberades och sorterades in i olika listor beroende på vilket av de undersökta 

fenomenen som producerades. De ord som jag inte förstod på den syriska dialekten slog jag 

upp i en syrisk-arabisk ordbok (Damaskus-dialekten) författad av Stowasser och Ani.48 De ord 

                                                           
46 Mayer (1969) 
47 M. och M. Mayer (1975) 
48 Stowasser och Ani (1964) 
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som jag inte förstod på den palestinska dialekten slog jag upp i en palestinskt-arabisk ordbok 

författad av Halloun.49 Senare analyserades det transkriberade meningarna. En bedömning 

gjordes på om meningarna (konstruktionerna och böjningarna som var föremål för studien) var 

grammatiskt korrekta eller inkorrekta. Sedan sammanställdes statistik över hur många korrekta 

respektive inkorrekta konstruktioner och böjningar som varje informantsgrupp producerade i 

varje kategori. Arsspråkstalarnas resultat jämfördes med kontrollpersoners resultat.  

3.2 Metodmotivering  

 
Jag använde mig av en metod som gick ut på att jag försökte locka informanterna till att 

konstruera de konstruktioner och böjningar som jag var intresserad av att analysera. Jag 

hoppades på att informanterna skulle konstruera de konstruktioner och böjningar som jag var 

intresserad av att analysera när de återberättade de två berättelserna som utspelar sig i 

författarna Mayers böcker. Fördel med den här typen av berättelseuppgift är att informanter kan 

fokusera mer på berättandet av berättelsen med hjälp av bilderna i boken istället för att fokusera 

allt för mycket på att komma ihåg berättelsen vid återgivandet. En annan fördel med att använda 

sig av den här typen av berättelseuppgift är att berättelserna som informanterna producerar kan 

jämföras mellan olika individer och talare av samma språk.50 Albirini och Benmamoun gav sina 

informanter i uppgift att berätta tre olika former av berättelser. De ville också locka 

informanterna att konstruera de konstruktioner som de var intresserade av att analysera. Den 

första berättelseuppgiften som deras informanter fick var att de skulle återberätta berättelsen 

som utspelar sig på bilderna i Mayers bok Forg, where are you?. Den andra berättelseuppgiften 

gick ut på informanterna skulle återberätta historien om Aladdin utan hjälpmedel direkt ifrån 

minnet. Den tredje berättelseuppgiften gick ut på att informanterna fick tala fritt om sig själva 

och sina familjer. Det bäst lämpade för min uppsats hade varit om jag hade använt mig av alla 

tre berättelseuppgifterna när jag intervjuade mina informanter men tidsbristen tvingade mig till 

att endast välja en av de ovannämnda berättelseuppgifterna. Berättelseuppgifterna kompletterar 

varandra men om endast en av de tre berättelseuppgifterna ska användas så är den första 

berättelseuppgiften den bäst lämpade berättelseuppgiften för den här typen av studier. De 

främsta argumenten till valet av denna berättelseuppgift är att informanterna skapar snarlika 

berättelser som är jämförbara med varandra. Ett annat argument är att jag inte med säkerhet 

skulle kunna veta om informanterna hade konstruerat de konstruktioner som jag är intresserad 

av att analysera om jag hade låtit dem tala fritt. Ett tredje argument är att jag kan jämföra det 

som de sägs med vad som utspelar sig på den aktuella bilden. 

3.3 Begräsningar  
 

I Albirinis och Benmamouns studie intervjuas 40 informanter.51 Jag har valt att endast intervjua 

20 stycken informanter. Albirini och Benmamoun gav sina informanter i uppgift att berätta tre 

olika former av berättelseuppgifter (se stycke 1.4). Jag har valt att ge mina informanter i uppgift 

att endast berätta en form av berättelseuppgift. Berättelseuppgiften gick ut på att de fick 

återberätta två utvalda berättelser författade av författarna Mayers. Jag motiverar denna 

begränsning med att jag inte hinner genomföra så många intervjuer och att materialet skulle bli 

för omfattande för en kandidatuppsats om jag skulle följt Albirinis och Benmamouns exempel 

och gett mina informanter i uppgift att genomföra alla tre berättelseuppgifterna. 

                                                           
49 Halloun (2011) 
50 Wilcox och Morford (2007) s.195 
51 Albirini och Benmamoun (2012) s.9 
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Albirini och Benmamoun har valt att begränsa sig till att endast analysera om arvsspråkstalarna 

sätter ut ett självständigt pronomen i objektsrelativsatsen som har samma genus och numerus 

som korrelatet och om relativpartikel används när arvsspråkstalarna konstruerar relativsatser 

med obestämda korrelat. Jag har valt att göra samma begränsning gällande relativsatsen med 

motivationen att materialet hade blivit för omfattande om jag hade valt att analysera alla 

existerande skillnader mellan den svenska relativsatsen och den syrisk-palestinska 

relativsatsen.  

Jag kommer även likt Albirini och Benmamoun att endast analysera den negativa 

språköverföringen. Även detta motiveras med att materialet hade blivit för omfattande om jag 

skulle valt att analysera både den negativa och positiva språköverföringen.   

Som jag tidigare i uppsatsen skrev så hade det bäst lämpade för min uppsats varit om jag hade 

använt mig av alla tre berättelseuppgifterna som Albrini och Benmamoun använde sig av när 

de intervjuade sina informanter men tidsbristen tvingar mig till att endast välja en av de dessa 

tre berättelseuppgifter. Jag kommer endast att använda mig av berättelseuppgiften som går ut 

på att jag presenterar en färdig berättelse i form av bilder för informanterna och deras uppgift 

blir att återberätta berättelsen.   

4. Svensk grammatik, arabisk grammatik och transkribering  
 

4.1 En jämförelse mellan den svenska grammatiken och den syrisk-palestinska 
grammatiken      
 

Arabiska är ett officiellt språk i över 20 länder och det finns över 250 miljoner arabisktalande 

individer världen över. Det arabiska språket kan delas in i två varianter: standardarabiska och 

dialektarabiska. Standardarabiska är det formella skriftspråket som skolorna i de arabisktalade 

länderna lär ut till sina elever. I det vardagliga livet används dialektarabiskan.52 

Dialektarabiskan kan i sin tur grovt delas in i regionala dialekter som t.ex. marockansk, 

egyptisk, levantisk, gulf och irakisk dialekt. Vidare är Levanten en geografisk region som består 

av Syrien, Palestina, Jordanien och Libanon.53 Den levantiska dialekten består av ett antal lokala 

dialekter. Dialekterna i regionen liknar varandra i hög grad men det finns skillnader. 

Dialekterna liknar varandra grammatiskt men skiljer sig åt när det gäller ibland annat uttal av 

ord och intonation.54 

Jag kommer i min analys analysera den syriska och den palestinska dialekten. I just de fenomen 

som jag kommer att undersöka finns det inga framträdande grammatiska skillnader mellan den 

syriska och den palestinska dialekten. Således kommer jag behandla att de två dialekterna som 

en enda dialekt, den syrisk-palestinska dialekten. De bör tillägas att dialekterna i andra 

sammanhang bör hållas åtskilda i och med att det existerar grammatiska skillnader samt 

skillnader i ordförrådet.     

                                                           
52 Zaidan och Callison-Burch (2012) s.2 
53 Zaidan och Callison-Burch (2012) s.3 
54 Zaidan och Callison-Burch (2012) s.4 
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Här nedan kommer jag att presentera hur plural och dual böjs samt hur possessiva 

genitiverkonstruktioner och relativsatser konstrueras i både det svenska språket och på den  

syrisk-palestinska dialekten.  

 

Den svenska grammatiken är hämtad ifrån en källa:  

1. Olof Thorells bok Svensk grammatik.55 

Den syrisk-palestinska grammatiken är hämtad ifrån en rad olika källor:  

1. Mark W. Cowells bok A Reference Grammar of Syrian Arabic with Audio CD - Based 

on the Dialect of Damascus.56 I introduktionen till boken skriver Cowell att den dialekt 

som talas i Damaskus liknar de dialekter som talas i andra städer i regionen som t.ex. 

Beirut och Jerusalem. Cowell menar att dialekterna i dessa städer är olika varianter av 

dialekten ”Syrian Arabic” och det är dessa dialekter som är föremål för hans bok. 

Cowell utgår ifrån grammatiken i den syriska dialekten som talas i Damaskus och 

generaliserar grammatiken till att även gälla de andra städernas dialekter. Vidare skriver 

Cowell att det existerar lokala varianter av dialekten ”Syrian Arabic” men att han endast 

kommer att presentera de mest framträdande skillnaderna dialekterna emellan när han 

går igenom grammatiken i hans bok. I hans bok beskrivs endast stadsdialekters 

grammatik och inte landsbygdsdialekters grammatik.  

2. Kerstin Eksell Harnings avhandling The analytic Genitive in the Modern Arabic 

Dialects.57 I denna avhandling studerar Eksell den analytiska genitiven i ett antal 

arabiska dialekter, där bland den syriska och palestinska dialekten.  

3. Carol Sutherlands och Susan Foggs översättning av J. Elihays lärobok Speaking Arabic 

– A Course in Conversational Eastern Arabic (Palestinian) 1.58 

4. Moïn Hallouns lärobok Spoken Arabic For Foreigners – An introduction to the 

Palestinian Dialect Volume II.59  

5. Kristen E. Brustads bok The syntax of spoken Arabic : a comparative study of 

Moroccan, Egyptian, Syrian, and Kuwaiti dialects.60 

6. Grammatiska beskrivningar ifrån Albirinis och Benmamouns studie Aspects of second-

language transfer in the oral production of Egyptian and Palestinian heritage 

speakers.61   

 

 

 

                                                           
55 Thorell (1977) 
56 Cowell 1964 (2005) 
57 Eksell (1980) 
58 Elihay (2013) 
59 Halloun (2013) 
60 Brustad (2000) 
61 Albirini och Benmamoun (2012) 
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4.1.1 Plural 

 

I det svenska språket 

Vanligtvis bildas obestämda plural i det svenska språket genom att suffixböjningarna –or, -ar, 

-er, -r, och -n adderas till singularens stam. För att bilda bestämda plural i det svenska språket 

läggs slutartikel –na till efter suffixböjningarna –or, -ar, -er, och –r och slutartiklarna -a och  

-en till efter suffixböjningen –n.62  

(1) Bro  Bro-ar  Bro-ar-na  

(2) Dike  Dike-n  Dike-n-a 

Låneord ifrån t.ex. engelska, grekiska och latin till det svenska språket kan antingen behålla 

sina pluralmorfem -s, -i, och –a eller så adderas svenska suffixböjningar till lånordet.63  

(3) Gangsters eller gangstrar  

I vissa fall förändras stammen när ett singular böjs till ett plural genom bland annat omljud och 

att vokaler faller bort.64 

(4) Toffel  Tofflor   

OBS: alla exempel som handlar om plural i det svenska språket är hämtade ifrån Thorell s.37-

41.  

 

På den syrisk-palestinska dialekten  

I det syrisk-palestinska språket finns två former av plural: den regelbundna pluralen och den 

brutna pluralen.  

Den regelbundna pluralen bildas genom att ett pluralsuffix adderas till grundformen (ett 

substantiv i singularformen) av ett ord.65   

En grupp plural bildas genom att pluralsuffixet –īn adderas till grundformen av ett ord. Plural 

som är böjda med pluralsuffixet –īn är plural avledda ifrån ett maskulint substantiv. Denna 

böjning kan även användas för att referera till en grupp som består av båda könen och inte 

endast män.66 Exempel (5) är ett exempel på hur ett ord böjs med suffixet –īn.  

(5) mhandes  mhandsīn (en ingenjör  flera ingenjörer) 

En annan grupp plural bildas genom att pluralsuffixet –āt adderas till grundformen av ett ord. 

Denna böjning är den vanligaste regelbundna pluralböjningen. Denna plural används bland 

annat för att referera till mer än två feminina saker. Ett annat exempel på när pluralsuffixet 

används är man ska böja låneord i det arabiska språket. När man refererar till människor och 

djur så kan pluralsuffixet –āt användas i vissa fall för att referera till annat än femininum. T.ex. 

kan det maskulina ordet Ɂabb (pappa) böjas med pluralsuffixet –āt och bilda det maskulina 

                                                           
62 Thorell (1977) s.37 
63 Thorell (1977) s.39 
64 Thorell (1977) s.37 
65 Cowell 1964 (2005)s.211 
66 Cowell 1964 (2005) s.212 
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ordet Ɂabbāt (pappor).67 Exempel (6) är ett exempel på hur ett feminint ord böjs med suffixet –

āt. 

(6) mʕalleme  mʕallmāt (en lärarinna  flera lärarinnor)  

En stor del av alla plural i den syrisk-palestinska dialekten är brutna plural. En bruten plural 

böjs genom att substantivets grundmönster ändras. Det finns inget regelbundet böjningsmönster 

som gäller alla de brutna pluralerna men det finns en rad olika oregelbundna böjningsmönster 

som gäller vissa former av ord men i slutändan måste man ändå lära sig varje bruten plurals 

böjning utantill.68  Exempel (7) illustrerar hur en bruten plural kan böjas.  

(7) kalb  klāb (en hund  flera hundar) 

I min uppsats ges en enkel och grundläggande beskrivning om hur regelbundna plural och 

brutna plural böjs i den syrisk-palestinska dialekten. När det gäller den regelbundna pluralen så 

kan olika former av bokstäver läggas till och försvinna osv. Jag kommer inte att beskriva dessa 

böjningar närmare i och med att dessa böjningar inte är aktuella för min analys. Men skulle 

sådana böjningar förekomma i min analys så kommer jag löpande i uppsatsen att diskutera 

dessa böjningar. I Cowell på s.212-218 finns det fler exempel på andra pluralsuffix, olika 

pluralböjningar, beskrivningar om pluralernas olika användningsområde samt listor som visar 

hur vissa brutna pluraler kan böjas.  

OBS: alla exempel som handlar om plural i den syrisk-palestinska dialekten är hämtade ifrån 

Cowell s.212-18. 

4.1.2 Dual 

 

I det svenska språket 

Det finns ingen motsvarighet till dual i det svenska språket. När man refererar till mer än en 

sak så används pluralformen. 

En bild Två bilder 

 

OBS: exemplet som handlar om dual i det svenska språket är mitt exempel.  

På den syrisk-palestinska dialekten  

I det arabiska språket används dual för att referera till två saker. I den syrisk-palestinska 

dialekten adderas suffixet –ēn till grundformen av ett ord (ett substantiv i singularform) för att 

böja ordet i dual. 69 Detta illustreras i exemplet (8).  

(8) Kaff  Kaffēn  (en handske  två handskar) 

Om grundformen slutar på de feminina ändelserna –e och –a så tar dessa bokstäver formen av 

ett t när dessa ord böjs i dual. 70 Detta illustreras i exemplet (9). 

(9) sayyāra  sayyārtēn (en bil  två bilar)   

                                                           
67 Cowell 1964 (2005) s.214-15 
68 Cowell 1964 (2005) s.218 
69 Cowell 1964 (2005) s.209 
70 Cowell 1964 (2005) s.210 
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I min uppsats ges en enkel och grundläggande beskrivning om hur dual böjs i den syrisk-

palestinska dialekten. Vid böjningen av dual kan olika former av bokstäver läggas till och 

försvinna, vokaliseringen kan förändras osv. Jag kommer inte att beskriva dessa böjningar 

närmare i och med att dessa böjningar inte är aktuella för min analys. Skulle sådana böjningar 

förekomma i min analys så kommer jag löpande i uppsatsen att diskutera dessa böjningar. I 

Cowell på s.209-211 finns det fler exempel på olika dualböljningar.  

OBS: alla exempel som handlar om dual i den syrisk-palestinska dialekten är hämtade ifrån 

Cowell s.209-211. 

4.1.3 Possessiva genitivkonstruktioner      

 

I det svenska språket 

I det svenska språket bildas en genitiv vanligtvis genom att böjningsmorfemet –s adderas till 

huvudformen.71  

(10) Bänken  Bänkens  

Den possessiva genitivkonstruktionen anger ägandet och svarar på frågorna Vems? Vilkas? 

Genitivens huvudfunktion är att sätta en substantiv i relation till ett annat substantiv i form av 

attribut eller predikatsfyllnad.72    

(11) Solens strålar  

Min, din, er, hans, hennes, dess, vår, er och deras är possessiva pronomen. Det possessiva 

pronomenet har likt den possessiva genitiven funktionen att sätta ett substantiv i relation till 

någon, i detta fall till 1:a, 2:a och 3:e person.73 

(12) En kusin till mig  Min kusin  

OBS: alla exempel som handlar om possessiva genitivkonstruktioner i det svenska språket är 

hämtade ifrån Thorell s.46-47 och 85-86. 

På den syrisk-palestinska dialekten  
En idafa består av ett nomen och en modifierare. Nomenet följs omedelbart av en modifierare. 

Detta nomen är ofta ett substantiv men kan även vara ett adjektiv, en infinitiv, en partikel eller 

ett räkneord/siffra.  

 

Modifieraren är ett annat substantiv men den kan även vara ett personligt pronomen.74  Första 

ledet av idafan är nomenet och detta led kallas för al-muḍāf på arabiska. Det andra ledet av 

idafan är modifieraren och detta led kallas för al-muḍāf Ɂilayhi på arabiska. 75  

I det svenska språket bildas en possessiv genitivkonstruktion vanligtvis genom att 

böjningsmorfemet –s adderas till huvudformen.76 I den syrisk-palestinska dialekten kan en 

possessivkonstruktion konstrueras genom att nomenet (al-muḍāf) placeras framför 

modifieraren (al-muḍāf Ɂilayhi).77 Detta illustreras i exempel (13). 

                                                           
71 Thorell (1977) s.46 
72 Thorell (1977) s.47 
73 Thorell (1977) s.85-86 
74 Eksell (1980) s.21-22 
75 Cowell 1964 (2005) s.455 
76 Thorell (1977) s.46 
77 Elihay (2013) s.5 
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(13) bēt mʕallem 

 Ett hus en lärare 

 ”En lärares hus” 

Om konstruktionen ska bestämmas så bestäms endast det andra ledet av idafan (al-muḍāf 

Ɂilayhi). Detta illustreras i exempel (14).78 

(14) bēt al-mʕallem 

  ett hus lärar-en 

  ”Lärarens hus” 

Beskrivningen här ovanför är enkel och grundläggande. Det finns fler och mer utvecklade 

beskrivningar över hur idafor konstrueras i Cowell s.455-457 och i Eksell s.21-22. Den 

ovannämnda beskrivningen räcker för att genomföra min analys och därav kommer jag inte att 

beskriva hur en idafa konstrueras mer ingående.      

OBS: Alla exempel som handlar om idafa på den syrisk-palestinska dialekten är mina egna 

exempel.  

 

En annan form av possessiv genitivkonstruktion är den analytiska genitiven. En enkel analytisk 

genitiv består av ett nomen + en exponent  + en modifierare. Exponenten uttrycker ägandet. 

Modifieraren är ett substantiv eller ett personligt pronomen. Exponenten uttrycker relationen 

mellan nomenet och modifieraren.79  

 

(15) el-bēt tabaʕ el-zalame (modifierare = substantiv)   

  hus-et tillhörande man-en  

  ”Mannens hus”  

 

(16) el-bēt tabaʕu (modifierare = personligt pronomen)    

  hus-et tillhörande-han 

  ”Hans hus”  

        

al-bēt = nomen 

tabaʕ = exponent  

el-zalame = modifierare  

Den vanligaste exponenten är tabaʕ och denna exponent används i Damaskus och Jerusalem 

(inklusive landsbygden runt om kring staden) samt i vissa andra städer i regionen. Ordet tabaʕ 

betyder ”tillhöra till” eller ”egendom”.80  

Beskrivningen här ovanför är enkel och grundläggande. Det existerar fler exponenter i den 

syrisk-palestinska dialekten. Det finns även andra former av analytiska genitiver utöver den 

enkla analytiska genitiven. Jag kommer inte att beskriva dessa exponenter och former av 

analytiska genitiver närmare i och med att dessa exponenter och former av analytiska genitiver 

inte är aktuella för min analys. Skulle dessa former av analytiska genitiver och exponenter 

förekomma i min analys så kommer jag att löpande att diskutera dessa i uppsatsen. I Eksell på 

s.19-23 finns det fler och mer utförliga beskrivningar över olika analytiska 

                                                           
78 Elihay (2013) s.5 
79 Eksell (1980) s.19-20 
80 Eksell (1980) s.50 
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genitivkonstruktioner och på s.49-66 finns det fler exempel på vilka exponenter som kan 

användas i den syriska, libanesiska och palestinska dialekten.  

OBS: Alla exempel som handlar om analytisk genitiv på den syrisk-arabiska dialekten är mina 

egna exempel.   

   

4.1.4 Relativsatser 
 
I det svenska språket 

En relativsats består av en huvudsats, ett korrelat, en relativpartikel och en bisats.81  

(17) Jag finner inte boken som jag söker 

Jag finner inte boken = Huvudsats  

Som jag söker = Bisats  

Boken = Korrelat  

Som = Relativpartikel (pronomen) 

I det svenska språket är ordet som en relativpartikel medan orden vars, vad, vilken, vilket och 

vilka är relativa pronomen.82  

I vissa fall kan man utelämna relativpartikeln i relativsatsen förutsatt att satsens betydelse 

förblir den samma med eller utan relativpartikeln. Det ska gå att sätta in ett som i bisatsen utan 

att meningens betydelse förändras.83   

(18) Boken du lånade mig. 

(19) Boken som du lånade mig. 

Skillnaden mellan en objektsrelativsats och en subjektsrelativsats är att i det förstnämnda är 

korrelatet ett objekt och i det sistnämnda är korrelatet ett subjekt.  

(20) Pojken som jag ser (objektsrelativsats)  

(21) Pojke som går på gatan (subjektsrelativsats) 

OBS: alla exempel som handlar om relativsatser i det svenska språket är hämtade ifrån Thorell 

s.92 och 243-246 förutom de fyra sista exemplen som är mina egna.   

På den syrisk-palestinska dialekten  

I den syriska dialekten fungerar orden halli, yalli, yelli och olika varianter av illi som 

relativpronomen/partiklar.84 I den palestinska dialekten fungerar ordet illi som 

relativpronomen/partikel.85 Även lli och l- fungerar som relativpronomen i den palestinska 

dialekten.86 Dessa relativpronomen/partiklar kan översättas till svenskans ord för som.  

                                                           
81 Thorell (1977) s.243-244 
82 Thorell (1977) s.92 
83 Thorell (1977) s.245-246 
84 Brustad (2000) s.89 
85 Halloun (2013) s.35 
86 Albirini och Benmamoun (2012) s.6 
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Korrelatet i en relativsats kan både vara bestämt och obestämt. Om korrelatet är bestämt så 

måste relativpartikel användas. Är korrelatet obestämt så används inte relativpartikel.87 Här 

följer två exempel, korrelatet är bestämt i exempel (22) och obestämt i exempel (23): 

(22) ḥaka maʕ al-šaxṣ lli ḍarab al-ṣabi  (subjektsrelativsats) 

  pratade.3ms med person-en som slog.3ms pojk-en 

 ”Han pratade med personen som slog pojken”  

 

(23) ḥaka maʕ šaxṣ ḍarab al-ṣabi  (subjektsrelativsats) 

  pratade.3ms med en person slog pojk-en  

  ”Han pratade med en person som slog pojken” 

Beroende på om korrelatet i satsen är ett objekt eller ett subjekt så kan satsen vara en 

objektrelativsats eller en subjektrelativsats. En sak som skiljer de två typerna av relativsatserna 

åt är att vid konstruktionen av objektsrelativsatsen krävs det att ett pronomen som motsvarar 

objektet (korrelatet) i numerus och genus adderas till relativsatsen.88 Exempel (22) och (23) är 

exempel på subjektrelativsatser och exempel (24) och (25) är exempel på objektrelativsatser.  

(24) šāf al-sayyāra lli bāʕ-ha imbāreḥ (objektsrelativsats) 

  såg.3ms bil-en som sålde.3ms-henne igår 

  ”Han såg bilen som han sålde igår” 

 

(25) šāf sayyāra bāʕ-ha imbāreh (objektsrelativsats) 

  såg.3ms bil sålde.3ms-henne igår 

  ”Han såg en bil som han sålde igår”   

Som jag tidigare i uppsatsen nämnde så kommer jag likt Albirini och Benmamoun att begränsa 

mig till att endast analysera om objektsrelativsatsens pronomen har satts ut i relativsatsen och 

om relativpartikel har används av arvsspråkstalarna när de konstruerar relativsatser med 

obestämda korrelat. På sidorna s.495-499 i Cowell finns det fler och mer utvecklade 

beskrivningar av hur relativsatser konstrueras i den syrisk-palestinska dialekten. 

 

OBS: Alla exempel som handlar om relativsatser i den syrisk-palestinska dialekten är mina 

egna exempel.   

 

4.2Transkribering  
 

Ofta används IPA (Internationella Fonetiska Alfabetet) för att transkribera talad arabisk dialekt. 

Med IPA redovisas det exakta uttalet av varje ord. Det finns dock ett antal metoder för att 

transkribera skriven arabiska. En av metoderna är att translittera: när denna metod har används 

så kan man avläsa alla bokstäver i den ursprungliga arabiska texten (bokstäver som inte uttalas 

skrivs med i translitteringen) ett ett-till-ett förhållande råder. En annan metod är den 

fonematiska transkriptionen som ligger nära translitteringen men där fokus läggs på uttalet 

istället. En kompromiss mellan den translittererade transkriptionen och den fonematiska 

transkriptionen är metoden som kallas för standarden DIN 31635.89 Jag är intresserad av 

                                                           
87 Albirini och Benmamoun (2012) s.6 
88 Albirini och Benmamoun (2012) s.6-7 
89 Isaksson (2010) s.3-4 
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grammatiken i informanternas berättelser och inte av hur de exakt uttalar orden eller vilka 

bokstäver som de inte säger. Således har jag valt att används mig av standarden DIN 31635.  

 

På följande sätt transkriberas arabisk text/tal om standarden DIN 31635 används.90   

1. hamzat al-waṣl  transkriberas inte. 

2. Solbokstäver noteras inte, exempelvis skrivs al-šams istället för aš-šams.  

3. Kasusändelserna skrivs ut utom när enstaka namn och ord citeras.  

4. Ɂalif skrivs endast ut när det är en lång bokstav som hörs.91  

5. Hamzat al-waṣl skrivs inte ut.  

6. Madda skrivs inte ut.  

7. Ingen åtskillnad görs mellan tāɁ och tāɁ marbūṭa. 

8. Ingen åtskillnad görs mellan hamzas stolar. 

9. Ingen skillnad görs mellan Ɂalif ṭawīla, Ɂalif maqṣūra och Ɂalif qaṣīra; alla tre återges med 

långt ā. 

I vanlig talad dialektarabiska sätter talaren inte ut kasus och därför har jag modifierat listan 

här ovanför genom att stryka punkt 3 och istället lägga till följande punkt:  

- Kasusändelser skrivs inte ut.  

Jag har ändvänt mig av en transkriberingstabell som jag har hittat i ett dokument som är 

författad av Bo Isaksson och som finns publicerad på Uppsalas universitets hemsida. Jag har 

modifierat tabellen genom att lägga till bokstäverna för ett långt respektive kort E (se 

appendix A).92  

5. Undersökning och analys  
 
5.1 Informanternas bakgrundskunskaper samt respektive grupps prestation   
 
Det inspelade materialet analyserades noga och materialet lyssnades igenom en första gång för 

att säkerställa att informanterna producerade de konstruktioner och böjningar som jag var 

intresserad av att analysera. Vid den andra genomlysningen räknades antal ord som varje 

informant producerade individuellt. Sedan räknades antal inspelade minuter och ord ihop för 

varje respektive grupp ihop. Resultatet blev att arvsspråkgruppen producerade tillsammans 

5,541 ord under 76.11 minuter. I genomsnitt sa arvsspråkstalaren 72,8 ord per minut. 

Kontrollgruppen producerade tillsammans 8,783 ord under 88.35 minuter. I genomsnitt sa 

kontrollpersonen 99,35 ord per minut. (se tabell 5). 

Tabell 5: Totalt antal producerade ord och minuter samt ord per minut för respektive grupp 

 Arvsspråkstalargruppen Kontrollgruppen 

Totalt antal ord  5,541 8,783 

Totalt antal minuter 76.11 88.40 

Antal ord per minut 72.8 99.35 

                                                           
90 Isaksson (2010) s.4 
91 På standardarabiska förekommer det att Ɂalif skrivs ut när bokstaven inte uttalas t.ex. فعلوا = de gjorde.  
92 Isaksson (2010) s.6-8 
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Samtliga informanter ombads att göra en egen bedömning av deras skrivna och talade förmågor 

i det arabiska språket genom att placera sina kunskaper på en skala mellan noll (inga kunskaper) 

och tio (flytande).93  Tre stycken arvsspråkstalare uppgav att de varken kunde skriva eller läsa 

arabisk text. De resterande arvsspråkstalarna bedömde sina skriv- och läsförmågor till mellan 

ett och fem. Den talade förmågan bedömde de vara mycket högre. En majoritet av 

arvsspråkstalarna bedömde sina talade arabiska förmågor till mellan fem och tio på skalan med 

en koncentration på sju med undantag från en arvsspråkstalare som bedömde sin talade förmåga 

som en trea (se figur 1).     

Figur 1: Arvsspråkstalarna: den skrivna, lästa och talade arabiska förmågan.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Informanterna fick bedöma sin talade arabiska förmågan i allmänhet. Dvs. det gjordes ingen skillnad mellan 
dialektarabiska och standardarabiska. 
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Även kontrollpersonerna fick bedöma sina skrivna och talade förmågor i det arabiska språket. 

De bedömde samtliga förmågor till mellan åtta och tio på skalan med en koncentration på tio 

(se figur 2).  

Figur 2: Kontrollpersonerna: den skrivna, lästa och talade arabiska förmågan.  

  

 

 

Avslutningsvis så placerade sig arvsspråktalarna något lägre på skalan än kontrollpersonerna, 

när det gäller den talade arabiska förmågan. När det gäller den skrivna förmågan så placerade 

sig arvsspråkstalarna långt ner på skalan jämfört med kontrollpersonerna.  

5.2 Bra att veta inför analysen 
 

Här nedanför kommer jag att presentera min analys av hur arvsspråkstalarna böjde dual och 

plural samt hur arvsspråkstalarna konstruerade possessiva genitivkonstruktioner och 

relativsatser. Jag har analyserat de olika grammatiska fenomenen var för sig, kategori för 

kategori. Plural var en kategori, dual var en annan kategori osv. Analysendelen är organiserad 

på följande sätt: Först presenterar jag hur många rätt respektive hur många fel arvsspråkstalarna 

och kontrollpersonerna producerade i den aktuella kategorin. Sedan presenterar jag vilka former 

av fel som arvsspråkstalarna gjorde i den aktuella kategorin. Efter det kommer jag att ge 

exempel på meningar hämtade ifrån arvsspråkstalarnas berättelser och som innehåller 

felaktigheter. Sedan kommer jag att ge exempel på meningar som innehåller korrekt böjda 

böjningar eller korrekt konstruerade konstruktioner. Dessa meningar är också hämtade ifrån 

arvsspråkstalarnas berättelser. Till sista kommer jag sammanfatta resultatet, gå igenom min 

hypotes och dra en slutsats.  

En sak som är viktigt för läsaren att veta är att meningarna som jag kommer att presentera i 

analysen kan innehålla andra fel än dem som jag har analyserat. Jag undersökte endast de 

grammatiska fenomen som jag angav i början av uppsatsen att jag skulle analysera. 

En annan sak som är bra att veta men som inte framgår av analysen är att jag i min analys stötte 

på svenska konstruktioner och meningar där arvsspråkstalarna använde svenska ord istället för 

arabiska (syrisk-palestinskt). I dessa fall har jag inte räknat dessa konstruktioner och böjningar 

1 1

8

1 1

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Skriven Talad



31 
 

som felaktiga. Dessa ord och konstruktioner räknades inte in i statistiken över antalet korrekta 

och inkorrekta konstruktioner och böjningar. Om arvsspråktalarna använde sig av ett svenskt 

plural i stället för ett arabisk (syrisk-palestinskt) så har jag inte räknat det som om 

arvsspråktalarna konstruerade en felaktigt plural. Exempel (26) är ett exempel på en mening 

där ett svenskt plural har används istället för ett arabiskt.    

Meningen konstruerades av arvsspråkstalaren A2 

(26) simiʕ el-walad aṣwāṭ el-grodor A2 

hörde.3ms pojk-en ljud grodor-na 

”Pojken hörde grodornas ljud” 

Om arvsspråkstalarna konstruerade idafor som innehöll svenska ord eller om de konstruerade 

svenska possessiva genitivkonstruktioner istället för idafor så har dessa konstruktioner varken 

räknats som korrekta eller inkorrekta. Dessa konstruktioner har inte räknats in i statistiken över 

korrekta och inkorrekta konstruktioner.  Exempel  (27) och (28) är exempel på den här typen 

av konstruktioner. 

Mening (27) konstruerades av arvsspråkstalaren A7 och mening (28) av arvsspråktalaren A1. 

(27) liʕib el-kalb maʕ pojkens boll. A7 

lekte.3ms hund-en med pojkens boll 

”Hunden lekte med pojkens boll” 

 

(28) kalb el-pojke. A1 

hund pojk-en 

”Pojkens hund” 

I exempel (27) konstruerade arvsspråkstalaren en svensk possessiv genitivkonstruktion och 

därav har denna konstruktion räknats som varken korrekt eller inkorrekt.  

Motiveringen till att jag har valt att räkna konstruktioner som i exempel (28) som varken 

korrekta eller inkorrekta motiverar jag med att min frågeställning är om arvsspråkstalarna 

konstruerar korrekta possessiva genitivkonstruktioner. Frågan är om konstruktionen i exemplet 

(28) är korrekt? Den är korrekt i den meningen att arvsspråkstalaren visste hur han skulle 

konstruera idafan,  han bestämde rätt led samt att han placerade orden i rätt ordning. Dock anser 

jag att denna konstruktion är felaktig pga. att konstruktionen innehåller svenska ord. En 

konstruktion som innehåller både svenska och arabiska ord är inte en korrekt konstruktion. I 

det här fallet visste arvsspråkstalaren hur han skulle konstruera idafan men jag vet inte varför 

arvsspråkstalaren använde ett svenskt ord när han konstruerade denna konstruktion. I de här 

fallen tror jag inte att dessa konstruktioner beror på språköverföring i den meningen att 

majoritetsspråket influerar arvsspråket utan här kan det röra sig om att arvsspråkstalarna har ett 

begränsat ordförråd.    

Sammanfattningsvis så har den här typen av konstruktioner och böjningar inte räknats in i 

statistiken. Jag analyserade endast böjningarna och konstruktionerna och inte ordförrådet. I 

dessa tre fall handlade det kanske mer om ”code switching” än språköverföring.  

Till sist kan det vara bra att veta vad följande tecken betyder: 

( ) betyder att jag har lagt till ett ord i meningen när meningen har översatts till svenska. Detta 

görs i de fall då den svenska översättningen kan vara svårförstådd. 
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5.3 Plural 
 
Vid den tredje genomlyssningen analyserades alla plural som förekom i berättelserna.  

Resultatet visade på att både arvsspråktalarna och kontrollpersonerna producerade fler brutna 

plural jämfört med regelbundna plural. Både arvsspråkstalarna och kontrollpersonerna 

konstruerade felaktigt böjda brutna plural. Kontrollpersonerna producerade dubbelt så många 

regelbundna och brutna plural jämfört med arvsspråkstalarna (se tabell 6).  

Tabell 6: Antal rättböjda och felböjda plural i respektive grupps berättelser 

Grupp Regelbundna plural                .  Brutna plural                       . 

 Rättböjda Felböjda  Rättböjda Felböjda 

Arvsspråkstalare 15 0 62 4 

Kontrollpersoner  33 0 112 3 

 

 

Arvsspråkstalarna producerade till 100% korrekta regelbundna och till 94,00% korrekta brutna 

plural jämfört med kontrollpersonerna som producerade till 100% korrekta regelbundna och till 

97% korrekta brutna plural (se figur 3).      

Figur 3: Antal korrekt böjda regelbundna och brutna plural för respektive grupp 

 

 

 

 

En närmare analys av felen visar på att det var endast en form av fel som förekom i 

arvsspråkstalarnas berättelser. Detta fel uppstod när arvsspråkstalarna böjde brutna plural som 

regelbundna plural. 
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5.3.1 Inkorrekt böjda plural 

 

Följande två meningar konstruerades av arvsspråkstalarna A5 och A2. 

(29) wara al-šajara Ɂāʕid ʔāʕd-īn ḍufḍaʕāt(sic) A5 

  bakom träd-et sitter.aps sitter.app grodor 

  ”Bakom trädet sitter sitter grodor”  

 

(30) fa-lāɁu ḍufḍaʕāt(sic) zġār  A2 

 så-hitta.3mp grodor små 

 ”Så hittade dem små grodor” 

Pluralen i både mening (29) och (30) är inkorrekt böjd. Arvsspråkstalarna har böjt pluralen 

genom att addera pluralsuffixet –āt till grundformen av ordet: ḍufḍaʕ + āt = ḍufḍaʕāt.  

Denna böjning är inkorrekt pga. att pluralformen av ḍufḍaʕ är en bruten plural.  

 

Den korrekta pluralformen är ḍafāḍeʕ.  

ḍufḍaʕ  ḍafāḍeʕ 

 

5.3.2 Korrekt böjda plural 

 

Meningarna (31), (32) och (33) producerades av arvsspråktalarna A10, A8 och A6. 

(31) fa-masak al-walad al-ḍufḍaʕ al-ṣġīr wa-ḥaṭṭu ʕand al-ḥaywānāt A10 

 så-tog tag.3ms pojk-en grod-an den-lilla och-satte.3ms-honom hos djur-en 

”Så pojken tog den lilla grodan och satte honom hos djuren” 

 

(32) wa-bi-al-āxir ṣāru ṣḥāb al-ḍufḍaʕ al-kbīr wa-al-ṣġīr   A8 

  och-till-sist blev.3mp vänner gord-an den-stora wa-den-lilla 

  ”Till sists blev dem vänner, den stora och lilla grodan”  

 

(33) xalla al-ḍafāḍeʕ bi-al-ġābe   A6 

 lämnade.3ms grodor-na i-skogen-en 

 ”Han lämnade (kvar) grodorna i skogen”  

I dessa tre meningar här ovanför böjde arvsspråkstalarna pluralerna korrekt. Pluralen i den 

första meningen är en regelbunden plural och pluralerna i de två sista meningarna är brutna 

plural. 

 

ḥaywān  ḥaywānāt 

ṣāḥib  ṣḥāb 

ḍufḍaʕ ḍafāḍeʕ 

5.3.3 Sammanfattning, hypotes och slutsats   

 

Totalt producerade arvsspråkstalarna 15 regelbundna plural varav alla var korrekt böjda. 

Arvsspråkstalarna konstruerade 64 brutna plural varav fyra av dessa plural var inkorrekt böjda. 

När det gäller min hypotes så stämde den delen av hypotesen som sa att arvsspråkstalarna skulle 
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prestera felfritt vid böjningen av de regelbundna pluralerna. Dock stämde inte den delen av min 

hypotes som sa att arvsspråkstalarna skulle stöta på problem vid konstruktionen av de brutna 

pluralerna. Över fyra femtedelar av de brutna pluralerna var korrekt böjda men när det gäller 

de inkorrekt böjda brutna pluralerna så berodde dessa fel på att arvsspråkstalarna addera det 

regelbundna pluralsuffixet –āt till grundformen av orden. 

Enligt Albirini och Benmamoun så kan felet som uppstår när arvsspråkstalaren böjer brutna 

plural som regelbundna bero på språköverföringseffekten förenkling. Albirini och Benmamoun 

skriver att språköverföringseffekten låning yttrar sig genom att arvsspråkstalarna byter ur 

komplicerade mönster och strukturer mot mönster och strukturer som arvsspråkstalaren lättare 

kan hantera, dessa mönster och strukturer återfinns i majoritetsspråket. 

Språköverföringseffekten förenkling kan även yttra sig enligt dem genom att arvsspråkstalarna 

gör regelbundna mönster av oregelbundna mönster i arvsspråket. 94      

Arvsspråkstalarna presterade näst intill felfritt när de böjde plural i samband med att de 

berättade dessa två berättelser. I enstaka fall böjde arvsspråkstalarna brutna plural felaktigt. 

Enligt den tidigare forskningen som presenterades i stycket ovanför så kan denna typ av fel 

bero språköverföring. Men jag kan inte baserat på det här materialet dra slutsatsen att dessa fel 

berodde på språköverföring. Materialet är för litet för att det ska vara möjligt att dra slutsatsen 

att de inkorrekt böjda brutna pluralerna berodde på språköverföring.  Jag drar slutsatsen att när 

arvsspråkstalarna som deltog i min studie berättade dessa två berättelser så böjde de i de flesta 

fallen pluralerna korrekt.  

 

5.4 Dual 
 

Vid den fjärde genomlyssningen analyserades alla dual som förekom i berättelserna.  Resultatet 

visade på att både arvsspråktalarna och kontrollpersonerna producerade ett fåtal dual. 

Arvsspråkstalarna producerade en inkorrekt dual. Kontrollpersonerna producerar inga 

inkorrekta dual (se tabell 7). 

Tabell 7: Antal rättböjda och felböjda dual i respektive grupps berättelser 

 Rätt Fel Totalt 

Arvsspråkstalare 4 1 5 

Kontrollpersoner  17 0 17 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Albirini och Benmamoun (2012) s.24 
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Arvsspråkstalarna producerade i nästan fyra femtedelar (80,00%) av fallen korrekta dual 

jämfört med kontrollpersonerna som producerade till 100% korrekta dual (se figur 4).  

Figur 4: Antal korrekt böjda dual för respektive grupp 

 

 

5.4.1 Inkorrekta böjda dual 

 

Följande mening konstruerade arvsspråkstalaren A4.  

(34) dawwaru wara al-šajara li-nāzl-e wa-lāʔu tnēn ḍafāḍeʕ  A4 

  leta.3mp bakom träd-et som fallen.aps och-hittade.3mp två grodor 

  ”De letade bakom trädet som hade fallit och de hittade två grodor” 

Den här arvsspråkstalaren bildade dual genom att hon konstruerade en konstruktion med 

strukturen: antal + pluralform. Denna konstruktion är inkorrekt pga. att dual bildas genom att 

dualsuffixet –-ēn adderas till singularformen av ett ord.  

Den korrekta dualformen är ḍufḍaʕēn. 

ḍufḍaʕ + -ēn  ḍufḍaʕēn 

5.4.2 Korrekt böjda dual 
 

Meningarna (35) och (36) konstruerades av arvsspråkstalaren A7. 

(35) ṭuluʕu min al-buḥayra al-walad al-sġīr wa-al-kalb fa-lāɁu ḍufḍaʕtēn A7 

 gick-upp.3pm från sjö-n pojke-en den-lilla och-pojk-en så-hittade.3mp grodor.du  

”Den lilla pojken och hunden gick upp från sjön, så hittade de två grodor” 

 

(36) fi mašākil bēn al-ḍufḍaʕtēn A7 

  finns problem mellan grodor-na.du 

  ”Det finns problem mellan de två grodorna” 

Arvsspråksalaren böjde dualen  i de två ovanstående meningar korrekt. Dualsuffixet –ēn 

adderades till grundformen av ordet.  
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ḍufḍaʕa95 + -ēn  ḍufḍaʕtēn 

5.4.3 Sammanfattning, hypotes och slutsats  

 

Totalt producerade arvsspråkstalarna fem dual varav en av dessa dual var inkorrekt. Min 

hypotes om att arvsspråkstalarna skulle producera ett fåtal dual stämde. När det gäller den 

inkorrekta dualen så var den inkorrekt pga. att arvsspråktalarna böjde dualen genom att hon 

konstruerade en konstruktion med strukturen: antal + pluralform, vilket är felaktigt att göra 

Enligt Albirini och Benmamoun kan denna typ fel bero på språköverföringseffekten inlåning. 

Språköverföringseffekten inlåning yttrar sig genom att arvsspråkstalarna lånar grammatik och 

konstruktioner ifrån majoritetsspråket och applicerar denna grammatik och dessa strukturer på 

arvsspråket. I deras studie lånade arvsspråkstalarna strukturen antal + nomen ifrån det 

majoritetsspråket engelska och applicerade denna struktur på arvsspråken egyptisk och 

palestinsk dialekt. Detta kan förklaras enligt dem med att det inte finns någon motsvarighet till 

dual på det engelska språket.96 

Enligt den tidigare forskningen som presenterades i stycket ovanför så kan denna typ av dualfel 

bero på språköverföring. Baserat på materialet i den här uppsatsen kan jag inte dra slutsatsen 

arvsspråkstalarens dualfel berodde på språköverföring. Materialet är för litet för att det ska vara 

möjligt att dra denna slutsats. Jag drar slutsatsen att arvsspråkstalarna som deltog i min studie 

producerade relativt få dualer men att arvsspråkstalarna böjde dualerna korrekt i fyra av de fem 

fallen som de producerade dual.   

5.5 Possessiva genitivkonstruktioner   
 
Vid den femte genomlyssningen analyserades alla possessiva genitivkonstruktioner som 

förekom i berättelserna. Både arvsspråkstalarna och kontrollpersonerna konstruerade felaktiga 

idafor. Arvsspråkstalarna producerade dubbelt så många inkorrekta idafor som 

kontrollpersonerna. Både arvsspråkstalarna och kontrollpersonerna presterade felfritt vid 

konstruktionen av de analytiska genitiverna (se tabell 8).   

Tabell 8: Antal rätt och fel konstruerade possesiva genitivkonstruktioner 

Grupper Idafor               Analytisks genitiver  

 Rätt Fel Rätt Fel 

Arvsspråkstalare 27 6 8 0 

Kontrollpersoner 90 3 6 0 

 

 

 

 

                                                           
95 Informanterna adderade den feminina ändelsen a till ordet ḍufḍaʕ när de talade om en feminin groda. Jag 
har räknat detta som en korrekt böjning efter som denna böjning finns med i Hallouns ordbok över den 
palestinska dialekten.  
96 Albirini och Benmamoun (2012) s.24 
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Arvsspråkstalarna producerade i fyra femtedelar av fallen (81,81%) korrekta idafor. 

Kontrollpersonerna presterade nästan felfritt (96,77%) vid konstruktionen av idafor (se figur 

5).  

Figur 5: Antal korrekt konstruerade idafor för respektive grupp 

 

 

 

5.5.1 Inkorrekt konstruerade idafor 

 

Meningarna (37) och (38) konstruerades av arvsspråkstalarna A3 och A9.  

(37) Fa-bilāɁu wara al-ġuṣun al-šajara… A3 

  så-hittar.3mp bakom gren-en träd-et… 

  ”Så hittar de bakom trädets grenen…”  

 

(38) al-kalb biwaɁɁiʕ al-dabbūr el-bēt al-dabbūr wa-al-dababīr biballšu yurukḍu  A9 

  hund-en fäller.3ms bie-t hus-et bie-t och-bi-na börjar.3mp springa.3mp  

  wara 

  efter-honom 

  ”Hunden fäller biet biets huset och bina börjar springa efter honom” 

I både exempel (37) och (38) konstruerade arvsspråkstalarna inkorrekta idafor. Felet 

arvsspråkstalarna gjorde var att de bestämde både första ledet (al-muḍāf ) och andra ledet (al-

muḍāf Ɂilayhi) av idafan. Endast andra ledet av idafan får bestämmas om konstruktionen ska 

vara bestämd.  

De korrekta konstruktionerna är: 

ġuṣun al-šajara = Trädets gren 

bēt al-dabbūr = Biets hus 

 

Följande mening konstruerade arvsspråkstalaren A5. 

(39) wa-btījy ʕala rās ḍufḍaʕ al-kbīr A5 

  och-kommer.3fs på huvud groda den-stora 

  ”Och hon kommer på en grodas huvud den stora”  
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Ett adjektiv följer sitt huvudords genus, numerus och bestämdhet. I det här fallet bestämde 

arvsspråkstalaren adjektivet men inte det andra ledet av  idafan (al-muḍāf Ɂilayhi), vilket är 

inkorrekt. Adjektivet bestäms endast om andra ledet av idafan är bestämt.  

Den korrekta konstruktionen är: 

rās al-ḍufḍaʕ al-kbīr 

5.5.2 Korrekt konstruerade idafor  
 

Följande meningar konstruerades av arvsspråkstalarna A10 och A8. 

(40) wa-bixabbu wara ġuṣun šajara kbīr  A10 

  och-glömmer.3pm bakom gren träd stor 

  ”Och de gömmer sig bakom ett stort träds gren”  

 

(41) nizil al-kalb min ṭaraf al-šubbāk   A8 

 föll.3ms hund-en från kant fönstr-et ’ 

 ”Hunden föll från fönstrets kant” 

I mening (40) bestämdes varken andra ledet av idafan (al-muḍāf Ɂilayhi) eller adjektivet.  

I mening (41) bestämdes endast andra ledet av idafan (al-muḍāf Ɂilayhi).  

ġuṣun šajara kbīr  = Ett stort träds gren 

ṭaraf al-šubbāk = fönstrets kant 

5.5.3 Korrekt konstruerade analytiska genitiver   
 

Arvsspråkstalarna A9 konstaterade meningen (42). 

 

(42) baʕdēn el-kalb tabaʕu wiɁiʕ min al-šubbāk  A9 

  sedan hund-en tillhörande-honom föll.3ms från fönstr-et 

  ”Sedan föll hans hund från fönstret”  

I detta fall konstruerade arvsspråkstalaren en korrekt analytiska genitiv. Konstruktionen bestod 

av: nomen + en exponent  + en modifierare. I det här fallet var nomenet ett subjekt, exponenten 

var ordet tabaʕ och modifieraren var ett personligt pronomen.   

 

el-kalb tabaʕu = Hans hund 

el-kalb = nomen  

tabaʕ = exponent  

u = personligt pronomen  
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5.5.1 Sammanfattning, hypotes och slutsats  

 

Totalt producerade arvsspråkstalarna 33 idafor varav sex av dessa konstruktioner var inkorrekt 

konstruerade. Arvsspråkstalarna konstruerade även nio analytiska genitiver varav alla var 

korrekt konstruerade. Vidare så stämde inte den delen av min hypotes som sa att 

arvsspråkstalarna skulle producera fler antityska genitiver men den delen av hypotesen som sa 

att arvsspråkstalarna skulle stöta på mer problem vid konstruktionen av idafor jämfört vid 

konstruktion av de analytiska genitiverna stämde. I nästan fyra femtedelar av fallen 

konstruerade arvsspråkstalarna korrekta idafor. I de fallen som arsspråkstalarna konstruerade 

felaktiga idafor så berodde dessa fel på 1) arvsspråkstalarna bestämde både första ledet (al-

muḍāf ) och andra ledet (al-muḍāf Ɂilayhi) av idafan. Eller 2) Arvsspråkstalarna bestämde 

endast adjektivet i idafan.  

Enligt Albirini och Benmamoun kan dessa fel bero på språkslitning vilket är en form av 

språköverföring. Språkslitning är enligt Albirini och Benmamoun när arvsspråkstalarna 

begränsar användningen av arvsspråket och förlitar sig allt mer på majoritetsspråket. Med tiden 

kommer majoritetsspråket bli arvsspråkstalarnas dominanta språk. När arvsspråkstalarna inte 

använder sig av arvsspråket i lika hög utsträckning så går vissa egenskaper förlorade. 97 I deras 

studie visar sig språkslitningen genom att arvsspråkstalarna visste i vilken ordning de skulle 

placera orden när de konstruerade en idafa men att de inte visste vilket led de skulle bestämma.98 

 

Vidare producerade arvsspråkstalarna som deltog i Albirinis och Benmamouns studie fler idafor 

jämfört med analytiska genitiver.  Detta går emot Boumans forskningsresultat. 

Arvsspråkstalarna som deltog i hans studie producerade fler analytiska genitiver jämfört med 

idafor. 99 100  

Arvsspråkstalarna presterade felfritt när de konstruerade analytiska genitiver. När det gäller 

konstruktionen av idafor så konstruerade arvsspråkstalarna  i ett fåtal fall inkorrekta idafor. 

Enligt den tidigare forskningen som presenterades här ovanför så kan den här typen av 

inkorrekta idafor bero på språköverföring. Baserat på materialet i den här uppsatsen kan jag inte 

dra slutsatsen att dessa fel som uppstod när mina arvsspråkstalare konstruerade felaktiga idafor 

berodde på språköverföring. Materialet är för litet för att det ska vara möjligt att dra denna 

slutsats. Arvsspråkstalarna producerade relativt få inkorrekta idafor. Jag drar slutsatsen att när 

arvsspråkstalarna som deltog i min studie berättade dessa två berättelser så konstruerade de 

korrekta idafor i över fyra femtedelar av fallen samt att de presterade felfritt vid konstruktion 

av de analytiska genitiverna. 

 

5.6 Relativsatser  
 
Vid den sjätte genomlyssningen analyserades alla relativsatser som förekom i berättelserna. 

Kontrollpersonerna konstruerade totalt dubbelt så många relativsatser jämfört med 

arvsspråkstalarna. Både arvsspråkstalarna och kontrollpersonerna producerade fler 

                                                           
97 Albirini och Benmamoun (2012) s.7-8 
98 Albirini och Benmamoun (2012) s.24-25 
99 Albirini och Benmamoun (2012) s.17 
100 Boumas (2006) s.224 
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subjektsrelativsatser. Både arvsspråkstalarna och kontrollpersonerna konstruerade inkorrekta 

objektsrelativsatser (se tabell 9).   

 

Tabell 9: Antal korrekta och inkorrekta konstuerade relativsatser för respektive grupp 

 Objektsrelativsatser Subjektsrelativsatser   

 Korrekt Inkorrekt Korrekt Inkorrekt  Totalt 

Arvsspråkstalare 4 3 10 0  17 

Kontrollpersoner  13 1 26 0  40 

 

 

 

Arvsspråkstalarna konstruerade till 71,42% korrekta objektsrelativsatser och till 100% korrekta 

subjektsrelativsatser. Kontrollpersonerna konstruerade till 92,85% korrekta objektsrelativsatser 

och till 100% subjektsrelativsatser (se figur 6). 

Figur 6: Antal korrekta objekt- och subjektrelativsatser för respektive grupp 

 

 

5.6.1 Inkorrekt konstruerade relativsatser  

 

Mening (43) konstruerades av arvsspråkstalaren A3.  

(43) lēle lamma al-kalb wa-al-walad kānu nāym-īn al-ḍufḍaʕ buhrub min ʔaṭramīz A3 

  en natt när hund-en och-pojk-en var.3pm sovande.app groda-n rymmer.3sm från   

_flaska 

  illi huwwe kān maḥṭūṭ fi 

  som han var satt i 

  ”En natt när hunden och pojken sov rymde grodan ifrån en flaska som han var satt i”  

Satsen är en objektsrelativsats i och med att det är en flaska (aʔtramiz) som är korrelat i satsen. 

Relativsatsen är inkorrekt pga. att arvsspråkstalaren använde relativpartikeln i relativsatsen med 

obestämt korrelat. Oavsett om det är en objekts- eller subjektsrelativsats som bildas så ska inte 

relativpartikel användas när korrelatet är obestämt.  

71,42%

92,85%
100% 100%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Arvsspråkstalargruppen Kontrollgruppen

Objekt Subjekt



41 
 

Den korrekta konstruktionen av relativsatsen är: 

lēle lamma al-kalb wa-al-walad kānu nāym-īn al-ḍufḍaʕ buhrub min ʔaṭramīz huwwe kān 

maḥṭūṭ fi.    

 

Följande mening konstruerades av arvsspråkstalaren A1.   

(44) fataḥ al-walad bakēt lāɁa bi-al-ġurfe A1 

  öppnade.3ms pojk-en paket fann.3ms i-rumm-et 

  ”Pojken öppnade ett paket som han fann i rummet 

Meningen (44) är en objektsrelativsats i och med att det är ett paket (bakēt) som är korrelat i 

meningen. Det som gjorde relativsatsen inkorrekt var att arvsspråkstalaren inte satte ut ett 

pronomen i relativsatsen vars genus och numerus motsvarade korrelatets.  Detta måste göras 

när en objektsrelativsats konstrueras. 

Den korrekta konstruktionen av meningen är: 

fataḥ al-walad bakēt lāɁa-h bi-al-ġurfe 

5.6.2 Korrekt konstruerade relativsatser   

 

Meningarna (45) och (46) producerade av arvsspråkstalarna A8 och A10. 

(45) bass al-ḍufḍaʕ al-kbīr liḥiɁ al-majmūʕa wa-naṭṭ ʕala al-xašabe lli wāɁf-īn ʕalē-ha A8 

  men grod-an den-stora flöljde.3ms grupp-en och-hoppade.3ms på plank-an som      

_stående.app på-henne 

 ”Men den stora grodan följde efter gruppen och hoppade till plankan som det stod på” 

 

(46) dawwar el-walad fi ḥufra šāf-ha min al-arḍ A10 

  letade.3ms pojk-en i hål såg.3ms-henne från mark-en 

  ”Pojken letade i ett hål som hade såg från marken”  

Mening (45) är en objektsrelativsats med ett bestämt korrelat. Arvsspråkstalaren använde sig 

av relativpartikeln och han satte även ut ett pronomen i relativsatsen vars genus och numerus 

motsvarade korrelatets.  

Mening (46) är en objektsrelativsats med ett obestämt korrelat. Arvsspråkstalaren använde sig 

inte av relativpartikel men hon satte ut ett pronomen i relativsatsen vars genus och numerus 

motsvarade korrelatets. 

 

Följande meningar (47) och (48) konstruerades av arvsspråkstalarna A3 och A4.   

(47) mā baʕref šū minɁūl ʕan hāda Ɂanwāʕ al-ḥaywānāt lli bitʕīš taḥt al-arḍ A3 

  inte vad-jag.1s säger.2mp om denna sorts djur-en som lever.3fs under mark-en 

  Jag vet inte vad vi säger (kallar) den här sortens djur som lever (bor) under marken 

 

(48) kān fi walad ṣġīr ṣākin bi-bēt kbīr A4 

  var.3ms fanns pojke liten bor.aps i-hus stort 

  ”Det fanns en liten pojke som bodde i ett stort hus”   
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Både mening (47) och mening (48) är subjektsrelativsatser. Korrelaten är subjekt. Det som 

skiljer den första meningen ifrån den andra meningen är att korrelatet i mening (47) är 

bestämt och korrelatet i mening (48) är obestämt. Därav har relativpartikeln används i den 

första mening men inte i den andra meningen.   

 

5.6.3 Sammanfattning, hypotes och slutsats  

 

Totalt producerade arvsspråkstalarna 17 relativsatser varav elva av dessa var 

subjektsrelativsatser och sju var objektsrelativsatser. Tre av de sju objektsrelativsatserna var 

inkorrekta. När det gäller min hypotes så stämde den. Jag trodde att arvsspråkstalarna skulle  

göra två typer av fel när de konstruerade objektsrelativsatser. Den första typen av fel var att det 

inte skulle sätta ut ett pronomen i relativsatsen vars genus och numerus var de samma som 

korrelatets. Den andra typen av fel var att arvsspråkstalarna skulle använda sig av 

relativpartikeln i konstruktioner där relativpartikeln inte skulle användas.  

Enligt Albirini och Benmamoun så kan felet som uppstår när arvsspråkstalarna inte sätter ut ett 

pronomen i relativsatsen och felet att arvsspråkstalarna använder sig av relativpartikeln i 

sammanhang där den inte ska användas bero på språköverföringseffekten unvikning 

(språkskiftning). Undvikning yttrar sig genom att arvsspråkstalare konstruerar meningar på 

arvsspråket som är grammatiskt influerade av majoritetsspråket. I dessa fall kan 

konstruktionerna i arvsspråket och majoritetsspråket likna varandra på många punkter men ändå 

skilja sig åt på vissa punkter. Arvsspråkstalarna konstruerar konstruktionen enligt 

majoritetsspråket grammatiska regler vilket gör att konstruktionen blir grammatiskt inkorrekt. 

När arvsspråkstalarna i deras studie gjorde fel så satte de inte ut pronomenet i 

objektsrelativsatser samt att de använde sig av relativpartikeln i sammanhang där 

relativpartikeln inte skulle användas. Istället konstruerade arvsspråkstalarna relativsatser som 

var grammatiskt  influerade av det engelska språket.101   

Vid konstruktionen av subjektsrelativsatserna presterade arvsspråkstalarna felfritt. Vid 

konstruktionen av objektsrelativsatserna så konstruerade arvsspråkstalarna tre inkorrekta av 

totalt sju objektsrelativsatser. Enligt den tidigare forskningen som presenterades i stycket 

ovanför så kan denna typ av fel som arvsspråkstalarna gjorde bero på språköverföring. Men jag 

kan inte baserat på det här materialet dra slutsatsen att dessa fel berodde på språköverföring. 

Materialet är för litet för att det ska vara möjligt att dra slutsatsen att de inkorrekt konstruerade 

objektsrelativsatserna berodde på språköverföring. Jag drar slutsatsen att när arvsspråkstalarna 

berättade dessa två berättelser så presterade de felfritt vid konstruktionen av 

subjektsrelativsatserna samt att arvsspråkstalarna konstruerade få objektsrelativsatser överlag 

men att arvsspråkstalarna konstruerade korrekta objektsrelativsatser i fyra av de sju fallen som 

de konstruerade objektsrelativsatser.   

                                                           
101 Albirini och Benmamoun (2012) s.24 
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5.7 Sammanställning av alla korrekta och inkorrekta böjningar och konstruktioner 

 
I det här stycket har jag sammanställt resultatet ifrån alla kategorier för att det lättare ska vara 

möjligt att skapa sig en översiktsbild över arvsspråksalarnas prestation överlag (se tabell 10).  

 

Tabell 10: Sammanställning av samtliga böjningar och konstruktioner 

 Korrekta Inkorrekta Totalt Korrekt i % 

Plural     

- Regelbundna plural  15 0 15 100% 

- Brutna plural 62 4 66 97% 

     

Dual 4 1 5 - 

     

Possessiva genitivkonstruktioner      

- Idafor 27 6 33 81,81% 

- Analytiska genitiver 8 0 8 100% 

     

Relativsatser     

- Subjektsrelativsatser 10 0 10 100% 

- Objektsrelativsatser 4 3 7 - 

Kommentar: om arvsspråkstalarna har konstruerat mindre än tio konstruktioner eller om 

arvsspråkstalarna har böjt mindre än tio böjningar i en kategori så har jag inte angett någon 

korrekthetsprocentsats.  

6. Slutsatser och vidare forskning  
 
6.1 Slutsats  
 

I början av den här uppsatsen ställde jag upp fyra frågor som jag skulle besvara samt fyra 

hypoteser som jag skulle pröva genom undersökningen. Frågorna som jag ställde var om 

arvsspråkstalarna böjde dual och plural korrekt och om de konstruerade korrekta possessiva 

genitivkonstruktioner och relativsatser.  

Följande resultat kom jag fram till: 

Plural: Jag trodde att arvsspråkstalarna skulle prestera felfritt vid böjningen av de regelbundna 

pluralerna och att de skulle stöta på problem vid böjningen av de brutna pluralerna. Resultatet 

visar att arvsspråkstalarna presterade felfritt vid böjningen av de regelbundna pluralerna och 

näst intill felfritt vid böjningen av de brutna pluralerna.  Första delen av min hypotes stämde. 

Dual: Jag trodde att arvsspråkstalarna skulle böja få dualer. Min hypotes stämde. Resultatet 

visar på att arvsspråkstalarna böjde endast fem dual varav fyra av dessa var korrekt böjda.  

Possessiva genitivkonstruktioner: Jag trodde att arvsspråkstalarna skulle producera fler 

analytiska genitiver jämfört med idafor samt att arvsspråkstalarna skulle stöta på mer problem 

vid konstruktionen av idafor jämfört vid konstruktionen av analytiska genitiver. Första delen 

av min hypotes stämde inte, arvsspråkstalarna producerade fler idafor jämfört med analytiska 



44 
 

genitiver. Däremot stämde andra delen av min hypotes. Resultatet visar på att arvsspråkstalarna 

presterade felfritt vid konstruktionen av de analytiska genitiverna samt att de konstruerade 

korrekta idafor i över fyra femtedelar av fallen.  

Relativsatser: Jag trodde att två typer av fel skulle förekomma när arvsspråkstalarna 

konstruerade felaktiga relativsatser. Det första felet jag trodde att arvsspråkstalarna skulle göra 

var att de inte skulle sätta ut ett självständigt pronomen vars genus och numerus motsvarade 

korrelatets när de konstruerade objektsrelativsatser. Det andra felet som jag trodde att 

arvsspråkstalarna skulle göra var att de skulle använda relativpartikeln när de konstruerade 

relativsatser med obestämda korrelat. Denna hypotes stämde helt, båda typerna av fel förekom.  

Resultatet visar på att arvsspråkstalarna presterade felfritt vid konstruktionen av 

subjektsrelativsatserna och att de konstruerade sju objektsrelativsatser varav fyra av dessa var 

korrekt konstruerade.  

Syftet med den här uppsatsen var att analysera om språköverföring skedde ifrån 

majoritetsspråket svenska till arvsspråket arabiska (den syrisk-palestinska dialekten). Mer 

specifikt skulle jag analysera om och hur språköverföringen yttrade sig i berättelser berättade 

av syriska och palestinska arvsspråkstalare uppväxta i Sverige. Detta skulle jag undersöka 

genom att jag skulle besvara de fyra uppställda frågorna som jag besvarade i stycket ovanför. 

Men när det gäller den övergripande frågan så går det inte att dra slutsatsen att 

språköverförningen yttrade sig i de fel som arvsspråkstalarna konstruerade när de berättade 

dessa berättelser. Arvsspråkstalarna konstruerade relativt få felaktiga böjningar och 

konstruktioner och överlag producerade de ett begränsat antal böjningar och konstruktioner.  

Jag hoppades på att locka arvsspråkstalarna till att böja fler böjningar och konstruera fler 

konstruktioner men metoden jag använde mig av genererade ett begränsat och litet material 

därav går det inte att dra slutsatsen att de felböjda böjningarna och de felkonstruerade 

konstruktionerna berodde på språköverföring.    

6.2 Vidare forskning 
 
Vid skrivandet av den här uppsatsen uppkom det en fråga. Hade mitt forskningsresultat skiljt 

sig ifrån Albirinis och Benmamouns forskningsresultat om jag hade likt dem intervjuat dubbelt 

så många informanter samt om jag hade gett mina informanter i uppgift att genomföra alla tre 

berättelseuppgifter istället för endast en. Hur många exempel varje berättelseuppgift genererar 

redovisas inte i deras studie dock var deras material två gånger så stort som mitt material samt 

att deras informanter producerade mellan tre och fyra gånger fler böjningar och konstruktioner. 

Ett förslag på vidareforskning är att återupprepa Albirinis och Benmamouns studie i sin helhet 

på svenska arvsspråkstalare av arvsspråkarabiska alt. återupprepa denna här studien fast istället 

använda en annan av de tre berättelseuppgifterna. I det här fallet var det inte tillräckligt att 

använda endast den här typen av berättelseuppgift. Jag använde mig av en metod där en färdig 

berättelse i form av bilder presenterades för informanterna. Informanterna behövde inte lägga 

energi på att producera eller komma ihåg en berättelse. Frågan är om arvsspråktalarna hade 

producerat fler fel om de fritt fick återberätta en given berättelse utan hjälpmedel eller om det 

fick tala fritt. 

Ytterligare ett förslag på vidareforskning är att undersöka andra grammatiska fenomen utöver 

dem jag har undersökt i den här uppsatsen. Om arvsspråkstalarna konstruerar några fel kan då 

dessa fel förklaras med hjälp av språköverföring? 
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8. Appendix 
Appendix A: transkriberingstabell102 

 
 
 ʾ , ʔ ء

 b ب

 t ت

 ṯ ث

 ǧ, j ج

 ḥ ح

 ḫ, x خ

 d د

 ḏ ذ

 r ر

 z ز

 s س

 š ش

 ṣ ص

 ḍ ض

 ṭ ط

 d ̱̣ , ẓ ظ

 ʿ , ʕ ع

 ġ غ

 f ف

 q ق

 k ك

 l ل

 m م

 n ن

 h ه

ة  َ   a/at 

 w و

 y ي

  َ  u 

  َ  un 

  َ  i 

  َ  in 

  َ  a 

  َ  an 

 ʾā آ

 lā ل  

و  َ  ū 

و    َ  uww 

ي  َ  ī 

ي    َ  iyy 

ا  َ  ā 

  َ  ā 

ى  َ  ā 

ى  َ  an 

                                                           
102 Isaksson (2010) s.6-8 
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Långt e103 ē 

Kort e104 e 

 

 

 

Appendix B: Enkät  
 

Frågeformulär 

Jag skulle vilja att du till sista fyller i det här frågeformuläret. Enkäten besvaras anonymt. 

1. Ålder:_____________________ 

 

2. Kön: Man Kvinna  

 

3. I vilket land samt ort föddes du? 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Om du är född utomlands, vilket år samt månad kom du till Sverige? 

__________________________________________________________________________ 

 

5. I vilket land genomförde du din grundskoleutbildning?  

__________________________________________________________________________ 

 

6. Om du har genomfört en svensk grundskoleutbildning. Har du deltagit i någon form av 

modersmålsundervisning?  Ja Nej       

 

7. Om du har deltagit i modermålsunderundervisning. Hur länge deltog du i undervisningen? 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Kan du skriva och läsa på arabiska?  Ja Nej 

 

9. Om du skulle bedöma din egna skrivna arabiska förmåga, i vilken nivå skulle du placera dig 

själv?  

Ingen      1--------------------------------------------------------------------------------------------10 

               Låg               Medel     Flytande 

    

10. Om du skulle bedöma din egna talade arabiska förmåga, i vilken nivå skulle du placera dig 

själv? 

Ingen      1--------------------------------------------------------------------------------------------10 

               Låg               Medel     Flytande 

 

11. Vilken är din högsta avslutade (pågående) utbildning och vart studerade du detta? 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Vilken är dina föräldrars högsta avslutade utbildning och vart studerade dem detta? 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                           
103 Denna bokstav har jag lagt till själv 
104 Denna bokstav har jag lagt till själv 
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13.  Har du varit i kontakt med standardarabiska tidigare?  Ja Nej 

 

14.  Om du svarade ja på föregående fråga. I vilket sammanhang och hur ofta har du kommit i 

kontakt med standardarabiska? (t.ex. via nyheter, moskén osv)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för att du medverkar i den här studien! 

/ Omar Doughoz 
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