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Sammandrag

Denna uppsats presenterar en undersökning baserad på ett ordassociationstest och jämför hur 

en- och flerspråkiga associerar till substantiv och adjektiv. Syftet med undersökningen är att 

se om skillnader i att associera finns mellan en- och flerspråkiga som alla läser 

modersmålssvenska. Informanterna är hämtade från sex olika klasser i tre olika skolor och 

alla går i årskurs nio.

     Resultaten visar att skillnader mellan hur en- och flerspråkiga associerar till både 

substantiv och adjektiv finns. Spridningen av svaren är för substantiv större hos de 

flerspråkiga än hos de enspråkiga. För adjektiv är spridningen större hos de enspråkiga. 

Bortfallet för samtliga ordgrupper är större hos flerspråkiga än hos enspråkiga.

     Resultaten för substantiven går i linje med tidigare forskning och skulle kunna tyda på att 

de flerspråkiga ännu inte uppnått samma grad av språkbehärskning som de enspråkiga. 
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1  Inledning

Ordinlärning och lexikonkunskap är mycket viktiga områden inom andraspråksinlärning. Att 

andraspråkselever tillägnar sig ett stort ordförråd och hela tiden utvecklar detta är viktigt för 

att de skall kunna tillägna sig kunskap och därmed lyckas i skolan. 

     Ett sätt att kartlägga en persons ordförråd är att fråga denne om vilket ord han eller hon 

först kommer att tänka på vid åsynen av ett visst stimulusord. Min uppsats handlar om 

ordassociation och är en studie av psykolingvistisk natur som snarare än att diskutera hur ord

lärs in visar hur ordförrådet är organiserat hos olika individer.

     Ordassociation är viktigt eftersom detta alltså kan säga något om en persons språkförmåga 

och språknivå i ett större perspektiv. Att associera i samma banor är viktigt för att olika typer 

av kommunikation skall kunna löpa snabbt och enkelt. 

     Då det av tidigare forskning framkommit att andraspråksinlärare tenderar att associera 

annorlunda jämfört med förstaspråksinlärare i samma ålder blev jag intresserad av att se hur 

det förhåller sig med flerspråkiga som läser modersmålssvenska, och alltså borde befinna sig 

på en liknande språklig nivå som enspråkiga. 

1.1 Syfte

Syftet med min uppsats är att se huruvida skillnader i att associera till ord finns mellan en-

och flerspråkiga som alla läser modersmålssvenska. Jag ämnar även undersöka samt beskriva 

hur dessa ser ut. Jag vill även se om stimulusordets ordklass har betydelse för hur 

informanterna associerar. I ett större perspektiv vill jag se om de flerspråkiga befinner sig på 

en nivå som motsvarar de enspråkigt svenskas.
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2 Bakgrund

Under denna rubrik behandlas till att börja med människans ordförråd i korthet samt relationer 

som kan råda mellan ord. Efter detta följer två avsnitt om ordassociation; det första handlar 

om vad ordassociation egentligen innebär och det senare om hur olika associationer av ord 

kan klassificeras. Därefter redogörs i avsnitt 2.4 för ordassociationsstudier ur ett 

språkutvecklingsperspektiv. Detta avsnitt innehåller tre olika forskningsexempel på 

ordassociation hos flerspråkiga.

2.1  Ordförråd och relationer mellan ord

Enligt Viberg (1993:35–36) är ordförrådet den del av den språkliga kompetensen som 

utvecklas allra mest under hela livet. Barn lär sig flera tusen nya ord på modersmålet varje år i 

skolan. För andraspråksinlärare innebär detta att de förutom att fylla igen luckor i det 

basordförråd som de infödda eleverna behärskar innan skolstarten, varje år måste tillägna sig 

något tusental av de ord som ingår i den utbyggda lexikala kunskap som barn med svenska 

som modersmål normalt tillägnar sig i skolan. Målet för hur mycket andraspråksinlärarna 

skall kunna flyttas konstant då kraven växer hela tiden eftersom det gäller att nå den nivå som 

är normal för barnets ålder. 

     Förutom att mängden ord som måste läras in är stor och att den information man måste 

behärska om varje enskilt ord även den kan vara omfattande tillkommer det faktum att man 

snabbt måste kunna komma åt den information som finns lagrad i lexikonet i hjärnan. När vi 

talar flytande producerar vi mer än 100 ord i minuten vilket innebär att både den som talar och 

den som lyssnar måste finna rätt ord på någon tiondels sekund bland några tiotusental ord. 

Detta kräver att ordförrådet är effektivt organiserat i hjärnan. Alla ord måste vara åtkomliga 

både via formen och via betydelsen. För betydelsen gäller att denna tycks vara hierarkiskt 

organiserad, så att man kan söka sig från mer allmänna begrepp till mer specifika och vice 

versa. Man tänker sig idag allmänt att orden är lagrade i hjärnan i två olika nätverk. Det ena 

förbinder ord med liknande uttal och det andra förbinder ord som har besläktade semantiska 

eller grammatiska egenskaper. Dessa nätverk gör det möjligt att på ett effektivt sätt finna ett 

ord som man har hört eller ett ord som motsvarar den betydelse man vill uttrycka. Ordförrådet 
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är alltså ingen ostrukturerad samling ord. När vi lär in orden i ett språk lär vi oss inte endast 

de enskilda orden, utan en viktig del av inlärningen består i att lära sig de skilda relationer 

som råder mellan olika ord. (Viberg 1993:36–37)

     Ett sätt att beskriva betydelsestrukturen som troligen återspeglar det semantiska nätverket i 

hjärnan är att inordna orden i semantiska fält. Ett semantiskt fält är ett större 

erfarenhetsområde, det kan exempelvis röra sig om perceptionsverb. (Viberg 2004:203) Inom 

detta semantiska fält återfinns verb som till exempel titta, lyssna, lukta, blänga och stirra. 

Alla dessa har en gemensam betydelsekärna, det vill säga perception, men genom att olika 

betydelsekomponenter läggs till denna kärna får de olika orden olika betydelse. (Ekerot 1995:

45–47)

     Olika ord kan beteckna olika många referenter. Vissa ord som exempelvis växt har 

mängder med referenter och därmed stor extension. Ordet solros har däremot mycket färre 

referenter, men här kan man i stället fastställa fler gemensamma egenskaper. Ordet har då 

större intension. Orden växt och solros är hierarkiskt ordnade på så sätt att växt är överordnat 

solros. Växt är en hyperonym till solros och solros är en hyponym till växt. (Bolander 2001:32, 

39–40)

     Andra relationer som kan råda mellan ord är synonymi, antonymi och partonymi. Då man 

talar om synonymer betyder det ytterst sällan att orden med en synonym relation betyder 

exakt samma sak. Oftast är det något som skiljer orden åt. En gosse är prydligare än en pojke

och att fnissa är inte exakt detsamma som att skratta. Mer synonyma är ord som båda och 

bägge samt också och även. Synonymer är alltså ord som betyder nästan samma sak. 

(Bolander 2001:40–41)

     Antonymi innebär ett motsatsförhållande. Antonymer är motsatser som kan ses som två 

ytterlägen av en graderad skala: stor – liten. Att de kan graderas innebär också att de kan 

kompareras. Komparation är dock inte möjlig vid komplementära motsatsord, vilka uttrycker 

antingen eller. Exempel på detta är levande – död. Det ena utesluter det andra. En tredje typ 

av motsatsord är de konversa: köpa – sälja. Dessa gör det möjligt att beskriva en händelse ur 

olika perspektiv: Anna köpte sin lägenhet av Johan – Johan sålde sin lägenhet till Anna.

(Bolander 2001:40–41)

     Partonymi uttrycker relationen helhet – del: fot – tå. Ord som tå och häl räknas då som 

sampartonymer till ordet fot. Man kan dra vissa paralleller mellan partonymi och hyponymi, 

men de skall inte förväxlas med varandra. En hund är inte en del av djur och ett finger är inte 

en sorts hand. Både hyponymer och partonymer refererar dock till ords hierarki och visar på

asymmetriska förhållanden. (Namei 2002:108–109)
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     I Namei (2002:109) kan ett antal olika partonyma relationer urskiljas:

 En helhet och dess delar: ansikte – näsa

 En samling och dess medlemmar: flock – får 

 Ett objekt och vad det är gjort av: leksak – plast

 En helhet och en portion av den: tårta – bit

 En plats och ett område inom platsen: Europa – Frankrike

2.2  Ordassociation

Ett ord har både distinktiva betydelsekomponenter, det vill säga sådana som representerar 

ordets rent sakliga eller logiska betydelse, och icke-distinktiva betydelsekomponenter. Till de 

icke-distinktiva betydelsekomponenterna hör dels sådana som gäller ordets stilvärde, dels 

sådana som gäller den associativa betydelsen. De associativa komponenterna, som när till 

exempel flicka förknippas med långt hår, spelar en central roll i förstaspråksinlärningen.

Inlärningen av ord som vovve, is och bajs går hand i hand med överföringen av kulturbundna 

värderingar, som att sällskapsdjur är gulliga, is är farligt att gå på och bajs är någonting 

tabubelagt. Många associativa komponenter är alltså kulturbundna och detta bör medföra att 

de är extra svårtillgängliga vid andraspråksinlärning. (Ekerot 1995:51) Att associera i samma 

banor är viktigt för att kommunikationen skall löpa snabbt. Tolkningen av vad som sägs styrs 

i stor utsträckning av lyssnarens förväntningar (Viberg 1993:37).

     Att fråga personer om vilket ord de allra först kommer att tänka på när de ser eller hör ett 

visst stimulusord är en metod för att kartlägga hur ordförrådet är organiserat. Tidiga 

undersökningar visar att försökspersoner ofta samlar sig kring vissa favoritsvar som till 

exempel tråd på ordet nål och stol på bord. Kent & Rosanoff (1910) återgivet i Håkansson & 

Norrby (2005:125) skapade en lista på 100 engelska ord (substantiv och adjektiv) där personer

i en undersökning fick nämna det första de kom att tänka på vid åsynen av dessa. Det 

ursprungliga syftet med detta var att differentiera mellan normala och avvikande 

associationer, då denna undersökning handlade om att skapa en norm för behandling av 

patienter.

     Samma ordlista har senare översatts till olika språk och används i andra syften, exempelvis 

för att kunna urskilja språk- och kulturspecifika skillnader i lexikonets organisation. Ett annat 
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område där ordassociationer har visat sig vara intressanta är inom forskning om 

språkinlärning. Ordlistan har använts vid studier som utförts på både barn och vuxna, såväl 

enspråkiga som flerspråkiga. (Namei 2004:213) 

2.3  Klassificering av associationer

Då man gör experiment med ordassociation kan svarsorden som anges av försökspersonerna 

delas in i tre olika huvudgrupper:

 Fonologiska associationer, som innebär ett fonologiskt relaterat svar till

stimulusordet. Svaret har alltså inte någon semantisk relation till det bjudna ordet, utan 

påminner istället om det ljudmässigt. Exempel: FLICKA – dricka

 Syntagmatiska associationer är associationer som vanligtvis hör till en annan 

grammatisk klass än stimulusordet. Ordet har en syntaktisk relation till det bjudna 

ordet och kan ses förekomma i en mening tillsammans med detta. Exempel: FLICKA –

liten 

 Paradigmatiska associationer är sådana där svaret tillhör samma grammatiska 

kategori som stimulusordet och där de kan ersätta varandra syntaktiskt. Orden skall 

alltså både tillhöra samma ordklass och ha en semantisk koppling. Det kan exempelvis 

röra sig om en sidoordnad relation (antonymi och synonymi) eller en under- eller 

överordnad relation (hyponymi). Exempel: FLICKA – tjej

Denna indelning är vanlig då det gäller forskning om ordassociation och används av såväl 

Namei (2002), Håkansson & Norrby (2005) samt Söderman (1993).

     De fonologiska associationerna kallas ofta för clang eller klangassociationer och saknar 

som sagt tydlig semantisk relation till stimulusordet. Ofta rör det sig om rimord, SPINDEL –

svindel, men det kan även vara ord som bygger på delar av stimulusordet som i TÖRSTIG –

torsdag. Det första ledet av ordet kan återanvändas, SJUKDOM – sju, eller efterledet som i 

SOLDAT – datum. (Håkansson & Norrby 2005:129)

     De syntagmatiska associationerna inkluderar ett flertal undergrupper. Den allra vanligaste 

typen av syntagmatisk association är den där det givna ordet tillsammans med det svarade 
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bildar en nominalfras. Då stimulusordet är ett substantiv kan det svarade ordet då vara ett 

adjektiv och vice versa. En syntagmatisk association som bildar en nominalfras kan också vid 

ett substantiv vara en modifierare, det vill säga ett annat substantiv som fungerar som en 

bestämning, som vid MÅNE – halv, som då tillsammans bildar ordet halvmåne. Vidare kan en 

syntagmatisk association bilda en verbfras, MAT – äta, eller vara en böjning av stimulusordet: 

LÅNG – längre. I denna stora grupp av associationer återfinns även sådana som adverb, 

prepositioner, pronomen, partiklar och interjektioner. (Namei 2002:103–104)

     De paradigmatiska associationerna är alltså sådana där stimulusordet och det svarade ordet 

skall kunna vara utbytbara i en mening. Detta är dock en grov förenkling, då svar som finger

på HAND är paradigmatiskt associerat men knappast kan ses som utbytbart i en mening där 

man vill ha samma innehåll. Paradigmatiska associationer kan delas upp i två större grupper. 

Den första gruppen gäller relationer som präglas av inkludering och denna grupp innefattar

relationerna hyponymi; DJUR – hund, partonymi; ANSIKTE – näsa och synonymi; SNABB –

fort. Den andra gruppen innefattar relationer som präglas av exkludering och motsats. Här 

återfinns komplementära motsatser; DÖD – levande, antonymer; LÅNG – kort, konversa 

motsatser; FRU – make och inkompatibla förhållanden; KATT – hund. (Namei 2002:105–112)

     Utöver fonologiska, syntagmatiska och paradigmatiska associationer har Namei (2002)

skapat ytterligare en grupp: missuppfattning och oförståeliga associationer. Här återfinns 

sådant som ren repetition av stimulusordet, fall där klar association mellan stimulusordet och 

det svarade ordet saknas; BOK – naglar, direktöversättning av ordet till annat språk och svar 

på stimulusordet som jag vet inte och ingenting.

2.4  Ordassociationsundersökningar

Namei (2004:213) refererar till Entwisle (1966) som hävdar att ökad språkexponering 

påverkar utvecklingen av varje ord. Barn i tre- till fyraårsåldern tenderar att ge osystematiska 

svar vid ordassociationstest. Ofta ger de substantiv oberoende av stimulusordets ordklass och 

egenskaper, eftersom barns ordförråd i den åldern innehåller många substantiv jämfört med 

andra ordklasser. Efter detta stadium tenderar barn att ge fler fonologiska associationer än 

vuxna. Då klangassociationerna minskar ger barn fler syntagmatiska associationer jämfört 

med de vuxnas som är mer paradigmatiska. Studier pekar på att utvecklingen från att 

associera syntagmatiskt till att associera paradigmatiskt sker då barnet är mellan fem och tio 
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år gammalt. Detta skifte innebär att barnet då börjar organisera sitt lexikon efter en ny princip,

nämligen efter ordens grammatiska klass. Denna omorganisation kan vara betingad av 

omgivningen på så sätt att exponeringen har blivit tillräckligt stor, eller bero på barnets 

allmänna språkliga eller kognitiva mognad. (Håkansson & Norrby 2005:125)

     Enligt Namei (2004:214) är det inte fråga om en enda genomgripande omorganisation av 

hela lexikonet, utan snarare på så vis att varje individuellt ord följer utvecklingen från 

fonologisk till syntagmatisk till paradigmatisk kategorisering. Entwisle (Namei 2004:214) 

menar att det är de mest frekventa orden som genomgår alla utvecklingsstadier medan 

lågfrekventa ord endast delvis utvecklas. 

     Det finns även studier av andraspråksinlärning där ordassociationer använts för att 

undersöka lexikonets organisation ur ett utvecklingsperspektiv. Shidrok Namei (2002) har 

undersökt huruvida skillnader i ordförrådets organisation finns mellan modersmålstalande och 

andraspråksinlärare. Studiens syfte är att ta reda på om lexikonet hos modersmålstalare är 

organiserat efter en semantisk princip medan organisationen av andraspråkstalares lexikon är 

fonologisk i början och semantisk på mer avancerade stadier. Studiens hypoteser är att graden 

av klangassociation är högre hos personer med lägre grad av språkbehärskning oberoende av 

språk, att graden av paradigmatisk association är högre än alla andra typer av associationer på 

alla nivåer av språkbehärskning oberoende av språk och slutligen att organisationen av 

andraspråksinlärares lexikon liknar förstaspråksinlärningens, med en fonologisk organisation 

på de tidiga stadierna och en semantisk organisation på mer avancerade stadier av 

språkbehärskning.

     För att undersöka detta har hon låtit informanter i tre olika grupper besvara ett 

ordassociationstest. Den första gruppen är en persisk-svensk tvåspråkig grupp och de andra 

två grupperna är enspråkiga jämförelsegrupper; en persisk och en svensk.

     Resultaten visar att vad gäller klangassociationer tenderar dessa att främst förekomma hos 

yngre elever oberoende av språk. Syntagmatiska associationer varierar inom och mellan 

grupperna. En allmän tendens är att graden hos dessa associationer ökar hos äldre informanter

vilket indikerar en ordförrådsökning och en mer abstrakt organisation av lexikonet. Resultaten 

pekar vidare på en skillnad på tre skolår i ordförrådsutvecklingen hos tvåspråkiga jämfört med 

de båda enspråkiga grupperna. Även om detta är ett viktigt resultat är det knappast förvånande 

menar Namei, då graden av språkexponering både i och utanför skolan inte är tillräcklig för 

att garantera en utveckling som motsvarar den hos de enspråkiga jämförelsegrupperna.

     De paradigmatiska associationerna förekom i hög frekvens i alla grupper. En generell 

tendens här är att det finns en stor skillnad mellan graden av paradigmatiska associationer från 
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årskurs noll till tre och att alla i årskurs tre i alla grupper producerade paradigmatiska 

associationer i hög utsträckning. Resultaten från denna typ av associationer visar även att 

adjektiv gav upphov till opposition eller synonymi, medan substantiv oftast genererade 

hyponymi. Dessa resultat ligger i linje med andra undersökningar (Deese 1965; Palermo 1971

och Miller 1998), där adjektiv i huvudsak visat sig vara organiserade runt antonymi och 

synonymi medan substantiv främst är organiserade runt hyponymi. (Namei 2004:221)

     Gisela Håkansson och Catrin Norrby (2005) har genomfört en ordassociationsstudie som 

är en del av det större projektet om språkutveckling Svenska i och utanför Sverige. I denna 

delstudie Flicka – dricka eller tjej? jämförs resultaten från två grupper andraspråksinlärare 

som lär sig svenska i olika kontexter. Den första gruppen består av studenter som läser 

svenska som andraspråk vid IMER i Malmö och den andra gruppen består av studenter som 

läser svenska som främmande språk i Melbourne. Dessa grupper jämförs även med en 

enspråkigt svensk kontrollgrupp. Denna delstudie testar två hypoteser. Den första hypotesen 

är att andraspråksinlärare skiljer sig från infödda talare genom att ha en lägre andel 

paradigmatiska associationer. Denna hypotes testas dels genom jämförelse mellan den 

svenska kontrollgruppen och inlärarna, dels jämförelse mellan förstaspråk (engelska) och

andraspråk (svenska) hos studenterna i Melbourne. Den andra hypotesen är att resultaten från 

andraspråksinlärarna i Malmö kommer att ligga nära de inföddas resultat eftersom de alla 

vistas i svensk miljö. Håkansson & Norrby antar att resultaten från studenterna i Melbourne 

däremot kommer att skilja sig mycket från svenska infödda talare eftersom dessa studenter 

befinner sig långt ifrån Sverige och inte utsätts för språket på samma sätt.

     Resultaten visar att den svenskt enspråkiga kontrollgruppen överlag har en högre andel 

paradigmatiska associationer än vad inlärarna har. När det gäller de syntagmatiska 

associationerna ligger gruppen från Malmö högst. Studenterna i Melbourne skiljer sig från de 

två övriga grupperna genom att använda både fonologiska associationer och översättningar, 

vilket bara förekommer i mycket begränsad omfattning i Malmö-gruppen och är sällsynta i 

kontrollgruppen. Fonologiska associationer förekommer i 5 % av svaren och översättning i 13 

% av svaren i Melbourne-gruppen.

     Informanterna i Melbourne ger fler paradigmatiska associationer på förstaspråket än 

andraspråket. Exempelvis ger adjektivet MJUK tre syntagmatiska associationer; kuddar, moln

och djur. Samma informanter ger paradigmatiska associationer för den engelska 

motsvarigheten SOFT: tender, fluffy och easy. Detta visar en tydlig preferens för 

paradigmatisk klassificering på förstaspråket och syntagmatisk på andraspråket. 
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Håkansson & Norrby diskuterar om associationerna inte hellre skulle kallas för grafologiska, 

då testet utgår från ett skriftligt material. Ett argument för detta är det faktum att det ofta är 

ord som innehåller bokstäverna å, ä och ö som ger upphov till fonologiska associationer. 

Dessa bokstäver förekommer inte i Melbourne-studenternas modersmål och kan antas vara 

någonting som sticker ut. Av de 30 ord som stavas med å, ä och ö är det hela 21 som ger 

upphov till fonologiska associationer, oftast med samma bokstav: örn – öl, slät – äta, vitkål –

tåg.

     Håkansson & Norrby talar även om kulturspecifika associationer. Svenska informanter 

tenderar att associera VITKÅL till pizzasallad, medan informanterna i Melbourne associerar 

samma ord till andra sorters kål som rödkål och blomkål. Ordet TOBAK associeras av svenska 

informanter till ord som usch och äckligt medan informanterna i Melbourne håller sig mer 

neutrala och associerar samma ord till cigarett och rök.

     Tove Söderman (1993) har även hon genomfört en liknande typ av ordassociationsstudie

där hon ställer sig frågan om hur strukturen av inlärares ordförråd ser ut. Syftet med 

undersökningen var att se om ordassociationerna hos utländska språkinlärare såg likadana ut 

som hos modersmålstalare. Informanterna är finska elever i sjunde klass, i gymnasiet och 

universitetsstuderande, som fått utföra testet på engelska. Resultaten som framkom går i linje 

med de båda undersökningarna beskrivna ovan, där de fonologiska associationerna förekom 

främst i lägre åldrar och syntagmatiska och paradigmatiska i högre. Söderman (1993) 

genomförde efter detta ytterligare ett test där mycket avancerade finska inlärare av engelska 

jämfördes med engelska modersmålstalare. Som i den tidigare studien framkom att de flesta 

associationerna antingen var syntagmatiska eller paradigmatiska samt att fonologiska 

associationer och olika typer av bortfall fanns representerade i mycket högre utsträckning hos 

de avancerade inlärarna än hos de engelskspråkiga modersmålstalarna.

     Enligt Södermans undersökningar är skiftet mellan syntagmatiska och paradigmatiska 

associationer inte så tydlig som man brukat tro. Hon menar att det egentligen inte finns någon 

markerad övergång dem emellan.

     Dessa ovan beskrivna studier anser jag peka åt samma håll på så vis att alla studier visar 

skillnader mellan en- och flerspråkiga samt att alla studier visar att de paradigmatiska 

associationerna är de vanligaste bland både en- och flerspråkiga äldre informanter.
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3  Metod och material

I avsnitt 3.1 beskrivs min ordassociationsundersökning och dess informanter. Efter detta 

redogörs i kapitel 3.2 för ordassociationstestet de fick göra. I kapitel 3.3 redogör jag för hur 

jag har klassificerat och analyserat mitt material.

3.1  Undersökningen

Jag har delat ut ett ordassociationstest till sammanlagt 125 informanter som är elever i årskurs 

nio och alla läser modersmålssvenska. En anledning till att jag valde just årskurs nio är att 

dessa elever är tillräckligt gamla för att förväntas ha genomgått den syntagmatisk-

paradigmatiska utvecklingen där lexikonet utvecklas från att vara formbaserat till att vara 

semantiskt baserat. En annan anledning är att årskurs nio är obligatorisk och därmed en 

relativt heterogen grupp.

     Informanterna är hämtade från tre olika skolor och sammanlagt från sex olika klasser

belägna i Stockholm och Uppsala. Samtliga informanter fick mellan 10 och 20 minuter på sig 

att genomföra testet. Jag var själv närvarande vid fem av de sex undersökningstillfällena. Vid 

dessa tillfällen talade jag om för eleverna hur de skulle göra och att de fick fråga mig om det 

var något de inte förstod. Vid det sjätte tillfället då jag inte var där instruerade jag klassens

lärare att göra på samma vis. Då ett ordassociationstest inte är något kunskapsprov, där en 

enskild lärare kan påverka vad eleverna kan och inte kan, utan handlar om personers

ordförrådsstruktur antog jag att spridningen av skolor som eleverna går på inte borde ha 

speciellt stor betydelse. Eftersom man dock inte kan vara helt säker på vad som påverkar 

elevernas förmåga att associera, och då någon klass kanske har fått arbeta extra mycket med 

sådant och därmed skulle ha en större vana ville jag inte att alla elever skulle komma ifrån 

samma skola med samma lärare.

     Av de 125 informanter som gjorde ordassociationstestet är 67 stycken enspråkiga och 58 

flerspråkiga. En av de flerspråkiga plockades bort från undersökningen, då mindre än en 

fjärdedel av orden på dennes enkät var ifyllda. För att sedan få lika många enspråkiga som 

flerspråkiga resultat plockades slumpmässigt 10 stycken enspråkiga bort. Jag har alltså för 
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min undersökning analyserat 57 test från enspråkiga informanter och 57 från flerspråkiga, 

sammanlagt 114 associationstest.

     Överst på testet finns fyra frågor om informanternas språksituation. Jag frågade vilka språk 

de kan, vilket som var det första språk de lärde sig, vilket språk de talar i hemmet och vilket 

språk de anser sig kunna bäst. Jag valde att ha med flera frågor om detta eftersom 

flerspråkighet kan visa sig på många olika sätt. Alla informanter som har svarat ett annat 

språk än svenska på någon av de tre sista frågorna räknas i undersökningen som flerspråkiga. 

Jag vill emellertid betona att det är informanternas egen uppfattning av språktillhörighet jag 

går efter. Hur länge de flerspråkiga eleverna har varit bosatta i Sverige framgår inte, men av 

57 elever angav 51 av dem på testet att det språk de kan bäst är svenska, vilket ger en 

fingervisning om att de flesta förmodligen är födda i Sverige eller har vistats i Sverige ett 

flertal år. Relevant för undersökningen är dock enbart att de är flerspråkiga samt att de läser 

modersmålssvenska. 

     Enspråkiga och flerspråkiga elever är relativt jämnt fördelade i alla de klasser jag 

undersökte. Nedan följer en uppställning av de flerspråkigas olika språk.

Tabell 1  De flerspråkigas språk förutom svenska
Representerade språk
Amhariska
Arabiska
Assyriska
Bengali
Bosniska
Engelska
Finska
Franska
Kurdiska
Libanesiska
Mandarin
Persiska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Spanska
Syrianska
Tigrinja
Tyska
Ungerska

Totalt:

antal
1
12
4
1
1
6
3
1
1
1
1
8
1
2
1
6
3
2
1
1

57
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Det vanligast förekommande språket är arabiska, följt av persiska, spanska, engelska och 

assyriska. De övriga språken har färre representanter.

     På testet fanns även en fråga om könstillhörighet. Denna ställdes enbart för att jag ville ha 

en någorlunda jämn fördelning. Av de 114 informanterna är 66 stycken kvinnliga och 48 

manliga.

3.2  Ordassociationstestet

Som underlag för mitt ordassociationstest har jag använt listan med ord från Kent & Rosanoff 

(1910), översatt av Shidrok Namei (2002). Denna lista består av 100 ord men för att begränsa 

omfånget har jag genom att välja vartannat ord kortat ned testet till 50 ord.    

     Originalordlistan består av 71 % substantiv och 29 % adjektiv. I mitt test blev fördelningen

70 % substantiv samt 30 % adjektiv. I testet finns representerat konkreta och abstrakta 

substantiv, räknebara och oräknebara substantiv samt adjektiv.

     Vid översättningen av somliga ord lade Namei (2002) till ett ord i parentes direkt efter 

stimulusordet för att översättningen bättre skulle överensstämma med originalordet. 

Exempelvis är LOUD översatt till HÖGT (ljud). Dessa parenteser har jag valt att behålla i mitt 

ordassociationstest.

3.3  Analys av testsvaren

För att kunna analysera testsvaren har jag delat in samtliga givna associationer i grupperna 

paradigmatiska, syntagmatiska, fonologiska, bortfall samt två ytterligare grupper: specifik 

referent och övriga associationer som jag förklarar nedan. Jag har räknat samtliga 

associationer i varje kategori för enspråkiga och flerspråkiga för att se om skillnader 

grupperna emellan finns.

     Paradigmatiska, syntagmatiska och fonologiska associationer är klassificerade efter 

beskrivningen av dessa kategorier i kapitel 2.3. De fonologiska associationerna är mycket 

lätta att urskilja, och så även många av de syntagmatiska och paradigmatiska. En svårighet 

som uppstod var att i vissa fall skilja mellan paradigmatiska svar av partonym karaktär och 



17

syntagmatiska svar där det svarade ordet är en modifierare till ett substantiv i form av ett 

annat substantiv. Ett exempel på detta: för stimulusordet BRÖD förekommer svaret fullkorn. 

Detta är ett paradigmatiskt svar eftersom det faller in i den partonyma kategorin ”ett objekt 

och vad det är gjort av”. Samma ord skulle egentligen kunna tolkas som en syntagmatisk 

association: fullkorn(s)-BRÖD, då fullkorn i stället ses som en bestämning till substantivet. 

Jag har dock klassificerat just detta och liknande fall som paradigmatiska associationer. Detta 

reliabilitetsproblem har även Namei (2002:104) beskrivit. Bedömningen vid denna typ av test 

är omöjlig att få objektiv, det enda rimliga är att sträva efter konsekvens i högsta möjliga 

utsträckning.

     Då jag sett informanternas svar slogs jag av att en vanligt förekommande företeelse är att 

svara på stimulusordet med ett egennamn, som exempelvis BARN – Anna, STAD – Stockholm, 

BAD (inomhus) – Fyrishov och VACKER – Fredrik. Dessa associationer får olika roller 

beroende på om stimulusordet är ett substantiv eller ett adjektiv. Är stimulusordet ett 

substantiv får det givna svaret en hyponym karaktär och skulle kunna klassificeras som 

paradigmatisk. Är stimulusordet däremot ett adjektiv är det givna svaret syntagmatiskt. Trots 

detta har jag valt att ge denna grupp av egennamn en egen kategori då det är så pass vanligt 

förekommande, en del informanter har associerat till egennamn i mycket hög utsträckning. 

Jag kommer hädanefter att kalla denna grupp för specifik referent.

     Den andra kategori jag själv lagt till består av svårkategoriserade ord som jag samlat ihop 

och kallar för övriga associationer. Denna grupp är mycket liten (0,4 % av det totala 

materialet) och innehåller främst abstrakta substantiv som svar på givna substantiv, som 

exempelvis BAD (inomhus) – komplex och FOT – stabilitet. Jag anser att dessa associationer 

inte passar in i någon av de övriga grupperna och jag kan inte klassa dem som bortfall då de är 

begripliga och vittnar om ett abstrakt tänkande hos informanten.

     Namei (2002) har behandlat alla feltolkade svar, då informanten tolkat stimulusordet som 

en homonym eller polysem till detta, som syntagmatiska associationer. Jag har i stället tolkat 

dem olika beroende på vad för ord som angivits. Exempelvis har ordet KORT av några 

informanter tolkats som spelkort i stället för adjektivet kort. Jag har fått svaren ess och 

kortlek. I detta fall har jag klassificerat ess som paradigmatiskt, då det är underordnat spelkort

och kortlek som syntagmatiskt då -lek är ett efterled som lagts på kort. Jag har alltså 

klassificerat denna typ av missförstånd som om det vore det ord informanterna trodde att det 

skulle vara som gäller.
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I kategorin Bortfall hamnar tomma luckor, upprepning av stimulusordet, översättningar (till 

engelska i samtliga fall), associationer som ter sig totalt obegripliga, uppenbara skämt samt 

svar som jag vet inte.

4  Resultat

I detta kapitel presenteras resultaten av undersökningen. Jag har valt att dela in

underrubrikerna efter de olika typer av ord som förekommer i ordassociationstestet: konkreta 

räknebara substantiv, konkreta oräknebara substantiv, abstrakta räknebara substantiv, 

abstrakta oräknebara substantiv samt adjektiv. Detta för att ge en mer lättöverskådlig bild av 

resultaten.

     I varje avsnitt uppställs och kommenteras hur informantsvaren för den gällande 

ordgruppen ser ut. Därefter följer uppställningar med tillhörande kommentarer över 

spridningen av svaren, alltså över hur många olika associationer för varje grupp av stimuliord 

jag fått. Utöver detta finns uppställningar över de associationer som är vanligast för varje 

stimulusord. Jag beskriver därefter vad i materialet som är utmärkande för de olika orden i 

grupperna och jämför detta mellan en- och flerspråkiga informanter.

     Först nedan följer en sammanställning över samtliga associationer. I det sista avsnittet

sammanfattar jag i punktform det viktigaste som framkommit av mina resultat för att ge en 

mer överskådlig bild av dem.

4.1  Resultat för samtliga ordklasser

Sammanlagt består materialet av 5444 analyserbara svar på stimuliorden, vilket innebär 95,5 

% av hela materialet. De 4,5 % som räknas som bortfall är visserligen även de analyserbara, 

då jag ämnar jämföra även hur bortfallet ser ut hos en- och flerspråkiga i kommande kapitel.
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Tabell 2  Sammanställning av samtliga associationer
Associationer enspråkiga % flerspråkiga % totalt %
paradigmatiska 1 389 48,7 % 1 299 45,6 % 2 688 47,2 %

syntagmatiska 1 160 40,7 % 1 178 41,3 % 2 338 41,0 %

fonologiska 2 <0,01 % 19 0,7 % 21 0,4 %

spec. ref. 205 7,2 % 169 5,9 % 374 6,6 %

övriga ass. 10 0,4 % 13 0,5 % 23 0,4 %

bortfall

sammanlagt

84

2 850 

2,9 % 172

2 850 

6,0 % 256

5 700

4,5 %

Som tabell 2 visar utgör de paradigmatiska associationerna de största grupperna för både en-

och flerspråkiga informanter. Dessa är dock vanligare bland enspråkiga än flerspråkiga. De 

syntagmatiska associationerna bildar de näst största grupperna, och något vanligare bland 

flerspråkiga än enspråkiga.

     De fonologiska associationerna är sällsynta i båda grupperna och förekommer endast i 2 

fall hos de enspråkiga och hos flerspråkiga i 19 fall. Gruppen med specifika referenter är 

större hos enspråkiga än flerspråkiga. De övriga associationerna är få och ungefär lika vanligt 

förekommande hos en- och flerspråkiga. Bortfallet hos de flerspråkiga är större än hos de 

enspråkiga.

Tabell 3  Spridningen av svaren för samtliga ord
enspråkiga flerspråkiga

antal olika associationssvar 1 218 1 287

genomsnitt per stimulusord 24,4 25,7

Tabell 3 ovan visar hur många olika associationer informanterna samlades runt, samt det 

genomsnittliga antalet olika associationer för varje stimulusord. Svarens spridning är större 

hos de flerspråkiga än hos de enspråkiga.
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4.2  Konkreta räknebara substantiv

Denna ordgrupp är den största av alla, då den innefattar 23 ord. 

Tabell 4  Konkreta räknebara substantiv
Associationer enspråkiga % flerspråkiga % totalt %
paradigmatiska 775 59,1 % 665 50,7 % 1 440 55,0 %

syntagmatiska 355 27,1 % 453 34,6 % 808 30,8 %

fonologiska 1 < 0,1 % 10 0,8 % 11 0,4 %

spec. ref. 121 9,2 % 113 8,6 % 234 8,9 %

övriga ass. 7 0,5 % 11 0,8 % 18 0,7 %

bortfall 52 4,0 % 59 4,5 % 111 4,2 %

Tabell 4 visar att de vanligaste associationerna till denna grupp av ord, för både enspråkiga 

och flerspråkiga, är de paradigmatiska. De syntagmatiska associationerna förekommer hos de 

enspråkiga mindre än hälften så många gånger som de paradigmatiska. För de flerspråkiga är 

de syntagmatiska associationerna fler. Andelen specifika referenter är här relativt stor, och 

större hos de enspråkiga än de flerspråkiga. De fonologiska associationerna är få men skiljer 

sig märkbart mellan en- och flerspråkiga. Bortfallet är ungefär lika stort för enspråkiga och 

flerspråkiga.

Tabell 5  Spridningen av svaren för konkreta räknebara substantiv
enspråkiga flerspråkiga

antal olika associationssvar 519 585

genomsnitt per stimulusord 22,5 25,4

Tabell 5 visar att de enspråkiga för denna ordgrupp samlats kring färre olika associationer än 

de flerspråkiga.     

     De 23 konkreta räknebara substantiven har givit olika typer av associationer samt olika 

stor spridning bland svaren. Nedan följer en uppställning över de vanligaste associationerna 

till varje stimulusord i denna grupp. Siffrorna i parentes efter orden anger hur många 

informanter som associerat till just detta ord.
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Tabell 6  De vanligaste associationerna till konkreta räknebara substantiv
Stimulusord enspråkiga flerspråkiga
BORD stol (17) stol (15)

MAN kvinna (15) kvinna (17)

BERG snö (8) högt (10)

FJÄRIL sommar (9) sommar (9)

STAM träd (31) träd (22)

KVINNA bröst (8) man (13)

BRÖD frukost (7) mat (11)

ÖRN fågel (29) fågel (25)

MATTA golv (7) golv (6)

NÅL sy (14) sy (13)

FOT tå(r) (13), sko (13) tå(r) (9)

FLOD vatten (35) vatten (24)

KUNG krona (12) [specifik kung] (9)

SÄNG sova (21) sova (15)

OCEAN hav (20) hav (12)

BAD (inomhus) [specifikt badställe] (14) [specifikt badställe] (7)

POJKE flicka (8) flicka (12)

UGN värme (11) värme (20)

BARN liten (8) bebis (5), jobbig (5), liten (5)

HAMMARE spik (24) spik (19)

STAD [specifik stad] (31) [specifik stad] (27)

LEJON djur (6) djur (9)

MÅNE natt (16) natt (7)

BORD ger ungefär lika många associationer hos de enspråkiga som hos de flerspråkiga. Det

vanligaste för detta ord är paradigmatiska associationer och stol är vanligast i båda grupperna.

Värt att nämna är att den näst vanligaste associationen hos de flerspråkiga är syntagmatisk, 

mat, vilken förekommer tolv gånger. Enspråkiga har endast i fem fall associerat till mat. De 

övriga syntagmatiska associationerna är främst sådana som beskriver bordets form och 

utseende, till exempel brun(t), kantigt, runt och hårt.

     MAN har från både en- och flerspråkiga främst fått paradigmatiska associationer och 

spridningen bland associationerna är lika stor för båda grupperna. Det vanligaste svaret bland
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både en- och flerspråkiga här är kvinna. Två enspråkiga informanter har tolkat ordet som 

manen på en häst och därför associerat till hästar.

     BERG har av enspråkiga vanligast associerats till snö. De flerspråkigas favoritsvar är det 

syntagmatiska högt. Spridningen är större hos de flerspråkiga och de har i de flesta fall 

associerat syntagmatiskt: stort, grå, klättra, medan de flesta enspråkiga associerat 

paradigmatiskt: klippa, sten, skog, mossa. Ett flertal i bägge grupper har skrivit namnet på 

något specifikt berg, exempelvis Mount Everest.

     FJÄRIL har ungefär lika stor spridning för båda grupperna. Både en- och flerspråkiga har 

associerat paradigmatiskt i högst utsträckning till detta ord. Favoritassociationen hos de båda 

grupperna är sommar. 

     STAM genererar två fonologiska eller grafologiska associationer hos de flerspråkiga; dam

och damm. Dam är möjligen snarare en grafologisk association än en fonologisk, då den 

faktiskt bygger på hur ordet ser ut i skrift och inte på hur det låter. I övrigt är de 

paradigmatiska associationerna för båda grupper vanligast till detta ord, och den allra 

vanligaste associationen är träd. En del i båda grupper har i stället associerat till stam med 

betydelsen släkt och skrivit ord som indianer, vargar och familj.

     KVINNA associerar både en- och flerspråkiga främst till paradigmatiskt, dock gör de 

enspråkiga detta i högre utsträckning än de flerspråkiga, som i stället anger fler syntagmatiska 

associationer. Den vanligaste associationen för de enspråkiga är bröst. Ordet genererar många 

ytterligare associationer till klädesplagg och kroppsdelar. För de flerspråkiga är dock den 

vanligaste associationen man. De syntagmatiska associationerna till KVINNA är främst 

adjektiv: söt, sexig, elegant och vacker.

    BRÖD ger större spridning hos de enspråkiga än hos de flerspråkiga. Den vanligaste 

associationen till detta ord för enspråkiga är frukost och för flerspråkiga mat. Paradigmatiska 

associationer är vanligast och förekommer i ungefär samma utsträckning i båda grupperna.

     ÖRN ger flest paradigmatiska associationer i båda grupperna och den vanligaste 

associationen är i bägge grupper fågel. Den fonologiska associationen björn förekommer i ett 

fall hos de flerspråkiga. Associationer som hamnar i kategorin övriga associationer är makt

och frihet. Tre av de flerspråkiga informanterna har associerat till djur, vilket ingen enspråkig 

gjort.

     MATTA har fått flest paradigmatiska associationer av enspråkiga och flest syntagmatiska 

av flerspråkiga. Flerspråkiga har även en större spridning av associationerna till detta ord. 

Favoritsvaret för båda grupperna är golv. Ett flertal i båda grupper har skrivit olika typer av 
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rum, som exempelvis kök och vardagsrum men endast flerspråkiga, tre stycken, har associerat 

till hus. 

     NÅL är associerat syntagmatiskt 30 gånger och paradigmatiskt 25 gånger för de 

enspråkiga. För de flerspråkiga är förhållandet motsatt. Favoritsvaret för båda grupperna är

det syntagmatiska sy. Två enspråkiga svar, som räknas som bortfall, är upprepning av 

stimulusordet. En flerspråkig har associerat fonologiskt till snål. En vanlig association i båda 

grupperna är interjektionen Aj!.

     FOT ger en enspråkig fonologisk association: hot. Det förekommer några fler 

syntagmatiska associationer hos de flerspråkiga än de enspråkiga. De vanligaste svaren hos 

både de enspråkiga och de flerspråkiga är tår och sko. Hos de flerspråkiga finns även fem

associationer till kropp. Ingen enspråkig har associerat till detta. Enspråkiga har repeterat 

stimulusordet i fyra fall, vilket ingen flerspråkig gjort.

     FLOD ger större spridning hos flerspråkiga än enspråkiga. De enspråkiga associerar nästan 

enbart paradigmatiskt till detta ord, de flerspråkiga varierar mer. Den vanligaste associationen 

här för båda grupper är vatten.

     KUNG ger också fler olika associationer hos flerspråkiga än enspråkiga. Båda grupperna 

ger fler paradigmatiska än syntagmatiska associationer. Det vanligaste svaret hos enspråkiga 

är krona och för de flerspråkiga är det vanligast att ange namnet på en specifik kung. En 

flerspråkig har associerat fonologiskt till pung. En intressant association som en i varje grupp 

angivit är dyslexi.

     SÄNG är av båda grupperna främst syntagmatiskt associerat till och den vanligaste 

associationen för bägge grupper är sova. Även SÄNG ger större spridning bland svaren hos de 

flerspråkiga. En annan enspråkig association är sovrum. Denna förekommer ej bland de 

flerspråkiga, däremot förekommer här associationen rum. 

     OCEAN ger lika stor spridning bland bägge grupper. Paradigmatiska associationer 

dominerar, men finns i högre utsträckning hos de enspråkiga. Favoritsvaret för båda grupper

är hav. I sex fall har flerspråkiga lämnat tom lucka.

     BAD (inomhus) ger flest paradigmatiska svar i bägge grupper. Att ange ett specifikt 

badställe är vanligast för både en- och flerspråkiga. En association som faller i kategorin 

övriga associationer här är komplex.

     POJKE ger större spridning hos flerspråkiga än enspråkiga. Båda grupper har främst 

associerat till detta ord paradigmatiskt och det vanligaste ordet är flicka.

     UGN framkallar en fonologisk association hos flerspråkiga, lugn. Den vanligaste 

associationen för både en- och flerspråkiga är värme. Både paradigmatiska och syntagmatiska
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associationer är vanliga i bägge grupperna. Enspråkiga har repeterat stimulusordet i två fall 

och flerspråkiga har lämnat lucka två gånger.

     BARN har givit många olika associationer i båda grupperna. Syntagmatiska associationer 

är vanligast för både en- och flerspråkiga. Den vanligaste associationen bland enspråkiga är 

liten. Hos flerspråkiga är bebis, jobbig och liten vanligast.

     HAMMARE ger större spridning hos flerspråkiga än enspråkiga. Paradigmatiska 

associationer är vanligast i bägge grupper. Det vanligaste svaret är spik. Två enspråkiga har 

repeterat stimulusordet.

     STAD ger lika stor spridning i båda grupperna. Det allra vanligaste här är att associera till 

en specifik stad, företrädelsevis Uppsala eller Stockholm. Näst vanligast är paradigmatiska 

associationer.

     LEJON ger flest paradigmatiska associationer hos både en- och flerspråkiga, och 

spridningen är ungefär lika stor. Vanligast svar hos båda grupper är djur. Bland de enspråkiga 

finns stimulusordet repeterat vid tre tillfällen, flerspråkiga saknar bortfall.

     MÅNE har en större spridning hos de flerspråkiga. Paradigmatiska associationer är 

vanligast i båda grupperna och den vanligaste associationen är natt. En flerspråkig har 

associerat fonologiskt till båne, vilket är en av de få givna fonologiska associationerna som 

inte är ett riktigt ord.

4.3  Konkreta oräknebara substantiv

Denna ordgrupp är minst av alla, då den endast innehåller tre olika ord.

Tabell 7  Konkreta oräknebara substantiv
Associationer enspråkiga % flerspråkiga % totalt %
paradigmatiska 104 60,8 % 91 53,2 % 195 57,0 %

syntagmatiska 58 33,9 % 71 41,5 % 129 37,7 %

fonologiska 0 0 % 0 0 % 0 0 %

spec. ref. 6 3,5 % 1 0,6 % 7 2,0 %

övriga ass. 0 0 % 0 0 % 0 0 %

bortfall 3 1,7 % 8 4,7 % 11 3,2 %
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Tabell 7 visar att de paradigmatiska associationerna är vanligast för denna ordgrupp, och 

vanligare för enspråkiga än flerspråkiga. De syntagmatiska associationerna är vanligare för 

flerspråkiga än enspråkiga. Fonologiska associationer saknas för denna ordgrupp. Bortfallet 

för de enspråkiga är mindre än för de flerspråkiga.

Tabell 8  Spridningen av svaren för konkreta oräknebara substantiv
enspråkiga flerspråkiga

antal olika associationssvar 61 64

genomsnitt per stimulusord 20,3 21,3

Tabell 8 visar att de enspråkigas spridning av svaren till orden i denna ordgrupp är något 

mindre än de flerspråkigas. Skillnaden är här dock inte speciellt stor.

     

Tabell 9  De vanligaste associationerna till konkreta oräknebara substantiv
Stimulusord enspråkiga flerspråkiga
TOBAK cigaretter (21) cigaretter (11)

VITKÅL blä! (12) blä! (10)

SMÖR fett (7) bröd (12)

TOBAK har givit ungefär lika stor spridning hos båda grupperna. De enspråkiga har i 35 fall 

associerat paradigmatiskt och i 18 fall syntagmatiskt, vilket kan jämföras med de flerspråkiga, 

där 27 har associerat paradigmatiskt och 27 syntagmatiskt. Den vanligaste associationen för 

båda grupper är cigaretter. Tätt efter för flerspråkiga följer usch! som tio informanter har 

svarat, samt dåligt, även detta med tio svar.

     VITKÅL har givit upphov till fler paradigmatiska associationer för enspråkiga och fler 

syntagmatiska för flerspråkiga. Det vanligast förekommande svaret för båda grupper är Blä!. 

Bland de flerspråkiga har fyra stycken lämnat tom lucka.

     SMÖR har givit större spridning hos flerspråkiga än enspråkiga. Paradigmatiska 

associationer är vanligast i båda grupperna. Den vanligaste associationen för enspråkiga är 

fett, för flerspråkiga är bröd vanligast.
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4.4  Abstrakta räknebara substantiv

Denna kategori innehåller fem olika ord.

Tabell 10  Abstrakta räknebara substantiv
Associationer enspråkiga % flerspråkiga % totalt %
paradigmatiska 177 62,1 % 161 56,5 % 338 59,3 %

syntagmatiska 89 31,2 % 91 31,9 % 180 31,6 %

fonologiska 0 0 % 5 1,7 % 5 0,9 %

spec. ref. 12 4,2 % 5 1,7 % 17 3,0 %

övriga ass. 0 0 % 0 0 % 0 0 %

bortfall 7 2,5 % 23 8,1 % 30 5,3 %

Tabell 10 visar att paradigmatiska associationer är vanligast för bägge grupper. De 

syntagmatiska associationerna är näst vanligast och förekommer i ungefär lika stor 

utsträckning hos enspråkiga och flerspråkiga. Fonologiska associationer förekommer i fem

fall hos flerspråkiga. Bortfallet hos de flerspråkiga är betydligt större än hos de enspråkiga.

Tabell 11  Spridningen av svaren för abstrakta räknebara substantiv
enspråkiga flerspråkiga

antal olika associationssvar 154 158

genomsnitt per stimulusord 30,8 31,6

Tabell 11 visar att spridningen av associationerna till orden i denna grupp är förhållandevis 

stor. De enspråkiga har dock samlats kring något färre associationer än vad de flerspråkiga 

gjort. 
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Tabell 12  De vanligaste associationerna till abstrakta räknebara substantiv
Stimulusord enspråkiga flerspråkiga
ORDER militär (7) militär (9)

MINNE tankar (5) hjärna (8), fisk (8)

DRÖM sova (12) sova (13)

PROBLEM bråk (6) bråk (3)

RELIGION kristen (15) Islam (8), kristen (8)

ORDER ger lika stor spridning i båda grupperna. Vanligast för detta ord är paradigmatiska 

associationer och detta gäller båda grupperna. Från båda grupperna har ordet dels tolkats som 

tillsägelse, dels som beställning. Den vanligaste associationen är militär. Bland de 

flerspråkiga har lämnats sex stycken luckor.

     MINNE har de flesta flerspråkiga associerat paradigmatiskt till, medan de flesta enspråkiga 

har angivit syntagmatiska associationer. Vanligaste associationen hos de enspråkiga är tankar. 

Hos de flerspråkiga är hjärna och fisk de vanligaste svaren. 

     DRÖM ger störst spridning bland de enspråkiga. Syntagmatiska svar är vanligast i båda 

grupperna, och den vanligaste associationen är sova. En fonologisk association som 

förekommer här är beröm. 

     PROBLEM ger större spridning hos de flerspråkiga. Paradigmatiska associationer är 

vanligast i båda grupperna. Favoritsvaret hos båda grupperna är bråk. Flerspråkiga har lämnat 

tom lucka vid fem tillfällen.

     RELIGION ger överlägset flest paradigmatiska associationer i båda grupperna. 

Spridningen är något större bland de flerspråkiga. Den vanligaste associationen hos de 

enspråkiga är kristen. Hos de flerspråkiga har Islam och kristen angivits flest gånger.

4.5  Abstrakta oräknebara substantiv

Den här ordgruppen innehåller fyra olika ord.
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Tabell 13  Abstrakta oräknebara substantiv
Associationer enspråkiga % flerspråkiga % totalt %
paradigmatiska 135 59,2 % 125 54,8 % 260 57,0 %

syntagmatiska 66 28,9 % 68 29,8 % 134 29,3 %

fonologiska 0 0 % 0 0 % 0 0 %

spec. ref. 16 7,0 % 7 3,0 % 23 5,0 %

övriga ass. 3 1,3 % 2 0,9 % 5 1,1 %

bortfall 8 3,5 % 26 11,4 % 34 7,5 %

Som tabell 13 visar är de paradigmatiska associationerna vanligast för denna ordgrupp hos

både en- och flerspråkiga. Syntagmatiska associationer är näst vanligast. Fonologiska 

associationer saknas för denna ordgrupp. Att ange specifik referent förekommer oftare hos 

enspråkiga än flerspråkiga. Bortfallet för enspråkiga är mindre än för flerspråkiga.

Tabell 14  Spridningen av svaren för abstrakta oräknebara substantiv
enspråkiga flerspråkiga

antal olika associationssvar 106 113

genomsnitt per stimulusord 26,5 28,3

I tabell 14 kan man se att spridningen av associationerna även för denna grupp av ord är 

relativt stor. Dock är den mindre hos enspråkiga än hos flerspråkiga.

Tabell 15  De vanligaste associationerna till abstrakta oräknebara substantiv
Stimulusord enspråkiga flerspråkiga
MUSIK noter (10) noter (5)

SÖMN säng (17) säng (13)

HÄLSA motion (8) må bra (5)

BLOM blomma (12) blomma (12)

MUSIK har lika stor spridning hos enspråkiga som hos flerspråkiga. Paradigmatiska 

associationer är vanligast i båda grupperna och den vanligaste associationen är noter. Här 

finns ett par övriga associationer: kärlek och hjärta. De specifika referenter som anges är 

artister. 

     SÖMN har även det lika stor spridning i båda grupperna. Paradigmatiska och 

syntagmatiska associationer är här ungefär lika vanliga. Den vanligaste associationen är säng. 
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Intressant med SÖMN är att flera flerspråkiga missuppfattade ordet och tolkade det som söm. 

De har då angivit associationer som mode, textil och sy. 

     HÄLSA ger främst paradigmatiska associationer hos de enspråkiga och lika många 

paradigmatiska som syntagmatiska hos de flerspråkiga. Den vanligaste associationen hos 

enspråkiga är motion och den vanligaste hos flerspråkiga är må bra. En stor del av både de en-

och flerspråkiga har antagit att ordet som avsågs var verbet hälsa och associerat till detta. 

    BLOM är det ord där flest informanter lämnat luckor, företrädelsevis flerspråkiga där 13 

har lämnat tomt. Paradigmatiska associationer är annars vanligast för båda grupperna, och den 

vanligaste associationen för både en- och flerspråkiga är blomma.

4.6  Adjektiv

Gruppen med adjektiv är den näst största och innehåller 15 stycken olika ord.

Tabell 16  Adjektiv
Associationer enspråkiga % flerspråkiga % totalt %
paradigmatiska 198 23,2 % 257 30,0 % 455 26,6 %

syntagmatiska 592 69,2 % 495 57,9 % 1 087 63,6 %

fonologiska 1 0,1 % 4 0,5 % 5 0,3 %

spec. ref. 50 5,8 % 43 5,0 % 93 5,4 %

övriga ass. 0 0 % 0 0 % 0 0 %

bortfall 14 1,6 % 56 6,5 % 70 4,1 %

Som tabell 16 visar är för både enspråkiga och flerspråkiga syntagmatiska associationer 

vanligast till adjektiven. De flerspråkiga har associerat paradigmatiskt i högre utsträckning än 

de enspråkiga. Bortfallet är större hos de flerspråkiga än hos de enspråkiga.

Tabell 17  Spridningen av svaren för adjektiv
enspråkiga flerspråkiga

antal olika associationssvar  378 367

genomsnitt per stimulusord 25,2 24,4

Spridningen av associationerna till adjektiven är större hos de enspråkiga än hos de 

flerspråkiga. 
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Tabell 18  De vanligaste associationerna till adjektiv
Stimulusord enspråkiga flerspråkiga
MJUK kudde (28) kudde (15)

SVART mörk(t) (13) mörk(t) (11)

BEKVÄM soffa (11) soffa (16)

KORT lång (9) lång (11)

SÖT godis (31) godis (32)

LÅNGSAM snigel (23) snigel (14)

VACKER kvinna (4) fin (7)

SUR (smak) godis (22) godis (23)

HÖG (längd) hus (7) berg (7), lång (7)

GROV tjock (6) sandpapper (3), misshandel (3)

SNABB springa (11), bil (11) [snabb person] (10)

HUNGRIG mat (24) mat (24)

HÖGT (ljud) musik (16) musik (22)

TYST [tyst person] (7) lugnt (12)

SALT mat (6) peppar (8)

MJUK ger större spridning hos flerspråkiga än enspråkiga och syntagmatiska associationer är 

vanligast i båda grupperna. Den vanligaste associationen är kudde. Fler flerspråkiga än 

enspråkiga associerar paradigmatiskt, exempelvis till hård, bekväm och len. 

     SVART ger lika stor spridning i båda grupperna. Syntagmatiska associationer är vanligast, 

men de paradigmatiska associationerna förekommer nästan lika ofta. Den vanligaste 

associationen är mörk(t).

     BEKVÄM har fått ungefär lika många associationer i varje grupp och de syntagmatiska 

associationerna är vanligast. Det allra vanligaste ordet att associera till för båda grupperna är 

soffa. De näst vanligaste associationerna hos de enspråkiga är fåtölj och säng som skrivits tio 

gånger vardera, och den näst vanligaste associationen hos flerspråkiga är det paradigmatiska 

skön(t), som angivits tio gånger.

     KORT har givits 30 olika associationer av de enspråkiga och 21 olika av de flerspråkiga. 

Syntagmatiska associationer är vanligast i båda grupperna men paradigmatiska kommer tätt 

efter. Den vanligaste associationen är lång. KORT har av ett fåtal i båda grupperna tolkats 

som spelkort och associerats därefter.
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SÖT (smak) har fått ytterst få paradigmatiska associationer av båda grupperna. Den vanligaste

associationen är här godis. Spridingen är lika stor, eller snarare liten, hos både en- och 

flerspråkiga.

     LÅNGSAM har lika stor spridning i bägge grupper. Paradigmatiska associationer är 

vanligast hos de flerspråkiga, syntagmatiska hos enspråkiga. Det vanligaste ordet att associera 

till är snigel. Detta ord följs i den flerspråkiga gruppen av snabb och trög, men hos de 

enspråkiga är sköldpadda näst vanligast.

     VACKER har fått lika många olika associationer av båda grupperna. För detta ord är 

paradigmatiska svar vanligast. Det vanligaste svaret hos enspråkiga är dock det syntagmatiska

kvinna. Det vanligaste hos de flerspråkiga är fin, följt av ful.

     SUR (smak) ger nästan enbart syntagmatiska associationer och jämn spridning av svaren. 

Vanligast att associera till i båda grupper är godis.

     HÖG (längd) ger liknande spridning i bägge grupper och syntagmatiska svar är vanligast. 

Favoritassociationen för enspråkiga är hus och vanligast för flerspråkiga är berg och lång. En 

fonologisk association, längtan, förekommer hos de flerspråkiga.

     GROV associeras främst till på ett syntagmatiskt vis och spridningen mellan svaren är 

jämn i bägge grupper. Den vanligast förekommande associationen hos enspråkiga är tjock, 

medan sandpapper och misshandel är vanligast hos de flerspråkiga. Bortfallet hos de 

flerspråkiga är stort, nio tomma luckor är lämnade.

     SNABB har fått fler olika associationer hos de flerspråkiga än de enspråkiga och 

syntagmatiska svar är vanligast. De vanligaste associationerna hos enspråkiga är springa och 

bil. Hos flerspråkiga är det vanligast att svara med en specifik referent, en snabb person.

     HUNGRIG är vanligast att associera till mat. Syntagmatiska associationer är vanligast i 

båda grupperna, men färre hos flerspråkiga som associerat mer paradigmatiskt till fattig, mätt, 

törstig och sugen.

     HÖGT (ljud) ger 25 olika svar för enspråkiga och 20 för flerspråkiga. Syntagmatiska 

associationer är vanligast hos båda grupper och den vanligaste associationen är musik.

     TYST ger 35 olika associationer för enspråkiga och 21 för flerspråkiga. Vanligt för 

enspråkiga är att ge syntagmatiska associationer men det allra vanligaste är att ange en 

specifik referent, en tyst person. För de flerspråkiga är paradigmatiska associationer vanligast, 

favoritsvaret är lugn(t). Flera i båda grupper har tolkat TYST som en interjektion och 

associerat till håll käften!. En enspråkig fonologisk association återfinns: tysk.

     SALT har givit lika stor spridning i båda grupperna. Det är många som tolkat ordet som ett 

substantiv och angivit associationer som exempelvis peppar och krydda. Syntagmatiska 
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associationer är vanligast i bägge grupper. Den allra vanligaste associationen för enspråkiga är 

mat och för flerspråkiga peppar.

4.7  Sammanfattning av resultaten

 Paradigmatiska associationer är vanligast förekommande hos både en- och 

flerspråkiga vid alla typer av substantiv.

 Syntagmatiska associationer är vanligast förekommande hos både en- och flerspråkiga 

vid adjektiv.

 Paradigmatiska associationer är vanligare bland enspråkiga än flerspråkiga vid alla 

typer av substantiv.

 Paradigmatiska associationer är vanligare bland flerspråkiga än enspråkiga vid 

adjektiv.

 Fonologiska associationer är mycket ovanliga men förekommer i högre utsträckning 

hos flerspråkiga än enspråkiga.

 Konkreta räknebara substantiv ger upphov till störst andel associationer av typen 

specifik referent. 

 Spridningen av associationerna är större hos flerspråkiga än enspråkiga vid alla typer 

av substantiv.

 Vid adjektiv är spridningen av associationerna bland enspråkiga större än bland 

flerspråkiga.

 Spridningen är som allra störst för både en- och flerspråkiga i grupperna med abstrakta 

substantiv.

 Bortfallet är för samtliga ordgrupper större bland flerspråkiga än enspråkiga.

 Bortfallet är som allra störst vid de abstrakta substantiven, särskilt hos de flerspråkiga.
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5  Diskussion

I detta kapitel följer en diskussion kring resultaten i jämförelse med forskningen som 

behandlades i kapitel 2. Jag har valt att dela in detta kapitel i underavsnitt efter de ordklasser 

som undersökts. Efter detta kommenteras skillnader mellan en- och flerspråkiga i ett eget 

avsnitt. Sist av allt finns ett sammanfattande slutord.

5.1  Substantiven

Som undersökningen visar tenderar alla typer av substantiv att främst associeras till 

paradigmatiskt. Detta går i linje med Namei (2002), Håkansson & Norrby (2005) och 

Söderman (1992) vilkas forskning visade att paradigmatiska associationer är de vanligaste. 

     Även de flerspråkiga har analyserat substantiven främst paradigmatiskt, men oftare 

syntagmatiskt än de enspråkiga. Detta går att jämföra med de andraspråksinlärare som 

undersökts i tidigare forskning. 

     Något utmärkande för de flerspråkiga, framför allt när de associerar till de konkreta, 

räknebara substantiven är att de vid paradigmatiska associationer i högre utsträckning 

associerar hyperonymt till ett ord som ligger högre upp i det semantiska fältet än vad de 

enspråkiga gör. Exempelvis har flerspråkiga associerat MATTA till hus, SÄNG till rum, BRÖD

till mat och ÖRN till djur. De har alltså associerat ord med hög intension till ord med hög 

extension. Ingen enspråkig har gjort detsamma utan istället associerat MATTA till kök och 

ÖRN till fågel. Detta har visserligen flerspråkiga också gjort men inte i lika hög utsträckning

som de enspråkiga.

     Bland de konkreta, räknebara substantiven vill jag också kommentera ordet SÖMN som 

missuppfattades av flera och tolkades som SÖM. En anledning till detta kan vara att ordet 

kom precis efter NÅL i testet, och att de därför redan tänkte i dessa banor. Dock var det fler 

flerspråkiga än enspråkiga som missuppfattade ordet.

     Bortfallet bland de flerspråkiga är större för substantiven, detta går i linje med Södermans 

(1992) undersökning, där bortfallet var större för andraspråksinlärare. Bortfallet är i min 

undersökning allra störst då vi kommer till de abstrakta substantiven. Dessa ord ger även 

störst spridning i båda grupperna, men främst hos de flerspråkiga. Kanske är de här orden 
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extra svåra att ta till sig och att organisera. Orden MINNE, DRÖM och PROBLEM ger allra 

störst spridning av båda grupperna. Dessa ord verkar locka informanterna att skriva om 

minnen, drömmar och problem som de själva har.

     Ordet BLOM är av Namei översatt från det engelska ordet BLOSSOM. Blom är inget 

vanligt ord i svenskan och det ord som jag fick flest frågor om då jag delade ut 

ordassociationstesten. Bortfallet för detta ord är det största i hela testet, och det gäller främst 

från de flerspråkigas håll. De flesta som svarade associerade BLOM till blomma, och detta 

skulle kunna innebära att de faktiskt egentligen associerade fonologiskt och inte förstod 

innebörden av ordet. 

     Här vill jag kommentera skillnaden i hur de enspråkigas och de flerspråkigas bortfall ser 

ut. Som tidigare sagt är bortfallet hos flerspråkiga större, men det är även av en annan 

karaktär än de enspråkigas bortfall. De flerspråkiga tenderar genomgående att lämna tom 

lucka då de inte förstår eller vet vad de ska skriva medan de enspråkiga repeterar 

stimulusordet i betydligt högre utsträckning. Vad detta beror på kan jag omöjligt svara på, 

men det vore intressant att se om detta är ett fenomen som även sträcker sig över andra 

områden än just ordassociation, exempelvis vid prov i skolan.

5.2  Adjektiven

Resultaten av associationerna till adjektiv är de mest intressanta i min undersökning. För det 

första är de allra flesta associationerna till dessa syntagmatiska. För det andra tenderar 

flerspråkiga att ge fler paradigmatiska associationer än enspråkiga. För det tredje är denna 

grupp den enda där de flerspråkiga ger mindre spridning av associationerna än vad de 

enspråkiga gör. Det är svårt att säga vad detta kan bero på, då tidigare forskning om 

ordassociation inte har fokuserat på ordklassindelningen hos stimulusorden i speciellt hög 

utsträckning. Dock kan man finna i både Namei (2002), Håkansson & Norrby (2005) och 

Söderman (1993) att de paradigmatiska associationerna är vanligast hos personer med hög 

språkbehärskning för alla typer av ord vilket torde innefatta adjektiven.

     Det skulle kunna vara så att de flerspråkiga i allmänhet tenderar att associera oftare till ett 

adjektiv oavsett vad stimulusordet har för ordklass. När detta sker blir oftast resultatet 

syntagmatiskt då stimulusordet är ett substantiv (MATTA – skön) medan associationen istället 
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blir paradigmatisk då stimulusordet är ett adjektiv (BEKVÄM – skön). Vad detta i sådana fall 

skulle kunna bero på och varför detta skiljer sig mellan en- och flerspråkiga är svårt att säga.

5.3  Skillnader mellan en- och flerspråkiga

Mitt material visar på skillnader mellan hur de enspråkiga och de flerspråkiga informanterna 

associerar. Bland annat visar det på skillnader av samma typ som de som framkommit i 

tidigare forskning om första- och andraspråkstalare. Detta skulle kunna vara en antydan om 

att de flerspråkiga eleverna faktiskt inte uppnått samma språkliga utvecklingsnivå som de 

enspråkiga. 

     De fonologiska associationerna var som väntat mycket få men flest hos de flerspråkiga. 

Dock återfinns fonologiska associationer även hos de enspråkiga i två fall, och dessa 

associationer kan knappast förklaras med att informanterna ifråga inte har det svenska 

ordförrådet aktiverat då de är infödda svenskar. Mönstret som Håkansson & Norrby funnit 

som visar att ord med å, ä och ö oftare tenderar att associeras fonologiskt återfinns inte i mitt 

material. Detta kan bero på att alla mina informanter faktiskt bor i Sverige och dagligen möts 

av språket. Oavsett hur länge de flerspråkiga bott i Sverige går de i svensk skola och vistas i 

svenska miljöer och kan därför inte jämföras med sådana som lär sig svenska i något annat 

land. Dessutom visar få associationer jag fått i min undersökning på tydligt kulturbundna 

skillnader mellan en- och flerspråkiga. Fler flerspråkiga har associerat RELIGION till Islam, 

men denna association är den enda i materialet som utmärker sig som kulturskild. De 

flerspråkiga informanterna har med stor sannolikhet vistats olika länge i Sverige och kunnat 

svenska olika länge, men de alla läser trots allt modersmålssvenska vilket bör tyda på att de 

inte är alldeles nytillkomna till landet.

     Söderman (1993) menar som jag tidigare sagt att det inte finns någon markerad övergång 

mellan syntagmatiska och paradigmatiska associationer. Enligt hennes undersökningar är 

skiftet mellan dessa inte så tydligt som man brukat tro. Detta kan kanske förklara varför de 

syntagmatiska associationerna är så pass vanliga vid adjektiv i min undersökning. Man får 

också minnas att mina informanter ännu inte är helt vuxna, även om de har kommit över den 

åldersgräns för den syntagmatisk-paradigmatiska utvecklingen som beskrivs av Håkansson & 

Norrby (2005). 
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Det skulle vara intressant att göra en ordassociationsstudie med vuxna, enspråkiga 

informanter för att kunna se i vilken utsträckning de associerar syntagmatiskt och 

paradigmatiskt och i sådana fall om skillnader finns då stimulusordet är ett substantiv eller ett 

adjektiv, samt om någon enstaka fonologisk association skulle förekomma.

5.4  Slutord

Sammanfattningsvis kan sägas att stora likheter mellan hur de en- och flerspråkiga i 

undersökningen associerat finns, men även skillnader. Huruvida dessa skillnader beror på att 

de flerspråkiga ligger efter de enspråkiga i språkutvecklingen eller ej är i flera fall i mitt

material svårt att säga, då de paradigmatiska associationerna räknas som de mest 

högutvecklade, och då mina flerspråkiga informanter för adjektiven faktiskt har associerat 

paradigmatiskt i högre utsträckning än de enspråkiga. 

     Det viktiga är dock att skillnader finns över huvud taget. Detta ger skäl att anta att den 

lexikala organisationen hos de enspråkiga och de flerspråkiga informanterna av någon 

anledning ser olika ut. Viberg (1993) skriver att det är viktigt att associera i samma banor för 

att kommunikationen skall löpa snabbt samt att tolkningen av vad som sägs i stor utsträckning 

styrs av lyssnarens förväntningar. Med anledning av detta skulle man kunna anta att 

kommunikationen mellan en- och flerspråkiga inte löper optimalt så länge de associerar på 

olika sätt.
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