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SAMMANDRAG 

 
Denna studie är en undersökning av hur förskolebarn som lär sig svenska som ett andraspråk 

tillägnar sig svenska prepositioner. Prepositioner tillhör inte de ord man lär sig först; det går ofta 

bra att göra sig förstådd utan att använda prepositioner. Men när man väl börjar använda 

prepositioner, kommer de då i någon viss ordning? Innebär det i så fall att man också till en 

början överanvänder någon eller några prepositioner? En annan fråga jag ställer mig är om barn i 

fem- och sexårsåldern, som lär sig svenska som ett andraspråk, har en annan inlärningsgång än 

små barn som lär sig svenska som sitt modersmål. 

 Enligt den s k komplexitetsteorin börjar vi använda prepositioner som anger position innan 

vi börjar använda prepositioner som anger riktning. Prepositioner som i och på kommer alltså 

före prepositionerna till och från. Vidare anses ”positiva” prepositioner komma före ”negativa”. 

Eftersom det är mer positivt att ’ge någonting till någon’ än att ’ta någonting från någon’, så bör 

enligt komplexitetsteorin till föregå från. Min slutsats är dock att jag inte kan finna stöd för att 

komplexitetsteorin skulle vara tillämplig på förskolebarn som lär sig svenska som ett andraspråk.  

 Den preposition som otvivelaktigt förekommer oftast i mitt undersökningsmaterial är på. 

Men även i har ganska hög frekvens. Dessutom kan jag finna exempel där inläraren använder sig 

av en del ovanliga prepositioner och där inläraren använder sig av preposition, där en svensk 

modersmålstalare förmodligen inte skulle använda någon preposition. Jag finner också i mitt 

material belägg för att det finns en klar överanvändning av prepositionen på. 
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1. INLEDNING 

 
11..11  BBaakkggrruunndd  

Jag har länge tyckt att prepositioner är en fascinerande ordklass. De är oböjliga och oftast ganska 

korta ord, men de är definitivt inte betydelselösa. Utan de talar om för oss om bollen i t ex 

fotbollsallsvenskan sköts i, över eller utanför mål. 

En gång hörde jag någon säga att ”prepositioner är någonting man lär sig sist när man lär 

sig ett nytt språk, men det är också det som man först glömmer när man börjar glömma ett 

språk”. En annan gång hörde jag professor Lars-Gunnar Andersson i programmet Språket säga 

ungefär, ”att lära sig rätt preposition är nog det allra svåraste när man ska lära sig ett språk, t ex 

svenska, och det är nog också det som vi svenskar är mest oense om när vi diskuterar språkliga 

frågor”.1 Eller för att citera Catharina Grünbaum: ”Prepositioner är ett av de svåraste områdena i 

de flesta språk, och svenskan är inget undantag”.2 Dessa påståenden tror jag är korrekta och av 

egen erfarenhet efter sju år i Tyskland, vet jag att prepositioner är någonting som man börjar bli 

osäker på när man bor i ett annat land och inte talar svenska dagligen eller har ett annat språk 

hela tiden runt omkring sig. 

Framför allt är det prepositionen på som fångat mitt intresse och i jämförelse med några 

skolspråk har jag ibland upplevt användningen av prepositionen på som nästan lite ologisk på 

svenska. Men är det verkligen så? Om vi t ex tar meningen Boken ligger på bordet, så heter den på 

tyska ”das Buch liegt auf dem Tisch”, på engelska ”the book is on the table”. Och om vi skulle 

fortsätta med franska så skulle meningen bli ”le livre est sur la table” eller italienska ”il libro sta 

sulla tavola” och slutligen spanska ”el libro está en la mesa”. Lite knepigare blir det när vi jämför 

prepositioner i fasta kollokationer och idiom, dvs prepositionsuttryck som blivit lexikaliserade 

fraser, t ex ”gå på stan”, ”in der Stadt gehen”, ”take a walk in the city”, ”aller en ville”, ”fare un 

giro in città” eller ”ir a la ciudad”. Här kan det kanske vara svårt att förstå att vi svenskar 

använder prepositionen på. Men om man säger att på ofta används för att uttrycka en aktivitet, 

blir det förmodligen lättare att förstå det svenska prepositionsvalet. Jag kan också erkänna att jag 

ibland grovt generaliserat och på ett skämtsamt sätt sagt till elever och studenter att om de känner 

sig osäkra på vilken preposition de ska använda i svenskan, kan man alltid pröva med på.  

Samtidigt har jag alltid haft en känsla av att det bland inlärare av svenska finns en 

överanvändning av prepositionen på. Om det är så att på är vanligare än motsvarande preposition 

i andra språk, vore en sådan strategi inte heller orimlig. Men är det verkligen på det sättet? Och 

hur går det över huvud taget till när man lär sig prepositioner i ett nytt språk?  

                                                 
1 Andersson: Språket 2006.06.13, Sveriges Radio. 
2 DAGENS NYHETER: Fråga om språket, Stockholm 2006.01.28. 
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I den här undersökningen har jag studerat hur barn i 5–6-årsåldern, som lär sig svenska som 

ett andraspråk, tillägnar sig de svenska prepositionerna.  

  

11..22  TTaacckk    

Så här i början av min uppsats vill jag passa på att säga ett hjärtligt tack till professor Åke Viberg 

för att jag har fått ta del av transkriptioner som gjordes i samband med projektet SPRÅK-

UTVECKLING I FÖRSKOLAN.  

  

11..33  TTiiddiiggaarree  ffoorrsskknniinngg  oomm  iinnlläärrnniinngg  aavv  pprreeppoossiittiioonneerr    

Inlärning av svenska prepositioner har tidigare studerats av dels Sven Lange, som i en studie från 

1976 undersökte prepositionsrepertoaren hos ett litet barn med svenska som modersmål, och 

dels av Ulla-Britt Kotsinas, som intresserat sig för vuxna invandrares prepositionsbruk i en 

uppsats från 1982. 

I den senare uppsatsen, Kommer en papper på kyrka, redogör Kotsinas för de lokativa 

prepositionerna hos informanterna i sin doktorsavhandling Svenska svårt. Några invandrares svenska 

talspråk.3 Avhandlingen bygger på inspelningar av sex invandrares spontana tal under 15 olika 

lektionstillfällen i svenska. I uppsatsen ställer sig Kotsinas frågan om prepositioner är ”missing 

elements”. Vad hon kan konstatera är att prepositioner inte saknas bland hennes informanter och 

att lokativa prepositioner förekommer oftare än i den intervjuundersökning som ingår i det 

Lundaprojekt från 1970-talet som går under benämningen Talsyntax 4. 

I Langes studie, som har större relevans för mig såsom jämförelsematerial, undersöktes 

prepositionerna i ett barns spontana tal i en s k längdsnittsstudie baserad på 39 inspelningar under 

åtta perioder. Vid den första perioden var barnet 20-22 månader och vid den sista 40-42 månader 

gammalt. Lange kan konstatera att barnet lär sig prepositionerna i en bestämd ordning, vilket kan 

kopplas till Herbert H Clarks komplexitetsteori.  

 Herbert H Clark är professor i psykologi vid universitetet i Stanford, USA, och i boken 

Cognitive Development and the Acquisition of Language 5 finns hans uppsats om den s k 

komplexitetsteorin (the complexity hypothesis). Enligt komplexitetsteorin lär man sig prepositionerna 

i rumsuttryck i en viss bestämd ordning allt eftersom det finns ett behov och ett användnings-

område. Det är alltså behovet som styr. Detta innebär att man måste lära sig prepositioner som 

uttrycker position innan man lär sig prepositioner som anger riktning. Grovt förenklat innebär 

                                                 
3 Kotsinas (1982): Svenska svårt. Några invandrares svenska talspråk. Stockholm. 
4 Einarsson (1978): Talad och skriven svenska, sid 100. 
5 Moore (1973): Cognitive Development and The Acquisition of Language, sid 27-63. 
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komplexitetsteorin att om man ska lära sig både A och B, och B kräver alla regler som gäller för 

A plus en eller några ytterligare regler, så kommer A att läras in före B.  

Clarks teori beskrivs utförligare i avsnitt 2. Langes resultat får jag anledning att återkomma 

till i resultatdiskussionen längre fram i avsnitt 5.6. 

  

11..44  SSyyffttee  

Föreliggande studie är en undersökning av hur åtta fem- och sexåringar börjar använda 

prepositioner när de lär sig ett nytt språk, i det här fallet svenska. I uppsatsen vill jag 

• ge en samlad bild av hur informanterna tillägnar sig prepositioner och utvecklar sin 

användning av dem såväl kvantitativt som kvalitativt; 

• relatera inlärningen till Clarks komplexitetsteori. Tillägnar sig barnen prepositionerna i en 

bestämd ordning, så att prepositioner som uttrycker position måste föregå prepositioner 

som uttrycker position plus riktning? Och föreligger det här några skillnader gentemot 

inlärningen hos barn med svenska som modersmål? 

• belysa en eventuell överanvändning av prepositionen på. 

  
  
22. MER OM CLARKS KOMPLEXITETSTEORI 

 
22..11    KKoommpplleexxiitteettsstteeoorriinn  

Ovan presenterade jag kortfattat Herbert H Clark och hans komplexitetsteori. Komplexitets-

teorin är kanske mest intressant för psykolingvister och den säger att man lär sig vissa språkliga 

moment i en bestämd ordning allt eftersom det finns ett behov och ett användningsområde. 

Detta behov är ett villkor som måste vara uppfyllt innan man kan lära sig ett ord perceptuellt. 

Ord som hög och låg, kan man t ex endast lära sig i ett vertikalt rum. I sitt resonemang och i sin 

diskussion om komplexitetsteorin ställer sig Clark frågan vad som är medfött hos ett barn.  

 Enligt Noam Chomsky lär sig ett barn sitt språk genom det tal som han/hon har runt 

omkring sig. Men eftersom vårt talspråk långt ifrån är felfritt och ibland helt enkelt lite för klent 

och tunt för att kunna ge barnet de språkliga strukturer så snabbt som det ändå tillägnar sig sitt 

språk, så måste barnet enligt Chomsky ha en medfödd kunskap om språk, vilken hjälper 

honom/henne att lära sig språket.6 Clark menar i sin uppsats att ett barn lär sig engelska rums- 

och tidsuttryck med utgångspunkt från den kunskap som barnet har om tid och rum. Denna 

kunskap är alltså inte kopplad till själva språket, men å andra sidan är den inte speciellt 

komplicerad. Kunskapen innebär att barnet lever här på jorden och får en bild eller uppfattning 

                                                 
6 Chomsky (1968): Language and Mind, New York: Harcourt.  
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om sin omvärld genom att röra sig på vår planet. Kunskapen är i grunden biologiskt betingad, 

vilket innebär att han/hon har två ögon och två öron, en mun och en näsa och att han/hon kan 

stå upprätt o s v. Allt detta är medfött! Teorin innebär helt enkelt att barnet redan vet mycket om 

tid och rum innan det lär sig uttrycken för tid och rum och kunskapen om dessa uttryck grundar 

sig på barnets tidiga kognitiva utveckling. 

 Barnet föds alltså till en värld där tyngdlagen råder. Med hjälp av sina ögon, öron, sin näsa 

och mun samt sin vertikala ställning skapar barnet ett perceptionsrum, P[erception]-space. I det här 

rummet blir barnet medvetet om sina sinnesintryck. Efter ett tag lär sig barnet de olika 

rumsbegreppen för perceptionsrummet. Men det är perceptionsrummets form och struktur som 

bestämmer vad barnet lär sig och hur det lär sig de olika rumsbegreppen, L[anguage]-space. Clark 

menar att barnet inte kan tillgodogöra sig dessa begrepp på ett tillfredsställande sätt om man inte 

först har en korrekt bild i sitt perceptionsrum. Detta betyder att allting som finns i L-space också 

ska finnas i P-space. Detta resonemang leder, enligt Clark, till två hypoteser om språk och om 

språkinlärning, nämligen korrelationshypotesen och komplexitetsteorin. Korrelationshypotesen 

innebär att den form och struktur som finns i P-space även finns i L-space, vilket betyder att det 

alltid finns ett nära samband mellan P-space och L-space. De perceptuella drag som finns i ett 

barns kognitiva utveckling (P-space) visar sig direkt i barnets språk (L-space). 

 

22..22    CCllaarrkk  oomm  ppoossiittiivvaa  oocchh  nneeggaattiivvaa  pprreeppoossiittiioonneerr  

Clark skiljer mellan positiva och negativa prepositioner och säger att om det finns två antonyma 

prepositionspar, t ex till och från, så lär vi oss till före från. Ovan har jag försökt att förklara vad 

Clark menar med P-space och L-space, och om vi befinner oss i en upprätt och stående position 

finns det tre olika plan i P-space. 1) Markplanet där upp räknas som positivt. 2) Det vertikala 

planet genom kroppen från vänster till höger, där framåt från kroppen sett är positiv. 3) Den 

vertikala fram- och baksidan, där både åt vänster och åt höger är positiva riktningar. Framsidan är 

någonting som alltid definieras som positivt, det är t ex ”framåt” som ett djur rör sig mot 

någonting, ”bakåt” är den riktning som djuret rör sig från någonting. Jfr fig. 1. 
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Figur 1 Illustration till Clarks hypotes om positiva och negativa prepositioner samt de olika 
planen. 

En preposition kan ju ha olika användningsområden och uttrycka att någonting är gjort ”av 

någonting” eller ”av någon”; ett annat användningsområde kan vara orsak, t ex ”lida av” eller ”dö 

av” en sjukdom. Vidare kan prepositionen ange position eller position plus riktning, ”han är i 

rummet” eller ”han gick in i rummet”. Enligt Clarks komplexitetsteori lär vi oss prepositioner 

som anger position innan vi lär oss prepositioner som också anger riktning. I sin uppsats Space, 

Time, Semantics, and the Child 7 tar Clark prepositionerna at, on och in som exempel, men poängterar 

först att vi måste ta hänsyn till huruvida prepositionen används i ett en-, två- eller möjligen 

tredimensionellt rum. Om vi säger att ”Johan sitter på gräset”, så innebär det att gräset är tvådimen-

sionellt. Om vi däremot skulle säga att ”Johan sitter i gräset”, så skulle detta betyda att gräset är 

tredimensionellt och att Johan är i gräset och att han har gräs runt omkring sig. 

 
 
3. MATERIAL OCH METOD 

 
33..11  MMaatteerriiaall  

De transkriptioner som ligger till grund för den här undersökningen har tillkommit i ett projekt, 

SPRÅKUTVECKLING I FÖRSKOLAN (SUF), som leddes av Åke Viberg i början av 1990-talet. 

Projektet utvärderade och undersökte de språkliga effekterna av förskoleverksamheten i ett 

bostadsområde som till stor del domineras av invandrarbarn och där barnen har relativt liten 

kontakt med svenska barn och ganska begränsade möjligheter att lära sig svenska, även om de i 

regel är födda i Sverige.  Resultatet av SUF skulle bl a användas för lokala politiska beslut om 

förskoleverksamhetens organisation i bostadsområdet. 
                                                 
7 Moore (1973): Cognitive Development and The Acquisition of Language, sid 27-63. 
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I projektet deltog totalt 27 informanter med några av våra stora invandrarspråk som 

modersmål, t ex turkiska, syrianska, polska, spanska och serbokroatiska. Från detta projekt har jag 

fått ta del av transkriptioner med intervjuer som gjordes med förskolebarn från olika förskolor i 

området. Totalt har jag använt mig av 16 transkriptioner av samtal med åtta informanter, fyra 

flickor och fyra pojkar, med sammanlagt fem olika modersmål, nämligen turkiska, kantonesiska, 

syrianska, polska och spanska. Jag har alltså tittat närmare på två transkriptioner med varje 

informant för att kunna se utvecklingen i fråga om prepositionsbruket, både när det gäller 

kvantitet och kvalitet.  

De olika inspelningarna och transkriptionerna återger samtal mellan en informant och en 

intervjuare. Samtalen har bestått av olika styrda aktiviteter som t ex återberättelse av videofilm 

med Tom och Jerry eller Emil i Lönneberga, lek med s k fästisar, etc. Barnen är i femårsåldern vid det 

första samtalet och det andra samtalet genomförs cirka ett år senare. 

Jag har gett mina åtta informanter fiktiva namn enligt sammanställningen i tabell 1. Vid 

namngivningen har hänsyn tagits till barnens verkliga kön och dessutom överensstämmer 

initialen i namnet med begynnelsebokstaven i respektive barns modersmål. I tabellen anges även 

värdena på ett förståelsetest som gjordes med varje barn före det första inspelningstillfället. 

Testet, Test of Auditory Comprehension of Language (TACL), mäter i första hand ordförståelsen, men 

kan också uppmärksamma vissa grammatiska företeelser. 

Tabell 1 Sammanställning av de åtta informanterna, deras modersmål och värde på förståelse-
testet TACL. 

  
Informant Modersmål TACL 
Tora turkiska 72 
Kalle kantonesiska 56 
Sylvia syrianska 64 
Sune syrianska 60 
Tove turkiska 53 
Stefan spanska 78 
Paula polska 75 
Pontus polska 61 

 

I projektet SUF användes en svensk översättning av TACL, där maxresultatet bland SUF-

informanterna var 101. Ett svenskt barn i femårsåldern med svenska som modersmål har i 

allmänhet ett resultat över 90. Som nämndes ovan är barnen i regel födda i Sverige, men de har 

alla växt upp i en annan språklig miljö än den svenska. 
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33..22  MMeettoodd  

I transkriptionerna från de olika inspelningarna har alla prepositioner i barnens repliker 

excerperats. Vilka prepositioner som förekommer i de olika samtalen och antalet belägg för varje 

preposition framgår av bilaga 1. 

Vid beräkningen har jag däremot inte räknat verbpartiklar som prepositioner. Ibland kan 

det vara svårt att avgöra om man har att göra med en verbpartikel eller inte, men om man följer 

huvudregeln att en preposition är obetonad och en partikel betonad, så går det oftast bra att 

avgöra om det är en preposition eller partikel. Ett alternativ hade förstås kunnat vara att inte skilja 

dem åt, vilket man inte gör i Svenska Akademiens grammatik8. I detta sammanhang har jag 

emellertid inte tillämpat den strategin, eftersom jag tror att obetonade prepositioner kommer i ett 

senare skede i språkinlärningen än vad betonade partiklar gör. Ta t ex en av mina informanter, 

Tove, som i det första samtalet endast har en preposition, men ett flertal partiklar. Anledningen 

till detta tror jag är att man lär sig löst sammansatta verb, dvs fasta kollokationer, t ex stiga av, klä 

på sig, innan man börjar använda prepositioner. Vidare har jag inte heller räknat prepositioner 

som ingår i tidsadverb av typen i dag, i går eller till exempel. Anledningen till detta är att jag har 

betraktat dem som en enhet jämförbara med ett idiom. 

Svenskan har några prepositioner som i vissa uttryck kan stå finalt i frasen, t ex ’bröder 

emellan ’  och ’jorden runt ’ . Ibland används termen postposition för dessa ord.9, 10. I mitt material 

förekommer en s k postposition en enda gång och detta belägg har räknats till de övriga 

prepositionerna.11  

För att kunna göra kvantitativa jämförelser mellan prepositionsanvändningen i de olika 

inspelningarna har jag för varje samtal räknat ut antalet prepositioner per hundra ord i barnets 

repliker. Eftersom ordantalet varierar mycket mellan de olika samtalen har det varit viktigt att ha 

tillgång till ett sådant jämförelsevärde. Både det totala antalet ord och jämförelsevärdet, dvs antal 

prepositioner per hundra ord i de enskilda samtalen, redovisas i bilaga 1. 

När det gäller ordräkningen har huvudprincipen varit att jag räknat det som jag uppfattar 

som ord, som ett ord. Däremot har jag räknat två identiska ord som upprepas efter varandra som 

enbart ett ord. Ord som jag uppfattar som läten, t ex öh, mh, eh, uh, äh eller onomatopoetiska ord 

som t ex voff, har jag inte räknat som några ord. Som ett allmänt mått på barnens 

språkproduktionsförmåga har beräkningar gjorts av hur långa repliker de producerar i varje 

samtal. Antalet repliker och den genomsnittliga repliklängden som ord per replik, anges för varje 

samtal tillsammans med övriga primärvärden i bilaga 1. 
                                                 
8 Teleman (1999): m fl: Svenska Akademiens Grammatik, del 2, kap 10. 
9 Hultman (2003): Svenska Akademiens språklära, § 9.2. 
10 Andersson (1993): Grammatik från grunden, 14 Prepositioner. 
11 Stefan: första samtalet, replik 221 ’snurra runt ’. 
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Primärberäkningarna har bl a använts för att sortera samtalen och informanterna med 

hänsyn till barnens allmänna språkfärdighet och behärskning av prepositioner. Även om barnen 

är ungefär lika gamla är det inte självklart att de befinner sig på samma nivå i sin svenska språk-

färdighet; deras varierande värden på TACL-testet tyder emellertid på motsatsen. Vissa barn kan 

t ex befinna sig på ungefär samma nivå vid det andra inspelningstillfället som andra gör vid den 

första inspelningen. Man kan därför inte utan vidare klumpa samman informanterna vid det 

första respektive andra samtalet. Strävan har i stället varit att kunna sortera in samtalen och 

därmed informanterna på en skala för att kunna studera prepositionsbruket vid olika steg i 

utvecklingen och om möjligt identifiera faser i utvecklingen. 

Den vidare analysen omfattar jämförelser med Clarks komplexitetsteori och Langes under-

sökning av prepositionsinlärningen hos ett litet barn med svenska som modersmål. Langes 

undersökning gav ett visst stöd för Clarks hypoteser och frågan är om teorin är tillämpbar även 

på förskolebarn som lär sig svenska som ett andraspråk. En annan av mina frågor avser om man 

bland andraspråksinlärarna kan iaktta en överanvändning av någon preposition, i så fall sannolikt 

på. Även här kan Langes resultat tjäna till jämförelse, liksom prepositionsbruket i vuxna svenskars 

språk. 

 
 
4. INFORMANTERNAS MODERSMÅL  

  
Innan jag går in på min analys, tror jag att det kan vara bra att nämna någonting om de språk som 

finns representerade bland transkriptionerna. Inte minst med tanke på att ett av språken saknar 

prepositioner. 

 
44..11  TTuurrkkiisskkaa  

Turkiska är ett SOV-språk med postpositioner i stället för prepositioner, vilket innebär att 

uttrycket för mannen på turkiska blir ’adam için’ med postpositionen için placerad efter sitt 

huvudord.12  

 

44..22  KKaannttoonneessiisskkaa  

Kantonesiska är ett SVO-språk och det finns både prepositioner och postpositioner i språket. 
Frasen ’han gör det för mannens skull’ blir på kantonesiska 為 那 個 男 人, där tecknet 為 kan 
översättas med för.  En ordagrann översättningen till svenska blir ’för den där mannen’ 13.  
  

                                                 
12 Andersson (2001), Språktypologi och språksläktskap, sid 12. 
13 Hjälp med översättningen har jag fått av boken Kinesiska – Språket i mittens rike samt en elev på Thorildsplans 
gymnasium med kantonesiska som modersmål. 
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44..33  SSyyrriiaannsskkaa  

SSyrianska eller assyriska är en modern variant av arameiska och det tillhör de semitiska språken. 

Liksom andra semitiska språk är syrianska ett VSO med en ganska fri ordföljd. En mening som 

Jag gör det för mannens skull, skulle på syrianska bli ’för mannens skull det gör jag det’, translittererat 

’metolåteh hathe såemnå ono’.14 

 

44..44  PPoollsskkaa  

Polskan är ett SVO-språk som företrädesvis har prepositioner, även om det finns exempel på 

postpositioner. Det finns sju kasus i polskan; nominativ, genitiv, ackusativ, dativ, vokativ, 

instrumentalis och lokativ. Tack vare detta är ordföljden ganska fri. Mitt exempel från turkiskan 

ovan, för mannen, blir på polska ’dla człowieka’, med prepositionen ’dla’.15 

 

44..55  SSppaannsskkaa  

Spanska är ett SVO-språk med enbart prepositioner16. På spanska skulle frasen för mannen bli 

’para el hombre’. 

 
 
5. ANALYS  

  
55..11..  AAnnttaall  pprreeppoossiittiioonneerr    

I figur 2 nedan visas den kvantitativt relativa fördelningen av de prepositioner som förekommer i 

samtliga undersökta inspelningar. Eftersom inspelningarna har tillkommit vid olika tidpunkter 

och eftersom de inspelade barnens språkliga kapacitet också varierar från individ till individ, ger 

sammanställningen endast en grov översikt av vilka prepositioner som favoriseras vid tidig 

inlärning. Man kan alltså inte ta den som en bild av det genomsnittliga barnets kapacitet vid en 

viss tidpunkt i inlärarprocessen. För allmän jämförelse med t ex vuxna svenskars prepositions-

bruk, jfr figur 3 nedan, kan figuren ändå ha ett värde. 

 I mitt undersökningsmaterial har jag i de olika transkriptionerna funnit totalt 621 

prepositioner, varav alltså en postposition. Totalt rör det sig om 20 olika prepositioner. Den 

preposition som otvivelaktigt förekommer oftast är på med totalt 274 belägg i de sexton 

transkriptionerna, långt därefter kommer prepositionen i med 151 exempel och sedan kommer 

                                                 
14 Här har jag fått hjälp av en elev på Thorildsplans gymnasium med syrianska som modersmål. 
15 Hjälp med att översätta för mannen har jag fått av mina elever på Thorildsplans gymnasium, som har polska som 
modersmål. 
16 Uppgiften har jag fått av mina kolleger som undervisar i spanska på Thorildsplans gymnasium. 
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prepositionerna med, belagd 73 gånger, och till med 68 belägg. Övriga prepositioner uppvisar 

relativt låg frekvens. 

 

 
Figur 2 Fördelningen av olika prepositioner i det samlade materialet från de båda  
inspelningstillfällena. Totalt antal belägg. 
 
Som framgår av sammanställningen använder barnen nästan bara enkla prepositioner. Några, 

bredvid och bakom, skulle man kunna klassificera som sammansatta och som sammanställd 

preposition, en s k flerordspreposition, finner vi i stället för. 

 I figur 3 visas fördelningen av svenskans vanligaste prepositioner som den framstår i 

frekvensordboken Tiotusen i topp17, vilken bygger på språket i en dagspresskorpus från 1965. 

Siffrorna avser de respektive prepositionernas procentandel av korpusens 10 000 vanligaste ord. 

Även om det här inte är fråga om vuxnas talspråk är skillnaden gentemot prepositions-

fördelningen hos de undersökta barnen så stor att en jämförelse ändå måste anses intressant.

 Som framgår av figur 3 är den vanligaste prepositionen i skrift, men säkert även i tal, hos 

vuxna svenskar inte på utan i, som för övrigt enligt Tiotusen i topp är svenska språkets näst 

vanligaste ord efter konjunktionen och. Näst vanligaste preposition är av och först på tredje plats 

kommer på. 

 

                                                 
17 Allén (1972): Tiotusen i topp: sid 1. 

på 274
i 151
med 73
till 68
för 11
under 8
bredvid 7
bakom 6
från 5
av 3
om 3
efter 2
ur 2
utan 2
i stället för 1
genom 1
hos 1
runt 1
åt 1
över 1

på
till 

i 

med 
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Figur 3 Fördelningen av de vanligaste prepositionerna enligt frekvensordboken  
Tiotusen i topp. Procentandelar av de 10 000 vanligaste orden. 
 
De flesta av prepositionerna i figur 3 finns med i mitt undersökningsmaterial, dock inte vid, mot, 

mellan och inom .  Men som vi ser skiljer sig siffrorna åt en del när det gäller prepositioner med hög 

frekvens. Prepositionen i förekommer hos Allén nästan dubbelt så många gånger än vad 

prepositionen på gör. I mina transkriptioner är det precis tvärtom. Detta skulle kunna vara ett 

tecken på en överanvändning bland inlärare av prepositionen på. Vidare hamnar av högt hos 

Allén och lågt bland mina siffror, vilket naturligtvis kan hänga samman med denna prepositions 

abstrakta natur. Abstrakt är även vid som inte förekommer alls i mitt material, men som intar 

niondeplatsen i Tiotusen i topp. 

  

55..22  DDee  oolliikkaa  iinnffoorrmmaanntteerrnnaass  pprreeppoossiittiioonnssffrreekkvveennss  oocchh  sspprrååkklliiggaa  uuttvveecckklliinngg  

En vidare analys av materialet förutsätter en genomgång av de enskilda individerna och de 

enskilda samtalen. I tabell 2 visas hur många prepositioner per 100 ord de olika barnen använder i 

samtal 1 och samtal 2 och deras genomsnittliga repliklängd vid respektive samtal. Siffrorna kan 

antas ge ett visst mått på informanternas språkliga produktionsförmåga. För jämförelsens skull 

anges även deras respektive TACL-värde, som alltså är ett mått på ordförståelsen, så som den 

framstod vid första inspelningstillfället. 

 
 
 
 

i 2,95
av 1,53
på 1,39
för 1,18
med 1,17
till 0,99
om 0,52
från 0,40
vid 0,25
under 0,24 
mot 0,19
över 0,17
efter 0,17
genom 0,14
mellan 0,12
utan 0,11
inom 0,10
hos 0,08
åt 0,07
ur 0,07
utanför 0,02
bredvid 0,003

i

av

på
för 

med 

till 

om 

från 
vid 
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Tabell 2  De olika informanternas språkliga förmåga avseende: 1)  Språkförståelse, mätt med det 
s k TACL-testet. 2) Prepositionsanvändning, beräknad som antalet producerade prepositioner per 
100 ord. 3)  Repliklängd, beräknad som genomsnittligt antal ord per replik. 
 

  Antal prep./100 ord Antal ord/replik 
 TACL Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 1 Tillfälle 2 
Tora 72 1,26 3,09 3,21 5,24 
Kalle 56 1,49 2,39 3,10 7,85 
Sylvia 64 3,65 5,09 4,88 7,47 
Sune 60 1,90 3,02 7,89 5,51 
Tove 53 0,21 2,30 1,86 3,51 
Stefan 78 2,35 3,67 3,49 4,38 
Paula 75 3,49 4,92 4,42 5,47 
Pontus 61 2,87 3,57 2,76 5,06 

 
 
Tabell 2 visar att prepositionstätheten är högre hos alla informanter i det andra samtalet och att 

repliklängden ökar för samtliga utom Sune. En anledning till att antal ord per replik är färre i det 

andra samtalet är säkert att Sunes svar där ofta består av bara ett ’mm’, ’aa’ eller ett enda ord. I 

samtal nummer ett finns det 40 sådana här ettordsrepliker och i samtal nummer två 83, alltså mer 

än dubbelt så många. 

 TACL, som i första hand mäter ordförståelsen, varierar en hel del bland de olika 

informanterna. Slående är att ett högt TACL-värde inte nödvändigtvis är förknippat med många 

prepositioner och långa repliker och vice versa, dvs TACL tycks inte vara någon riktigt bra 

indikator på produktionskapaciteten. Om vi tittar på Stefan så har han ett högt TACL. Men vare 

sig antal prepositioner per 100 ord eller antal ord per replik tillhör de högsta resultaten bland de 

åtta informanterna.  

 I koordinatsystemet i figur 4 nedan har de olika samtalen plottats som punkter med antalet 

ord per replik på x-axeln och antalet prepositioner per 100 ord på y-axeln. De olika koordinaterna 

för samtal 1 respektive 2 visar att de båda värdena för antal prepositioner per 100 ord och antal 

ord per replik korrelerar bra med varandra och i stort sett hamnar inom ett begränsat bälte, 

skuggat i figuren; 13 av de 16 punkterna hamnar inom denna huvudfåra.  

 Utvecklingen för de olika informanterna mellan samtalen framgår av linjerna som förbinder 

utfallet vid samtal 1 respektive 2.  Samtliga informanter ökar sin användning av prepositioner; alla 

utom Sune uppvisar också längre repliker vid det andra samtalet. 
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Figur 4 Relationen mellan antalet prepositioner per 100 ord och det genomsnittliga antalet ord 
per replik vid de olika samtalen. Linjerna visar utvecklingen för varje barn mellan inspelnings-
tillfälle 1 och 2. Samtliga barn använder fler prepositioner per 100 ord vid tillfälle 2 och alla utom 
Sune har längre repliker vid tillfälle 2. 
 

Utifrån uppgifterna om antal prepositioner per 100 ord har jag grupperat samtalen på fyra olika 

nivåer enligt följande. 

Nivå 0 < 1 preposition per 100 ord Tove (1) 

Nivå 1 1 – 2,75 prepositioner per 100 ord Tora (1), Kalle (1), Sune (1), Stefan (1) 
Kalle (2), Tove (2)  

Nivå 2 2,75 – 4,5 prepositioner per 100 ord Sylvia (1), Paula (1), Pontus (1) 
Tora (2), Sune (2), Stefan (2), Pontus (2) 

Nivå 3 > 4,5 prepositioner per 100 ord Sylvia (2), Paula (2) 

 

Av de barn som helt håller sig inom huvudfåran i figur 4 kan man se att Tove går från nivå 0 till 

1, att Tora och Stefan utvecklas från nivå 1 till 2 samt Paula och Sylvia från nivå 2 till 3, se figur 5. 

Även om barnen således tycks utvecklas på ett likartat sätt, så startar de alltså på olika nivåer och 

man kan därför inte utan vidare jämföra olika förstasamtal med varandra eller olika andrasamtal 

med varandra. 
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Pontus 
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Figur 5 Utvecklingen hos fem barn i försöksgruppen. Barnens användning av prepositioner och 
deras repliklängd ökar på ett likartat sätt, men de startar på olika nivåer. 
 

55..33  TTiiddiiggaa  oocchh  sseennaa  pprreeppoossiittiioonneerr  

Utifrån nivåindelningen av de olika samtalen kan man tänka sig att det skulle vara möjligt att 

finna ut vilka prepositioner som dyker upp tidigt i språkutvecklingen och vilka som kommer 

senare. De olika prepositionernas förekomst i samtal på de olika nivåerna har därför samman-

ställts i tabell 3 nedan. Eftersom det sammanlagda antalet prepositioner på de olika nivåerna 

varierar kan man inte jämföra de absoluta talen för enskilda prepositioner. Däremot kan man få 

en viss allmän uppfattning om när i språkutvecklingen olika prepositioner lärs in, även om man 

måste vara lite försiktig med slutsatserna, eftersom materialet är så begränsat som det är. Det kan 

ju vara mycket slumpmässigt när en svagt företrädd preposition förekommer första gången. 
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Tabell 3 Förekomsten av de olika prepositionerna fördelat på samtalens nivå, definierade efter 
prepositionsfrekvens. Nivå 0–1 avser samtal med upp till 2,75 prepositioner per 100 ord, nivå 2 
avser samtal med 2,75–4,5 prepositioner per 100 ord och nivå 3 avser samtal med över 4,5 
prepositioner per 100 ord. 
 

Preposition Nivå 0–1 Nivå 2 Nivå 3 Tot. 

på 52 141 81 274 
i 39   68 44 151 
med 20   34 19   73 
till 25   27 16   68 
för   5    2   4   11 
under     6   2    8 
bredvid   3    3   1    7 
bakom     3   3    6 
från   3    2     5 
av     3    3 
om     3     3 
efter   1    1     2 
ur   1    1     2 
utan   1    1    2 
i stället för     1    1 
genom     1     1 
hos     1    1 
runt   1      1 
åt     1    1 
över     1     1 
Samtliga 151 293 177 621 

 
 
Som framgår av tabell 3 är de vanligaste prepositionerna, dvs på, i, med och till, vanliga redan på 

nivå 1. Även för, bredvid och från har fler än en förekomst i dessa samtal. På nivå 2 kommer under, 

bakom och om och ytterligare ett par med endast enstaka belägg, genom och över. På nivå 3 dyker av 

upp med tre belägg och dessutom enstaka belägg på i stället för, hos och åt. 

 

55..44  IInnffoorrmmaanntteerrnnaass  pprreeppoossiittiioonnssvvaarriiaattiioonn  

I sammanställningen nedan redovisas hur många prepositioner informanterna använder totalt 

och hur många prepositioner som används i de olika samtalen. Vidare anges hur många olika 

prepositioner det finns i de två samtalen samt hur många nya prepositioner det finns i den andra 

intervjun. 

  
Tora Tove 
Totalt antal prepositioner: 44 Totalt antal prepositioner: 26 
Totalt antal olika prepositioner: 5 Totalt antal olika prepositioner: 3 
Första samtalet: 8 prepositioner – 4 olika Första samtalet: 1 preposition 
Andra samtalet: 36 prepositioner – 5 olika  Andra samtalet: 25 prepositioner – 2 olika 
1 ny preposition i det andra samtalet 2 nya prepositioner i det andra samtalet 
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Kalle Stefan 
Totalt antal prepositioner: 48 Totalt antal prepositioner: 134  
Totalt antal olika prepositioner: 8 Totalt antal olika prepositioner: 9 
Första samtalet: 16 prepositioner – 7 olika Första samtalet: 78 prepositioner – 8 olika 
Andra samtalet: 32 prepositioner – 4 olika Andra samtalet: 56 prepositioner – 7 olika 
1 ny preposition i det andra samtalet 1 ny preposition i det andra samtalet 

Sylvia Paula 
Totalt antal prepositioner: 132 Totalt antal prepositioner: 141 
Totalt antal olika prepositioner: 10  Totalt antal olika prepositioner: 11 
Första samtalet: 41 prepositioner – 5 olika Första samtalet: 55 prepositioner – 5 olika 
Andra samtalet: 91 prepositioner – 10 olika Andra samtalet: 86 prepositioner – 10 olika 
5 nya preposition i det andra samtalet 6 nya prepositioner i det andra samtalet 

Sune Pontus 
Totalt antal prepositioner: 83 Totalt antal prepositioner: 55 
Totalt antal olika prepositioner: 9 Totalt antal olika prepositioner: 13 
Första samtalet: 33 prepositioner – 7 olika Första samtalet: 19 prepositioner – 6 olika 
Andra samtalet: 50 prepositioner 6 olika Andra samtalet: 36 prepositioner – 9 olika 
2 nya prepositioner i det andra samtalet 7 nya prepositioner i samtal två i det andra samtalet 

 

I tabell 4 har informanterna rangordnats i tre grupper efter antal prepositioner per 100 ord under 

det första samtalet. Hög frekvens överensstämmer med nivå 2 ovan, dvs 2,75–4,5 prepositioner 

per 100 ord, mellanfrekvensen med nivå 1, dvs 1–2,75 prepositioner per 100 ord och låg frekvens 

med nivå 0, dvs mindre än en preposition per 100 ord.   Värt att notera är att samma rangordning 

också gäller för antal olika prepositioner vid det andra samtalet. 

 
  
Tabell 4 Informanternas användning av olika prepositioner vid samtal 1 och 2 i relation till deras  
prepositionsfrekvens. 

 Antal prep./100 ord Antal olika prepositioner Prepositios-
frekvens vid 
första samtalet 

 
Informant 

Samtal 1 Samtal 2 Samtal 1 Samtal 2  
totalt: 

 

 
(nya) 

Totalt

Hög/nivå 2 Sylvia 3,65 5,09 5 10  (5) 10 
 Paula 3,49 4,92 5 10 (6) 11 
 Pontus 2,87 3,57 6 9 (7) 13 
Mellan/nivå 1 Stefan 2,35 3,67 8 7 (1) 9 
 Sune 1,90 3,02 7 6 (2) 9 
 Kalle 1,49 2,39 7 4 (1) 8 
 Tora 1,26 3,09 4 5 (1) 5 
Låg/nivå 0 Tove 0,21 2,30 1 2 (2) 3 

 
 
De som har flest nya prepositioner i det andra samtalet, dvs prepositioner som inte används i det 

första samtalet, är oftast de som totalt har flest prepositioner i de båda samtalen, nämligen Sylvia 

och Paula. Anmärkningsvärt är att Pontus, som har sju nya prepositioner i samtal två, inte har fler 
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än 55 prepositioner totalt. Stefan som bara har en ny preposition i det andra samtalet, utmärker 

sig också. Å ena sidan har han väldigt många prepositioner totalt sett, men endast en ny i samtal 

två. Å andra sidan har han flest prepositioner i det första samtalet.  

 Antalet olika prepositioner hos informanterna på mellannivån varierar inte speciellt mycket. 

I huvudsak använder de sig av samma prepositioner under de båda samtalen, men en del 

prepositioner som används under samtal ett används inte under samtal två, vilket får till följd att 

några informanter använder färre antal olika prepositioner under samtal två än vad de gjorde 

under det första samtalet. Intressant att konstatera är också att Stefan, Sune och Kalle har fler 

olika prepositioner under det första samtalet än vad Sylvia, Paula och Pontus har under den första 

intervjun. 

 Vidare ser man att Tove förmodligen har en klart lägre färdighet i svenska än de övriga 

informanterna, då det endast finns en enda preposition i den första intervjun. Under det andra 

samtalet överanvänder hon prepositionen i och använder den totalt 24 gånger. Endast ytterligare 

ett prepositionsbelägg finns under samtal två, nämligen på.   
 

55..55..  OOlliikkaa  ssttrraatteeggiieerr??  

Visserligen bygger den här undersökningen på ett begränsat material och man bör nog vara 

försiktig med att dra allt för långtgående slutsatser. Men man kan ändå se vissa tendenser om 

vilka strategier de olika informanterna använder sig av för att lära sig de svenska prepositionerna 

samt se vilka faser de befinner sig i. 

Kvantitativt ligger Tove vid det andra samtalet på samma nivå där Stefan befinner sig vid 

det första. Tove har 2,30 antal prepositioner per 100 ord och 3,51 ord per replik, medan Stefan 

har 2,35 respektive 3,49. Detta trots att Tove nästan bara använder sig av prepositionen i medan 

Stefan har åtta olika prepositioner.  

Vidare kan man konstatera att Tora går från 1,26 till 3,09 prepositioner per 100 ord samt 

3,21 ord per replik till 5,24, dvs hon går från låg mellannivå till låg hög nivå. Och detta gör hon 

genom att endast använda fem olika prepositioner. Om man fortsätter att titta på Toras siffror, så 

befinner hon sig kvantitativt vid det andra samtalet ungefär på samma nivå som Paula och Sylvia 

gör vid det första samtalet. Noterbart är att alla tre når de här siffrorna med endast fem olika 

prepositioner. Däremot så dubblerar både Paula och Sylvia antalet prepositioner i det andra 

samtalet.  

Pojkarna använder vid jämförbara utvecklingspunkter fler olika prepositioner än vad 

flickorna gör. Om detta verkligen har något med kön att göra är väl oklart; det kan också vara en 

ren slump.  
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Av iakttagelserna som gjorts ovan kan man möjligen formulera en hypotes om olika 

strategier i prepositionsinlärningen. Vissa barn, jfr flickorna i undersökningen, skulle då kunna 

tänkas använda ett begränsat antal prepositioner så länge det går. När de sedan upplever att inte 

språket räcker till för vidare avancemang blir de helt enkelt tvungna att införliva nya prepositioner 

i sitt språk. Särskilt Sylvia och Paula framstår som möjliga representanter för en sådan strategi. 

Andra barn, jfr pojkarna i undersökningen, tycks lära sig prepositioner i en jämnare takt. 

Samtidigt som språket blir mer avancerat så börjar de också använda fler prepositioner. Titta t ex 

på Pontus som under det första samtalet har en repliklängd på 2,76 ord och där han använder sig 

av sex olika prepositioner. I det andra samtalet så har repliklängden ökat till 5,06 och antal olika 

prepositioner till nio. 

Att det för övrigt går att kommunicera utan att använda sig av extremt många 

prepositioner, visar både Kalle och Sune. Vid den första inspelningen har Kalle mycket långa 

repliker och detsamma gäller Sune vid den andra inspelningen, men ingen av dem använder sig 

vid dessa tillfällen av speciellt många prepositioner, jfr figur 4 ovan. Men trots denna avsaknad av 

prepositioner, tycker jag inte att det finns någonting i samtalen som tyder på att kommunika-

tionen inte skulle fungera. 
 

55..66  LLaannggeess  rreessuullttaatt  oocchh  mmiinnaa  ii  jjäämmfföörreellssee  

Lange redovisar i sin studie18 hur en svensk flicka under sina första år börjar använda 

prepositioner. Under de åtta perioder med sammanlagt 39 inspelningstillfällen som 

undersökningen bygger på, använder hon sig av totalt 575 prepositioner fördelade på 24 olika 

prepositioner. De olika prepositionerna och när de dyker upp framgår av bilaga 2. 

 Om man tittar på hur många prepositioner som det finns hos flickan under de åtta 

perioderna, så får man följande resultat: 

 
Period 1  20-22 mån 1 preposition Period 5 32-34 mån 107 prepositioner 

Period 2 22-25 mån 22 prepositioner Period 6 35-37 mån 109 prepositioner 

Period 3 25-28 mån 64 prepositioner Period 7 37-40 mån 78 prepositioner 

Period 4 28-31 mån 101 prepositioner Period 8 40-42 mån 93 prepositioner 

 

Under den första perioden förekommer alltså endast en enda preposition, med, men sedan sker 

det en snabb utveckling under perioderna två, tre och fyra. Därefter är antalet prepositioner 

ganska jämnt. 

                                                 
18 Lange (1976): Prepositionerna i ett barns spontana tal. En längdsnittsstudie. 
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  De enskilda prepositioner som har högst frekvens är i och på. Dessa skiljer sig ganska 

markant från de övriga prepositionerna i fråga om frekvens; för i finns det i materialet som helhet 

187 belägg och för på 158. Närmast därefter kommer till med 69 belägg och för med 24. 

Visserligen är den allra första prepositionen med, men annars dyker de rent positions-

bestämmande prepositionerna i och på i enlighet med Clarks komplexitetsteori upp tidigare än de 

riktningsangivande till och från. Prepositionerna i och på förekommer redan i period 2. 

Prepositionen till kommer däremot först i period 3 och då med 11 belägg, medan de första två 

beläggen på från finns i period 4. Detta stämmer även med Clarks hypotes att ”positiva” 

prepositioner kommer före ”negativa”, men det kan kanske också, åtminstone delvis, förklaras 

med att till helt enkelt är en vanligare preposition än från. Enligt frekvensordboken Tiotusen i 

topp har till ett värde på 0,99 % av de 10 000 vanligaste orden i svenskan, från ligger på 0,40. 

Vid en jämförelse mellan de prepositioner som finns hos Langes informant och mina 

informanter, finner man en relativt god överensstämmelse beträffande vilka prepositioner som är 

vanligast, men också en del intressanta skillnader i frekvens. Eftersom den flicka Lange undersökt 

är inspelad under en längre period finns det anledning att fundera över hur materialet kan 

relateras till mitt. Mitt intryck är att mina sexton samtal ungefär motsvarar den utveckling som 

Langes informant genomgår t o m period 5, dvs vid 34 månaders ålder. 

Under den första perioden hos Lange, när barnet är 20-22 månader gammalt, finns det 

nästan inga prepositionsbelägg alls. Det finns bara en enda preposition, nämligen med. Här kan 

man dra paralleller till Tove, som under det första inspelningstillfället också endast har en 

preposition. Det är kanske en slump, men jag tycker ändå det är lite spännande att det just är 

prepositionen med, en preposition som vare sig hos mig eller hos Lange har speciellt hög 

frekvens, 44 av totalt 575 belägg hos Lange och 73 av totalt 621 hos mig. När barnet sedan hos 

Lange börjar använda prepositioner under period 2 och framför allt under perioderna 3 och 4, så 

är det först och främst prepositionerna i, på och till. Men det finns också några enstaka av, efter, för, 

hos, med, utan och ur. De flesta av dessa prepositioner används också tidigt hos mina informanter. 

Det är egentligen bara hos som dyker upp sent och som har låg frekvens bland mina informanter. 

Från och med period 6 finns det hos Lange flera prepositioner som inte finns hos mina 

informanter, nämligen emellan, innanför, mot, uppför, utanför och vid. Förmodligen är det så att mina 

informanter språkligt sett utvecklas långsammare inom det spann som jag beskrivit ovan. Den här 

språkliga nivån kan man förutsätta att Langes informant redan uppnått innan hon är tre år.  

För att kunna göra en övergripande jämförelse mellan mitt material som helhet och Langes 

har jag nedan i figur 6 ställt samman fördelningen på de olika prepositionerna i Langes material 

fram t o m period 5, som nivåmässigt alltså bör ungefär motsvara de sexton samtalen i mitt 

material. Fördelningen av prepositioner i mitt material redovisades ovan i figur 2. 
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Figur 6 Fördelningen av olika prepositioner i perioderna 1–5 i Langes undersökning.  
Totalt antal belägg. 
 

Liksom i mitt material är det prepositionerna i och på som är allra vanligast i fördelningen i figur 

6; prepositionerna till, med och för följer därnäst. Intressant nog är emellertid fördelningen mellan i 

och på mycket jämnare i Langes material än i mitt och den något vanligare av de två är i, medan 

på i mitt material är nästan dubbelt så vanlig som i. En annan skillnad i materialen är att de 

mindre vanliga prepositionerna inte framstår som fullt så marginella hos den flicka Lange 

undersökt som i mitt material. 

 
 
6. STÄMMER KOMPLEXITETSTEORIN?    

OOm jag jämför de prepositioner som finns i mitt undersökningsmaterial med de engelska 

prepositioner som Herbert H Clark nämner i sin uppsats om komplexitetsteorin och i vilken 

ordning vi lär oss prepositioner, så kan man naturligtvis konstatera att de positionsbestämmande i 

och på kommer tidigt och är vanliga. Å andra sidan är även riktningsprepositionen till relativt 

rikligt företrädd redan i de samtal som bedömts som nivå 1-samtal, 25 belägg, jfr tabell 3. 

Dessutom används även andra riktningsangivande prepositioner som från, ur och genom redan i 

nivå 1-samtalen, medan rena positionsangivande prepositioner som under och bakom dyker upp 

först i nivå 2-samtalen. 

 Den starka dominansen för de enkla prepositionerna i och på i informanternas språk kan 

ses som ett visst stöd åt komplexitetsteorin, men flickan i Langes undersökning följer mönstret 

tydligare än mina informanter. Det är förstås inte orimligt att vi lär oss ord med få betydelse-
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utan 2
från 2

vid 2
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komponenter innan vi lär oss ord med flera betydelsekomponenter. Men det kan också vara 

rimligt att vi lär oss ord med hög frekvens innan vi lär oss ord med låg frekvens.  

 Om jag jämför mina informanter med Langes informant så spelar säkert även åldern här en 

viktig roll. Mina informanter är i fem-, sexårsåldern och de behärskar förmodligen redan sitt 

perceptuella rum, medan Langes informant håller på att bygga upp sitt. Konsekvensen av detta 

blir att något äldre andraspråksinlärare har lättare att ta till sig till och från än vad små 

förstaspråksinlärare har; de förra är redan från början mogna att förstå och använda sådana 

prepositioner. 

  
  
7. ÖVERANVÄNDNING AV PÅ ?  

II inledningen sade jag att jag under lång tid varit intresserad av prepositionen på och att jag själv 

tycker att man då och då får en känsla av att prepositionen överanvänds. Om jag nu studerar 

mina informanter, så är det ingen tvekan om att på är den preposition som används mest. Men 

kan man säga att det finns en överanvändning av den? 

 Rent statistiskt kan saken diskuteras utifrån fördelningen av olika prepositioner hos mina 

egna informanter enligt figur 2, hos vuxna svenskar enligt figur 3 och den förstaspråksinlärare 

som Lange undersökt, vid en i förhållande till mina informanter jämförbar språklig nivå enligt 

figur 6. 

 Till en början kan man konstatera att också det svenska barnets prepositionsanvändning 

skiljer sig en hel del ifrån prepositionsanvändningen hos vuxna svenskar. Prepositioner som ofta 

används med konkret och lokativ betydelse, som i och på, är ännu vanligare i barnets språk än i 

de vuxnas. Vuxna å andra sidan använder, föga förvånande, oftare än små barn prepositioner 

som har en företrädesvis abstrakt betydelse, som av, för, om och vid. 

 Men det finns också skillnader mellan mina andraspråksinlärare och det svenska barnet i 

Langes undersökning. Tyvärr har jag inte haft tillgång till några transkriptioner från de olika 

perioderna i Langes studie, utan jag har endast läst rapporten19, där det inte sägs någonting om 

någon överanvändning av vare sig i eller på eller någon annan preposition. Men både hos mig och 

hos Lange dominerar i och på, men barnet hos Lange använder något fler i än på, medan mina 

informanter i stället har en mycket stor övervikt för på. Sammanlagt i de sexton samtalen rör det 

sig om 274 på och 151 i. I detta avseende avviker mina informanter mera ifrån vuxennormen än 

det svenska barnet, eftersom i är den absolut vanligaste prepositionen i vuxenspråket. Statistiskt 

sett har jag således gott stöd för att tala om en överanvändning av på hos mina informanter. 

                                                 
19 Lange (1976): Prepositionerna i ett barns spontana tal. En längdsnittsstudie. Stockholm. 
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 Frågan är då hur denna överanvändning ter sig mera konkret i de olika samtalen. Totalt har 

jag hittat prepositionen på 274 gånger hos mina informanter, och jag behöver inte leta speciellt 

länge innan jag finner exempel där prepositionen är överflödig eller där en modersmålstalare 

säkert skulle välja en annan preposition. Här kommer några exempel: ”sen hennes mössa komde 

på träden […] ”,20 ”å den ja / var ska den va / på luften va […] ”,21 ”sen hade hon gått på 

sjukhuset så hade ja fått choklad”,22 ” […] sand på honoms ögon”,23 ”ehh när ja e på dokton e ja 

ja rädd […] ”.24 Om jag räknar antalet överflödiga eller mindre lämpliga på i mitt material, så 

kommer jag fram till siffran 27, dvs ungefär 10 %.  

 Siffran är naturligtvis inte obetydlig, men ändå kan den ju bara förklara en del av skillnaden 

i förhållande till det svenska barnet. En bättre förståelse av överanvändningen av på skulle 

sannolikt kräva en mer ingående studie av de respektive samtalen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Tora: samtal ett, replik 155. 
21 Tora: samtal ett, replik 580. 
22 Sylvia: samtal ett, replik 363. 
23 Sylvia: samtal två, replik 512. 
24 Sune: samtal två, replik 159. 
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8. SLUTSATSER 

De prepositioner som inlärare av svenska i fem-, sexårsåldern framför allt använder är på, i, med 

och till .  Förutom dessa finns det i mitt material ett antal exempel på prepositioner, men där 

förekomsten inte är speciellt hög. Totalt finns det 621 prepositionsbelägg fördelade på 20 olika 

prepositioner.  

 Helt klart är att man kan konstatera att prepositioner är någonting som kommer senare i 

språkutvecklingen. Om jag jämför antalet prepositioner i de två olika samtalen, så finns det i 

samtal 1 totalt 209 prepositioner och i samtal 2 totalt 412, alltså nästan en fördubbling. Men 

förmodligen är det mer intressant att se att prepositionsfrekvensen verkar öka i takt med att 

barnen börjar få längre repliker, även om man finner exempel på att man kan prata på utan så 

många prepositioner. Vidare kan man konstatera att inlärningen av nya prepositioner verkar 

komma stötvis för en del och i en jämnare takt för andra. 

 I mitt undersökningsmaterial är prepositionen till väl belagd, tillsammans med på, i och med, 

redan i de samtal som bedömts som minst avancerade. Det innebär att undersökningen egent-

ligen inte ger något stöd åt Clarks komplexitetsteori, dvs att prepositioner som anger position 

skulle komma före prepositioner som uttrycker position plus riktning. Detta kan dock bero på att 

barnen i undersökningen, som är i fem-sexårsåldern, redan har skapat sitt perceptionsrum. 

 I fråga om överanvändning så finner jag en viss överanvändning av prepositionen på .  Om 

jag jämför mina informanter med Langes informant, där den vanligaste prepositionen är i, så kan 

man tala om en rätt betydande överanvändning av på. Om jag i stället tittar på det faktiska bruket 

av prepositionen, så kan omkring 10 % betraktas som en överanvändning i den meningen att det 

rör sig om förekomster då det antingen inte behövs någon preposition eller då en svensk moders-

målstalare förmodligen skulle ha valt en annan preposition.  
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BILAGOR  

BBiillaaggaa  11  

Sammanställning av prepositioner 
     Inspelningstillfälle 1   
 Inspelningstillfälle 3 eller 5 

Informant Kön, moders- 
mål 

TACL Antal 
prepositioner  

Antal 
ord 

Antal prep 
per 100 
ord 

Antal 
repliker 

Antal ord 
per 
replik 

Antal 
prepositioner 

Antal prep 
per 100 ord 

Antal 
ord 

Antal 
repliker 

Antal ord 
per replik 

FI01 
Tora 

Flicka, turkiska 72 i (1)  
med (2) 
på (1)  
till (4) 
 

8 

633 1,26 197 3,21 i (8)  
med (5) 
på (17) 
till (5) 
under (1) 
36 

3,09 1 165 222 5,24 

FI02 
Kalle 

Pojke, 
kantonesiska 

56 efter (1) 
från (1) 
för (1) 
i (2) 
på (9) 
till (1) 
ur (1) 
16 

1 068 1,49 344 3,10 i (2) 
med (4) 
på (15) 
till (11) 
32 
 

2,39 1 335 170 7,85 
 

FI04 
Sylvia 

Flicka, 
syrianska 

64 bakom (1) 
i (5) 
med (6) 
på (19) 
till (10) 
41 
 
 

1 232 3,65 252 4,88 bakom (2) 
bredvid (1) 
för (2) 
hos (1)  
i (18) 
i stället för (1) 
med (8) 
på (45) 
till (12) 
under (1) 
91 

5,09 
 

1 786 
 

239 7,47 
 

FI07 
Sune 

Pojke, 
syrianska 

60 bredvid (1) 
för (3) 
i (4) 
med (8) 

1 730 1,90 219 7,89 bakom (1) 
bredvid (1) 
i (14) 
med (4) 

3,02 1 655 300 5,51 
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på (11) 
till (5) 
utan (1) 
33 

på (28) 
under (2) 
50 
 

FI08 
Tove 

Flicka, turkiska 53 med (1) 
1 

464 0,21 249 1,86 i (24) 
på (1) 
25 

2,30 1 085 309 3,51 

FI10 
Stefan 

Pojke, spanska 78 bredvid (2) 
från (2) 
för (1) 
i (6) 
med (5) 
på (15) 
till (4) 
runt (1) 
36 

1 531 2,35 438 3,49 bredvid (2) 
för (1) 
i (15) 
med (4) 
på (27) 
till (6) 
under (1) 
56 
 
 

3,67 1 525 348 4,38 

FI11 
Paula 

Flicka, polska 75 med (13) 
i (12) 
om (3) 
på (24) 
till (3) 
55 

1 575 3,49 356 4,42 
 

av (3) 
bakom (1) 
för (2) 
med (11) 
i (26) 
på (36) 
till (4) 
under (1) 
utan (1) 
åt (1) 
86 

4,92 1 745 313 5,57 

FI21 
Pontus 

Pojke, polska 61 bakom (1) 
genom (1) 
i (7) 
på (8) 
under (1) 
över (1) 
19 

660 2,87 239 2,76 från (2) 
för (1) 
efter (1) 
i (7) 
med (2) 
på (18) 
till (3) 
under (1) 
ur (1) 
36 

3,57 1 007 199 5,06 
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BBiillaaggaa  22  

SAMMANSTÄLLNING AV ANTAL PREPOSITIONER UNDER DE OLIKA PERIODERNA HOS LANGE 

 
Period 1  20-22 månader Period 5 32-34 månader 

Period 2 22-25 månader Period 6 35-37 månader 

Period 3 25-28 månader Period 7 37-40 månader 

Period 4 28-31 månader Period 8 40-42 månader 

 
 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Period 6 Period 7 Period 8 SUMMA

av 0 0 2 1 3 3 2 2 13
bakom 0 1 0 1 1 0 4 0 7
bredvid 0 0 0 0 3 0 1 7 11
efter 0 1 1 0 0 1 0 0 3
emellan 0 0 0 0 0 0 0 1 1
från 0 0 0 2 0 3 1 1 7
för 0 1 0 1 10 5 2 5 24
hos 0 1 0 1 4 2 0 1 9
i 0 8 26 39 29 22 31 32 187
innanför 0 0 0 0 0 0 1 0 1
med 1 1 3 6 4 14 8 7 44
mot 0 0 0 0 0 1 0 0 1
om 0 0 1 0 0 1 1 0 3
på 0 8 15 35 38 30 14 18 158
runt 0 0 0 0 0 0 1 1 2
till 0 0 11 12 6 20 7 13 69
under 0 0 2 1 6 4 1 0 14
uppför 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ur 0 1 1 0 1 0 0 4 7
utan 0 0 2 0 0 0 0 0 2
utanför 0 0 0 0 0 0 1 0 1
vid 0 0 0 1 1 1 3 1 7
åt 0 0 0 0 1 0 0 0 1
över 0 0 0 1 0 1 0 0 2
 
SUMMA 1 22 64 101 107 109 78 93 575
ANTAL 

PREP 1 8 10 12 13 15 15 13
 
 
 
 
 


