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Sammandrag  
 

Finit och infinit ha-bortfall är ett unikt fenomen som endast tillhör det svenska språket. 

Det vill säga, de finita hjälpverben har/hade kan utelämnas i bisatser och det infinita 

hjälpverbet (infinitiv ha) som står efter vissa modala hjälpverb kan utelämnas i 

huvudsatser. Syftet med studien är att undersöka bruket av utelämnade finita och 

infinita ha i texter skrivna av andraspråkselever för att ta reda på i vilken utsträckning 

konstruktioner med de utelämnade hjälpverben förekommer i L2-texter. Dessutom 

undersöks det huruvida förekomsten av de utelämnade hjälpverben korrelerar med 

texternas syntaktiska komplexitet. Materialet består av totalt 45 elevtexter hämtade ur 

Uppsala universitets nationella provarkiv, skrivna under de nationella proven 2016 och 

2017 i ämnet svenska som andraspråk för årskurs 3 på gymnasiet. Resultatet visade att 

det endast förekommer ett fåtal konstruktioner med har/hade-bortfall i de analyserade 

texterna. Det hittades alltså totalt 24 formuleringar med har/hade-bortfall i endast 15 

av de sammanlagda 45 texterna. Det hittades också bara en formulering med utelämnat 

infinit hjälpverb. Däremot visade resultatet att syntaktisk komplexitet korrelerar med 

förekomsten av sådana konstruktioner i de analyserade texterna. Slutsatsen är att 

utelämning av har/hade och infinit ha är ett språkligt mönster som behärskas i senare 

språkinlärningsstadier vilket också tyder på ett steg mot skrivutveckling hos elever 

med svenska som andraspråk.   

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, andraspråkinlärningsstadier, skrivutveckling, 

syntaktisk komplexitet, har/hade-bortfall, infinit ha-bortfall, supinumsatser 
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1 Inledning  
 

De nödvändigaste satsdelarna i en fullständig sats på svenska är subjekt och predikat. 

Direktiva huvudsatser där det finita verbet står i imperativ utan att ha ett subjekt är ett 

undantag. Huvudordet i ett predikat är det finita verbet som även anses ha den mest centrala 

rollen i satsen (SAG, Teleman m.fl. 1999: IV:4). Men trots den unika positionen som det 

finita verbet har i satsen är det i svenskan inte ovanligt att det utelämnas, som i exempel (1a) 

och (1b) nedan; 

 

1a. Mari berättade att hon (har) spelat fiol i flera år. 

1b. Det var en vacker melodi som hon (hade) spelat flera gånger.  

 

Tempusen perfekt och pluskvamperfekt bildas med hjälp av hjälpverbet ha, som kan på 

svenska utelämnas i bisatser (Bäckström 2019:1). Det vill säga i en kontext där 

predikatsverbet inte kommer som andra led kan det finita temporala hjälpverbet ha utelämnas 

utan att satsens betydelse påverkas. Satserna där har/hade kan utelämnas kallas för 

supinumsatser och har/hade-bortfall kallas konstruktionen. I (1a) är objekt till verbet berätta i 

huvudsatsen en nominalbisats som har perfekt tempus. I denna sats utelämnas hjälpverbet har 

utan att satsens betydelse ändras. I (1b) är attribut till melodi en relativsats som står i 

pluskvamperfekttempus. Denna sats betydelse påverkas inte heller vid utelämning av 

hjälpverbet hade (Bäckström, 2019:2).  

     Denna grammatiska regel i svenska språket verkar inte ha fått stor uppmärksamhet i 

andraspråksammanhang. När upptäcker en andraspråksinlärare konstruktioner med 

utelämnade hjälpverb, när och hur tillägnar en andraspråksinlärare sig ett sådant grammatiskt 

mönster, eller i vilken syntaktiska utvecklingsstadier påbörjar en andraspråksinlärare att 

processa och/eller behärska denna språkregel? Dessa är frågor som jag inte kunnat hitta svar 

på i mina sökningar. 

     Syntaktiska utvecklingsstadier hos andraspråksinlärare har alltså undersökts i ett flertal 

studier. Abrahamsson (2009, s. 66 f) redovisar exempelvis utvecklingssekvenserna för olika 

grammatiska strukturer hos andraspråkinlärare utifrån olika undersökningar. Han visar 

ordningen för hur andraspråkinlärare börjar använda och behärska vissa av svenskans 

grammatiska regler, såsom placering av negation, inversion i påstående, direkta/indirekta 

frågor och relativsatser. Men hur utvecklingssekvensen ser ut för inlärningen av 

konstruktionen har/hade- och ha-bortfall hos andraspråksinlärare redovisas ingenstans såvitt 
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jag kunnat se. Dessutom är det knappast möjligt att hitta någon tidigare forskning som 

behandlat det aktuella ämnet inom området svenska som andraspråk. I denna studie undersöks 

därför hur det grammatiska fenomenet finit och infinit ha-bortfall realiseras i skriftlig 

produktion av svenska som andraspråkselever med målet att bidra till kunskap om 

grammatiska utvecklingsstadier i andraspråksinlärning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka bruket av finit och infinit ha-

bortfall i skriftlig produktion av andraspråkselever i kurs 3 på gymnasiet för att synliggöra 

huruvida förekomsten av de utelämnade hjälpverben i texterna hänger ihop med syntaktisk 

komplexitet. Med andra ord, vill jag undersöka om svenska som andraspråkselever som 

använder relativt komplext språk i skrift också använder har/hade-bortfall oftare än andra.  

Studien vill härigenom bidra till att ta fram ytterligare information om andraspråksinlärares 

språkutveckling. Syftet uppnås med hjälp av följande frågeställningar:  

 

• I vilket utsträckning förekommer har/hade-bortfall samt infinitiv ha-bortfall i texter 

med höga betyg respektive texter med låga betyg? 

• Hur korrelerar syntaktisk komplexitet med förekomsten av utelämnade har/hade i 

andraspråkelevers skriftliga produktion? 

 

Utelämning av har/hade antas vara en ovanlig och markerad syntaktisk regel eftersom 

fenomenet endast tillhör det svenska språket (Garbacz & Larsson, 2014). Med utgångspunkt i 

Ekmans markedness differential hypothesis (1977), som Abrahamsson (2013, s. 95) refererar 

till, blir lärandet av en sådan markerad språklig regel väldigt svårt för andraspråkinlärare och 

kommer relativt sent i inlärningsprocessen eftersom den skiljer sig påtagligt från 

andraspråksinlärares modersmål. Antagandet grundar sig således på att utelämnade har/hade 

och infinitiv ha främst förekommer i de elevtexter som är syntaktiskt komplexa. De 

andraspråkselever som kommit långt i sin andraspråksutveckling och som kan skriva på ett 

syntaktiskt relativt komplext sätt antas också använda har/hade- och ha-bortfall i sin språkliga 

produktion.  
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1 Bakgrund och tidigare forskning  
 

 

I det följande kapitlet redogörs för bakgrundinformation som är relevant för denna studie. 

Dessutom presenteras tidigare forskning som behandlat förekomsten av har/hade-bortfall. I 

avsnitt 2.1 redogörs kort för finit och infinit har/hade-bortfall utifrån beskrivningar i SAG 

(1999) och i avsnitt 2.2 följer en genomgång av tidigare forskning om förekomsten av 

utelämnade har/hade. Därefter beskrivs i avsnitt 2.3 vad syntaktisk komplexitet av 

elevskrivande kännetecknas av. 

 

2.1 Finit har/hade- och infinit ha-bortfall 
 

Beskrivningar i SAG (1999, III:272f) tyder på att finit ha kan utelämnas i AF-satser. AF-

satser är satser där satsadverbets (A) position är före det finita verbet (F) (IV:7f). Med andra 

ord kan finit har/hade-bortfall förekomma i bisatser eftersom bisatser har AF-ordföljd men 

inte i huvudsatser som endast har FA-ordföljd (den omvända ordföljden; finitverbet står före 

satsadverbet). Ett exempel på AF-satser där finit har/hade-bortfall kan ske är en adverbiell 

bisats, t. ex … fastän han redan (hade) sålt gården (SAG, 1999, III:272). 

      Infinit ha-bortfall kan däremot förekomma både i satser med AF- och FA-ordföljd ifall ha 

+ supinumverbet följer modala verb som behöva, böra, kunna, måste, måtte, skola, torde, 

verka, vilja, som i exempel nedan; 

 

2. [...] fastän det borde skett för länge sedan.  

3. Nu blev det inte så illa som det kunde blivit [...]  

4. Innehavaren skulle gärna velat bli av med Stan.  

5. Han ville haft kaffe istället, tänkte jag. 

6.  [...] ett flott åk som måste kostat en hel del.  

7. [...] höga rättvisan behövde aldrig fått veta ett knyst.  

8. en skiva du torde (ha) hört förut 

9. en bok jag måste (ha) läst redan i ungdomen 

10. Och var gränsen går [...] lär expertisen inte hunnit slutdiskutera ens då (SAG, 1999, III:273). 
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Ett undantag är att utelämning av infinit ha anses som ogrammatiskt när vissa av de 

hjälpverben står i presens, till exempel *Han {bör/kan} inte kommit fram än (III:273). Det 

konstateras dessutom att infinit ha-bortfall vanligtvis förekommer i talspråk i jämförelse med 

har/hade-bortfall som typiskt framträder i skriftspråk (III:272–273). 

 

 

2.2 Tidigare forskning om förekomsten av har/hade-bortfall  
 

Det finns ett flertal tidigare studier om har/hade-bortfall som undersökt fenomenet i svenska 

språket ur ett historiskt perspektiv. Syftet med undersökningarna har huvudsakligen varit att 

synliggöra huruvida sådana mönster är en formell skriftlig konstruktion eller om den också 

förekommer i talspråket. De material som analyserats i tidigare forskning har framförallt varit 

olika skrivna och talade korpusar insamlade av olika universitetsinstitutioner. Elevtexter har 

sällan varit inkluderade.  

     Förekomsten av har/hade-bortfall i olika skrivna och talade material har undersökts av 

Andréasson m.fl. (2004, s. 68–70). I denna studie utgjordes materialet av romantexter från 

1967 till 1977 ur en ordklasstaggad korpus i språkbanken vid Göteborgs universitet. 

Materialet av talspråkundersökning från 1970- till mitten av 90-talet har samlats in vid 

Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet. Andréasson m fl. resultat visade en stor 

skillnad mellan skrivet och talat material avseende förekomsten av det utelämnade ha-

hjälpverbet. Andelen ha-bortfall var med andra ord större i skrivspråket än i talspråket. 

Har/hade hade utelämnats i 83 % av alla supinumsatser i presstexter och 67 % i 

romanmaterial, och hjälpverbet har/hade saknades endast i 11 % av supinumsatserna i 

talspråket.  

     Andréasson m.fl. (2004) jämförde även sina resultat med resultatet av en tidigare likartad 

studie av Malmgren (1985). Jämförelsen visade att Andréasson m.fl. resultat inte skilde sig 

avsevärt från Malmgrens vad det gäller förekomsten av utelämnade har/hade i det skrivna 

materialet. Resultatet av talspråkundersökningen tydde däremot på en liten ökning av 

frekvensen av har/hade-bortfall. I Malmgrens talmaterial, hämtat ur Talbankens 

talspråkskonkordans under 1970, saknades hjälpverbet ha i 8,5 % av supinumsatserna.                 

Andréasson m.fl. (2004) jämförde sina resultat med ytterligare en tidigare studie, gjord av 

Kozlovskajas (2002) för att bekräfta att ökningen av har/hade-bortfall inte var slumpmässig. 

Kozlovskajas resultat av talmaterialet från 1997 (GSM, korpusen utgörs av intervjuer med 
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gymnasieelever) visade också en ökning i förekomsten av utelämnade ha, då var 15 % av 

supinumsatserna utan hjälpverbet ha. 

 

Garbacz och Larsson (2014) har undersökt tendenser till utelämning av finita och infinita 

former av hjälpverbet ha i de nordiska språken. Syftet med deras studie var att granska 

huruvida utelämnat ha accepterats som grammatiskt eller ogrammatiskt i talspråk ur både 

Nordic syntaxdatabas (NSD) och Nordic dialect corpus (NDS). Resultatet visade att 

utelämning av det finita hjälpverbet ha i princip bara förekom i svenskan, det vill säga finit 

har/hade-bortfall antogs vara ett unikt svenskt fenomen, möjligen härstammande från tyskan. 

Finit har/ hade-bortfall förekom både i skriftlig och talad svenska samt var möjligt på alla 

svenska dialekter, förutom finlandssvenskan. Dessutom visade deras resultat att finit har/ 

hade-bortfall inte förekommer i andra nordiska dialekter. Garbacz och Larssons resultat 

visade även att infinit ha-bortfall förekom i såväl svenskan som i många andra nordiska 

dialekter såsom norska och färöiska. Det framgick i resultatet att det modala verbets tempus 

spelade en avgörande roll för infinit ha-bortfall och att infinit ha-bortfall var vanligt och 

ansågs vara grammatiskt rätt när det modala verbet är i preteritum, se ex. nedan; 

 

11a.   Han kunde (ha) jobbat.  (svenska) 

11b.  Han kan (*ha) jobbat.     

       He may have worked.     (engelska, USA) 

11c.  Hun skulle (ha) gjort det.  (norska) 

 

Exempel (11a) och (11c) illustrerar att konstruktionerna accepteras som grammatiskt korrekta 

både med och utan infinita verbet. Däremot uppfattades utelämning av det infinita verbet i 

exempel (11b) inte som grammatiskt korrekt. Men det visades i resultatet att de även hittade 

ett fåtal konstruktioner med infinit ha-bortfall där modalt verbet står i presens, se ex. (12a) 

och (12b) 

 

12a. Dom verkar (ha) kommit försent. 

12b. Ingen av dem erkände det struptag som ska dödat mannen.  
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2.3 Syntaktisk komplexitet 
 

Anledningen till en redogörelse för syntaktisk komplexitet i detta avsnitt är att har/hade-

bortfall är ett formellt skriftfenomen och därför borde konstruktionen förekomma oftare i 

texter med hög skrivkvalité, alltså avancerat och komplext skrivande. En annan anledning är 

att synliggöra de syntaktiska mönster som används i syntaktisk analys av materialet i denna 

studie.  

     Att kunna skriva är i själva verket en komplex färdighet som kräver en kombination av 

flera metakognitiva färdigheter. Man ska sätta ett mål för sitt skrivande, ha kunskap om olika 

genrers uppbyggnad och särdrag, organisera sina tankar och generera idéer, samt konstant 

granska och revidera sin skriftliga produktion under skrivprocessen. Att kunna producera en 

text av högkvalitativ karaktär innebär att kunna använda komplexa syntaktiska mönster. 

     Med avseende på språkliga begränsningar som andraspråksinlärare har är det ännu mer 

utmanande för dem att skriva komplext.  De behöver tillägna sig ännu bredare språklig 

kunskap. De behöver kunskap om sofistikerade språkliga konstruktioner och varierade 

meningsbyggnad för att kunna skriva komplext (Thilaga, m.fl., 2020). 

      Syntaktisk komplexitet har enligt Jingyang, m.fl. (2019) varit en viktig måttstock i 

utvärdering och bedömning av skrivkvalitet av andraspråkselever. Omfattande studier har 

således försökt att identifiera och fastställa syntaktiska mönster som möjliggör upptäckandet 

av språklig utveckling av L2-skrivande samt utvärdering av elevernas skrivfärdigheter 

(Jingyang, m.fl. 2019).  

     Fundamentslängd och satsdelsvariation i fundament, utbyggda nominalfraser samt 

variationen av bisatser är bland de syntaktiska mönster som används i komplexitetbedömning 

av L2-skrivande (se Flyman Mattson & Håkansson 2010, Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

2015 och Abrahamsson & Bergman 2012).  

     Det som kännetecknar en skicklig skribent är exempelvis förmågan att använda en 

variation av satsdelar i fundamentsposition istället för att enbart använda ett kort subjekt i 

början av varje mening (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015 s. 28). Satsdelsvariation i 

fundament ger upphov till variation i ordföljd vilken i sin tur är avgörande i utvärdering av 

syntaktisk komplexitet av L2-skrivande (Flyman Mattson & Håkansson, 2010, s. 31). 

    Användning av utbyggda nominalfraser, utifrån beskrivningar i Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh, (2015, s. 28), bidrar till textens kvalité, d.v.s. att generera ett mer avancerat och 

varierat skrivande. I ett tidigt inlärningsstadium brukar nominalfraserna oftast bestå av enkla 

och korta substantiv men vid övergång till ett utvecklat inlärningsstadium utvecklas 



 

 

10 

nominalfraserna till mer komplexa fraser med utbyggda framförställda och efterställda attribut 

(Abrahamsson & Bergman, 2012, s. 38).  

    Ett annat syntaktiskt mönster som bidrar till ett varierat och komplex skrivande är bruket av 

bisatser vilket ökar i samband med språkutveckling (Flyman Mattson & Håkansson, 2010 s. 

66). Bruket av bisatser anses däremot minska i senare inlärningssekvenser när inlärare 

kommit fram till en avancerad nivå i sin språkutveckling och fått en förmåga att packa ihop 

innehåll och information i mindre strukturer (Hultman & Westman 1977, Flyman Mattson & 

Håkansson 2010 s. 66).  

 

3 Material och metod 
 

 

I detta avsnitt beskrivs i tur och ordning material, metod, metoddiskussion och etiska 

överväganden. I avsnitt 3.1 presenteras undersökningens material och i avsnitt 3.2 beskrivs 

metoden som används för att analysera materialen. Därefter diskuteras i avsnitt 3.3 material- 

och metodvalet. Slutligen tas etiska överväganden upp i avsnitt 3.4. 

 

 

3.1 Material 
 

Materialet för denna undersökning utgörs av totalt 45 elevtexter, skrivna under de nationella 

proven 2016 och 2017 i ämnet svenska som andraspråk från kurs 3 (gymnasiet). Texterna 

hämtades ur arkivet för nationella prov vid Uppsala universitet, och består av texter skrivna 

av elever i olika gymnasieprogram, så som samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och 

ekonomiprogrammet. Utifrån informationen i provgruppens webbplats om provets upplägg 

(gemensamt vid provtillfällena 2016 och 2017) har eleverna skrivit en utredande text av 

vetenskaplig karaktär på 600–800 ord. Skrivuppgifterna byggde på läsning och bearbetning av 

en av de tre texthäften som eleverna valt vid provtillfället. 

 

I tabell 1 nedan presenteras antal elevtexter utifrån betyg och året då texterna skrevs. 
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Tabe1l 1. Antal elevtexter uppdelade på betyg och år 

betyg A B D E Total  

Antal texter 

2016 

1 6 5 7 19 

Antal texter 

2017 

7 8 5 6 26 

Total 8 14 10 13 45 

 

Materialet består av totalt 22 texter med höga (A och B) och 23 texter med låga godkända (D 

och E) betyg. Jag valde texter från kurs 3 på gymnasiet för att jag bedömde att elever i denna 

årskurs bör kunna skriva texter med formella och avancerade konstruktioner. Jag ville också 

se huruvida bruket av konstruktionerna skiljer sig åt mellan texter med höga betyg och texter 

med låga betyg. Anledningen till att materialet består av texter från nationella proven 2016 

och 2017 är att det inte fanns tillräcklig med texter från ett av de nationella proven. Jag 

bedömde att valet av elevtexter från det nationella provet skulle utgöra ett rättvist och gott 

material eftersom alla elever har någorlunda lika omständigheter för det nationella provet. 

Under liknande omständigheter har eleverna lika mycket tid på sig att utföra sitt skrivande. 

Det kan dock finnas störande faktorer som exempelvis nervositet, dålig dag och tidspress som 

kan påverkar deras skrivande negativt. 

 

 

3.2 Metod 

 
Den analysmetod som valts för denna undersökning är en kvantitativ analys av texternas 

grammatik. Först analyserades texterna med avseende på förekomsten av har/hade- och 

infinitiv ha-bortfall. Sedan utfördes ytterligare en analys för att granska syntaktisk 

komplexitet av texterna för en jämförelse mellan texterna med och utan utelämningar. 

Analyserna genomfördes både manuellt och med hjälp av SWEGRAM som är ett webbaserat 

verktyg utvecklat av Institutionen för lingvistik och fonologi och Institutionen för nordiska 

språk vid Uppsala Universitet inom ramen av SWE-CLARIN projektet (Näsman m.fl. 2017). 

SWEGRAM gav möjlighet att markera alla frastyper i texterna som laddades upp, vilket 

gjorde att det därefter blev lättare och snabbare att hitta konstruktioner med utelämnade 

har/hade manuellt.  
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    För att analysera förekomsten av finit har/hade-bortfall räknades först antalet 

supinumsatser, det vill säga bisatser som har perfekt och pluskvamperfekt tempus, med 

har/hade. Därefter räknades det antalet supinumsatser där har/hade saknas. Exemplen (13a-d) 

nedan från materialet illustrerar supinumsatser med har/hade och exemplen (14a-d) är 

supinumsatser utan har/hade. 

 

Ex. (13) 

a.   … då de inte har erbjudit samma titlar.     (T 14, 2017, betyg D) 

b.  … eftersom antalet talaren för språket har minskat kraftigt …  (T12, 2016, betyg D) 

c. … att alla invånare i Norge har lärt sig nynorskan…  (T18, 2016, betyg B) 

d.  … som man inte har sett innan eller …  (T4, 2017, betyg E) 

 

Ex. (14) 

a.  … som i sin tur påverkat diskussionen …   (T13, 2017, betyg B) 

b.   …på grund av att Sverige ockuperat Finland …   (T17, 2016, betyg D) 

c.  … rapporter som gjorts gällande boken …  (T24, 2017, betyg A) 

d.  … de författarna som skapat klassiska verk …  (T10, 2017, betyg E) 

 

När det gäller förekomsten av det utelämnat infinita hjälpverbet, alltså det infinitiva ha som 

står mellan modala hjälpverben och supinumverben i huvudsatser, räknads satser som hade 

det infinitiva ha såväl som satser som saknade det. På detta sätt undersöktes om existerande 

konstruktioner är målspråkenligt eller inte. Utelämnade hjälpverb i supinumsatser där 

supinum står i passivform inkluderades även i analysen, t.ex. ”rapporter som gjorts gällande 

boken …” (T 24, 2017, betyg A). Dessutom förekommer har/hade-bortfall i citat, alltså 

formuleringar som eleverna tagit direkt från sin valda källa (se provets instruktion som 

beskrevs i materialavsnittet), vilka faller bort från analysen, t.ex. ”… 

som i våra dagar smugit sig ut i bokmarknaden … (T7, 2017, betyg D)” eller ” … efter att 

Finland blivit självständig … (T, 2016, betyg D)”. 

      För att besvara den andra frågeställningen, d.v.s. hur syntaktisk komplexitet korrelerar 

med förekomsten av utelämnade har/hade i texter skrivna av andraspråkselever, gjordes ett 

urval av materialet för att analysera texternas syntaktiska komplexitet. Eftersom denna 

manuella analys var tidskrävande valde jag sammanlagt 16 texter, åtta texter som hade största 

antalet utelämningar och åtta texter utan utelämningar. I urvalet fanns det två texter från varje 

betygsnivå, det vill säga två texter från varje respektive betyg A, B, D och E.  
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De syntaktiska mönster som tagits fasta på vid analysen bestod av fundamentslängd, 

satsdelsvariation i fundament, utbyggda nominalfraser samt variation av bisatser. Vid 

analysen av fundament använde jag mig av ”analysmodellen för nivåbedömning” utarbetad av 

Flyman Mattson & Håkansson (2010, s. 63). Del C av analysmodellen som benämns variation 

behandlar fundamentsvariation och ord- och ordklassvariation varför jag inspirerades av 

denna modell.  

     Vid analysen av nominalfraser och bisatser använde jag mig av ”performansanalysen” 

beskriven i Abrahamsson & Bergman (2012 s. 36–38). En av de fyra språkliga aspekterna 

som betraktas vid performansanalysen är språkkvalité som handlar om analys av 

nominalfraser och variation i meningsbyggnad i form av fler bisatser. 

     Fundamentanalysen utgick från att markera alla finita verb i texter med hjälp av 

SWEGRAM och därefter studerades vilka satsdelar, (subjekt, TSRO-adverbial, direkt objekt, 

prepositionsobjekt och satsadverbial), stod på vänster sida om verben. Enbart påståenden med 

V2-ordföljd var med i fundamentanalysen, t.ex. en formulering som ” varför är det att Norge 

har ett talat språk men två skrivna språk?”, föll bort vid analysen. Formuleringar med fel 

ordföljd föll även bort vid analysen, t.ex. ” sammanfattningsvis, vi vet att det finns 

några fördelar till att lära sig svenska …”  då V2- positionen inte observerades eftersom 

satsdelsvariation i fundamentposition tyder på behärskandet av ordföljdregeln och variation i 

ordföljden.  

     Vid analys av nominalfras användes också SWEGRAM för att markera substantiv och 

pronomen. Sedan analyserades längden av utbyggda nominalfraser genom att räkna dessa 

bestämningar (framför- och efterställd eller både och) som de utgörs av. De nominalfraserna 

räknades med i analysen som utgörs av minst en bestämning, t.ex. ”välkända författaren” (T 

21, 2017, betyg A) med ett framförställt attribut eller ”en klassiker i framtiden” (T 1, 2017, 

betyg A) med ett efterställt attribut. Dessutom värderades endast ledande nominalfraser i 

analysen, d.v.s. inbäddade nominalfraser inte räknades för sig utan de ingick i de lägre 

nominalfraserna som exempelvis ” en väldigt bra författare som levde för sin författarskap” 

(T 6, 2016, betyg D) värderades som endast en nominalfras fastän den innehåller inbäddade 

nominalfraser som ”bra författare”, ”författare”, ”sin författarskap” och ”författarskap”, men 

dessa inte var i fokus för denna studie.  

Analysen av bisatsvariation genomfördes helt manuellt genom att räkna hur många bisatser 

en text utgjordes av och vilka typer av bisatser, det vill säga attributiva bisatser (relativa), 

nominala bisatser (bl. a. narrativa, interrogativa) och adverbiella bisatser (bl. a. temporala) 

(SAG, 1999 IV:484) det fanns i en text. 
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3.3 Metoddiskussion  
 

Trots de någorlunda identiska omständigheterna som eleverna hade under nationella provet 

kunde dock deras skriftliga prestation påverkas av olika faktorer som till exempel tidspress 

och nervositet. När det gäller andraspråkselever kan man misstänka att de undvikit att 

använda mer avancerade grammatiska strukturer och istället valt att skriva enkelt för att inte 

riskera att skriva fel. Således uppvisade de eventuellt inte sin riktiga skriftförmåga i ett 

provtillfälle.  

     En variation av olika genrer kunde ge en helhetsbild av elevernas användning av olika 

grammatiska strukturer. Valet av endast en typ av texter (utredande texter) istället för en 

variation av texttyper som underlag till materialet har således kunnat påverka resultatet. 

Dessutom krävs det sannolikt att ett större antal elevtexter analyseras för att få ett 

generaliserbart resultat (Eliasson, 2013, s. 21). En nackdel med metodvalet var att den 

knappast gav en djupare bild av elevernas uppfattning om har/hade-bortfall. Med andra ord 

gav denna metod möjlighet att se förekomsten av de utelämnade hjälpverben i elevtexter men 

inte att reda ut hur eleverna reflekterar kring sitt bruk av sådana konstruktioner, t ex hur och 

när de lärt sig det grammatiska mönster de använde och hur det kändes att använda det. 

Därför hade en kombination med en kvalitativ metod kunnat bidra till att få in 

elevperspektivet i resultatet (Eliasson, 2013, s. 21).  

 

 

3.4 Etiska överväganden  
 

För att hämta ut material ur arkivet för nationella prov vid Uppsala Universitet krävdes det att 

skriva på ett sekretessdokument som förbinder mig att omöjliggöra identifieringen av 

elevtexter och dess skribenter samt till att använda materialet endast för studiens syfte. 

Undersökningen uppfyllde, således, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002).  
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4 Resultat  
 

I detta avsnitt presenteras först förekomsten av har/hade-bortfall i elevernas skrivande. 

Därefter presenteras resultatet av den syntaktiska analysen. En jämförelse mellan texter med 

höga och låga betyg presenteras i avsnitt 4.1 för att se om bruket av konstruktioner med 

utelämnade finit har/hade i texterna med höga betyg skiljde sig från texterna med låga 

godkända betyg. Därefter redovisas i avsnitt 4.2 förekomsten av utelämnat infinita hjälpverbet 

ha. I avsnitt 4.3 presenteras resultatet av den syntaktiska analysen av elevtexterna för att se 

huruvida förekomsten av har/hade-bortfall korrelerade med texternas syntaktiska 

komplexitet. 

 

 

4.1 Förekomsten av utelämnade har/hade i texter skrivna av 

andraspråkselever  
 

Det noterades i metodavsnittet att konstruktioner som tagits med vid analysen bestod av 

bisatser med och utan finit har/hade, passiva bisatser med utelämnade har/hade. Tabellerna 2 

och 3 nedan presenterar resultatet av textanalysen avseende förekomsten av har/hade-bortfall.   

 

 

Tabell 2. Förekomsten av har/hade-bortfall i bisatser, inklusive passiva bisatser i 19 L2-texter från nationella 

proven 2016 
text, betyg       antal    supinumsatser     antal supinumsatser 

med har/hade 

Antal supinumsatser 

utan har/hade 

T1, E 1 1 0 

T2, B 0 0 0 

T3, E 0 0 0 

T4, E 4 3 1 

T5, B 1 1 0 

T6, D 0 0 0 

T7, E 1 1 0 

T8, A 5 5 0 

T9, E 1 1 0 

T10, E 1 1 0 

T11, E 1 1 0 

T12, D 4 3 1 

T13, D 0 0 0 

T14, B                            0 0 0 

T15, D             2 1 1 

T16, B               0 0 0 

T17, D 1 0 1 

T18, B 3 2 1 

T19, B 2 0 2 

Total 27 20 7 



 

 

16 

 

Tabell 2 visar antalet utelämnade har/hade som förekom i en del av materialet, alltså 

elevtexterna från nationella proven 2016. Notera att i tabell 2 numreras texterna i den ordning 

som de stod i det hämtade materialet. Av tabellen framgår att påfallande få konstruktioner av 

sådant mönster förekom i texterna. Sju konstruktioner med utelämnade har/hade förekom i 

sex av de 19 texterna. Antalet har/hade-bortfall dominerade i texter med betyg B och D, d.v.s. 

totalt tre konstruktioner med utelämnade hjälpverb hittades i text 19 och text 18 som båda fått 

betyg B och totalt tre stycken i texterna 12, 15 och 17 med betyg D. I materialet från 2016 

fanns det en text med betyg A och denna text har också högst antal supinumsatser (fem 

stycken), men inga av dem saknade har/hade. 

 
Tabell 3.  Förekomsten av finit har/hade-bortfall i bisatser, inklusive passiva bisatser i 26 L2 texter från 

nationelle proven 2017 

text, betyg       antal    

supinumsatser 

    antal 

supinumsatser med 

har/hade 

Antal supinumsatser 

utan har/hade 

T1, A 2 0 2 

T2, E 3 3 0 

T3, D 3 2 1 

T4, E 1 1 0 

T5, B 2 2 0 

T6, B 0 0 0 

T7, E 2 1 1 

T8, D 3 3 0 

T9, D 1 1 0 

T10, E 2 1 1 

T11, E 0 0 0 

T12, E 2 2 0 

T13, B 6 0 6 

T14, D 3 2 1 

T15, D 0 0 0 

T16, B 0 0 0 

T17, B 1 1 0 

T18, B 2 2 0 

T19, B 1 1 0 

T20, B 2 1 1 

T21, A 4 1 3 

T22, A 0 0 0 

T23, A 0 0 0 

T24, A 6 5 1 

T25, A 2 2 0 

T26, A 0 0 0 

Total 48 31 17 

 

Tabell 3 illustrerar elevernas användning av har/hade-bortfall från nationella proven 2017. 

Resultatet visar att ett fåtal konstruktioner med utelämnade hjälpverb existerade i texterna. 

Det fanns totalt 17 konstruktioner utan finit har/hade i 9 av de 26 texterna. Till skillnad från 
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texterna från 2016 fanns det en tydlig ökning av antalet konstruktioner. Av alla supinumsatser 

som hittades i texterna från 2016 var 25,9 % utan har/hade. Andelen supinumsatser utan finita 

hjälpverb ökade med 9,4 procentenheter i texterna från 2017 och totalt fanns det har/hade-

bortfall i 35,4 % av texterna. Anledningen är förstås att materialet från 2017 är större än från 

2016, alltså 19 texter från 2016 och 26 från 2017. Texterna med högre betyg hade fler 

supinumsatser med utelämnade finita hjälpverb än texterna med lägre betyg. Texterna med 

betyg B hade flest konstruktioner (sju stycken), följt av texterna med betyg A (sex stycken) 

och texterna med betyg D och E (två konstruktioner var).  

 

Tabell 4. konstruktioner utan finit har/hade i 45 L2-texter från nationella proven 2016–17 

Åk. 3, 

gymnasiet 

Antal  

supinum- 

satser 

Medelantal 

supinum- 

Satser per  

text 

Antal  

har/hade-

bortfall  

Medelantal  

har/hade- 

bortfall per 

 text 

Andel 

har/hade-

bortfall  

Betyg A 

(8 texter) 

15 1,9 6 0,7 8,4 

Betyg B 

(14 texter) 

20 1,4 10 0,7 14,1 

Betyg D 

(10 texter) 

17 1,7 5 0,5 7,1 

Betyg E 

(13 texter) 

19 1,5 3 0,2 4,2 

 

Totalt 

(45 texter) 

71 1,6 24 0,5 33,8  

 

Här i tabell 4 visas andelen konstruktioner med utelämnade har/hade i samtliga material. Finit 

har/hade saknades i 24 satser av de sammanlagda 71 supinumsatserna, det vill säga i 33,8 % 

av alla supinumsatserna utelämnades finita hjälpverben. Totalt 14,1 % av alla 

konstruktionerna, alltså den största andelen konstruktioner med utelämnade har/hade, 

förekom i texterna med betyget B. Som noterades tidigare utgjordes större delen av materialet 

av texterna med betyg B. Antalet texter med betyg B var dubbelt så stort som antalet texter 

med betyg A vilket kan vara anledningen till att det hittades större antal sådana konstruktioner 

i texterna med betyg B. Dessutom visar tabellen att texterna med betyget A hade den näst 

största andelen konstruktioner, 8,45 % vilket är ungefär 1,4 procentenheter större än andelen 

konstruktioner i texterna med betyg D.  

 

I diagrammet nedan presenteras andelen utelämnade har/hade i varje betygsgrupp.   
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Diagram 1 andelen utelämnade finita har/hade för varje betygsnivå 

 

Diagrammet illustrera en tydlig jämförelse mellan varje betygsnivå gällande antalet har/hade-

bortfall. Andelen har/hade-bortfall i varje betygsnivå värderades genom att dela antal 

konstruktioner med har/hade-bortfall som förekommer i varje betygsnivå till antal texter med 

det betyget, det vill säga antalet konstruktioner är 6 i betygsgruppen A vilket delas till 8 som 

är antalet texterna med betyg A. Här syns att andelen utelämnade konstruktioner var störst för 

betygsnivån A, dvs. totalt 0,75 % av de 8 texterna med betyg A har konstruktioner med 

utelämningar. 

 

Antalet utelämnade har/hade i höga och låga betyg presenteras i diagram 2 nedan. 

 

  

Diagram 2 Antalet utelämnade finit har/hade i 45 L2 texter med höga och låga betyg 
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Andelen har/hade-bortfal i varje betygsnivå 
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I diagram 2 synliggörs att bruket av har/hade-bortfall skiljde sig i texterna med höga 

betyg från texterna med låga godkända betyg. Antalet konstruktioner med utelämnade 

finita hjälpverb dominerade i texterna med höga betyg. För texterna med höga betyg var 

medelantal har/hade-bortfall 1,4 per text, och 0,7 för texterna med låga betyg. 

 

 

4.2 Förekomsten av utelämnat infinit hjälpverb i L2-texter 

 
Det hittades totalt sex huvudsatser med modala hjälpverb som följs av infinita hjälpverbet 

ha + en supinumform. Ska, måste, bör och skulle var de modala hjälpverben som 

eleverna använde sig av, t ex.  

 

15. … vems litteratur måste ha varit läst.  

16.  … enligt Karlman ska de ha skett…  (T1, 2016, betyg E) 

17. … enligt Söderbergs artikel ska Maria ha sagt att …  (T18, 2017, betyg B) 

18. … som män bör ha läst.   (T 21, 2017, betyg A) 

 

Tre av sammanlagt sex konstruktioner existerade i tre olika texter med betyg E, två i en 

text med betyg B och en i en text med betyg A. Det fanns endast en konstruktion med 

utelämnat infinit ha bland de sex konstruktionerna, ”Det skulle varit bättre om … ” (T3, 

2016, betyg E). Som exemplen ovan visar, utelämnades ha i satser där modala verb stod i 

preteritum, vilket överensstämmer med beskrivningarna i Svenska Akademiens 

grammatik (III:273). 

 

 

4.3 Resultat av analysen för syntaktisk komplexitet  

 
Under detta avsnitt redogörs för de övergripande resultaten av den syntaktiska analysen 

av de utvalda texterna med och utan finit och infinit ha-bortfall. Först presenteras i 

avsnitt 4.3.1 resultaten från undersökningen av fundament, d.v.s. antal fundament, 

fundamentslängd och satsdelsfördelning i fundamentsposition. Sedan presenteras i avsnitt 

4.3.2 resultaten av frekvensen och längden av utbyggda nominalfraser såväl som 
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attributsfördelning i nominalfraser. Slutligen redovisas i avsnitt 4.3.3 resultat från 

granskning av frekvensen av bisatser samt bisatstyper. Tabeller och diagram följt av 

skriftlig förklaring används för att illustrera resultaten. 

 

 

4.3.1 Fundament 

 

Tabell 5 nedan är en presentation av fundamentsfrekvens, uttryckt som procent av alla 

elevtexter, både med och utan utelämningar. På den första raden står nummer och betyg 

för elevtexten plus totalandelen fundament per textgrupp.  

 

Tabell 5. Andelen fundament per elevtext 

Texter T1A T2A T3B T4B T5D T6D T7E T8E Total 

MED 11,8 16 17,7 15,1 13,9 12,2 3,7 9,2 52,1 

UTAN 11,9 16 10,5 11,4 14,2 12,8 10 12,8 47,9 

 

Av tabellen framgår att andelen fundament varierade något i textgrupperna. Andelen 

fundament var ungefär 4,2 procentenheter större i texterna med utelämningar jämfört 

med andra textgruppen. Av den totala andelen fundament fanns 52,1 % i textgruppen med 

utelämningar (texter där utelämnade har/hade förekom). Av texterna utan utelämningar 

låg motsvarande värde på 47,9 %. Den största andelen fundament (17,7 %), hittades i en 

text med betyg B från textgruppen med utelämningar och den minsta andelen (3,7 %) 

hittades i en text med betyg E från samma textgrupp.  

 

     Tabell 6 är en presentation av fundamentslängd i varje text, uttryckt i procent av alla 

elevtexter från båda textgrupperna.  Det vill säga en presentation av andelen ord i 

fundament i varje text av den totala orden i fundament som existerade i materialet.  

 

Tabell 6. Andelen ord i fundament per elevtext 

Texter T1A T2A T3B T4B T5D T6D T7E T8E Total 

MED 12,49 15 17,5 15,1 15,3 11,7 4,1 5,8 51,6 

UTAN 13,9 17 16 11,7 14,2 14 8,3 10,7 48,4 
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Det fanns en liten skillnad mellan textgrupperna gällande fundamentslängd. Andelen ord 

i fundament var 51,6 % för texterna med utelämningar och 48,4 % för texterna utan 

utelämningar, som är ungefär 3,2 procentenheter mindre. 

     Tabell 7 presenterar en utvärdering av satsdelsvariation och dess fördelning i 

fundamentposition i elevtexterna från båda textgrupperna, uttryckt i procent. De satsdelar 

som hittades i fundamentspositionen bestod av subjekt, TSRO-adverbial, direktobjekt, 

prepositionsobjekt och satsadverbial. Namn på satsdelar står högst upp på tabellen. Namn 

på elevtexter (MED står för texter med utelämningar och UTAN för texter utan 

utelämningar), nummer och betyg står till vänster sidan av tabellen.  

 

Tabell 7. Andelen olika satsdelar i fundamentposition 

Elevtext % subjekt % TSRO-adv % Direkt obj. % Prep. obj.   % Satsadv. 

MED.1A 71,4 14,3 - 3,6 10,7 

MED.2A 42,1 34,2 2,6 - 21 

MED.3B 73,8 2,3 14,2 2,3 7,1 

MED.4B 63,8 27,1 5,5 - 2,8 

MED.5D 54,5 18,1 12,1 3 12,2 

MED.6D 13,7 27,5 17,2 - 10,3 

MED.7E 44,4 11,1 - 11,1 33,3 

MED.8E 50 31,8 4,5 - 9 

Genomsnitt 57,4 21,1 8,1 1,6 11,4 

UTAN.1A 71,4 7,1 3,5 - 7,1 

UTAN.2A 62,8 8,5 5,7 - 20 

UTAN.3B 86,9 - 4,3 - 8,3 

UTAN.4B 72 - 12 - 12 

UTAN.5D 48 12,9 9,7 - 29 

UTAN.6D 75 12,9 9,7 - 2,9 

UTAN.7E 86,3 9,1 - 4,5 - 

UTAN.8E 64,2 25 - - 10,7 

Genomsnitt 68 9,4 0,4 0,9 12,5 

 

Det fanns en viss skillnad mellan textgrupperna avseende satsdelsfördelning. Subjekt var 

den mest frekventa satsdelen i båda grupperna, och utgjorde 57,4 % av fundamenten i 

texterna med utelämningar medan motsvarande värde var 10,6 procentenheter större i 

texterna utan utelämningar. Subjekt utgjorde totalt 68 % av fundamenten i texterna utan 

utelämningar. TSRO-adverbial var den näst mest frekventa satsdelen i texterna med 

utelämningar (21,1 %), följt av satsadverbial (12,5 %). Andelen direkt objekt och 

prepositionsobjekt i fundamentsposition var större i texterna med utelämningar vilken 

tydde på mer satsdelvariation i fundamentsposition i de texterna. 
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4.3.2 Nominalfraser  

 

I tabell 8 redovisas antalet utbyggda nominalfraser, medelantalord och andelen ord i 

utbyggda nominalfraser per elevtext. NP i tabellen står för nominalfraser, MED för texter 

med utelämningar och UTAN för texter utan utelämningar. 

 

Tabell 8. Utbyggda nominalfraser i texter med- och utan nominalfraser 

Elevtext       Antal utbyggda NP medelantalord i 

utbyggda NP  

Andelen ord i 

utbyggda NP 

MED.1A 66 6,1 26,1 

MED.2A 43 4,3 11,5 

MED.3B 58 4,2 16 

MED.4B 43 3,8 10,6 

MED.5D 45 4,5 13,2 

MED.6D 24 4 6,2 

MED.7E 25 4,7 7,6 

MED.8E 27 4,9 8,5 

Total 331 4,6 55,7 

UTAN.1A 47 4,7 18,1 

UTAN.2A 21 5,8 9,4 

UTAN.3B 33 5,1 13,8 

UTAN.4B 26 4,9 10,5 

UTAN.5D 39 4,6 14,6 

UTAN.6D 35 4,6 13,2 

UTAN.7E 32 4,8 12,4 

UTAN.8E 17 5 6,9 

Total  250 4,9 44,2 

 

Det fanns en relativt stor skillnad mellan textgrupperna i såväl antalet utbyggda 

nominalfraser som antalet ord i nominalfraserna. I texterna med utelämningar fanns det 

331 utbyggda nominalfraser, i genomsnitt 41,3 % utbyggda nominalfraser per text. Det 

totala antalet nominalfraser i andra textgruppen var något mindre, i genomsnitt 31,2 % 

utbyggda nominalfraser per text. Det vill säga att det totalt fanns 13,9 procentenheter 

färre antal utbyggda nominalfraser i texterna utan utelämningar. Skillnaden syntes även i 

andelen ord i utbyggda nominalfraser mellan textgrupperna. Totala andelen ord i 

utbyggda nominalfraser för textgruppen med utelämningar var 55,7 %, motsvarande 



 

 

23 

värde för textgruppen utan utelämningar låg på 44,2 procent. Således var utbyggda 

nominalfraslängden för textgruppen med utelämningar runt 11,5 procentenheter längre 

jämfört med andra textgruppen. 

Andelen framförställda och efterställda attribut av den totala mängden nominalfraser som 

fanns i sammanlagda materialet redovisas genom tabell 9. Med både och menas de 

utbyggda nominalfraserna som utgjordes av både framför- och efterställt attribut. 

 

Tabell 9. Andelen framförställda och efterställda attribut per elevtext av den totala mängden NP 

Elevtext % Framförställda % Efterställda % Både och 

MED.1A 3,7 3,9 3,5 

MED.2A 3,9 2,3   1,1 

MED.3B 5,6 2,3   1,8 

MED.4B 3,5 2,3  1,3 

MED.5D 2,5 2,9  2,2 

MED.6D 2,1 0,8    1,2 

MED.7E 0,7 1,8 1,7 

MED.8E 2,2 2,2 0,1 

Totalandel  24,4 18,9 13,1 

UTAN.1A 2,5 2,5 2,9 

UTAN.2A 2,5 1,1 0,8 

UTAN.3B 1,5 2,5 1,5 

UTAN.4B 2,1 1,3 1,1 

UTAN.5D 2,3 2,1 2,2 

UTAN.6D 3,4 2,3 0,1 

UTAN.7E 1,7 2,3 1,3 

UTAN.8E 1,4 1,3 0,1 

Totalandel 17,7 15,6 10,2 

 

Resultatet visade att attributen inte var jämnt fördelade mellan textgrupperna. I båda 

textgrupperna utgjorde framförställda attribut den största andelen av nominalfraserna. 

Runt 24,4 % av de totala nominalfraserna med framförställda attribut fanns i texterna 

med utelämningar och den motsvarande siffran för texterna utan utelämningar var 17,7 

%. De efterställda attributen för texterna med utelämningar utgjorde runt 18,9 % av de 

totala nominalfraserna. Det värdet var 3,3 procentenheter mindre för texterna utan 

utelämningar. För texterna med utelämningar var andelen utbyggda nominalfraser som 

innehåller både framför- och efterställda attribut ungefär 2,9 procentenheter större 

jämfört med andelen för texterna utan utelämningar. 
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4.3.3 Bisatser 

 

I tabell 10 presenteras andelen bisatser per elevtext, dvs andelen av den totala mängden 

bisatser som hittades i sammanlagda materialet.  

 

Tabell 10. Andelen bisatser per elevtext 

Texter T1A T2A T3B T4B T5D T6D T7E T8E Total 

MED 10,5 5,1 7,7 5,9 6,7 4,2 3,2 2,8 41,7 

UTAN 6,9 10 5,9 5,9 7,7 10,7 4,6 6,3 58,2 

 

Resultatet visar att andelen bisatser dominerar i textgruppen utan utelämningar. I denna 

textgrupp finns totalt 58,2 % av de sammanlagda bisatserna som hittades i materialet. 

Totalandelen bisatser är 41,7 % för den andra textgruppen.  Andelen bisatser varierar 

också mycket inom textgruppen med utelämningar.  

 

Tabellen nedan redovisar andelen olika bisatstyper som existerar i båda textgrupperna. 

De bisatstyperna som uträknas i analysen består av nominala bisatser, attributiva bisatser 

och adverbiella (Adv.) bisatser vilka står högst upp i tabellen. 

 

Tabell 11. Andelen bisatstyper per elevtext i procent 

Elevtext  % Nominala bisatser % Attributiva bisatser   % Adv. bisatser 

 

MED.1A 42,3 34,6 23 

MED.2A 60 12 28 

MED.3B 68,4 15,7 15,7 

MED.4B 58,6 17,2 24,1 

MED.5D 57,5 6 36,2 

MED.6D 52,8 28,5 19 

MED.7E 43,7 18,7 37,5 

MED.8E 57,1 14,2 28,5 

Genomsnitt 54,8 19,7 25,4 

UTAN.1A 58,8 17,6 23,5 

UTAN.2A 26,5 55,1 18,3 

UTAN.3B           44,8 17,2 37,9 

UTAN.4B 24,1 37,9 37,9 

UTAN.5D 57,8 28,9 13,1 

UTAN.6D 26,4 28,3 42,2 

UTAN.7E 59,1 13 34,7 
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UTAN.8E 41,9 16,1 41,9 

Genomsnitt 39,8 29 31,1 

 

Enligt tabellen var nominala bisatser den största bisatstypen i båda textgrupperna. Den 

utgjorde 54,8 % av bisatserna i texterna med utelämningar och 39,8 % i texterna utan 

utelämningar. Den näst största bisatstypen i båda textgrupperna var adverbiella bisatser. 

Andelen var ungefär sex procentenheter större i texterna utan utelämningar. Andelen 

attributiva bisatser var också större i den här textgruppen, ungefär nio procentenheter 

större än andelen i textgruppen med utelämningar.           

 

5 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultaten av textanalyserna med utgångpunkt i undersökningens 

syfte och frågeställningar. Först i avsnitt 5.1 diskuteras förekomsten av utelämnat finit 

och infinit ha. Därefter diskuteras i avsnitt 5.2 förhållandet mellan texternas syntaktiska 

komplexitet och förekomsten av har/hade-bortfall i dem. 

 

 

5.1 Förekomsten av utelämnade finit och infinit ha 
 

Enligt Andréasson m.fl. (2004) och Garbacz och Larsson, (2014) förekommer 

konstruktioner med utelämnade har/hade i skriftspråk vilket gav upphov till urvalet av 

material för denna studie, d.v.s. texter skrivna av andraspråkselever från kurs 3 på 

gymnasiet. Analysen av materialet gällande bruket av fint har/hade-bortfall tyder på att 

ett fåtal elever använder sig av sådana konstruktioner i sitt skrivande. 

     Det förekom totalt 24 konstruktioner med utelämnade har/hade i 15 texter av de 

sammanlagda 45 texterna. Anledningen kan vara att de 22 elever som inte hade några 

konstruktioner med utelämnade har/hade i sina texter inte var klara med processen att 

tillägna sig denna språkregel vilken, enligt Garbacz och Larsson (2014) och Bäckström 

(2019), är unikt för det svenska språket. Språkregler som inte förekommer i andra språk i 

världen anses som markerade i andraspråksinlärningssammanhanget. De är oftast svåra 

för andraspråksinlärare att tillägna sig. Inlärare börjar oftast att processa och behärska 
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sådana markerade konstruktioner i senare inlärningsstadier (Abrahamsson, 2013 och 

Flyman Mattson & Håkansson, 2010). 

     Resultatet synliggjorde att antalet konstruktioner med utelämnade har/hade 

dominerade i texterna med höga betyg. Sexton av de 24 konstruktioner som fanns i 

materialet var i texter med betyg A och B, fem konstruktioner i texter med betyg D och 

tre i texter med betyg E. Detta kan tyda på ett samband mellan L2-skrivutveckling och 

andraspråkutveckling, genom att inlärare som har ett välutvecklat andraspråk tenderar att 

skriva mer avancerat och varierat. Det fanns flera texter med betyget A bland materialet 

som hade ett stort antal supinumsatser men inga konstruktioner med utelämnade 

har/hade. Skälet till detta kan vara risktagandet hos eleverna i provsituationer. Eleverna 

undvek möjligen att riskera sitt betyg genom att testa avancerade och komplexa 

konstruktioner och höll sig till enkla men tydliga meningsbyggnad.  

     En annan faktor som kunde påverkat elevernas val av konstruktioner var hur bruket av 

konstruktionerna ser ut i källorna. Med källor menas de texter som eleverna får läsa under 

provet för att kunna skriva sina utredande texter. Det fanns flera citat och formuleringar 

som eleverna ordagrant kopierade från källorna, vilket kan ha påverkat deras användning 

av ha-bortfall. Bland dem fanns både formuleringar med och utan har/hade-bortfall, t. ex  

 

19. Eva Carlberg Larsson som driver bokhandeln instämmer att  

anledningen till att vi klarar oss tror jag är att vi har haft så  

många evenemang    (T3, D, 2017) 

20. … som i våra dagar smugit sig ut i bokmarknaden utan  

      förseglat omslag "     (T5, B. T17, D) 

 

Jag antar att detta kan vara som en slags språklig input vilket kan ha påverkat elevernas egen 

output, särskilt för de elever som stötte på eller uppmärksammade sådana formuleringar för 

första gången. 

     När det gäller infinit ha-bortfall konstateras i SAG (1999, III:273) att fenomenet är 

talspråkligt. Anledningen till att jag valde att också titta på bruket av sådana konstruktioner i 

materialet var att se huruvida andraspråkseleverna hade kunskap om detta grammatiska 

mönster, om det förekom i deras skrivande. Resultatet visade att det endast fanns en 

konstruktion med utelämnat ha, vilket kan ha lett till att eleverna var medvetna om att detta 

var ett talspråkligt fenomen och att de därför undvikit att använda det i sin skriftproduktion. 

För att kunna fastställa en sådan slutsats krävs dock en undersökning med större material, 

både tal- och skriftspråk. Dessutom hade en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ 
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metod (t. ex intervjuer) kunnat bidra till att skaffa sig upplysningar om L2-elevernas 

grammatiska kunskap om både finit och infinit ha-bortfall samt deras reflektion och 

upplevelse av bruket av sådana språkmönster. En jämförelse med texter skrivna av elever med 

svenska som modersmål och även en jämförelse med texter skrivna av vuxna 

andraspråksinlärare hade också kunnat ge mycket givande och annorlunda resultat. 

 

5.2 Förhållandet mellan syntaktisk komplexitet och förekomsten 

av utelämnade finit och infinit ha 

 

Resultaten av den syntaktiska analysen, som huvudsakligen fokuserade på fundamentslängd, 

satsdelsvariation i fundamentsposition, andelen utbyggda nominalfraser och nominalfraslängd 

samt bisatsvariation, visade att de elevtexterna som hade konstruktioner med utelämnade 

har/hade hade relativt höga syntaktiska kvaliteter jämfört med texterna som inte hade några 

sådana konstruktioner. Resultaten visade att både antalet fundament och antalet ord i 

fundament var högre i texterna med har/hade-bortfall. Den totala andelen fundament var 4,2 

procentenheter större i textgruppen med utelämningar och andelen ord i fundament var 

ungefär 3,2 procentenheter mindre i textgruppen utan utelämningar. Satsdelsvariation i 

fundamentsposition var också större i textgruppen med utelämningar, med något större andel 

direkt objekt och prepositionsobjekt. 

     Resultatet tydde även på en stor skillnad i så väl antalet som längden av utbyggda 

nominalfraser mellan textgrupperna. Det fanns totalt 13,9 procentenheter flera utbyggda 

nominalfraser i textgruppen med utelämningar. Dessutom var antalet ord i nominalfraser runt 

11,5 procentenheter större i denna textgrupp. Däremot visade resultatet att det fanns lägre 

antal bisatser i textgruppen med utelämningar jämfört med textgruppen utan utelämningar. 

      Användning av bisatser tyder på språkutveckling hos andraspråkinlärare i tidigare 

inlärningsstadier samtidigt med övergång till senare inlärningsstadier minskar 

användning av bisatser i L2-skrivande. Eftersom inlärare utvecklar en förmåga att 

uttrycka sig genom kompakta och komplexa strukturer blir antalet bisatser ofta lägre 

(Flyman Mattson & Håkansson 2010 s. 66). 

     Således kan man konstatera att det fanns ett förhållande mellan syntaktisk komplexitet och 

förekomsten av har/hade-bortfall i texterna skrivna av andraspråkelever som undersöktes i 

denna studie. Det vill säga ju högre syntaktisk komplexitet av skrivande desto större frekvens 

av har/hade-bortfall i texterna. 
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     Avslutningsvis kan man konstatera att har/hade-bortfall är en sådan språkregel som 

behärskas i senare språkinlärningsstadier vilket tyder på ett steg mot skrivutveckling hos 

andraspråkinlärare. Det överensstämmer med tidigare forskning som visat att 

andraspråkinlärare bearbetar och behärskar markerade grammatiska regler i senare 

inlärningsstadier. Det är viktigt att ta hänsyn till detta språkliga mönster i 

andraspråksundervisningssammanhang då den bidrar till att inlärares tal- och skriftproduktion 

blir mer målspråksenliga. 
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