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Sammanfattning 

I denna uppsats kommer muntliga och skriftliga berättelser av andraspråkselever på Komvux att 

analyseras med hjälp av performansanalys. Syftet med studien är att se på utvecklingen av 

bestämdhet inom nominalfrasen och i fall det sker i enlighet med processbarhetsteorin. Det 

kommer även att ske en analys mellan den muntliga och skriftliga produktionen för att 

åskådliggöra eventuella skillnader i utvecklingen av bestämdhet. 

Resultatet visar att det finns belägg för processbarhetsteorin och att detta kan tillämpas på 

nominalfraserna och dess bestämdhet. Resultatet visar dock inga generella skillnader mellan 

utvecklingen av bestämdhet när det kommer till skillnaden mellan muntlig och skriftlig 

framställning. Däremot kan man uttala sig om individuella skillnader hos informanterna. 

 

 

 

Nyckelord: Andraspråksinlärning, vuxna inlärare, performansanalys, species, processbarhetsteorin 
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Förord 

Ett stort tack till samtliga informanter som deltog och gjorde denna studie möjlig. Ett jättestort 

tack även till de underbara lärarna på Komvux skolan samt ett stort tack till rektorn som gav 

tillåtelse att låta denna studie bedrivas på skolan. Slutligen ett jättestort tack till min handledare 

Shidrokh Namei som bidrog med ovärderlig hjälp både i planeringen och i skrivandet av denna 

studie. 

Ett stort tack till er alla. 
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Förkortningar 

Names: Denna kategori inkluderar namn i dess enkla form samt namn med ett definit suffix. 

T.ex. Rom och Vasagatan. 

NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, boken. Denna kategori innehåller enstaka 

substantiv i bestämd form. T.ex. boken, bordet, skolorna. 

MoND: Modifier-Noun-Definite, min bok. Denna kategori innehåller nominalfraser med en 

framförställd bestämning. Dessa bestämningar är t.ex. possessiva. Alla, andra, den, denna, dessa, 

nästa. Inkluderat i denna kategori är även vissa nominalfraser med mer än en bestämning. Min lilla 

verkstad, alla mina papper. 

MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, hela boken. Dessa nominalfraser 

involverar två formella svårigheter. Nämligen en framförställd bestämning och en enklitisk 

bestämd artikel. Inkluderat i denna kategori är även nominalfraser med det bestämda substantivet 

klockan när det efterställs med ett räkneord som t.ex. klockan två. 

DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, den tunna boken. 

Dessa nominalfraser involverar tre formella svårigheter. En framförställd bestämd artikel 

efterföljt av en framförställd bestämning och en enklitisk bestämd artikel. T.ex. den röda boken, det 

andra klassrummet, de polska myndigheterna. 

Bare Nouns: Enstaka substantiv. T.ex. bok, tåg, böcker. 

MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, tre böcker. Dessa nominalfraser föregås av en bestämning som 

kan sägas innehålla en formell svårighet. Liknande bestämningar av denna typ är många, mycket, 

ingen, några, olika, svarta, vilken. Inkluderat i denna kategori är även nominalfraser med mer än en 

bestämning. T.ex. mycket bra mat, många olika problem. 

IndNI: Indefinite article-Noun-Indefinite, en bok. Dessa nominalfraser involverar en formell 

svårighet via den framförställda obestämda artikeln. Inkluderat är även nominalfraser som t.ex. en 

bok, ett hus. 

IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite, en tunn bok. Dessa nominalfraser 

innefattar två formella svårigheter. En framförställd indefinit artikel samt en framförställd 

bestämning. T.ex. ett rött hus. 
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1. Inledning 

Antalet elever som inte har svenska som modersmål har stadigt ökat i den svenska skolan sedan 

60-talet (www.scb.se). Flera modersmål finns nu representerade på skolor i hela landet. Kunskap 

om dessa elevers modersmål och deras språkutveckling är en viktig fråga för alla lärare eftersom 

dessa elever kommer att finnas i klassrummen. Andraspråksinlärning berör inte längre bara 

svenska som andraspråkslärare utan all personal på skolan. De senaste åren har även flera 

katastrofer skett utomlands. Kriget i Afghanistan och Irak är några exempel. Detta har lett till en 

ökning bland nyanlända barn och ungdomar. Detta betyder att antalet elever med svenska som 

andraspråk kommer att öka ute i skolorna. Därför är det av stor vikt att belysa ämnet svenska 

som andraspråk samt försöka ändra synen på språk och språkutveckling. Med detta menas den 

insikten som andraspråkslärare har över ett språks dynamik och förståelsen över hur pass 

mångfacetterad inlärningen av ett andraspråk egentligen är, något som jag ibland kan tycka saknas 

ute på skolorna. Man lär sig inte ett nytt språk som en helhet direkt utan det är en process. Med 

denna uppsats som inte enbart riktar sig till andraspråkslärare utan lärare i allmänhet hoppas jag 

kunna visa en bit av språkutveckling och ge kännedom och förhoppningsvis väcka nyfikenhet om 

hur det kan ske då man analyserar och bedömer någons språkutveckling.  

Det finns redan mycket internationell forskning men även nationell forskning kring 

tillägnandet av ett andraspråk, något som kommer att tas upp mer ingående i kapitel 3. Men 

denna medvetenhet är främst något som andraspråkslärare är medvetna om. Skolan och 

samhället generellt har en språksyn som inte stämmer överens med den nuvarande forskningen. 

Speciellt när det kommer till processerna som andraspråkstalare måste gå igenom. Inom 

andraspråksforskningen talar man om inlärningsgångar och nivåer. Man kan inte lära sig ett språk 

som helhet redan från början utan man måste ta specifika steg innan man kan gå vidare. Det kan 

liknas vid Vygotskijs teori om zonen för närmaste utveckling, en teori som de flesta lärare bör ha 

kännedom om (Vygotskij 1978, s. 82). Enligt denna teori kan eleverna enbart gå till den zon som 

är närmast deras utveckling. De kan inte hoppa över zoner utan det är en utvecklingsprocess. 

Liknande processer sker vid språkinlärning vilket visar hur pass dynamisk språkinlärning är samt 

en tidskrävande process. Medvetande om detta främjar till en optimal inlärningsmiljö för 

andraspråkselever samt avverkar de missförstånd och felaktiga uppfattningar som kan 

förekomma. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att titta på språkutvecklingen hos fyra svenska som 

andraspråkselever. Att titta på och analysera alla aspekter av språket hos en elev skulle vara 

alldeles för omfattande. Därför ligger fokus på utvecklingen av bestämdhet inom nominalfrasen. 
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Uppsatsen kommer även att analysera och jämföra skillnaderna i användandet av bestämdhet då 

man jämför tal med skrift. 

1.2 Frågeställning 

Hur ser utvecklingen av bestämdhet inom nominalfrasen ut hos fyra svenska som 

andraspråkselever och sker det i enlighet med Manfred Pienemanns processbarhetsteorin samt 

hur skiljer sig denna utveckling mellan tal och skrift? 

1.3 Disposition 

Kapitel 1 presenterar bakgrunden till denna studie samt dess syfte och frågeställning. Vidare i 

kapitel 2 kommer de teoretiska utgångspunkterna att presenteras. Därefter kommer de begrepp 

och termer som utgör grunden för denna studie att definieras samt ges vissa förklaringar till 

vedertagna begrepp och termer som används inom andraspråksforskningen. I kapitel tre kommer 

det att ges en utförlig beskrivning av andraspråksforskningen, hur det har sett ut och dess 

utveckling. Detta för att ge läsaren en grund att kunna stå på och kunna förstå syftet med denna 

studie. Tidigare forskning som är direkt kopplat till denna studies syfte kommer även att 

presenteras. I kapitel 4 kommer metoden för denna studie att nämnas. En redogörelse över bland 

annat urval, informanter, testinstrument och genomförande. Vidare i kapitel 5 kommer resultatet 

att presenteras. I kapitel 6 kommer resultatet att sammanfattas i ett försök att besvara 

frågeställningen. 
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2. Teoretiska utgångspunkter & definition av begrepp och termer 

Eftersom denna uppsats inte riktar in sig enbart till andraspråkslärare kan det vara relevant att 

inte enbart definiera de teoretiska begreppen utan även ge en kort redogörelse över de 

grammatiska termer och de begrepp som används flitigt inom andraspråksforskningen men som 

oftast inte redogörs då de är vedertagna begrepp. Till att börja med måste man göra en 

distinktion mellan ett främmande språk och ett andraspråk. De flesta elever som går i den svenska 

skolan just nu har kommit i kontakt och är i färd med att lära sig ett främmande språk. Det kan 

vara spanska, franska, tyska etc. beroende på personliga preferenser. Det som kännetecknar ett 

främmande språk är att det oftast lärs in i en formell miljö och inläraren kommer inte i kontakt 

med målspråkstalare i en naturlig kontext. Ett andraspråk kan läras in både formellt och informellt 

men skillnaden är att inläraren kommer i kontakt med detta språk i en naturlig kontext samt att 

inläraren är beroende av detta språk för att kunna klara sig i samhället eftersom det är inlärarens 

främsta verktyg för kommunikation. Läser vi till exempel franska i högstadiet eftersom vi finner 

franska språket vackert så är vi inlärare av ett främmande språk. Men skulle vi bestämma oss att 

flytta till Frankrike för att bosätta oss där då blir inlärningen av franska ett andraspråk. Bör även 

nämnas att med målspråk menas det språk som inläraren försöker tillägna sig. 

Något bör även nämnas om skillnaderna mellan tal och skrift eftersom en aspekt av denna 

studie är just skillnaden mellan muntlig och skriftlig produktion. Enligt Bjar (2006, s. 320) har det 

talade språket alltid en prägel av dialekt beroende på var i landet vi fötts och var vi lever. Dessa 

dialekter påverkar talet mycket mer än vad vi tror genom att både variera ordens betydelse men 

även sättet hur vi uttalar orden. Via reduktion och assimilation vill vi även effektivisera arbetet 

när vi talar. Till skillnad från skriften är även talet kontinuerligt utan pauser och uppdelningar 

mellan ord och meningar (ibid., s. 320f). Förutom prosodin som har nämnt finns det även stora 

skillnader mellan tal och skrift när det kommer till syntax och semantik. Den muntliga syntaxen 

är betydligt friare än den skriftliga och semantiken är starkt beroende av situationen (ibid., s. 

322f). Skriftspråket som är en gemensam konstruktion med språknormer, grammatiska och 

stavningsregler, kan påstås vara ett helt annorlunda språk än talspråket som är personligt och 

influerat av ålder, social tillhörighet, dialekt, utbildning m.m. (ibid., s. 325). Skrivprocessen är 

även en kognitiv utmanande och avancerad aktivitet. Den består av ett antal olika tankeprocesser 

som måste arrangeras och organiseras. Utveckling av idéer, planering, omläsning och revision är 

ständigt återkommande faser under skrivandet. (Flower & Hays 1981). Bjar förklarar att vi inte 

skriver texten först för att sedan när vi är klara kontrollera att det blev som vi hade tänkt oss, 

utan vi arbetar med texten på flera nivåer samtidigt. Innehåll, grammatisk och syntaktisk 

korrekthet planeras parallellt under arbetets gång. Vi revider kontinuerligt på både ordnivå som 

mening- och textnivå. Att kunna uppmärksamma alla dessa delprocesser samtidigt är då något 

som kännetecknar en god skribent (Bjar, s. 330). 
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2.1 Nominalfras 

Nationalencyklopedin definierar nominalfras som ett substantiv eller substantiviskt pronomen med 

eller utan bestämningar. En nominalfras kan ha vilken syntaktisk funktion som helst men 

fungerar vanligtvis som antingen subjekt, objekt eller som rektion. Nominalfrasens viktigaste 

semantiska funktion är att referera. Bolander (2005, s. 152ff) förklarar det via fraser. Enheterna 

som används då man vill bygga satser är ord som oftast tillsammans med andra ord bildar s.k. 

fraser. T.ex. hans vackra ögon, den senaste utgåvan med det misslyckade omslaget. De ord som är 

markerade med fet stil är frasernas huvudord. Det är via huvudordet som fraserna har fått sina 

namn. Verbfras, adjektivfras, nominalfras, adverbfras och prepositionsfras. De fraser som har ett 

substantiv som huvudord kallas därför för nominalfraser. Namnet kommer från engelskan där 

fraser med substantiv som huvudord kallas för noun phrase. Även förkortat som NP. Huvudordet i 

frasen kan ha olika bestämningar som beskriver huvudordet. T.ex. den senaste utgåvan med det 

misslyckade omslaget. Detta betyder att fraserna ibland kan bli väldigt långa. Men även enstaka 

ord kan klassificeras som nominalfraser. Den engelska förkortningen av nominalfrasen, NP, eller 

den svenska förkortning NF används flitigt inom andraspråksforskning. Förkortningen NP 

kommer endast att användas i resultatdelen i denna uppsats. 

2.2 Bestämdhet (Species) 

Denna uppsats har som syfte att titta på utvecklingen av bestämdhet inom nominalfrasen hos 

andraspråkselever. Begreppen bestämdhet bör då definieras precis som nominalfrasen eftersom det 

inte är säkert att alla läsare har kännedom om vad dessa begrepp betyder. Ordklassen substantiv 

kan inom det svenska språket böjas efter tre olika kategorier som påverkar böjningen. Numerus, 

kasus och species. Species används i det svenska språket för att ange bestämdhet. Är det något 

nytt eller okänt som vi pratar om eller är det sedan tidigare känt? Flickan gick på en promenad med 

hunden förutsäger att vi vet vilken flicka och vilken hund det handlar om.  Man kan enkelt 

gruppera in det i fyra olika former. Obestämd singular/plural samt bestämd singular/plural.  

Men fullt så enkelt är det inte. Man måste veta vilken form som ska användas i vilket 

sammanhang. Axelssons (1994) avhandling kommer att utgöra grunden för kategorierna av 

bestämdhet för detta arbete. Axelssons studie visade även att vissa former av bestämdhet tillägnas 

tidigare än andra former. Det vill säga det finns en inlärningsordning för tillägnandet av 

bestämdhet. Något som talar för Pienemanns processbarhetsteori. 

Axelsson (1994, s. 31f) definierar sina kategorier efter antingen bestämda nominalfraser eller 

obestämda. Dessa kategorier kommer även utgöra grunden för kategorisering av informanternas 

texter. 

De bestämda kategorierna av nominalfraser ser ut på följande sätt: 
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Names: Denna kategori inkluderar namn i dess enkla form samt namn med ett definit suffix. 

T.ex. Rom och Vasagatan. 

 

NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, boken. Denna kategori innehåller enstaka 

substantiv i bestämd form. T.ex. boken, bordet, skolorna. 

 

MoND: Modifier-Noun-Definite, min bok. Denna kategori innehåller nominalfraser med en 

framförställd bestämning. Dessa bestämningar är t.ex. possessiva. Alla, andra, den, denna, dessa, 

nästa. Inkluderat i denna kategori är även vissa nominalfraser med mer än en bestämning. Min lilla 

verkstad, alla mina papper. 

 

MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, hela boken. Dessa nominalfraser 

involverar två formella svårigheter. Nämligen en framförställd bestämning och en enklitisk 

bestämd artikel. Inkluderat i denna kategori är även nominalfraser med det bestämda substantivet 

klockan när det efterställs med ett räkneord som t.ex. klockan två. 

 

DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, den tunna boken. 

Dessa nominalfraser involverar tre formella svårigheter. En framförställd bestämd artikel 

efterföljt av en framförställd bestämning och en enklitisk bestämd artikel. T.ex. den röda boken, det 

andra klassrummet, de polska myndigheterna. 

 

De obestämda nominalfraserna kategoriseras på följande sätt: 

 

Bare nouns: Enstaka substantiv. T.ex. bok, tåg, böcker. 

 

MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, tre böcker. Dessa nominalfraser föregås av en bestämning som 

kan sägas innehålla en formell svårighet. Liknande bestämningar av denna typ är många, mycket, 

ingen, några, olika, svarta, vilken. Inkluderat i denna kategori är även nominalfraser med mer än en 

bestämning. T.ex. mycket bra mat, många olika problem. 

 

IndNI: Indefinite article-Noun-Indefinite, en bok. Dessa nominalfraser involverar en formell 

svårighet via den framförställda obestämda artikeln. Inkluderat är även nominalfraser som t.ex. en 

bok, ett hus. 

 

IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite, en tunn bok. Dessa nominalfraser 

innefattar två formella svårigheter. En framförställd indefinit artikel samt en framförställd 

bestämning. T.ex. ett rött hus. 
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2.3 Processbarhetsteorin 

Ett avgörande moment inom andraspråksforskningen var när Selinker införde termen 

interimspråk. Det var först nu man tittade på inlärares språk som egna språksystem och inte som 

något bristfälligt målspråk. Flera forskare har sedan dess försökt skapa modeller för att kunna 

förklara hur dessa egna språksystem utvecklas samt förklara inlärningsordningarna. Levelts (1989) 

modell om språklig produktion är ett sådant exempel. Mycket av Levelts arbete användes som 

grund för Pienemanns perspektiv kring språk som hierarkiska processer när han utvecklade 

processbarhetsteorin. Grundantagandet är att inlärare enbart kan producera konstruktioner som 

de kan processa för tillfället. Det kan liknas vid en stege med ett flertal trappsteg. Vi kan inte 

hoppa upp till toppen utan vi måste ta oss upp steg för steg.  

Pienemann hade som syfte att tillhandahålla ett systematiskt perspektiv på ett antal centrala 

psykologiska underliggande mekanismer för den spontana muntliga produktionen av 

interimspråket (Pienemann 1998, s. xv). En viktig aspekt av teorin är att den antar ett visst mått 

av stabilitet i de dynamiska interimspråk systemen oavsett kommunikativ uppgift eller situation. 

Detta är enligt Pienemann kritiskt för teorin och de praktiska tillämpningarna som man kan 

erhålla från den (Pienemann, s. xviii). Teorin försöker inte heller förklara språktillägnandet som 

fenomen. Ifall det är en medfödd förmåga eller hur lingvistisk input transformeras till lingvistisk 

kunskap utan teorin försöker kartlägga utvecklingen av sekvenser av procedural skills hos inläraren 

(Pienemann, s. 5). Pienemanns synsätt på språktillägnande som ett tillägnande av procedural skills 

har sin grund i detta enkla logiska antagande: att muntlig produktion i real tid kan endast räknas 

in i ett system där ord återhämtning sker otroligt snabbt och där produktionen av lingvistiska 

strukturer kan ske utan någon medveten eller omedveten uppmärksamhet. Detta på grund av de 

kognitiva begränsningar som korttidsminnet har. Därför måste mekanismen bakom muntlig 

produktion vara högst automatiserad. På basis av detta måste språktillägnande ses som en process 

av automatisering av lingvistiska operationer (Pienemann, s. 5). Eftersom det skulle fylla ut 

alldeles för många sidor för att i detalj redogöra Pienemanns processbarhetsteori och de 

teoretiska ramverk som den grundar sig på kommer fokus att ligga på de hierarkiska 

inlärningsordningarna som Pienemann fann i sina studier. Pienemann antog fem procedurer som 

formar hierarkin och som utgör grunden för PT (Pienemann, s. 7): 

 

1. lemma1 acess, 

2. the category procedure, 

3. the phrasal procedure, 

4. the S-procedure, 

5. the subordinate clause procedure – if applicable. 

                                                 
1 Lemma även kallad lexikonord är de ord du finner i ordböcker. T.ex. bok, boken, böcker, böckerna är olika 

böjningsformer av ett och samma ord. 
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Pienemann antar i sin hypotes att dessa procedurer för processande aktiveras i den nämnda 

ordningen. Ett ord måste först läggas in i målspråkets lexikon innan det kan kategoriseras 

grammatiskt. Den grammatiska kategoriseringen av ett lemma måste först ske innan det kan 

användas och bara om huvudordet i en fras är tillägnat kan frasproceduren tillkallas. Och när 

frasproceduren är komplett kan frasens funktion determineras och bara om frasens funktion har 

determinerats kan det tillägnas på en så kallad S-nod och information kan lagras i produktionen 

av meningar. Vidare antar Pienemann att om ett element saknas i hierarkin kommer 

inlärargrammatiken att kapas vid just den punkten och de kommande elementen i det hierarkiska 

trädet kommer att tillägnas värdet av andra konceptuella strukturer så länge det finns lemma som 

matchar den konceptuella struktur som den ersätter (Pienemann, s. 6f). Ett exempel på detta är 

när småbarn och inlärare använder ordet gådde. Detta är felaktigt och den korrekta formen gick 

har ännu inte tillägnats. Men andra närliggande former som till exempel hoppade har då ersatt 

strukturen och bidragit till den nya formen gådde.  

Hur Pienemanns nivåer kan tillämpas på det svenska språket framgår i tabell 2.1. 

 

Tabell 2.1 Utvecklingsnivåer för svenska enligt processbarhetsteorin (Pienemann & Håkansson, 1999) 

Nivå Morfologi Syntax 

1. "ord" Oböjda former Enstaka konstituenter 
2. Ordklass lexikal morfologi Plural, bestämdhet, Kanonisk ordföljd 

 
presens, preteritum, etc. (oftast subjekt före verb) 

3. Grammatisk information Kongruens (attributiv) ADV+subjekt före verb 
     inom fraser, frasmorfologi 

  4. Grammatisk information  Kongruens (predikativ) Inversion i satser med 
     inom satser, mellan fraser 

 
framförställd adverb 

  
(Verbet alltid på andra plats) 

5. Grammatisk information 
 

Negation före verb i 
    mellan satser 

 
bisats 

    Skillnad huvudsats/bisats     

 

Enkelt översatt består den första nivån av att inläraren har tagit in ord i sitt mentala lexikon och 

har tillgång till dessa, d.v.s. denna nivå motsvarar nybörjarstadiet och någon form av grammatik 

som till exempel ordböjningar existerar inte. I den andra nivån börjar inläraren tillämpa 

flerordsyttranden. Inläraren börjar processa ordklasser och lexikal morfologi men kan inte 

manifestera kongruens mellan konstituenter varken inom frasen eller mellan fraser utan enbart på 

enskilda ord. På den tredje nivån kan inläraren överföra grammatisk information mellan 

konstituenter inom frasen men dock inte mellan olika fraser. Under den fjärde nivån kan 

inläraren nu processa grammatisk information mellan fraser men enbart inom samma sats.  Även 

negation kan nu placeras rätt i huvudsatsen, d.v.s. efter det finita verbet och inte enbart 

preverbalt. När inläraren når den femte nivån kan grammatisk information hanteras mellan 

satserna som t.ex. mellan huvudsats och bisats (Abrahamsson 2009, s. 125ff). 
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2.4 Performansanalys 

Performansanalysen är en lingvistisk metod som är specifikt framtagen för att kunna beskriva hur 

ett andraspråk utvecklas och växer fram. Det gamla synsättet med felanalys då fokus var alla felen 

i målspråket som talare gjorde övergavs för att istället se inlärares språk som egna system och vad 

de faktiskt producerar. Språkutveckling är enligt Abrahamsson och Bergman (2009) ett 

kontinuum. Det kan inte enkelt beskrivas med några kryss i ett färdigt schema. Men med hjälp av 

performansanalysen kan man plocka isär språket och analysera komponenterna var för sig för att 

kunna uttala sig om en nyanserad helhet. 

Performansanalysen har utvecklats en del de senaste åren och flera olika modeller finns att 

bistå med. Denna studie kommer att använda sig av den modell som utarbetades av 

Abrahamsson & Bergman. I denna modell har de visserligen missat vissa viktiga delar av språkets 

komplexitet, men däremot tittar modellen närmare på nominalfraser som har substantiv som 

huvudord. Detta lämpar sig utmärkt eftersom denna studie fokuserar sig just på nominalfraser 

med substantiv som huvudord. 

Med hjälp av performansanalysen kan man analysera elevtexters kommunikativa kvalité, 

innehållsliga och språkliga kvalité samt kommunikationsstrategier vilket kan ge underlag för 

utvecklingssamtal. Den kommunikativa kvalitén går ut på hur pass väl man förstår texten och ifall 

texten är anpassad till mottagaren och dess referensramar. Den innehållsliga kvalitén innebär 

begriplighet och struktur. Finns det en röd tråd och en tydlig struktur i texten? Presenteras ny 

information på ett begripligt sätt och är återanknytningarna tydliga? Hur ser den språkliga kvalitén 

ut? Hur pass komplex är texten och hur pass språklig korrekthet finns det i jämförelse med den 

språkliga komplexiteten? Dessa faktorer samt vilka kommunikationsstrategier som går att urskilja 

från texten leder till ett adekvat underlag för utvecklingssamtal då man diskuterar textens 

förtjänster samt vad som står närmast i tur för utvecklingen (Abrahamsson & Bergman, s. 36f)  

När man tittar på nominalfraser har man funnit att under de tidiga utvecklingsstadierna består 

nominalfraserna av enkla substantiv medan ett avancerat stadium i språkutvecklingen består av 

nominalfraser med både framförställda och efterställda attribut (Abrahamsson & Bergman, s. 

38f).  

 

Den språkliga utvecklingen av nominalfraser kan ses i tabell 2.2. 

 

Tabell 2.2 En sammanfattning av den språkliga utvecklingen av nominalfraser (Abrahamsson & Bergman 2009, s.41) 

  →→→→→→→→→→→→             →→→→→→→→→→→          →→→→→→→→→→→→ 
Lexikon:basord Basord+utbyggnadsord Fler ytbyggnadsord 
Enkla nominalfraser Utbyggda nominalfraser Även komplexa nominalfraser 
Genus, bestämdhet, plural Inkonsekvens i genusval korrekt böjda 
växer fram Ibland fel ändelser 

 Få pronomen, ofta Få pronomen, vanligen Säkerhet vid växling mellan 
överanvända korrekt använda substantiv och pronomen 
Få adjektiv Fler adjektiv Fler adjektiv, vilket möjliggör 
Adjektiven börjar Enstaka adjektivhändelser en mer levande beskrivning 
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kongruensböjas blir fel Större variation och säkerhet 
Få prepositioner Säkerhet och variation i  vid prepositionsanvändning 
  användning av prepositioner   
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3. Tidigare forskning 

Det vetenskapliga studiet av andraspråksutveckling är en relativ ny forskningsgren. Det är främst 

under 1970-talet som man började undersöka andraspråksinlärare och hur de tillägnade sig sitt 

nya andraspråk. Det är även under detta decennium som man systematiskt började studera inom 

detta fält i Sverige. En anledning till detta var den ökade invandringen och behovet av att skapa 

en kunskapsbas för språkundervisningen för vuxna och barn (Hammarberg 2004) I Sverige har 

andraspråksforskningen skett i kontakt med forskningen utomlands. Anledningen för detta är att 

tillägnandet av ett andraspråk inte följer ett unikt mönster kopplat till målspråket utan det följer 

generella universella mönster och grundtänkandet kan appliceras på alla världens språk. Under 

andraspråksforskningens relativa korta period har ett flertal synsätt och teorier dominerat under 

perioder. De mest dominerande teorierna för sin tid kommer att kort redogöras i detta avsnitt för 

att ge läsaren en överblick kring synen på språkinlärning. Anledningen till denna historiska 

återblick kan återanknytas till inledningen. Det generella synsättet kring andraspråksutveckling 

liknar det synsätt som var dominerande vid andraspråksforskningens initiala skede. Genom att 

påvisa denna utveckling blir det mer påfallande varför vi bör ändra den generella språksyn som 

existerar nu kring andraspråksinlärning. 

Den tidiga andraspråksforskningen var starkt inriktad på den kontrastiva metoden av analys. 

Det vill säga man gjorde jämförelser mellan inlärares målspråk och modersmål för att finna 

olikheterna. De olikheter man fann mellan språken antogs då vara anledningen till 

inlärningssvårigheterna och den interferens man kunde finna hos andraspråkstalare. När detta 

antagande senare undersöktes empiriskt fann man inget stöd för påståendet. Man fann ingen 

interferens inom de områden som modersmålet skilde sig från målspråket. Man kunde däremot 

finna interferens och inlärningssvårigheter inom de språkkonstruktioner som modersmålet delade 

med målspråket. Något som inte ska kunna hända enligt den kontrastiva hypotesen. Detta ledde 

senare till den så kallade felanalysen. Med målspråket som norm började man leta efter alla de 

språkliga fel som inlärare gjorde. Men detta synsätt ledde till att man bara brydde sig om toppen 

av isberget och bortsåg från alla de överrensstämmelser som fanns mellan informanternas 

inlärarspråk och målspråk (Hammarberg 2004).  

Vid denna tidpunkt ansåg man ännu inte att inlärarspråket var ett eget språksystem utan ett 

bristfälligt målspråk. Enligt Abrahamsson (2009, s. 29) och Hammarberg (2004, s. 27) är det 

Selinker (1972) som införde termen interlanguage, eller på svenska interimspråk som man först 

började titta på inlärarspråket som en självständig språkkonstruktion. Även Chomskys (1959) 

hårda kritik mot B.F. Skinner och behaviorismen språksyn bidrog till att synen kring språk som 

hade dominerats av behaviorismen skiftade åt det naivistiska och kognitiva perspektivet. Inlärarna 

ansågs nu vara kreativa språkkonstruktörer och inte inlärare med ett fastställt språksystem som 

måste brytas ner för att ge plats åt det nya målspråket. Chomskys (1981) teori om UG, universell 

grammatik gav en förklaring till barns inlärning av sitt modersmål och alla de meningar småbarn 
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yttrar som de omöjligt kan ha hört från någon vuxen, vilket motsäger behaviorismen vars fokus 

ligger på imitering och förstärkning. Men denna medfödda förmåga att tillägna sig ett förstaspråk 

kunde inte helt appliceras på äldre ungdomar och vuxna inlärare. Forskningen hade funnit att det 

fanns mognadsbegränsningar. Bland annat Lennebergs (1967, s. 125-187) hypotes om en kritisk 

period gav en förklaring till varför småbarn kunde så snabbt tillägna sig ett andraspråk med näst 

intill målspråks kvalité, medan inlärningen hos vuxna och äldre ungdomar tog längre tid och i de 

allra flesta fall aldrig kunde uppnå målspråksnorm. Antagandet var att den medfödda 

språkförmågan, UG, avtog med åldern och att de kognitiva funktionerna tog över istället. 

Lennerberg satte åldern för den kritiska perioden vid puberteten (Lenneberg 1967, s. 176). 

Diskussionen kring den exakta åldern för den kritiska perioden pågår än idag. Abrahamsson och 

Hyltenstam (2004) pratar om en skenbar kritisk period vid 6-7 års ålder men föredrar att prata om 

en mognadsperiod i stället för en kritisk eller känslig period eftersom flera aspekter av hypotesen om 

en kritisk period måste ifrågasättas. 

Det kognitiva perspektivet försöker istället förklara de processer som används då ett språk 

tillägnas och används. Till skillnad från det funktionella perspektivet som har språkets syfte som 

fokus och det typologiska perspektivet som har språkets struktur som utgångspunkt har det 

kognitiva perspektivet fokus på själva inläraren. Hur fungerar det när inläraren tar emot och 

producerar språkligt material, hur utvecklar de språklig kompetens och hur de automatiserar sin 

språkfärdighet (Hammarberg 2004, s. 52). Levelt (1989, s. 8-13) utformade en utförlig modell för 

talare och hur de producerar tal. Enligt Levelt finns det tre huvudkomponenter som sker i 

successiva steg för talproduktion. En begreppskomponent (conceptualizer), en formulator och en 

artikulator. Levelt begränsade dock sin modell till vuxna enspråkiga talare. de Bot (1992) 

diskuterade däremot huruvida modellen kunde tillämpas på flerspråkiga talare.  

När Pienemann (1998) utvecklade processbarhetsteorin användes Levelts modell som bas. 

Teorin som redan tidigare har förklarats utförligt i kapitel 2.2. gav sig på att försöka skapa en 

processbarhetshierarki, en slags skala som definierar ordningen på tillägnandet på de morfologiska 

och syntaktiska områdena (Hammarberg 2004, s. 55). Flera studier har bedrivits för att finna 

dessa inlärningsordningar. Axelssons (1994) avhandling undersöker hur nominalfraser utvecklas 

hos vuxna andraspråkslärare. Hur de tillägnar sig bestämdhet samt semantiken och morfologin av 

adjektiv. Philipsson (2007) försöker i sin avhandling undersöka utvecklingssekvenserna av 

ordföljd i interrogativa satser och verbmorfologi samt hur olika metoder av insamling kan 

påverka resultatet. Enligt Abrahamsson (2009, s. 56-63) var det (Burt, Dulay & Hernández 1973; 

Bailey, Madden & Krashen 1974; Larsen-Freeman 1975) som bidrog de så kallade morfemstudierna 

under 70-talet som var en serie tvärsnittsstudier som hade som syfte att undersöka hur 

interimspråket utvecklades, som satte tonen tidigt för empirisk forskning kring utvecklingen av 

interimspråket. Det var utifrån dessa morfemstudier som andraspråksforskaren Krashen (1981, 

1982), en föregångare till Pienemann, utvecklade monitormodellen när han ville utforska processen 

bakom andraspråkstillägnande. Denna modell innehåller fem separata hypoteser om hur 
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andraspråket kognitivt bearbetas, både intaget, lagrandet, utvecklandet och tillägnandet. Även om 

modellen har utstått en hel del kritik och är idag stort sett utdaterad har den haft en viktig 

inverkan kring diskussionen om kognitivt baserade inlärningsmodeller (Abrahamsson 2009, s. 

116f).  

Alla individer tillägnar sig sitt förstaspråk i liknande takt oavsett etnicitet och individuella 

skillnader. Undantag finns dock om vissa former av mentala handikapp eller extrema 

missförhållanden är inblandande som kan påverka språkinlärningen negativt. Tyvärr finns det 

sådana exempel som t.ex. fallet om Genie. En 13 årig flicka i USA som räddades under 70-talet 

från extrema former av misshandel och social isolering från sina föräldrar. Eller det kända 

exemplet Victor från Aveyron som är ett exempel på de så kallade vilda barn som har blivit 

uppfostrade i det vilda av djur. Men under någorlunda normala omständigheter tillägnar sig alla 

individer sitt förstaspråk under liknande former och takt. Däremot kan det skilja sig oerhört från 

individ till individ hur snabbt och hur pass målspråksenligt ett andraspråk utvecklas. Den socio-

psykologiska grenen av andraspråksforskningen har försökt undersöka hur sociala faktorer och 

individuella skillnader kan påverka tillägnandet av ett andraspråk. Enligt Abrahamsson (2009, s. 

200-205) avsåg John Schumanns (1978a, 1978b, 1978c) ackulturationsmodell förklara ur ett 

sociolingvistiskt perspektiv den enorma variationen mellan olika inlärargrupper. Enligt 

Abrahamsson (2009, s. 205-210) har Gardner och Lambert (Gardner 1960; Gardner & Lambert 

1959, 1972) även undersökt attityder och motivation som affektiva faktorer. Eftersom begreppen 

attityder och motivation är svårdefinierade samt svåra fenomen att studera med kvantitativa 

metoder råder det ingen total konsensus kring deras exakta innebörd och inverkan (Abrahamsson 

2009, s. 206).  

Som det har framgått är andraspråksforskningen fortfarande ett relativt ungt 

forskningsområde. Några totala allmänt accepterade teorier som kan förklara tillägnandet, 

produktionen och utvecklingen av ett andraspråk finns inte. Flera teorier finns med både 

anhängare och motståndare och forskning bedrivs internationellt i just denna stund intensivt. 

Detta talar för hur pass komplext och rikt nyanserad tillägnandet av ett andraspråk egentligen är. 
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4. Metod och material 

4.1 Urval 

Under ett antal dagar fick eleverna på Komvux i en tätort i Stockholms län denna studies syfte 

förklarat för sig. De blev medvetna om de forskningsetiska principerna och därefter tillfrågade 

ifall de hade ett intresse av att delta i studien. Var de intresserade fick de fylla i en enkät där de 

fick besvara frågor angående deras studietid i Sverige samt hemlandet. De fick även redogöra om 

sitt förstaspråk, hur länge de har bott i Sverige samt vilken språklig nivå de själva anser att de 

ligger på och även deras syn kring språk och varför det är viktigt att lära sig ett nytt andraspråk. 

Över tjugo anmälningar hämtades in och utifrån dessa enkäter gjordes det ett urval där enbart 

informanter som har fått formell undervisning i Sverige under 12-24 månader fick vara delaktiga. 

Därefter randomiserades fyra informanter fram. Svårigheterna att komma i kontakt med eleverna 

var en olägenhet redan i det initiala skedet. Skolan där denna studie tog sin gång arbetar inte med 

klassiska klasser på grundkursen. Eleverna har individuella studieplaner och de får välja att gå på 

de lektioner som de anser att de själva behöver i samråd med läraren. Detta skapade en svårighet 

att kunna nå ut till alla elever då alla elever inte är närvarande alla dagar. Vid testtillfälle två var 

det även många prov och slutgiltiga arbeten som skulle slutföras då terminen började närma sig 

sitt slut. 

4.2 Informanter 

Informanterna bestod vid testtillfälle ett av tre kvinnor och en man mellan åldrarna 25-39. 

Utifrån enkäten (bilaga15) sammanställdes informationen att alla informanter har haft minst 16 år 

av formell undervisning i hemlandet där universitetsstudier är inräknat. Två av informanterna 

upplevde att de befann sig på en god språklig nivå av svenskan i jämförelse med studiekamrater 

medan de andra två kände att de befann sig på en mindre bra nivå. Två av informanterna läser 

Svenska som andraspråk grundkurs medan de andra två läser Svenska som andraspråk A. Alla 

informanter får sin formella undervisning på Komvux i en tätort i Stockholms län med ett högt 

antal utlandsfödda invånare. Alla fyra informanter anser även att det är viktigt att lära sig det 

svenska språket för att kunna kommunicera med andra samt en viktig nyckel för framgång i 

samhället för att kunna eftersträva jobb och vidareutbildning. En av informanterna såg även 

språk som något intressant och roligt och ett redskap för att kunna utveckla sig själv som 

människa. Vid det initiala skedet valde en informant att inte delta i studien. Den första reserven 

från randomiseringen hämtades då in. Vid det andra testtillfället var det ett avhopp bland en av 

de kvinnliga informanterna. På grund av tidsrestriktioner vid den tiden kunde inte en reserv 

erhållas. 
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4.3 Testinstrument 

Testinstrumenten för denna studie består av en enkät för insamling av bakgrundsinformation om 

informanterna samt en bildserie som underlag för informanternas berättelser. 

4.3.1 Enkät 

Med hjälp av en frågeundersökning kan man enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2010, s. 259) beskriva hur vanligt förekommande olika svar är hos en viss 

population. Beroende på forskarens resurser, urvalsförfarande och det geografiska avståndet 

mellan forskare och svarspersoner finns det ett antal möjliga former för distribuering (Esaiasson 

et al. 2010, s. 263). I denna studie distribuerades enkäterna i skolan till en specifik population. Det 

vill säga eleverna på Komvux som läser Svenska som andraspråk grundkurs samt Svenska som 

andraspråk A.  

Frågorna (bilaga 15) i enkäten var konstruerades så att ett urval kunde genomföras efter 

specifika kriterier, nämligen formell svensk utbildning mellan 12-24 månader samt kunna ge 

möjliga förklaringar till resultatet som till exempel påverkan från modersmålet.  

4.3.2 Bildserie 

Bildserien (bilaga 16) som är hämtad från Eckerbom och Söderberg (1990) består av fem 

bildrutor som visar hur en pojke försöker fånga några möss genom att använda en råttfälla och 

lite ost. Medan han sätter ut råttfällan på golvet kommer mössen och äter upp osten som ligger 

på bordet istället, något som pojken tydligen inte uppskattar. 

 Att be informanterna berätta en historia med en bildserie som underlag ger en mer 

representativ bild av deras språkliga färdigheter och producerar fler nominalfraser då det är mer 

krävande än om man skulle be informanterna enbart beskriva bilden. 

4.4 Uppläggning och genomförande 

Eftersom det är språkutvecklingen som skall studeras är det mest lämpligt att studera någon form 

av språklig produktion. Både muntliga och skriftliga former av produktion kan ge en bild av den 

språkliga nivån hos talaren. Det är dock vissa skillnader mellan muntligt och skriftlig produktion. 

Vid skrift har talaren tid att resonera och revidera sin produktion. Det är även andra kognitiva 

funktioner som används vid skriftlig framställning. Denna studie tittar på både skriftliga texter 

och muntliga transkriberade tal för att kunna undersöka båda aspekterna av språkproduktionen 

samt visa om det finns påtagbara skillnader mellan dessa två olika produktionssätt. Det man i 

stället måste förhålla sig till och som kan påverka resultaten är i vilken kontext dessa språkliga 

produktioner sker i. Kontexten och vilka det är som informanterna har som mottagare är faktorer 

som starkt påverkar deras produktion. Talar vi om något som vi är bekanta med eller relativt 

obekanta med? Talar vi med vänner eller är det ett formellt samtal? För en mer grundlig och 
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rättvis analys av andraspråkselevers språkutveckling skulle man behöva samla in språkligt material 

från flera olika tal – och skrivsituationer där informanterna använder sig av flera olika genrer. 

Men en sådan studie kan inte genomföras för tillfället på grund av tidskonsumtionen det skulle 

kräva. Informanterna för denna studie får i en formell miljö enskilt berätta samt skriva en 

berättelse under loppet av en halvtimme. En formell miljö är enklare att skapa än en informell 

och trettio minuter per person vid varje enskilt testtillfälle är gott om tid för att de ska hinna 

berätta samt skriva sina historier. Informanterna är även sedan tidigare bekanta med 

klassrumssituationen. Det bör poängteras att Pienemann påstår att inlärares stadier av utveckling 

är stabila oavsett kommunikativ uppgift eller situation 

Berättelser tillhör en genre som de flesta människor kommer i kontakt med relativt tidigt 

under sina levnadsår. Denna narrativa genre med sagor, myter, sägner och historier är även en 

genre vars grunder de flesta elever klarar av och är redan bekanta med. En röd tråd, kronologisk, 

en huvudperson, en konflikt som måste upplösas är koncept som de flesta redan är bekanta med 

både explicit och implicit. Genom att använda en genre som informanterna redan är bekväma 

med, men som samtidigt är öppen och tillåter kreativt tänkande, antas det att informanternas 

språkliga produktion kommer att vara naturlig och ge en rättvis bild av deras språkliga kvalitéer. 

De flesta av informanterna befinner sig i ett initialt skede av sin språkinlärning. Det är vuxna 

inlärare som av diverse anledningar har bosatt sig i Sverige under de senaste åren. Det finns två 

anledningar till valet av vuxna inlärare. Det första är av praktiska skäl. Det fanns helt enkelt bara 

tillgång till vuxna inlärare. Det andra skälet är kopplat till Pienemanns processbarhetsteori. Denna 

teori uttalar sig främst om muntlig produktion men även främst inriktat på vuxna. Barn antas ha 

en intuitiv medfödd förmåga att tillägna sig språk medan vuxna antas använda sig av kognitiva 

metoder. Eftersom processbarhetsteorin riktar sig till vuxna inlärare med kognitiva förmågor 

passar det sig lämpligt att även informanterna för denna studie är vuxna inlärare. 

Valet att endast studera fyra informanter under loppet av tre till fyra veckor sker på grund av 

tidsaspekterna. Mest gynnsamt hade varit att följa informanterna under loppet av minst ett år för 

att verkligen kunna se och ge en klarare bild av deras språkliga utveckling. Det går inte att säga att 

det kommer ske en språklig förändring under loppet av tre veckor eftersom språk utvecklas i 

individuell takt. Däremot kan man påstå att eleverna inte kommer att påverkas av det första 

testtillfället när de testas återigen tre veckor senare. Även om det inte har skett en språklig 

utveckling kan man uttala sig om informanternas språkliga nivå och om det är i enlighet med 

Pienemanns processbarhetsteori. 

Informanterna fick individuellt berätta och skriva sina berättelser i en formell miljö med 

enbart en experimentsledare närvarande i rummet. Informanterna fick se på en bildserie (bilaga 

16) som de skulle använda som underlag för sina berättelser. Instruktionerna var att de fick hitta 

på helt fritt utan några restriktioner, men kravet var att de skulle använda sig av alla de fem 

bildrutor som fanns med i bildserien. Informanterna fick titta på bildserien i några minuter innan 
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de påbörjade sina muntliga berättelser. De bör nämnas att informanterna hade bildserien framför 

sig under hela testtillfället.  

Informanterna fick sedan skriva en historia utifrån bildserien utan experimentsledaren 

närvarande, detta gjordes för att försöka eliminera känslan av att någon beaktar en när man 

skriver. Ingen informant gick över maxtiden som låg på trettio minuter och samtliga informanters 

muntliga berättelser var mellan 2-4 minuter långa. Denna procedur upprepades vid testtillfälle två. 

Vid slutet av testtillfälle ett kontrollerades informationen i enkäterna för att kunna eliminera 

eventuella missförstånd. 

4.5 Materialbearbetning 

4.5.1 Performansanalys - en form av textanalys 

Med hjälp av en kvalitativ textanalys kan man få fram det väsentliga innehållet genom en 

noggrann läsning av textens delar och som helhet (Esaiasson et al. 2010, s. 237) Enligt Esaiasson 

et al. (2010, s. 237) är ett viktigt skäl till valet av en kvalitativ textanalytisk metod att helheten i 

texten är det centrala som forskaren är ute efter och antas vara något annat än summan av 

delarna samt att det eftersökta innehållet i texten ligger dolt under ytan och kan endast 

uppmärksammas via en intensiv läsning. Vidare förklarar Esaiasson et al. (2010, s. 238f) att man 

kan urskilja två huvudtyper av textanalytiska frågeställningar varav ena är att systematisera 

innehållet. När man systematiserar innehållet kan man bland annat klargöra tankestrukturer men 

man kan även logiskt ordna innehållet i texterna. Med hjälp av detta kan man formalisera innehållet 

i lätt överblickbara kategorier. Förutom att dela in texten i kategorier finns det ett tredje alternativ 

enligt Esaiasson et al. (2010, s. 238f) då man systematiserar texten för att kunna klassificera 

innehållet. 

För att kunna se på användningen av bestämdhet inom nominalfrasen krävs det att man 

noggrant läser igenom texten. Det går inte att avgöra om det är en korrekt användning av 

bestämdhet genom att enbart titta på substantiven som en självständig enhet. Det måste 

analyseras i samband med frasen som den tillhör, men frasen måste även tolkas i samband med 

satsen. Satsen måste i sin tur tas i relation till föregående satser för att kunna avgöra om det är ny 

information som presenteras eller inte. Denna anledning bidrar till att en kvalitativ textanalys 

lämpar sig som metod i denna studie för att kunna analysera och tolka användandet av 

bestämdhet inom nominalfrasen för varje enskild text.  

Performansanalysen är en metod specifikt framtagen för att kunna undersöka inlärares 

språkanvändning. Med hjälp av redan befintliga mallar kan man enkelt systematisera och 

analysera texter på ett överskådligt sätt. 

Men förutom en kvalitativ utvärdering kan man med hjälp av en textanalys utföra kvantitativa 

innehållsanalyser. Esaiasson et al. (2010, s. 223) förklarar att en kvantitativ innehållsanalys lämpar 

sig när man vill ha svar på frågor om förekomsten av vissa typer av innehållsliga kategorier i ett 

material. Enligt Esaiasson et al. (2010, s.224) är möjligheterna för mekaniskt räknande en av de 
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stora fördelarna med den kvantitativa innehållsanalysen. Esaiasson et al. skriver även att man kan 

se ”hur innehållet förehåller sig till någon typ av uppställda normer, det vill säga till hur innehållet 

bör se ut enligt någon form av auktorativ uppfattning” (Esaiasson et al. 2010, s. 225). 

Som det redan har nämnts i kapitel 3 finns det tidigare forskning kring andraspråksutveckling. 

Det finns även nationella studier där man har undersökt inlärares nominalfraser (Axelsson 1994; 

Philipsson 2007). Genom att kvantifiera innehållet kan man tydliggöra resultatet och jämföra det 

med tidigare forskning. Axelsson (1994) har i sin avhandling funnit att vissa kategorier av 

bestämdhet tillämpas tidigare än andra. Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys kan denna 

studies resultat jämföras med bland annat Axelssons resultat för att kunna se om informanterna 

följer normen och i fall det är i enlighet med Pienemanns processbarhetsteori. Förutom att 

förenkla jämförelsen med tidigare forskning blir resultatet transparent och lättöverskådligt för 

läsaren. 

I bakgrund till detta kommer denna studie att med hjälp av performansanalysen utföra en 

kvalitativ textanalys för att kunna systematisera och kategorisera innehållet samt utföra en 

kvantitativ innehållsanalys för att kunna jämföra informanternas resultat med varandra, med 

tidigare forskning samt presentera resultatet så överskådligt som möjligt. 

De muntliga berättelserna transkriberades vid ett senare tillfälle separerad från testtillfällena 

och tillsammans med de skriftliga texterna utfördes en performansanalys över nominalfraserna. 

Utifrån performansanalysen särskildes de bestämda nominalfraserna och utefter formen av 

bestämdhet kategoriserades de i enlighet med de tidigare nämnda kategorierna i kapitel 2.2. 

Utifrån bildserien i bilaga 2 kan man urskilja ett flertal möss. Det finns dock berättelser där 

informanterna enbart använder sig av singular formen. I de flesta fall har detta ingen inverkan i 

kategoriseringen då det är samma form av bestämdhet dock felaktig form av numerus. Men i 

vissa fall kan numerus användningen påverka formen av bestämdhet. I de fall då informanten har 

använt sig av singular formen genomgående i hela berättelsen, kommer det inte att registreras 

som en avvikelse eftersom berättelsen ses som en självständig individuell skapelse där bildserien 

enbart har fungerat som ett underlag.  Däremot förekommer det fall då informanten använder sig 

av fel genus, kongruensböjer felaktigt, använder fel deklination eller helt enkelt skriver ordet 

felaktigt. Dessa kommer att markeras som korrekta former men hamnar under kategorin för 

skrivfel. Det finns flera fall där informanterna inte kan böja ordet mus till möss utan använder sig 

av bland annat moserna, mössna, moser, mouser. Även om detta är inkorrekt skrivet är det rätt tänkt 

när det kommer till formen för bestämdhet. Dessa och övriga fall hamnar under kategorin Korrekt 

form men felskrivet. 

4.6 Reliabilitet 

Det finns en del faktorer som kan ha påverkat denna studies reliabilitet. När det kommer till 

enkät undersökningen har informanternas svar kollats upp vid två separata tillfällen för att se till 

att de har förstått frågorna samt svarat korrekt utan missförstånd. Däremot har inte alla deras 
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svar kontrollerats för att se om de verkligen stämmer. Antal år av formella studier i hemlandet 

samt antal år bosatt i Sverige är inte något som har undersökts för bekräftning. Däremot har antal 

månader av formell undervisning i Sverige bekräftats. 

Det finns även faktorer som kan ha påverkat transkriberingen samt analysen av 

informanternas berättelser. När det handlar om den muntliga transkriberingen har detta skett 

med hjälp av ett vanligt standard mediaprogram för uppspelning av ljud och inte något 

specialiserat för transkribering. Detta kan bidra till misstolkningar samt hörfel vid själva 

transkriberingen. Speciellt då transkriberingen har gjorts av samma experimentsledare. Däremot 

har experimentsledaren lyssnat igenom de muntliga berättelserna vid ett flertal tillfällen och fått 

samma resultat. Detsamma gäller även vid analysen av texterna. Det går inte att nämna någon 

interkodarreliabilitet eftersom samma experimentsledare har utfört samtliga analyser. Men precis 

som vid transkriberingen finns det en intrakodarreliabilitet eftersom experimentsledaren har utfört 

ett flertal analyser på samma text vid skilda tillfällen och fått i princip samma resultat förutom 

några enstaka felaktigheter som har korrigerats. 

4.7 Generaliserbarhet 

Individuella skillnader som till exempel modersmål kan ha en påverkan på 

andraspråksinlärningen. Men som tidigare forskning har visat sker språktillägnandet enligt vissa 

mönster oavsett modersmål. Informanterna för denna studie är relativt representativa för den 

grupp högutbildade andraspråkselever som kan hittas på diverse Komvux skolor. Eftersom 

samtliga informanter har olika modersmål kan det inte heller påstås att det är ett specifikt 

modersmål som har bidragit till resultatet ifall det skulle finnas återkommande mönster. Även om 

den specifika Komvux skolan som dessa informanter hämtades i från valdes av praktiska skäl, är 

den väl representativ för en kommun med socioekonomiska problem när det handlar om 

integrationsfrågor, oftast är det dessa kommuner nyanlända flyktingar kommer till. Kommunen, 

skolan och informanterna representerar existerande populationer, men att påstå att resultatet 

skulle kunna appliceras på samtliga andraspråkselever är att ta i, men skulle väl kunna tillämpas på 

andraspråkselever som har flera år av formell undervisning från hemlandet. En faktor som starkt 

kan påverka hur man tillämpar den formella undervisningen som man får i Sverige. Men på grund 

av det relativt låga antalet informanter medför detta svårigheter vid generalisering. 

 

4.8 Validitet 

När det kommer till frågan om validitet och har det som skulle mätas verkligen mätts kan det 

påstås att studien har en relativt god validitet. Att analysera inlärares skriftliga och muntliga 

språkproduktioner för att kunna avgöra deras språkliga nivå är en metod som har applicerats 

länge och effektivt. Både inom forskningen samt inom skolvärlden. Att be informanten skapa en 

berättelse istället för att enbart beskriva en bild är ett effektivt sätt att tydliggöra deras språkliga 
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kompetens. Även performansanalysen är en metod som används flitigt av både forskare och 

andraspråkslärare och som har fått väldigt god kritik, för att på ett enkelt och effektivt sätt 

tydliggöra den språkliga analysen. Det som däremot kan påverka validitet hör ihop med graden av 

intrakodarreliabilitet. Eftersom erfarenhet och grammatisk kunskap är starkt kopplat till graden 

av säkerhet kring performansanalysen kan olika bedömare komma fram till olika resultat. I 

bakgrund till detta kan man då påstå att det finns en god validitet eftersom metoden är ett 

vedertaget analysredskap för andraspråksbedömning men att analysen kan påverkas av 

bedömaren och innehålla felaktigheter. 

4.9 Etiska aspekter 

Innan undersökningen utfördes skickades ett mail till rektorn på Komvux där denna studie 

utfördes. I mailet framgick studiens syfte och metod kortfattat och tillåtelse bads för utförandet. 

Vid en personlig träff med rektorn förklarades studien mer ingående samt de forskningsetiska 

principerna, att eleverna inte kommer skadas fysiskt eller psykiskt, att de är anonyma samt att de 

när som helst kan hoppa av studien om de väljer att göra det. Efter detta möte gavs tillåtelse att 

bedriva studien i form av ett skriftligt kontrakt.  

Studiens syfte och metod förklarades vid ett flertal tillfällen för eleverna. Det gavs även 

möjlighet att ställa frågor i fall något verkade oklart. Förutom tacksamhet utlovades om de 

begärde även en grundlig språklig analys för de informanter som randomiserades fram till studien. 

De forskningsetiska principerna förklarades genomgående så att alla verkligen förstod att de var 

helt anonyma och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Det förklarades även att det 

inte var deras specifika texter som var av intresse för studien utan att de endast fungerade som ett 

underlag för att kunna beskriva, tolka och jämföra användandet av bestämdhet inom 

nominalfrasen. 

Det fanns inte några skäl till oro för fysiska eller psykiska skador. Informanterna skulle berätta 

och skriva narrativa berättelser utifrån en enkel och relativ rolig bildserie. Men vid varje 

testtillfälle tillfrågades informanterna i fall de kände någon form av obehag vilket de inte gjorde. 

De påmindes även vid varje tillfälle att de var helt anonyma i slutproduktionen samt att de kunde 

avbryta sin delaktighet i studien i fall de skulle vilja det. 
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5. Resultat 

Resultatet kommer först presentera det muntliga resultatet och därefter det skriftliga. I slutet på 

resultatdelen kommer även en jämförelse mellan det muntliga och skriftliga att göras.  

Informanterna kommer att betecknas I1, I2, I3 samt I4. De muntliga berättelserna kommer att 

betecknas M1 för det första testtillfället och M2 för det andra testtillfället. De skriftliga 

berättelserna får beteckningarna S1 samt S2 enligt samma princip som vid det muntliga. T.ex. om 

det rör sig om informant nummer tre och dennes skriftliga berättelse från testtillfälle två kommer 

det då att betecknas som I3S2. 

Informanternas resultat kommer att redogöras i antal nominalfraser, antal bestämda 

nominalfraser, antal korrekta bestämda nominalfraser, antal korrekta men felskrivna bestämda 

nominalfraser samt antal inkorrekta bestämda nominalfraser. En utförligare redovisning av 

antalet ord dessa fraser innehåller för varje enskild informant kommer inte att redogöras. Läsaren 

ska dock vara medveten om att en bestämning kan innehålla flera ord. En redovisning över 

antalet ord skulle mer effektivt tydliggöra förhållandet mellan de bestämda nominalfraserna och 

texten som helhet. Däremot skulle det ta mycket mer plats i arbetet och fylla ut texten med fler 

tabeller. Skillnaderna i antalet ord i bestämningarna mellan informanterna är dock inte vidare stor. 

Den som ändå är intresserad av antalet ord bestämningarna innehåller refereras till bilaga 1-16. 

I de fall då informanten har använt sig av rätt form, men har antingen använt fel form av 

genus, numerus, felaktig kongruensböjning eller en felstavning kommer dessa att betecknas som 

korrekt form men felskrivet. 

I bilaga 1-16 återges performansanalyser av de bestämda nominalfraserna för varje enskild 

text. I dessa tabeller betecknar * en felaktig användning av bestämdhet. ** betecknar en korrekt 

form av bestämdhet men felskrivet. Inom parantes kommer den korrekt skrivna formen så som 

det bör skrivas att illustreras. Det bör även nämnas att vid transkriberingen av de muntliga 

berättelserna har inte ljud som till exempel mmm, eeh, hmm klassificerats som ord vid analysen.  

Resultatet från informanternas berättelser från testtillfälle ett och testtillfälle två kommer att 

först presenteras individuellt där det görs en redogörelse över varje informant individuellt för att 

sedan sammanställas i en övergripande tabell. Exempel på nominalfraser som användes av 

informanterna men som inte är bestämda nominalfraser är till exempel Den, jag, sig, och han. De 

bestämda nominalfraserna är inkluderade i uppräkningen av det totala antalet nominalfraser. 

Efter att samtliga nominalfraser har presenterats kommer det även redogöras hur många korrekta 

former av bestämda nominalfraser som texterna består av, hur många korrekta former men 

felskrivna bestämda nominalfraser samt hur många inkorrekta bestämda nominalfrasen texterna 

innehåller. 
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5.1. Muntligt 

Resultatet för den muntliga delen av undersökningen kommer först att åskådliggöra samtliga 

informanter och antalet NP samt de olika typerna av bestämda NP. Detta ger läsaren en klar 

överblick över omfånget kring informanternas berättelser. Därefter kommer informanternas 

individuella resultat att presenteras. Detta görs enskilt för testtillfälle ett och sedan testtillfälle två. 

Samma mönster kommer att användas vid presentation av den skriftliga delen av 

undersökningen. 

5.1.1 Testtillfälle ett 

 

 

Diagram 5.1 Överblick för samtliga informanter vid det första muntliga testtillfället. Samtliga NP 

samt samtliga bestämda NP. 

 

Som det framkommer av diagram 5.1 har informant 4 betydligt färre korrekta bestämda NP samt 

färre NP än resterande informanter. Informant 1 till 3 ligger vid liknande nivåer när det både 

kommer till det totala antalet NP samt antalet korrekta bestämda NP. Däremot har informant 2 

betydligt fler inkorrekta former än dem andra informanterna. 

De kommande tabellerna redovisar antalet bestämda nominalfraser/totala antalet 

nominalfraser. Även dessa sorteras enligt deras användning. Korrekt form av bestämdhet, korrekt 

form av bestämdhet men felskrivet samt inkorrekt form av bestämdhet. Samma princip gäller för 

samtliga informanter och även vid redovisningen av det skriftliga tillfället. 
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5.1.1.1 Informant 1 (I1M1) 

Tabell 5.1 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i procent. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

I tabell 5.1 framgår det tydligt att förutom MoNDefD-formen så används även NDefD och 

MoNI-formen i en hög utsträckning samt på ett korrekt sätt, i relation till samtliga nominalfraser i 

den muntliga texten. Det framgår även att dessa tre former samt DefMoNDefD-formen aldrig 

används på ett inkorrekt sätt. Däremot används MoND, Bare Nouns och IndMoNI-formerna 

enbart på ett inkorrekt sätt. 

 

5.1.1.2 Informant 2 (I2M1) 

Tabell 5.2 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i procent. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Tabell 5.2 visar att över en fjärdedel av de bestämda NP är av formen NDefD och det i korrekt 

form. Det framgår även tydligt att kategorierna Bare Nouns och IndNI är något som informant 

två har svårigheter med. Kategorin DefMoNDefD och IndMoNI är former som informanten 

inte ens använder sig av medan MoND och MoNDefD-formerna används men med en inkorrekt 

form av bestämdhet. 

 

5.1.1.3 Informant 3 (I3M1) 

Tabell 5.3 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i procent. 

 

I1S1

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 9.52% 11.90% 4.76% 9.52%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 2.38% 2.38%

Inkorrekt form av bestämdhet 2.38% 2.38% 2.38%

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 25.53% 5.89% 2.94% 5.89%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 2.94%

Inkorrekt form av bestämdhet 5.89% 2.94% 14.71% 2.94% 2.94%

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 2.70% 16.22% 2.70% 8.11% 5.41% 2.70%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 13.51% 5.41%

Inkorrekt form av bestämdhet 5.41%
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Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Av tabell 5.3 framgår det tydligt då man jämför användningen av bestämdhet i relation till antalet 

nominalfraser att kategorin Bare Nouns är något som informant 3 har vissa svårigheter med. De 

flesta av fraserna i denna form är korrekta men felskrivningar och inkorrekta former finns 

representerade. Kategorin NDefD används flest gånger med en hög grad av korrekthet men ett 

flertal felskrivningar existerar. Därefter används IndNI-formen av bestämdhet med näst högsta 

korrekthet. 

 

5.1.1.4 Informant 4 (I4M1) 

Tabell 5. 4 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Då man ser på relation till totala antalet nominalfraser från tabell 5.4 ser man vissa tendenser. 

Nämligen en hög grad av användning av IndNI-formen. Därefter NDefD och MoND-formerna 

av bestämdhet. Det finns dock felskrivningar representerade hos de sistnämnda kategorierna. 

Avsaknaden av kategorierna DefMoNDefD och IndMoNI är även påtaglig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 7.69% 7.69% 3.85% 11.54%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 3.85% 3.85%

Inkorrekt form av bestämdhet 3.85% 3.85% 7.69% 3.85%
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5.1.2 Testtillfälle två 

 

 

 

Diagram 5.2 Överblick för samtliga informanter vid det andra muntliga testtillfället. Samtliga NP 

samt samtliga bestämda NP. 

 

Det som är mest i iögonfallande med diagram 2 är den stora skillnaden i antalet korrekta 

bestämda NP samt antalet totala NP mellan informant 3 och de övriga. Samtliga informanter har 

liknande antal korrekt form men felskriven bestämd NP och inkorrekt form av bestämd NP. 

Men det totala antalet NP skiljer sig mellan alla informanter och störst skillnad är det hos 

informant 3. 

 

5.1.2.1 Informant 1 (I1M2) 

Tabell 5.5 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i procent. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Av tabell 5.5 framgår det att NDefD-formen används flest gånger med ett flertal felskrivningar. 

Därefter MoNDefD-formen men med vissa svårigheter. DefMoNDefD, MoND och Names-

formen finns inte representerade medan Bare Nouns och MoNI-formerna är helt inkorrekta. 
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Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 15.55% 6.67% 4.44%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 8.89% 6.67%

Inkorrekt form av bestämdhet 4.44% 4.44% 2.22% 2.22%
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5.1.2.2 Informant 2 (I2M2) 

Tabell 5.6 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i procent. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Av tabell 5.6 ses svårigheterna med Bare Nouns-formen hos informant 2 då man jämför 

användningen av bestämda nominalfraser med det totala antalet NP. NDefD och MoND-

formerna används flest gånger medan IndMoNI-formen hamnar i samma frekvens som IndNI-

formen av bestämdhet. 

 

5.1.2.3 Informant 3 (I3M2) 

Tabell 5.7 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i procent. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Av tabell 5.7 framgår det tydligt informantens säkerhet kring NDefD och IndNI-formerna. Bare 

Nouns kategorin används på ett korrekt sätt ett flertal gånger men vissa inkorrekta fall existerar. 

Även svårigheter med MoNDefD-formen uppvisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 7.69% 7.69% 7.69% 3.85% 3.85%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 19.23%

Inkorrekt form av bestämdhet 3.85% 11.54% 3.85%

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 1.72% 15.52% 1.72% 1.72% 10.34% 1.72% 8.62%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 3.45% 1.72%

Inkorrekt form av bestämdhet 3.45% 3.45%
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5.1.3 Sammanställning av det muntliga resultatet 

 

 

Diagram 5.3 Överblick för samtliga informanter för bägge muntliga testtillfällen. Samtliga NP 

samt samtliga bestämda NP. 

 

En hel del data kan urskiljas från diagram 5.3. Det som märks mest är ökningen av antalet korrekt 

bestämda NP och totala antalet NP för informant 3 vid det andra muntliga testtillfället. 

Informant 1 och 2 har mindre antal korrekt bestämda NP vid det andra tillfället men de har även 

fler korrekt form men felskriven NP likaså. Antalet inkorrekt form av bestämd NP har halverats 

för informant 2 vid det andra testtillfället. 

 

 

Tabell 5.8 Bestämda formen av NP/Totala antalet bestämda NP 

 

 

Tabell 5.8 visar tydligare hur informant 3 har fler korrekta former av bestämdhet vid det andra 

testtillfället, men även lite fler inkorrekta former. Informant 2 har mindre korrekta former men 

däremot har de inkorrekta formerna minskats medan de korrekta men felskrivna formerna har 

ökat markant. Informant 1 har betydligt mindre antal korrekta former vid det senare testtillfället. 

Informanten har även fler inkorrekta former av bestämda NP. 
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Korrekt form av bestämdhet 75% 48% 54,20% 44,40% 60,90% 77,40%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 10% 28% 4,20% 27,80% 30,40% 9,70%

Inkorrekt form av bestämdhet 15% 24% 41,70% 27,80% 8,70% 12,90%
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5.2 Skriftlig 

Presentation av resultatet för den skriftliga delen följer samma princip och mönster som vid 

presentation av det muntliga. 

 

5.2.1 Testtillfälle ett 

 

 

Diagram 5.4 Överblick för samtliga informanter vid det första skriftliga testtillfället. Samtliga NP 

samt samtliga bestämda NP. 

 

Diagram 5.4 visar tydligt hur informant 3 är betydligt säkrare i sin användning av bestämda NP 

än resterande informanter i skriftlig produktion. Informant två har flest antal inkorrekt form av 

bestämd NP men informanten använder sig av betydligt fler NP än informant 1 och 4 samt har 

fler korrekta former av bestämdhet. Diagrammet visar även att informant 4 verkar ha störst 

svårigheter med bestämda NP i jämförelse med dem andra informanterna. 

 

5.2.1.1 Informant 1 (I1S1) 

Tabell 5.9 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i procent. 
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Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 20.83% 4.17% 4.17% 4.17%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 16.67% 4.17%

Inkorrekt form av bestämdhet 8.33% 4.17%
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Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Av tabell 5.9 framgår det att kategorin MoNDefD är något som informant 1 har störst 

svårigheter med. Kategorin IndMoNI ligger på en nära nivå om man inkluderar felskrivningarna. 

Formen NDefD är tydligast den form av bestämdhet som informant 1 använder flest och med 

störst säkerhet vid den skriftliga produktionen. 

 

5.2.1.2 Informant 2 (I2S1) 

Tabell 5.10 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i procent. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Då man gör en jämförelse med antalet NP framgår det i tabell 5.10 att informant 2 börjar få 

svårigheter med NDefD-formen. Däremot används MoND på ett korrekt sätt till skillnad från 

den muntliga produktionen. Kategorierna MoNDefD och Bare Nouns är de kategorier utöver 

NDefD-formen som informant 2 har svårigheter med vid det skriftliga tillfället med fler 

inkorrekta former än korrekta. 

 

5.2.1.3 Informant 3 (I3S1) 

Tabell 5.11 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i procent. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Av tabell 5.11 ser man att kategorin Names används med korrekthet. NDefD-formen används 

med största graden av säkerhet tätt följt av IndNI-formen. Det framgår även mer tydligt att 

informant 3 har vissa svårigheter med kategorin Bare Nouns. Kategorierna DefMoNDefD och 

MoND används inte överhuvudtaget. 

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 19.44% 5.56% 2.78% 2.78% 2.78%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 2.78%

Inkorrekt form av bestämdhet 8.33% 5.56% 5.56%

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 10.81% 13.51% 2.70% 2.70% 5.41% 8.11%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 2.70% 5.41% 2.70%

Inkorrekt form av bestämdhet 8.11%
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5.2.1.4 Informant 4 (I4S1) 

Tabell 5.12 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Vid jämförelse med totala antalet nominalfraser framgår det av tabell 5.12 att informant 4 verkar 

ha störst svårigheter med kategorin Bare Nouns, därefter kategorierna MoNDefD och MoNI. 

Kategorierna NDefD används flest gånger men felskrivningar finns representerade. Informanten 

försöker även använda sig av DefMoNDefD-formen. 

 

 

5.2.2 Testtillfälle två 

 

 

Diagram 5.5 Överblick för samtliga informanter vid det andra muntliga testtillfället. Samtliga NP 

samt samtliga bestämda NP. 

Diagram 5.5 visar tydligt hur pass säkrare informant 3 är i användningen av bestämda NP än 

övriga informanter. Informant 2 har fler korrekta bestämda NP än informant 1 men även fler 

inkorrekta former. Däremot visar diagrammet att informant 2 har betydligt fler NP i sin 

berättelse än vad informant 1 har.  

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 11.54% 3.85% 3.85% 3.85%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 7.70% 3.85% 3.85%

Inkorrekt form av bestämdhet 3.85% 11.54% 3.85%
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5.2.2.1 Informant 1 (I1S2) 

Tabell 5.13 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i procent. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Vid en jämförelse med det totala antalet NP i tabell 5.13 framgår förekomsten av korrekta 

MoND-former. NDefD-formen används flest gånger men med ett relativt högt antal 

felskrivningar. IndMoNI-formen används med vissa svårigheter på ett korrekt sätt medan 

MoNDefD, DefMoNDefD, Bare Nouns och Names kategorierna saknas helt. 

 

5.2.2.2 Informant 2 (I2S2) 

Tabell 5.14 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i procent. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Användningen av NDefD formen framgår tydligt i tabell 5.14. Svårigheterna med MoNDefD, 

Bare Nouns och MoNI-formerna är också påtagliga. IndNI och IndMoNI-formerna används ett 

fåtal gånger men på ett helt korrekt sätt. DefMoNDefD-formen saknas helt och likaså Names 

kategorin. 

 

5.2.2.3 Informant 3 (I3S2) 

Tabell 5.15 Antalet bestämda nominalfraser/totala antalet nominalfraser presenterat i procent. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Tabell 5.15 visar på ett tydligt sätt korrektheten kring NDefD, IndNI och Bare Nouns 

användningen. Dock finns det vissa inkorrekta fall av NDefD och Bare Nouns-formerna. IndNI 

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 19.23% 7.07% 3.85% 3.85%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 15.38% 3.85% 3.85%

Inkorrekt form av bestämdhet 3.85%

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 17.50% 2.50% 5.00% 5.00% 2.50% 2.50%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 12.50% 2.50% 2.50%

Inkorrekt form av bestämdhet 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Korrekt form av bestämdhet 21.05% 13.16% 13.16%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 2.63% 2.63% 2.63%

Inkorrekt form av bestämdhet 2.63% 2.63%
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och IndMoNI-formerna används med vissa felaktigheter medan ett flertal kategorier inte används 

alls av informant 3. 

 

 

5.2.3 Sammanställning av skriftligt resultat 

 

 

Diagram 5.6 Överblick för samtliga informanter för bägge muntliga testtillfällen. Samtliga NP 

samt samtliga bestämda NP. 

 

Diagram 5.6 visar en förbättring hos samtliga informanter, med undantag för informant 4, både 

vid antalet korrekta bestämda NP samt totala antalet NP. Informant 2 använder sig av fler NP 

vid det andra testtillfället men informant 3 är den som använder de bestämda formerna med 

störst säkerhet. Informant 1 har betydligt lägra antal NP och korrekta bestämda NP vid 

jämförelse med informant 2 och 3. 

 

 

Tabell 5.16 Bestämda formen av NP/Totala antalet bestämda NP 

 

 

Tabell 5.16 visar mer tydligt förbättringen hos informant 3 vid det andra testtillfället samt 

säkerheten kring bestämda NP vid jämförelse med de andra informanterna. Då man gör en 
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Korrekt bestämd NP M1
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Korrekt form men felskriven
bestämd NP M1

Korrekt form men felskriven
bestämd NP M2

Inkorrekt form av bestämd NP
M1

Inkorrekt form av bestämd NP
M2

Totala antalet NP M1

Totala antalet NP M2

I1S1 I1S2 I2S1 I2S2 I3S1 I3S2

Korrekt form av bestämdhet 50,00% 56,25% 60,00% 56,00% 69,57% 78,26%

Korrekt form av bestämdhet men felskrivet 31,25% 37,50% 5,00% 28,00% 17,39% 13,04%

Inkorrekt form av bestämdhet 18,75% 6,25% 35,00% 16,00% 13,04% 8,70%
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jämförelse med det totala antalet bestämda NP ser man att även informant 2 visar en förbättring 

vid det andra testtillfället då de inkorrekta formerna är betydligt färre än vid det första. Även 

informant 1 visar denna förbättring. 

 

5.3 Jämförelse mellan muntligt och skriftligt. 

För att underlätta läsningen samt kunna visa i fall det har skett en utveckling hos informanterna 

kommer de olika testtillfällena att jämföras, de muntliga samt det skriftliga. De är enbart de 

bestämda nominalfraserna i relation till det totala antalet nominalfraser som kommer att 

åskådliggöras. Informant fyra kommer inte att representeras då det saknas data från testtillfälle 

två. 

5.3.1 Informant 1 

I tabellerna 5.17 – 5.21 kommer frekvensen av de olika kategorierna av bestämdhet att 

åskådliggöras. De två olika användningarna, korrekt form och korrekt form men felskrivet 

kommer att slås ihop och tillsammans representera användningen av korrekt form.  Det som 

representeras i tabellerna nedanför är det ihopslagna antalet/den totala förekomsten av bestämda 

nominalfraser för den specifika kategorin. Resultaten kommer även att presenteras i form av 

procent. 

 

Tabell 5.17 Antalet korrekt form/antalet total förekomst för de specifika kategorierna av bestämdhet. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Av tabell 5.17 framgår det att informant 1 använder NDefD-formen på ett korrekt sätt i hög grad 

vid de båda testtillfällena oavsett muntlig eller språklig produktion. MoND-formen används 

enbart vid muntligt tillfälle ett samt skriftligt tillfälle två. MoNI-formen används på ett korrekt 

sätt vid de båda skriftliga tillfällena men på ett inkorrekt sätt vid det muntliga tillfället två. Den 

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Muntligt tillfälle 1 5⁄5 0⁄1 5⁄5 3⁄3 0⁄1 4⁄4 0⁄1

% 100. 0. 100. 100. 0. 100. 0.

Muntligt tillfälle 2 11⁄13 3⁄5 0⁄1 0⁄1 2⁄2 3⁄3

% 84.6 60. 0. 0. 100. 100.

Totalt muntligt 16⁄18 0⁄1 8⁄10 3⁄3 0⁄2 4⁄5 2⁄2 3⁄4

% 88.9 0. 80. 100. 0. 80. 100. 75.

Skriftligt tillfälle 1 9⁄9 1⁄3 1⁄1 1⁄1 1⁄2

% 100. 33.3 100. 100. 50.

Skriftligt tillfälle 2 9⁄9 2⁄3 1⁄1 1⁄1 2⁄2

% 100. 66.7 100. 100. 100.

Totalt skriftligt 18⁄18 2⁄3 1⁄3 2⁄2 2⁄2 3⁄4

% 100. 66.7 33.3 100. 100. 75.
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kategori som man kan se en förbättring vid testtillfälle två är kategorin IndMoNI som visar på en 

förbättring vid både den muntliga och språkliga produktionen.  

5.3.2 Informant 2 

Tabell 5.18 Antalet korrekt form/antalet total förekomst för de specifika kategorierna av bestämdhet. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Tabell 5.18 visar att informant 2 använder NDefD-formen på ett korrekt sätt vid alla tillfällen. 

Man kan även se en viss förbättring av Bare Nouns kategorin vid det andra testtillfället för både 

den muntliga och språkliga produktionen. Svårigheterna med MoNDefD kategorin kvarstår 

medan MoND-formen används på ett helt korrekt sätt förutom vid muntligt tillfälle ett. 

Informanten visar även en lika stark grad av korrekthet vid användandet av IndNI-formen. 

5.3.3. Informant 3 

Tabell 5.19 Antalet korrekt form/antalet total förekomst för de specifika kategorierna av bestämdhet. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Muntligt tillfälle 1 8⁄8 0⁄2 0⁄1 2⁄7 1⁄2 3⁄4

% 100. 0. 0. 28.6 50. 75.

Muntligt tillfälle 2 12⁄13 2⁄2 1⁄2 2⁄3 2⁄3 1⁄1 1⁄1

& 92.3 100. 50. 66.7 66.7 100. 100.

Totalt muntligt 20⁄21 2⁄4 1⁄3 4⁄10 3⁄5 4⁄5 1⁄1

% 95.2 50. 33.3 40. 60. 80. 100.

Skriftligt tillfälle 1 8⁄11 2⁄2 1⁄3 1⁄3 1⁄1

% 72.7 100. 33.3 33.3 100.

Skriftligt tillfälle 2 12⁄13 2⁄2 1⁄2 2⁄3 2⁄3 1⁄1 1⁄1

% 92.3 100. 50. 66.7 66.7 100. 100.

Totalt skriftligt 20⁄24 4⁄4 2⁄5 3⁄6 2⁄3 2⁄2 1⁄1

% 83.3 100. 40. 50. 66.7 100. 100.

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Muntligt tillfälle 1 1⁄1 11⁄11 1⁄1 5⁄7 2⁄2 1⁄1

% 100. 100. 100. 74.4 100. 100.

Muntligt tillfälle 2 1⁄1 11⁄11 1⁄3 1⁄1 7⁄9 1⁄1 5⁄5

& 100. 100. 33.3 100. 77.8 100. 100.

Totalt muntligt 2⁄2 22⁄22 2⁄4 1⁄1 12⁄16 1⁄1 7⁄7 1⁄1

% 100. 100. 50. 100. 75. 100. 100. 100.

Skriftligt tillfälle 1 4⁄4 6⁄6 1⁄1 3⁄6 2⁄2 3⁄3 1⁄1

% 100. 100. 100. 50. 100. 100. 100.

Skriftligt tillfälle 2 9⁄10 5⁄6 1⁄1 5⁄5 1⁄1

% 90. 83.3 100. 100. 100.

Totalt skriftligt 4⁄4 15⁄16 1⁄1 8⁄12 3⁄3 8⁄8 2⁄2

% 100. 93.8 100. 66.7 100. 100. 100.
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Av tabell 5.19 syns det att även informant 3 använder sig av NDefD-formen på ett korrekt sätt i 

hög grad vid alla tillfällena. Vissa svårigheter uppstår kring MoNDefD-formen vid muntligt 

tillfälle två. Bare Nouns-formen behärskar på ett bra sätt förutom vid skriftligt tillfälle ett. 

Däremot används det i hög grad av korrekthet vid muntligt tillfälle ett. Man kan även se en 

förbättring av IndNI-formen för testtillfälle två för både muntlig och språklig produktion i form 

av fler antal fraser. 

5.3.4 Informant 4 

Tabell 5.20 Antalet korrekt form/antalet total förekomst för de specifika kategorierna av bestämdhet. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

Tabell 5.20 tydliggör att informant 4 har liknande grad av säkerhet kring NDefD, MoND och 

IndNI-formerna mellan de olika produktionssätten. Men eftersom det enbart finns data från 

testtillfälle ett kan inte utförligare analyser göras. 

 

5.3.5 Sammanställning av samtliga informanter 

Tabell 5.21 Antalet korrekt form/antalet total förekomst för de specifika kategorierna av bestämdhet. 

 

Förkortningar: NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite, MoND: Modifier-Noun-Definite, MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite 

article-Definite, DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite, MoNI: Modifier-Noun-Indefinite, IndNI: 

Indefinite article-Noun-Indefinite, IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite. 

 

I tabell 5.36 framgår att Names, NDefD, IndNI, IndMoNI och MoNI-formerna har lika hög 

grad av korrekthet för de båda produktionssättet även om antalet varierar mellan de olika 

kategorierna. MoND skiljer sig mellan de olika produktionssätten vilket även MoNDefD-formen 

gör, men MoND kategorin har dock en högre grad av korrekthet. Bare Nouns-formen verkar 

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Muntligt tillfälle 1 3⁄4 3⁄3 0⁄1 1⁄3 0⁄1 3⁄3

% 75. 100. 0. 33.3 0. 100.

Skriftligt tillfälle 1 5⁄5 1⁄1 1⁄2 0⁄3 0⁄1 1⁄1 2⁄2

% 100. 100. 50. 0. 0. 100. 100.

Names NDefD MoND MoNDefD DefMoNDefD Bare Nouns MoNI IndNI IndMoNI

Muntligt tillfälle 1 1⁄1 27⁄28 3⁄6 6⁄8 3⁄3 8⁄18 5⁄7 8⁄9 1⁄2

Muntligt tillfälle 2 1⁄1 34⁄37 2⁄2 5⁄10 1⁄1 9⁄12 5⁄6 8⁄8 4⁄4

Totalt muntligt 2⁄2 61⁄65 5⁄8 11⁄18 4⁄4 17⁄30 10⁄13 16⁄17 5⁄6

% 100. 93.8 62.5 61.1 100. 56.7 77. 94.1 83.3

Skriftligt tillfälle 1 4⁄4 28⁄31 3⁄3 3⁄7 1⁄2 4⁄12 3⁄4 6⁄6 4⁄5

Skriftligt tillfälle 2 30⁄32 4⁄5 1⁄2 7⁄9 4⁄5 7⁄7 4⁄5

Totalt skriftligt 4⁄4 58⁄63 7⁄8 4⁄9 1⁄2 11⁄21 7⁄9 13⁄13 8⁄9

% 100. 82.1 87.5 44.4 50. 52.4 77.8 100. 88.9
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vara problematisk för båda formerna av produktion och den form som har använts minst antal 

gånger är DefMoNDefD-formen av bestämdhet.  
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6. Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet att jämföras och diskuteras. De olika kategorierna av 

bestämdhet och dess användning kommer att sammanfattas och det kommer även göras en 

jämförelse mellan de muntliga och skriftliga berättelserna. 

6.1 Användningen av bestämdhet 

Från resultaten kan man se att kategorin NDefD är den kategori som använts flest gånger med en 

sammanlagd korrekthet på 93,0 %. Därefter kommer kategorin Bare Nouns på 68,3 %. Kategorin 

IndNI kommer därefter med en korrekthet på 96,7 % och sedan i tur och ordning kategorin 

MoNDefD på 55,6 %, MoNI på 77,3 %, MoND på 75 %, IndMoNI med en korrekthet på 86,7 

%, Names med en korrekthet på 100 % och på nionde plats kommer kategorin DefMoNDefD 

med en korrekthet på 83,3 %. 

Alla kategorier användes mer än tio gånger förutom kategorin DefMoNDefD och Names som 

användes enbart 6 gånger. Kategorien NDefD användes i en klart högre utsträckning än 

resterande kategorier med en användning på 128 gånger varav 119 gånger i korrekt form. Bare 

Nouns användes totalt 41 gånger men hade enbart en korrekt form av användning 28 gånger. 

Kategorin IndNI och MoNDefD användes 30 respektive 27 gånger men en betydligt högre 

frekvens av korrekthet av kategorin IndNI. Kategorin MoNI användes enbart 22 gånger men 

med en frekvens av korrekthet på 77,3 %. De slutgiltiga kategorierna MoND och IndMoNI 

användes 16 respektive 15 gånger och båda med en hög frekvens av användning där MoND hade 

en korrekthet på 75,0 % och IndMoNI med 86,7 %. 

Axelsson (1994) fann i sin studie att kategorierna Names, MoNI, Bare Nouns och MoND 

tillhör den första nivån i tillägnandet av bestämdhet. Den andra nivån innehåller kategorierna 

MoNDefD, NDefD samt IndNI och slutligen den tredje nivån som innehåller kategorierna 

IndMoNI och DefMoNDefD. 

Från denna studie kan man dra slutsatsen att kategorin DefMoNDefD stämmer överens med 

Axelssons placering. Även om kategorin användes någorlunda korrekt användes den enbart sex 

gånger och det har producerats 14 berättelser sammanlagt av fyra informanter. Har man detta i 

åtanke ser man att även kategorin IndMoNI som också har en hög korrekthet endast använts 15 

gånger varav 13 gånger i korrektform. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att även denna 

kategori stämmer överens med Axelssons placering av nivåer. Kategorin Names som enligt 

Axelsson hamnar på nivå ett har i denna studie endast använts 6 gånger. Men detta har endast 

använts av en informant som valde att ge namn till huvudpersonen. Det kan möjligtvis påstås att 

de övriga informanterna hade haft en lika hög grad av korrekthet om även de hade valt att ge 

namn åt karaktärerna. Men till deras försvar kan man resonera att bristen av användningen av 

kategorin Names bidras av den enkla bildserien och av den experimentella miljön under vilket 
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testerna utfärdades. Även om antalet Names är lågt kan det inte påstås att denna kategori tillhör 

nivå tre utan kan mycket väl tillhöra nivå ett som Axelsson påstår. Den informant som valde att 

ge namn åt huvudpersonen gjorde detta utan några som helst svårigheter och det kan tänkas att 

de andra informanterna hade gjort likadant.  

Kategorierna NDefD och IndNI som enligt Axelsson ligger på nivå två användes av denna 

studies informanter väldigt frekvent och med hög säkerhet. Däremot fanns det enbart en 

korrekthet på 55,6 % av kategorin MoNDefD, men dessa tre kategorier var bland de fyra mest 

använda formerna.  

Tittar man på de kategorier som tillhör nivå ett enligt Axelsson, förutom kategorin Names 

som redan nämnts finner vi kategorierna MoNI, MoND och Bare Nouns. Kategorierna MoND 

och MoNI används med en korrekthet på över 70 % och kategorin Bare Nouns används väldigt 

många gånger men har en lite lägre korrekthet på 68,3 %. 

Utifrån detta dras sammanfattningen att kategorierna IndMoNI och DefMoNDefD tillhör 

nivå tre, precis som Axelsson påstår. Eftersom vissa informanter försöker använd sig av dessa 

former kan det då påstås att de ligger på nivå två. Detta förklarar då den höga och korrekta 

användningen av NDefD och IndNI-formerna samt den höga men ej lika korrekta användningen 

av MoNDefD-formen. Om informanterna nu ligger på nivå två kan det tyckas att de borde ha en 

lika hög om inte högre och mer korrekt användning av formerna som inkluderas i nivå ett. Detta 

kan ha sin orsak i bildserien som inte innehåller väldigt mycket information. Även om 

informanterna hade fria tyglar att hitta på och skapa helt fritt hade de uppmaningen att använda 

sig av alla bildrutor. Detta kan ha bidragit till att de enbart höll sig till informationen som fanns 

på bilderna. Med undantaget för en informant som valde att ge namn åt pojken i bildserien. Att 

användningen av dessa kategorier inte är lika höga som de vid nivå två kan även ha sin förklaring 

att informant två kan påstås befinna sig på nivå ett, men försöker använda sig av formerna för 

nivå två och bidrar till en minskning i resultatet kring dessa kategorier. En annan möjlig 

förklaring kan vara användandet av ordet mus. Ordet mus följer inte de vanliga böjningarna som 

eleverna är vana vid utan ändrar form helt och hållet till möss då det är plural. Detta kan leda till 

en osäkerhet hos vissa elever då de ska använda sig av bestämdhet för plural.  

Sammanfattningsvis styrker denna studie Axelssons kategorisering av bestämdhet även om 

vissa tvetydigheter existerar. Dessa har dock möjliga förklaringar och är inte något som motsäger 

Axelsson. Det kan även påstås att utvecklingen av bestämda nominalfraser sker i enlighet med 

Abrahamsson och Bergmans (2009) sammanfattning av nominalfrasernas utveckling. Vidare kan 

det även påstås att detta sker i enlighet med processbarhetsteorin och att det finns ett hierarkiskt 

system. Informant två som kan påstås ligga på nivå ett visar inga tecken på att använda former 

som hör till nivå tre utan försöker använda sig av formerna för nivå två. Samt de informanter 

som ligger på nivå två gör några enstaka försök på de former som tillhör nivå tre. 
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6.2 Skillnaderna mellan muntligt och skriftligt 

När man ser på det totala antalet av bestämda nominalfraser hos samtliga informanter kan man 

inte finna stora skillnader mellan den muntliga och språkliga produktionen. Det är enbart vid 

kategorierna MoNDefD, DefMoNDefD och MoND som man kan finna skillnader. Men tittar 

man på antalet fraser hos kategorierna MoND och DefMoNDefD finner man att det enbart 

skiljer några fraser mellan de olika produktionssätten. Den enda kategori som man kan se 

skillnader i både antal fraser och säkerhet är då enbart MoND-formen. Man kan inte heller riktigt 

uttala sig om några markanta skillnader av användningen av bestämdhet vid de två olika 

testtillfällena. För att kunna kartlägga denna utveckling krävs ett flertal stickprov under en längre 

period. Men man kan dock se att skillnaderna mellan de olika testtillfällena var större vid den 

skriftliga produktionen än vid den muntliga. Detta kan ha sin orsak i att de skriftliga 

produktionerna var längre än de muntliga och producerade fler nominalfraser vilket leder till fler 

bestämda nominalfraser vilket kan leda till att informanten har möjlighet att använda fler former 

av bestämdhet som den behärskar. 

Utifrån detta kan man inte med säkerhet påstå att det finns en skillnad mellan den muntliga 

och den skriftliga användningen av bestämdhet i nominalfraser. Vid de muntliga tillfällena fanns 

det ett flertal tillfällen då informanterna använde en felaktigform initialt för att sedan ändra till 

rätt form. Det kan påstås att det du kan muntligt kan du även producera skriftligt. Att man har 

längre tid att samla tankarna vid skriftliga språkproduktioner leder inte till användande av former 

som man inte behärskar muntligt. Vid muntlig framställning kan felaktiga former användas som 

personen egentligen behärskar, men att personen då oftast korrigerar sig själv till den korrekta 

formen.  

Men om man däremot tittar på informanterna individuellt kan man finna skillnader mellan den 

muntliga och skriftliga produktionen. Hos informant 1 kan man till exempel finna en säkrare 

användning av MoND formen vid de skriftliga tillfällena och en större säkerhet av MoNDefD-

formen vid de muntliga. Informant 2 visar en större säkerhet av MoND-formen vid skriftlig 

framställning medan informant 3 visar en större säkerhet av MoNDefD-formen vid de skriftliga 

tillfällena och en större säkerhet av Bare Nouns-formen vid det muntliga. 

Det finns självklart stora skillnader mellan muntlig och skriftlig språkproduktion. Men när det 

kommer till användningen av bestämdhet i nominalfrasen har denna studie inte funnit några 

konkreta belägg för att det ska finnas några egentliga stora skillnader generellt utan det kan 

förekomma vissa individuella skillnader men inget som man kan generalisera utifrån denna 

studies resultat. 

6.3 Pedagogiska konsekvenser 

De pedagogiska konsekvenserna av denna studie kan vara att försöka se på språkinlärningen i 

form av etapper och inte som en helhet. Det tar tid att tillägna sig ett nytt språk. Men om man 
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kan åskådliggöra faserna som eleverna befinner sig på kan man på ett mer adekvat sätt hjälpa och 

stötta dem i deras inlärning.  
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Bilagor 

Bilaga:  

 

Bilaga 1: Analys av muntlig berättelse av informant ett vid testtillfälle 1 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  Några Möss 
 

2**  Det här (det här) Köken (köket) 
 

3  Den här Killen 
 

4*  En bit av (en) Ost (ostbit) 
 

5  
 

Mössen 
 

6  Den Biten 
 

7  
 

Mössen 
 

8  Den biten av Osten 
 

9  
 

Mössen 
 

10*  Den här (den här) Kille (killen) 
 

11  Hela resten av Osten 
 

12  Den här Biten 
 

13  Resten av Osten 
 

14**  
 

Mösserna (mössen) 
 

15  Hela Osten 
 

16  Ingen Ost 
 

17  Ingen Roll 
 

18  Ingen Ost 
 

19* Från (från) 
 

Ställe (stället) 
 

20 Från 
 

stället 
 

Samtliga * betecknar en felaktig användning av bestämdhet. ** betecknar en korrekt form av bestämdhet men 

felskrivet. Det som finns skrivet inom parantes är den korrekta formen rättskrivet så som det bör ha skrivits. Dessa 

beteckningar gäller för samtliga performansanalyser i bilagorna. 

 

Bilaga 2: Analys av skriftlig berättelse av informant ett vid testtillfälle 1 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1*  Några (några) Mouser (möss) 
 

2  En Kille 
 

3*  Han (hans) Köket (kök) 
 

4**  En stick av (ett stycke) Ost (ost) 
 

5*  En lite (lite) Ost (ost) 
 

6 På 
 

Golvet 
 

7**  
 

Mouserna (mössen) 
 

8** Från (från) 
 

Hållet (hålet) 
 

9  Hela Osten 
 

10 På 
 

Bordet 
 

11  
 

Killen 
 

12  Ingen Ost 
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13 På 
 

Bordet 
 

14**  
 

Mouserna (mössen) 
 

15  
 

Killen 
 

16**  
 

Mouserna (mössen) 
 

Bilaga 3: Analys av muntlig berättelse av informant två vid testtillfälle 1 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  En Gång 
 

2  En  Pojke 
 

3  
 

Problem 
 

4*  (en) Mus (mus) 
 

5  
 

Musen 
 

6* På (i) Hans (hans) Köket (kök) 
 

7*  En (en bit) Ost (ost) 
 

8*  
 

Mus (musen) 
 

9*  
 

Mus (musen) 
 

10**  En (en) Ost (ostbit) 
 

11*  Den (den) Ost (osten) 
 

12 På 
 

Golvet 
 

13  
 

Musen 
 

14*  Den (den) Ost (osten) 
 

15*  
 

Ost (osten) 
 

16 På 
 

Golvet 
 

17*  
 

Mus (musen) 
 

18 På 
 

Bordet 
 

19*  Hans stora (den stora) Ost (osten) 
 

20 På 
 

Bordet 
 

21  
 

Musen 
 

22  Hans Ost 
 

23  
 

Musen 
 

24 På 
 

Väg 
 

Bilaga 4: Analys av skriftlig berättelse av informant två vid testtillfälle 1 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  En Gång 
 

2*  (en) Pojken (pojke) 
 

3*  (ett) Problemet (problem) 
 

4*  (några) Musen (möss) 
 

5* På (i) Hans (hans) Köket (kök) 
 

6*  
 

Mus (musen) 
 

7  
 

Ost 
 

8*  
 

Ost (osten) 
 

9 På 
 

Golvet 
 

10 På Den Tiden 
 

11  
 

Musen 
 

12* På (i) Hans (hans) Köket (kök) 
 

13  Pojkens Ost 
 

14 På 
 

Bordet 
 

15  
 

Pojken 
 

16  
 

Musen 
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17 På 
 

Bordet 
 

18  Hans Ost 
 

19*  
 

Muser (mössen) 
 

20  
 

Pojken 
 

Bilaga 5: Analys av muntlig berättelse av informant tre vid testtillfälle 1 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  En Pojke 
 

2  En Mus 
 

3  
 

Musen 
 

4*  (en) Ost (ostbit) 
 

5 På 
 

Golvet 
 

6**  
 

Mus (möss) 
 

7  
 

Ost 
 

8  En bra Idé 
 

9  
 

Ost 
 

10**  
 

Mus (möss) 
 

11**  
 

Musen (mössen) 
 

12  
 

Plural 
 

13**  
 

Musen (mössen) 
 

14**  
 

Musen (mössen) 
 

15**  
 

Muser (mössen) 
 

16  Den Osten 
 

17 På 
 

Golvet 
 

18 På 
 

Bordet 
 

19**  
 

Ostet (osten) 
 

20  
 

Osten 
 

21 På 
 

Golvet 
 

22  
 

Djur 
 

23*  
 

Människa (människor) 
 

Bilaga 6: Analys av skriftlig berättelse av informant tre vid testtillfälle 1 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  En Pojke 
 

2  En Mus 
 

3  En Pojke 
 

4  
 

Ulf 
 

5**  
 

Mus (möss) 
 

6 I 
 

Huset 
 

7*  
 

Mus (mössen) 
 

8  
 

Ost 
 

9  Favorit Mat 
 

10**  
 

Mus (möss) 
 

11  
 

Ulf 
 

12**  En bit av (en liten) Ost (ostbit) 
 

13 På 
 

Golvet 
 

14**  
 

Musarna (mössen) 
 

15 Till 
 

Bordet 
 

16*  
 

Ost (osten) 
 

17  
 

Ulf 
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18  
 

Ulf 
 

19  
 

Osten 
 

20 På Fel Plats 
 

21  Nära Väggen 
 

22*  
 

Mus (mössen) 
 

23 I 
 

Rummet 
 

Bilaga 7: Analys av muntlig berättelse av informant fyra vid testtillfälle 1 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  En Dag 
 

2  En Pojke 
 

3  En Ost 
 

4 I 
 

Ord 
 

5 På 
 

Bordet 
 

6  
 

Kvällen 
 

7*  Många (många) Lättorna (råttor) 
 

8  Hans Ost 
 

9*  (hans) Oste (ost) 
 

10*  (hans) Ost (ost) 
 

11*  Bara (hans) Ost (ost) 
 

12  Ingen Ost 
 

13* I (på) 
 

Tallrik (tallriken) 
 

14**  
 

Rottorna (råttorna) 
 

15**  Hans (hans) Oste (ost) 
 

Bilaga 8: Analys av skriftlig berättelse av informant fyra vid testtillfälle 1 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  Hungriga Pojke 
 

2  En Dag 
 

3*  En hungriga (en hungrig) Pöjken (pojke) 
 

4**  Ett stort (en stor) Ost (ost) 
 

5 Till 
 

Köket 
 

6**  Dem här (den här) Osten (osten) 
 

7*  
 

Ost (osten) 
 

8  En liten Bit 
 

9*  Stora (den stora) Ost (osten) 
 

10 På 
 

Bordet 
 

11**  
 

Rattuna (råttorna) 
 

12*  
 

Ost (osten) 
 

13 På 
 

Bordet 
 

14**  
 

Tanrika (tallriken) 
 

15* På (på) 
 

Bord (bordet) 
 

 

Bilaga 9: Analys av muntlig berättelse av informant ett vid testtillfälle 2 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  Första bilden 
 

2  En Kille 
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3*  Några (några) Mouserna (möss) 
 

4**  
 

Mouser (möss) 
 

5*  Några (några) Mouser (möss) 
 

6* I (i) (killens) Köket (kök) 
 

7**  En lite bit (en liten bit) Ost (ost) 
 

8*  Annan (den andra) Bild (bilden) 
 

9**  En lite (en liten) Bit (bit) 
 

10**  En stycken av (en liten) Ost (ostbit) 
 

11**  
 

Mouserna (mössen) 
 

12 På 
 

Golvet 
 

13  En Fälla 
 

14**  
 

Mouserna (mössen) 
 

15 På 
 

Golvet 
 

16  
 

Osten 
 

17 På 
 

Golvet 
 

18**  
 

Mouserna (mössen) 
 

19*  
 

Kille (killen) 
 

20  Hela Osten 
 

21 I 
 

Skålen 
 

22 På 
 

Bordet 
 

23**  
 

Mouserna (mössen) 
 

24  Hela Osten 
 

25 På 
 

bordet 
 

Bilaga 10: Analys av skriftlig berättelse av informant ett vid testtillfälle 2 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1**  Några (några) Moser (möss) 
 

2 I 
 

Köket 
 

3*  Hans (en pojkes) Lägenhet (lägenhet) 
 

4  En Fälla 
 

5**  
 

Moserna (mössen) 
 

6**  En styck av (ett stycke) Ost (ost) 
 

7  En liten bit Ost 
 

8** På (på) 
 

Fällän (fällan) 
 

9 På 
 

Golvet 
 

10**  
 

Moserna (mössen) 
 

11  Hans Mål 
 

12 På 
 

Osten 
 

13 På 
 

Bordet 
 

14  Ingen Ost 
 

15 På 
 

Bordet 
 

16**  
 

Moserna (mössen) 
 

Bilaga 11: Analys av muntlig berättelse av informant två vid testtillfälle 2 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  En Gång 
 

2*  (en) Pojke (pojke) 
 

3  En bra Idé 
 

4**  
 

Mouser (mössen) 
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5  
 

Problem 
 

6  
 

Ost 
 

7*  Den (den) Ost (osten) 
 

8* På (på) 
 

Råttfälla (råttfällan) 
 

9*  Den (den) Osten (osten) 
 

10* På (på) 
 

Råttfälla (råttfällan) 
 

11 I 
 

Köket 
 

12**  
 

Musen (mössen) 
 

13** På (på) 
 

Köketsbordet (köksbordet) 
 

14  Hans  Ost 
 

15  
 

Pojken 
 

16**  
 

Musen (mössen) 
 

17  Hans Ost 
 

18**  
 

Musen (mössen) 
 

 

Bilaga 12: Analys av skriftlig berättelse av informant två vid testtillfälle 2 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  En Gång 
 

2*  (en) Pojken (pojke) 
 

3  En bra Idé 
 

4**  
 

Muser (mössen) 
 

5  
 

Ost 
 

6*  Den (den) Osten (osten) 
 

7 I 
 

Råttfällan 
 

8*  Den (den) Idé (idéen) 
 

9  
 

Råttfällan 
 

10 På 
 

Golvet 
 

11** På (under) Den (den) Tiden (tiden) 
 

12**  
 

Muser (mössen) 
 

13 I 
 

Köket 
 

14*  
 

Ost (osten) 
 

15**  
 

Köketsbord (köksbordet) 
 

16  
 

Pojken 
 

17**  
 

Muser (mössen) 
 

18**  Hans (hans) Köketsbord (köksbord) 
 

19  Hans Ost 
 

20  
 

Väg 
 

21**  
 

Muser (mössen) 
 

22  
 

Pojken 
 

23  Ingen Mus 
 

24 I  
 

Råttfällan 
 

25  Ingen Ost 
 

Bilaga 13: Analys av muntlig berättelse av informant tre vid testtillfälle 2 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  Fem Bilder 
 

2  En Pojke 
 

3 I Första Bilden 
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4  En Ost 
 

5**  
 

Osten (råttfällan) 
 

6  Ett Medel 
 

7**  
 

Mus (möss) 
 

8  En Mus 
 

9  
 

Ost 
 

10 På 
 

Golvet 
 

11*  Det (det) Medel (medlet) 
 

12  
 

Ost 
 

13**  Den (det) Medlet (medlet) 
 

14 På 
 

Golvet 
 

15  En Mus 
 

16*  (en) Mus (mus) 
 

17*  (en) Mus (mus) 
 

18  
 

Möss 
 

19  
 

Möss 
 

20  
 

Möss 
 

21  
 

Plural 
 

22 Till 
 

Bordet 
 

23  
 

Osten 
 

24  
 

Osten 
 

25 På 
 

Golvet 
 

26  
 

Distans 
 

27  
 

Mössen 
 

28  Den sista Bilden 
 

29**  
 

Mössna (mössen) 
 

30  
 

Osten 
 

31  
 

Bilden 
 

Bilaga 14: Analys av skriftlig berättelse av informant tre vid testtillfälle 2 

Satsnummer Prepositioner Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  
 

Pojken 
 

2  
 

Möss 
 

3  En Pojke 
 

4*  (en) Mus (mus) 
 

5* I (i) (hans) Huset (hus) 
 

6  
 

Musen 
 

7**  En bit av (en bit) Ost (ost) 
 

8 På 
 

Golvet 
 

9  
 

Pojken 
 

10  En Mus 
 

11  En Bit 
 

12  
 

Musen 
 

13  
 

Ost 
 

14  Ett Medel 
 

15  
 

Möss 
 

16  En Mus 
 

17 I 
 

Huset 
 

18**  
 

Mössna (mössen) 
 

19**  Allt (all) Ost (ost) 
 

20 På 
 

Bordet 
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21  
 

Osten 
 

22 På 
 

Golvet 
 

23  
 

Möss 
 

 

 

Bilaga 15: Brev och enkät till elever 

Hej. 

Jag kommer under kommande veckor bedriva en studie för mitt examensarbete i ämnet svenska som andraspråk 

vid Uppsala universitet. Ämnet för uppsatsen är Utvecklingen av bestämdhet i nominalfraser hos svenska som 

andraspråkselever - en jämförelse mellan skrift och tal. 

Jag ska helt enkelt samla in skriftliga texter och spela in muntligt tal. Detta kommer att ske vid två tillfällen med 

tre till fyra veckors mellanrum. 

Det är angeläget för mig att nämna att ert och skolans namn inte kommer att nämnas i det skriftliga arbetet utan 

de refereras med koder. Jag tar också hänsyn till andra forskningsetiska aspekter, t.ex. att ni får avbryta er medverkan 

om och när ni vill. Allt material som samlas in kommer att förvaras på ett säkert ställe. 

För att kunna genomföra undersökningen behöver jag ditt samtycke. 

Vänliga hälsningar, 

Poja Asgari 

 

Jag vill vara med i studien och genom att fylla i denna blankett ger jag mitt samtycke. Jag är väl medveten om att 

jag kommer att vara helt anonym i den slutgiltiga produktion och att jag kan avbryta min medverkan i studien när 

och om jag vill. 

 

Namn:………………………………………………………………………….. 

 

Ålder:……………… 

 

Jag är  Man □  Kvinna□ 

 

Jag läser:  SAS A  □  SAS B □  SAS Grund □ 

 

Jag har bott i Sverige i…………år. 

 

Jag har gått i Svensk skola i ………år 

 

Jag kommer ursprungligen ifrån…………………………………………. 

 

Jag gick i skolan i mitt hemland i ………………….år.  
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Om jag inte har gått i skolan i mitt hemland fyller jag i den här rutan □ 

 

      (Vänd sida) 

 

 

Jag tycker att min behärskning av det svenska språket är på en nivå som är: 

(Sätt ett kryss på linjen där du tycker att du befinner dig) 

 

Mindre bra                                 Bra        Jätte bra           

 

 

 

 

Jag tycker att det är viktigt att lära sig svenska för att: 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan 
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Bilaga 16: Bildserien 

 

 

 


