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Sammandrag 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns ett samband mellan 

nominalfraskonstruktion och betygsnivå på Tisus. Studien genomförs på åtta texter hämtade 

från delen för skriftlig färdighet av Test i svenska för universitets- och högskolestudier 

(Tisus). Fyra av texterna är godkända och fyra underkända och det är okänt för mig vilka de 

godkända är under studiens gång. Performansanalys används som modell för att besvara 

frågorna som delats upp i en kvantitativ och en kvalitativ analysdel. Utifrån resultatet av de 

båda metod- och analysdelarna har jag bedömt vilka fyra som är de godkända. Det resultatet 

jämför jag med bedömningsunderlagen för Tisus.  

Analysen visar att det är möjligt att det finns ett samband mellan komplexa nominalfraser 

och en avancerad språkbehärskning. Men det gäller bara under den förutsättningen att de 

komplexa nominalfraserna i stort sett är helt korrekta. Andra resultat visar att bestämdheten 

inom kongruensen ger störst antal fel på nominalfraser även på en mer avancerad nivå av 

språkbehärskningen. Analysen visar även att komplexiteten på nominalfrasen ofta går före 

korrektheten i språkutvecklingen. Man kan dock inte dra generella slutsatser på ett så litet 

underlag. Övriga resultat i min undersökning pekar på att en helhetsbedömning av Tisus är 

nödvändig för bedömningen godkänd eller underkänd på den skriftliga färdigheten. 
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1 Inledning 
Bedömningsaspekten är ständigt närvarande för en lärare i svenska som andraspråk. Hur långt 

har eleven/kursdeltagaren kommit i sin språkutveckling? Hur kan man anpassa 

undervisningen för att han/hon ska komma vidare med sin svenska?  

Det är relevant att i ett bedömningsperspektiv se på sats- och meningsbyggnad i texter i 

svenska som andraspråk. Det man ser på är typ av ord, böjningar och formfel. Det är för att 

kunna göra sig en idé om hur långt eleven/kursdeltagaren i svenska som andraspråk har 

kommit med sin svenska. Som lärare ska man kunna anpassa undervisningen för en fortsatt 

gynnsam utveckling av det svenska språket. Flyman Mattson & Håkansson uttrycker det som 

att ”Varje individ bör mötas utifrån egna förutsättningar och aktuell språknivå.” (2010:89). 

Forskningen visar vidare att inläraren passerar olika nivåer som graderas från basnivå till 

avancerad. Mer om detta tas upp i den teoretiska bakgrunden.  

En modell för bedömning av språkförmågan är performansanalys (fortsättningsvis PA), här 

baserad på modellen i Tankarna springer före, att bedöma ett andraspråk i utveckling, 

Abrahamsson & Bergman (2005). PA är en lingvistisk metod som beskriver hur ett 

andraspråk växer fram och dess syfte är att ge en mångsidig bild av inlärarens språkliga 

kompetens (Abrahamsson & Bergman 2005:35).  

Av de olika bedömningsaspekterna i PA fokuserar denna undersökning på nominalfraser, 

NP (NP syftar på engelskans Nounphrase som är den vanligare förkortningen i svenska 

översättningar). Jag ska mäta och se om och hur nominalfraserna skiljer sig åt i godkända och 

underkända texter. Till undersökningen har jag valt åtta texter i skriftlig färdighet, varav fyra 

är godkända och fyra underkända; vilka fyra som är de godkända är okänt för mig. 

Avslutningsvis ska jag jämföra mitt resultat mot Tisus (Test i svenska för universitets- och 

högskolestudier) bedömningsunderlag. 

 

1.1 Syfte och hypotes 

Syftet med denna undersökning är att genomföra en studie av nominalfraser i Tisus enligt en 

performansanalysmodell för svenska för att finna ett samband mellan en mer avancerad 

konstruktion av nominalfraser och betyget godkänd. 

 Min hypotes är att det finns ett samband mellan nominalfraskonstruktion och betygsnivå 

på Tisus.  

Undersökningen är uppdelad i en kvantitativ och en kvalitativ analysdel.  
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I den första kvantitativa analysdelen undersöks följande variabler: 

(1.1) antal nominalfraser och typ av huvudord 

(1.2) antal- och typ av bestämningar  

(1.3) formfel 

(1.4) antal adjektivattribut 

 

I undersökningens andra del, i den kvalitativa analysdelen, bedömer jag först de åtta texterna 

enligt Abrahamsson & Bergmans PA-modell (2004:61), och sedan vilka av dessa texter som 

kan vara de fyra godkända.  

De godkända texterna borde fylla flera av kriterierna för nominalfraser på avancerad nivå 

(ibid) som här räknas upp:  

(2.1) att de komplexa nominalfraserna är korrekt böjda 

(2.2) att det finns en variation och säkerhet vid prepositionsanvändningen 

(2.3 ) växlingen mellan substantiv och pronomen 

(2.4) fler adjektiv 

 

I undersökningens tredje del jämför jag mitt resultat med bedömningsunderlagen.  

 Resultatet av den kvantitativa undersökningen med kvalitativa inslag borde säga om 

hypotesen av undersökningen får ett positivt svar, dvs.om hypotesen stämmer.  

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition är följande: I detta första kapitel presenterar jag uppsatsens syfte som 

studien ämnar undersöka. Kapitel 2 ägnas åt en bakgrunden till syftet samt presenterar teorier 

och termer i andraspråksforskning, i svensk grammatik och strukturer. Även svårigheter med 

att tillägna sig grammatiska strukturer i svenska behandlas där. I kapitel 3 presenterar jag min 

metod och materialet som är grunden till analysen. I kapitel 4 redogör jag huvudresultatet och 

andra resultat av undersökningen. Kapitlet är indelat i en kvantitativ analysdel och en 

kvalitativ analysdel där även andra variabler blir belysta utifrån resultatet från den 

kvantitativa analysdelen. Därefter jämför jag mina resultat med resultatet av Tisus 

bedömningsunderlag. I kapitel 5 diskuteras resultaten av min analys och de utvecklas vidare 

utifrån de slutsatser jag drar i kapitel 4. I kapitel 6 sammanfattas huvud- och delresultaten 

med en avslutande reflektion om framtida forskning om nominalfraser.  
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2 Teoretisk bakgrund 
I följande kapitel förklarar jag både vanliga termer och teorier inom andraspråksforskning 

med fokus på performansanalysen som är grunden till min metod. Jag förtydligar 

grammatiska begrepp och fokuserar på svårigheter inför några av dessa grammatiska 

strukturer. 

 

2.1 Språkbehärskning och språkförmåga 

Det finns olika definitioner av språkbehärskning. Dessa har dessutom har modifierats under 

årens lopp. Beståndsdelar av kärnan i definitionen är oftast grammatik och ordförråd. Numera 

inkluderar man även hur språket fungerar. Språkbehärskning är att kunna anpassa språket 

efter situation och syfte utöver behärskning av ord, fraser, satser, ljud och meningar 

(Abrahamsson & Bergman 2005:14). 

Språkbehärskning innebär att ha olika förmågor. Performansanalysmodellen som 

presenteras i Abrahamsson & Bergman (2005) tar upp olika delar av språkförmågan. 

Språkförmågan innebär här att kunna ett språk dvs. att man har olika kunnigheter och 

färdigheter, det vill säga kompetenser. Med kompetenser menas kunskap om 

språkanvändningen och språksystemet. Kompetenserna som nämnts ovan innefattas i den 

kommunikativa språkförmågan. Den kommunikativa språkförmågan är till för att man ska 

kunna kommunicera i ett samhälle utifrån sina egna behov och samhällets krav (Abrahamsson 

& Bergman 2005:14 ff.). Kunskap om språkanvändningen, som också är en kompetens, är 

kunskap dels om hur man uttrycker känslor och önskningar, knyter kontakter med andra m.m. 

och dels om hur man kan anpassa sig till en mottagare, t.ex. till formella och informella 

sammanhang. Kunskap om språksystemet innefattar kunskap dels om uttal, grammatik, 

ordförråd och dels om samtals- och textstruktur (Bachman & Palmer 1996, efter Abrahamsson 

& Bergman 2005:14 ff.). Inom språksystemet finns kompetensen om uttal, grammatik och 

ordförråd, som tidigare nämnts. Den grammatiska delen av performansanalysen består av 

analys av nominalfraser, verbfraser, adverbial, meningsbyggnad och textbindning 

(Abrahamsson & Bergman 2005:12 ff.).  
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2.2 Ett andraspråk växer fram 

Performansanalysen syftar till att se helheten av inlärarspråket, inte bara det som är ”fel” utan 

även det rätta (Bergman & Abrahamsson 2004:606 f.). Performansanalysen (PA) utvecklades 

för att beskriva den enskildes version av målspråket, det så kallade inlärarspråket eller 

interimspråket. Tidigare analysmodeller tog bara fasta på det som var fel och gav inte en 

rättvis bild av inlärarens kunskaper. Man ser nu genom en ny helhetsmodell att ” (…) korrekta 

och felaktiga lösningar bildar ett mönster” (Bergman & Abrahamsson 2004:606 f.).  

 Man tänker att inlärarens språkutveckling består av flera färdighetsnivåer. Detta ligger i 

linje med mångårig pågående forskning som pekar på att utvecklingen av ett andraspråk är en 

process. En forskare inom andraspråksforskning, Manfred Pienemann, utarbetade utifrån olika 

studier den så kallade Processability Theory. Pienemann visar att en inlärare bara har 

kapaciteten att processa ett stadium i taget av de olika så kallade processningsnivåer inom de 

grammatiska strukturerna (Pienemann 1998:9). Exempel på olika stadier kan vara: basnivå 

från oböjda ord, till mer avancerade nivåer där inläraren hanterar plural (bil-ar), bestämdhet 

(bil- en) och senare även kongruens (bilarna är röda). Det som skiljer performansanalysen 

och processbarhetsteorin är att PA har ett ursprung som lingvistisk metod för att fungera på ett 

mer praktiskt plan som bedömningsunderlag för bl.a. lärare, medan processbarhetsteorin är en 

mer teoretisk modell. 

 

2.3 Performansanalysen 

Performansanalysen i praktiken är ett bedömningsunderlag för texter skrivna av inlärare i 

svenska som andraspråk. Den formella språkliga kompetensen bör bedömas i relation till en 

texts innehåll och språk. I modellen är Cummins teorier inlemmade. Cummins, en forskare 

inom andraspråksområdet, pekar på i sin forskning på att det blir lättare att hantera det nya 

språket mot bakgrund av situationen eller kontexten. Ju längre man går från situation och 

kontext desto mer ökar den tankemässiga svårighetsgraden (Abrahamsson & Bergman 

2005:23). 

Performansmodellen består av följande punkter med frågeställningar: 1. Kommunikativ 

kvalitet: Förstår man texten? Är texten anpassad till mottagarens och mottagarens 

referensramar? 2. Innehållslig kvalitet: Begriplighet och struktur: Finns det en röd tråd och 

tydlig struktur i texten? Presenteras personer och företeelser på ett begripligt sätt? Är 

återanknytningen till personer och företeelser tydlig? Svårighetsgrad: Hur kontextreducerat är 
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innehållet i texten? På vilka kognitiva svårighetsgrader rör sig texten? Förekommer egna 

slutledningar, associationer eller värderingar? 3. Språklig kvalitet: Hur ser den språkliga 

komplexiteten ut? Hur ser den språkliga korrektheten ut i förhållande till komplexiteten? Hur 

väl hänger den språkliga och innehållsmässiga komplexiteten ihop? Med vilka språkliga 

medel sker återanknytningen till personer och företeelser? 4. Kommunikationsstrategier: 

Vilka kommunikationsstrategier går det att urskilja i texten? 

Det är valfritt för en bedömare med performansanalysen som modell att lägga till 

ytterligare dimensioner eller ta bort aspekter som kanske inte är relevanta för vissa texter 

enligt Abrahamsson & Bergman (2005:36). För vidare läsning om performansanalysen se 

Abrahamsson & Bergman (2005). 

Analysen kan användas både till att erhålla den mer överskådliga bilden och för en mer 

detaljerad bild av en eller flera komponenter av inlärarspråket. Eftersom språkutveckling 

handlar om en utvecklingsprocess kan man använda PA till att definiera vilken nivå inläraren 

befinner sig på. De olika nivåerna som PA använder är bas, mellan och avancerad. I en 

sammanfattning (se bilaga 1) finns det olika kriterier för dessa nivåer. I denna uppsats står 

nominalfrasen i fokus. Nominalfrasens språkliga utveckling i svenska förklaras i 

sammanfattningen i tablå 1. 

 

Tablå 1 Utvecklingsgång för nominalfraser i andraspråk enligt Abrahamsson & Bergman 
2005:41 f. 

→ → → → → → →→ →→  → → → → → → →→ →→ → → → → → → → →→ →→  

NOMINALFRASER (NP)     
Lexikon: basord Basord + utbyggnadord Fler utbyggnadsord 

Enkla PN Utbyggda NP Även komplexa nominalfraserna 
är korrekt böjda 

Genus, bestämdhet, plural växer 
fram 

Inkonsekvens i genusval  
Ibland fel ändelser   

Få pronomen, ofta överanvända Få pronomen, vanligen korrekt 
använda 

Säkerhet vid växling mellan 
substantiv och pronomen 

Få adjektiv Fler adjektiv Fler adjektiv, vilket möjliggör en 
mer levande beskrivning 

Adjektiven börjar 
kongruensböjas Enstaka adjektivändelser blir fel 

  

Få prepositioner Säkerhet och variation i 
användning av prepositioner 

Större variation och säkerhet vid 
prepositionsanvändning 
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Basnivån för nominalfraser består nästan bara av enkla substantiv då artiklar och pronomen 

utelämnas. Senare i utvecklingsgången kan även formord läggas till huvudordet men 

övergeneraliseras ofta: en används både för en och ett. Med ordförrådets utveckling utvecklas 

även de grammatiska strukturerna, men då ofta på bekostnad av det korrekta. Genus och 

felaktiga böjningsändelser blir vanliga t.ex.: en djur, bilorna. Först kommer komplexiteten 

och sedan korrektheten.  

Ett avancerat stadium av nominalfraser kännetecknas av att de kan ha både framför och 

efterställda attribut. De ska vara korrekt böjda och formorden ska vara varierade och korrekta. 

Det betyder att inläraren ska välja rätt preposition och växla mellan substantiv och pronomen 

på ett korrekt sätt. Något som vållar bekymmer för andraspråksinläraren är valet mellan 

pronomen och substantiv. Detta eftersom man i svenska kan använda pronomen i 3e person 

istället för att upprepa ett substantivuttryck, vilket vi föredrar i största möjliga mån (Pelle 

mötte en tjej. Han såg henne.). Det gör att andraspråksinläraren i större mån använder sig av 

substantivuttryck (Ekerot 1995:167 ff.). Växlingen mellan enkla och utbyggda nominalfraser 

ska kunna användas i ett stilistiskt syfte. (Abrahamsson & Bergman 2005:38 f.). 

Komplexiteten kommer först, sedan korrektheten och det kan vara bra att ta risker men inte 

alltid. Ofta springer tankarna före och den tankemässiga komplexiteten är ofta större än den 

språkliga kompetens inläraren har för att uttrycka dessa. Inlärarna försöker då att prestera mer 

avancerade formuleringar än de egentligen behärskar. Man kan se det som en geometrisk 

figur, en trekant där basen är tankemässig komplexitet, mellanstadiet formuleringen och den 

lilla toppen illustrerar den språkliga korrektheten (Abrahamsson & Bergman 2005:26 f.). 

Vidare menar författarna att man måste ta risker för att komma vidare i sin språkutveckling. 

”Risktagare” kallar Flyman Mattsson & Håkansson (2010:10) de inlärare som törs använda ett 

mer komplext språk än de egentligen behärskar, vilket resulterar i språkliga felkonstruktioner. 

Det kan vara ett misstag att bedöma dessa inlärare som att de har svårigheter med svenskan 

istället för att se att de provar sig fram. Om situationen kräver det, som till exempel vid ett test 

av den språkliga förmågan, kan det vara klokare att undvika risker. Det kan i sig tyda på en 

bra språklig medvetenhet (Abrahamsson & Bergman 2005:18).  

2.4 Nominalfrasen 

I detta avsnitt behandlas olika frastyper och bestämningar till NP, framförställda och 

efterställda och attribut. 
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2.4.1 Olika frastyper 

Enligt SAG (1999:3) består frasen av lexikonord av olika ordklasser som fungerar 

(syntaktiskt) som huvudord i fraser tillsammans med valfria bestämningar. Ofta är huvudordet 

ensamt: bilen, skratta, utanför. Huvudordet kan vara ord från olika ordklasser och det ger 

även namnet åt frastypen som nedanstående exempel visar (huvudordet är kursiverat): bilen 

går fort (substantiv), fina mössan (adjektiv), där i huset (adverb).  

I analysen undersöks nominalfrasen och den definierar SAG (1999:11) som en av 

grammatikens viktigaste byggstenar: 

Den används särskilt för att beteckna det som man vill säga något om (en referent): 
en levande varelse, ett föremål, en substans eller något abstrakt som t.ex. en 
händelse, ett tillstånd eller en egenskap. Nominalfrasens huvudord är ett substantiv, 
ett egennamn eller ett substantivistiskt pronomen. Huvudordet kan ofta ensamt 
utgöra nominalfrasen. 
 
 

Det finns även prepositionsfraser, men prepositionen kan inte vara ett huvudord, t.ex. med 

handen, eftersom både prepositionen och nominalfrasen som följer är lika viktiga (Bolander 

2001:136). 

 

2.4.2 Bestämningar och attribut till NP 

Nominalfrasen kan bestå av ett ensamt huvudord, som tidigare nämnt, som t.ex. bilen. Men 

nominalfrasen kan även bestå av så kallade utbyggnadsord eller bestämningar. 

Bestämningarna som står framför huvudordet kallas framförställda bestämningar, huvudordet 

(HO) står i mitten och sedan kommer de så kallade efterställda bestämningarna. Se tablå 2: 

 

Tablå 2 Exempel på framförställda och efterställda bestämningar 

Framförställda bestämningar  HO efterställda bestämningar 
alla de duktiga artisterna från London 

 

Om huvudordet är ett substantiv kan nominalfrasen bli mer komplex (SAG 1999:13). 

Bestämningar till substantiv inom nominalfrasen kallas i sin tur attribut (se tablå 3 och 4). 

Attributen beskriver eller specificerar huvudordet i en nominalfras. Dessutom kan attributen 

och graden av specificering av dessa variera enligt Bolander (2001:148). 

 

 

 



10 
 

 

 

Attributen som står framför huvudordet (HO) kan vara utpekande, genitiv/possessiva 

pronomen, kvantitativa eller adjektivattribut, se exempel i tablå 3: 

 

Tablå 3 Exempel på olika framförställda bestämningar 

Framförställda bestämningar 

Utpekande 
attribut 

Possessiva 
attribut 

Kvantitativa 
attribut Adjektivattribut HO 

dessa    människor 
 hans   bok 
  sju  duvor 
      vackra saker 

     
     
Attributen kan variera och jag har valt att göra undersökningen utifrån Bolander (2001:136 

ff.) och SAG (1999:13), se tablå 3 och 4. De utpekande attributen anger något specifikt eller 

bestämt och syftar ofta till något tidigare nämnt (Jag åt glass igår. Den med vaniljsmaken var 

godast). Den kan även syfta till ett bekant fenomen (Flyman Mattson & Håkansson 2010:99 

ff.). I de possessiva attributen ingår pronomen i genitiv och possessiva pronomen (Bolander 

2001:148). Kvantitetsattributen anger antal och mängd. Adjektivattributen liksom de 

efterställda bestämningarna beskriver i huvudsak referenten eller den/det som talaren pekar ut 

med NP. Detta för att den som lyssnar kan göra sig en idé om den eller känna igen den. 

Adjektivattributen är adjektiv, particip eller olika typer av pronomen med eller utan 

bestämningar enligt SAG (1999:13). 

Efterställda attribut är oftast prepositionsattribut och satsattribut. Tablå 4 visar de olika 

typerna av bestämningar. 

 

Tablå 4 Exempel på olika efterställda bestämningar 
Efterställda bestämningar 
HO Prepositionsattribut Satssattribut Apposition  Adverbattribut Infinitivattribut 
människor i staden     
bok  som present    
duvor   (Pelles grå)   
saker    därborta  
människor         att gilla 
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De olika typerna av efterställda bestämningarna har jag valt utifrån Bolander (2001:142) och 

SAG (1999). Efter huvudordet förekommer flera olika efterställda bestämningar (se tablå 4). 

Ett av dessa är prepositionsattributet. Prepositionen har en relation till huvudordet (en syster 

till mig). En annan typ av attribut är satsattributen som både kan bestå av relativa bisatser (se 

tablå 4) och att- bisatser (se tablå 4). Apposition indikerar ofta vem eller vad som är 

nominalfrasens referent. I följande exempel är farbror huvudord och beskrivningen av honom 

är appositionen (min farbror, Kalle Jönsson). Apposition kan stå inom parentes (se exempel i 

tablå 4). Det finns många olika varianter av apposition och jag använder termen i ett ganska 

vidgat begrepp för mitt syfte (SAG 1999:110 f.). Adverbattribut uttrycker befintlighet: skogen 

därbakom, mål och utgångspunkt: posten hem och tid: sporten då, (SAG 1999:108). 

Infinitivattribut kallas attributet när det finns ett infinitivmärke (en vän att räkna med) (SAG 

1999:126). 

Olika frastyper som nominalfras, adjektivfras och verbfras behandlas i performansanalysen 

av Abrahamsson och Bergman (2005) men det relevanta för den här undersökningen är 

nominalfrasen. Adjektivfrasen utesluts liksom adjektiven i efterställd bestämning, dvs. i 

predikativ ställning. 

 

2.5 Kongruens inom nominalfrasen  
 
Kongruens i svenska betyder att huvudordet i en nominalfras bestämmer adjektivens och 

artiklarnas form. Det som beskrivs refererar till substantivet som kan böjas i numerus: 

singular (ental) och pluralis (flertal), i genus: utrum (en- ord) och neutrum (ett- ord), i kasus: 

grundkasus (ex. katt) och genitiv (ex. kattens), i species/bestämdhet: obestämd form (katt) och 

bestämd form (katten); exempel från Abrahamsson & Bergman (2005:128). 

 Kongruens i nominalfraser innebär att NP-leden kongruerar eller överensstämmer mellan 

leden. Nominalfrasen kongruerar i numerus, genus och species. Det betyder att ett led i NP 

rättar sig efter hela nominalfrasens numerus, species och genus (SAG 1999:67). Ett led kan 

även kallas bestämning. Vissa typer av bestämningar kongruerar med sitt huvudord: 

Exemplen visar kongruens i genus (en gul cykel, ett gult hus), species (gula hus, de gula 

husen) och bestämdhet i attributiv ställning, dvs. före huvudordet (den gula cykeln, de gula 

cyklarna). Bestämningar kongruerar även i predikativ ställning, dvs. efter huvudordet som: 

huset är gult, husen är gula, cykeln är grön, cyklarna är gröna. Huvudordet bestämmer 

adjektivens och artiklarnas form (Hyltenstam & Lindberg 2004:127). 
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2.6 Kongruens i svenska ur ett andraspråksperspektiv 
 
I följande avsnitt tar jag upp kongruens i genus, numerus och species som kan orsaka 

särskilda problem för inlärare i svenska som andraspråk. 

 

2.6.1 Genus 

Genus är svårt för inlärare i svenska som andraspråk då det svenska genussystemet innebär att 

man måste lära sig vad substantivet har för genus ord för ord, dvs. det handlar om 

lexikonkunskap. Något egentligt system finns inte, även om man kan bli behjälpt av att 75 % 

av substantiven är n-ord, dvs. utrum (Bolander 2001:96). I språkutvecklingen när adjektivet 

kongruensböjs kommer inlärningen av den attributiva kongruensen inom nominalfrasen först, 

därefter den predikativa (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:48). 

 

2.6.2 Numerus 

Numerus i svenskan har två kategorier, singular och plural. Problemet med 

numeruskongruensen är inte att det är två kategorier utan att det finns många olika 

pluraländelser att välja mellan. Det finns sju olika böjningsklasser, substantivets pluralformer 

som slutar med följande ändelser: -or, -ar, -er, -r, -n, -0 (utan ändelse), och -s (Bolander 

2001:97). Reglerna för substantivens pluraldeklination i svenska är komplicerade och ibland 

handlar det bara om lexikonkunskap (Flyman Mattsson & Håkansson 2010:44 f.). Ekerot 

(1995:20) visar att en infödd språkbrukare känner till att former har både regelaspekter såväl 

som lexikala aspekter. En inlärare måste lära sig skilja på vad som är regelaspekter och vad 

som är lexikala aspekter och detta gör det svårare att behärska numeruskongruensen.  

Ekerot (2010:20) beskriver det fenomenet, se tablå 5: 

 

Tablå 5 Regel - och lexikala aspekter på substantivets pluralböjning 
Form Regelkunskap Lexikonkunskap 
en kusin Bör ha -er i plural Har denna form 
ett misstag Bör ha nollplur. Har denna form 
ett huvud Bör ha nollplur. Har annan form: huvud -en. 
en film Bör ha antingen -er eller -ar i plur. Har-er i plur., inte-ar 
en mus Bör ha antingen -er eller -ar i plur. Har annan form: möss 
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Tablå 5 visar att en person som har lexikonskunskapen klarar substantivets böjning medan en 

person som enbart har regelkunskaperna inte gör det. Det är av en större svårighetsgrad att 1) 

veta när regel- eller lexikonkunskapen gäller, och 2) att ha kunskapen hur det ska vara från 

ord till ord. 

 

2.6.3 Species/bestämdhet 

Species eller bestämning gör skillnad mellan bestämd och obestämd form. Detta kan uttryckas 

med bestämd och obestämd artikel och med artikellös form (se tablå 5). Det finns tre varianter 

och det gör det svårare för inlärare i svenska. Två faktorer som komplicerar bestämdheten är 

för det första att svenskans bestämda form är efterställd (katten, djuret). För det andra finns 

den dubbla bestämdheten, dvs. att utöver den bestämda artikeln som kommer efter ordet i 

fråga behövs en fristående artikel även framför (den snälla katten) (Hyltenstam och Lindberg 

2004:126 f.). 

 
Tablå 6 Specieskongruens i NP 
Utpekande attribut Adjektiv m.m Substantiv Exempel 
 Best.f. Best.f. lilla flickan 
den Best.f. Best.f. den lilla flickan 
den Best.f. Obest.f + relativ bisats den lilla flickan som 
den här/där Best.f. Best.f. den där lilla flickan 
denna  Best.f. Obest.f denna lilla flicka 
Possessivattribut Best.f. Obest.f hans lilla flicka 
Modifierad efter SAG (1999:70) 

 

Tablå 6 visar de olika bestämningsmarkörerna och varianterna inom en nominalfras. Dubbel 

bestämdhet är komplicerad då den måste läras in både som regelkunskap men till ganska hög 

grad som lexikonkunskap. Olika exempel på det är den här, som medför dubbelbestämdhet 

medan denna inte gör det. Den är ett demonstrativa pronomen som medför dubbel bestämdhet 

(se tablå 6) till skillnad från det determinativa den som inte gör det (den kvinna vi talade med) 

menar Ekerot (1995:166). 

Bestämdhet styrs också utifrån om referenten, dvs. beroende på om det/den som man talar 

om är känt eller inte. Ett särskilt föremål kan uttryckas med ett possessivt pronomen följt av 

ett oböjt substantiv, (min katt) som exempel på bestämdhet. Axelsson (1994) har i en 

undersökning analyserat utvecklingsgången av inlärningen av nio olika typer av nominalfraser 
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utifrån om referenten är känd eller okänd. Dessutom undersöker Axelsson den strukturella 

komplexiteten av nominalfraserna (Axelsson 1994:3 ff.). Författaren visar att utvecklingen av 

nominalfrasen går från en basnivå (steg 1), där man finner enstaka substantiv (katt) till en 

högre nivå (steg 2) och även till det svåraste för en inlärare, nämligen den dubbla 

bestämdheten (se tablå 5 och 6) som är det mest den mest avancerade nivån (steg 3). För steg 

3, som exemplet visar: ett gult hus, det gula huset, menar Axelsson (1994:99), är det bara en 

korrekthet mellan 20 och 30 % och det är inte en frekvent konstruktion som förekommer i 

materialet. 

 

2.6.4 Språktest/prov  

Även på nästan infödd nivå visar inlärare i svenska på bristande kongruens inom 

nominalfrasen och felaktigt genus, (till en annan rum) visar både Hyltenstam och Ekbergs 

undersökningar där de analyserar grammatikfelen som uppstår i språkprov. Vidare finns 

exempel på felaktig bestämdhet och pluralform (de nybildade fjärilar) (Ekberg 2004:262).  

Gällande prepositioner visar resultat av samma undersökning, att de mer ”basala” 

prepositionerna, i och på, också förväxlades: på maj i stället för i maj och hon har en sån 

anka i huvet när det ska vara på. Resultatet av undersökningen visar att samma fel uppträder 

på lägre nivåer av språkfärdigheten. Men på de lägre nivåerna av språkfärdigheten finns färre 

prepositioner än på en avancerad nivå. Det ser man på t.ex. på inlärningsgången av 

prepositioner (se tablå 1), de används med större säkerhet (korrekthet) och variation på den 

mer avancerade nivån.  

Vidare har det gjorts fler analyser om fel inom nominalfrasen när det gäller språktest och 

svårigheter med kongruens i svenska som andraspråk. Av de fel som undersökts var de 

vanligaste genus, bestämdhet och kongruens, som alla hänförs till nominalfrasen (Ekberg 

2004:262 ff.). Språkprov, som t.ex. Tisus, har använts som material för undersökningar av 

olika nivåer på inlärares språkförmåga. Eklund Heinonen har använt Tisus i sin avhandling 

(2009). Resultatet av den undersökningen visar att man kan härleda en mer avancerad nivå av 

kongruens inom nominalfrasen till godkänt betyg i Tisus.  
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3 Metod och material 
Undersökningen har en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden är en 

jämförelse mellan åtta texter hämtade från delen för skriftlig färdighet av Test i svenska för 

universitets- och högskolestudier (Tisus), (se avsnitt 1.1). Fyra av texterna är godkända och 

fyra texter är underkända. Därefter diskuteras i den kvalitativa metoddelen vilka av de åtta 

texterna som kan vara de fyra godkända. Resultatet av detta kommer att svara på min hypotes 

om det finns ett samband mellan nominalfraskonstruktion och betygsnivån godkänd på den 

skriftliga förmågan i Tisus.  

 

3.1 Material 
 
Undersökningsmaterialet består av texter från den skriftliga delen av Tisus (Test i svenska för 

universitets- och högskolestudier)1 som ger behörighet till högskole- och universitetsstudier i 

Sverige för den som saknar betyg i svenska. 

 

3.1.1 Tisus 

Tisus kan skrivas två gånger per år, i maj och november, vid sju olika universitet/högskolor i 

Sverige och dessutom utomlands. Betyget är godkänd eller underkänd. Bedömningen av 

skrivuppgiften baseras på innehållet i relation till den givna uppgiften, textens organisation 

och sammanhang, ordförråd och grammatik. För ett godkänt betyg är kravet att de tre 

punkterna (textens organisation och sammanhang, ordförråd och grammatik) ska vara 

tillfredsställande uppfyllda (se bilaga 4). Dessutom ska minst två bedömare läsa uppgifterna 

och lämna varsin bedömning som sedan sammanvägs. Temat för den skriftliga färdigheten i 

mitt material, från 2009, hade temat: Manligt, kvinnligt - likhet, olikhet, jämlikhet. Testtagarna 

skriver en resonerande text med bakgrund, resonemang och argumentation på ca 400 ord. På 

en sida finns ett så kallat ”inspirationsblad” med kortfattade fakta och åsikter i temat för 

testet.  

                                                 
1 Källa: Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet, 2011: Test i svenska för universitets- och 
högskolestudier, Tisus. (31.10.2011.) http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=2570&a=9410 
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Skälet till att jag valt just Tisus är flera. För det första är det ett test som bedömer den 

skriftliga färdigheten som dessutom är tillgängligt då texterna arkiveras efter bedömningen. 

För det andra är det en text som ska vara på ungefär 400 ord vilket ger ett textunderlag som är 

tillräckligt stort för en bedömning av nominalfraserna. Till sist är testuppgiften inte valbar 

som i Nationella provet, där testtagarna kan välja mellan flera olika skrivuppgifter. Att 

skrivuppgiften är en och samma för alla kan ge texter med mer jämförbara huvudord och 

nominalfraser än om det finns flera valbara teman till grund för testerna. 

Texterna skrevs vid ett och samma tillfälle och jag lägger ingen vikt vid könsfördelning, 

nationalitet eller ålder eftersom det inte är variabler som påverkar analysen. Urvalskriteriet 

var att det skulle vara totalt åtta texter varav fyra godkända och fyra underkända och att jag 

inte ville veta vilka av dem som var godkända innan för att min analys inte skulle bli 

subjektiv. En sådan förhandskunskap skulle ha kunnat påverka undersökningen. 

 

3.2 Metod  

Bakgrunden till mitt val av uppsatsämne är att textanalys är ett viktigt instrument för lärare i 

svenska som andraspråk i bedömningen av inlärarens språkförmåga. Textanalys enligt 

performansanalysmodellen ger en varierad bild av en inlärares språkliga kompetens eftersom 

man tar i akt alla de strukturer inläraren använder sig av och jämför dessa med målspråkets 

enligt Abrahamsson & Bergman (2005).  

Den metod som min undersökning av nominalfraser följer är hämtad från Abrahamssons & 

Bergmans performansanalysmodell (2005). Den är särskilt lämpad då den är tänkt som ett 

bedömningsunderlag som främst riktar sig till de lärare och pedagoger som arbetar med 

flerspråkiga elevers språkutveckling. Flera praktiska exempel på textanalyser tas upp på ett 

detaljerat sätt i den. Under kapitlet ”Performansanalys i praktiken” tar författarna upp 

tillvägagångssättet för modellen för att komma åt den språkliga komplexiteten i en text. Med 

en s.k. nominalfrastabell som instrument kan man dela upp meningarna i mindre enheter, i 

nominalfraser, där alla de nominala ordklasserna infattas: substantiv, adjektiv, pronomen och 

räkneord. Författarna Abrahamsson & Bergman (2005:46) har fört samman nominalfraser 

med adjektivfraser. I en performansanalys ser man även på verbfraser och adverbfraser. 

Utifrån dessa kan man undersöka på vilken nivå personen i fråga är utifrån just den 

syntaktiska konstruktionen. Det finns ett exempel på en tabell för NP som författarna 
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rekommenderar för analysen av texter som producerats av inlärare i svenska som andraspråk 

och som används i min undersökning (se bilaga 2).  

Att jag gör ett medvetet val att analysera just NP beror på att det under vissa faser i 

inlärningsprocessen kan vara så att komplexiteten i NP går före korrektheten. Flyman Mattson 

& Håkansson (2010:31) talar om att det finns två typer av variation av inlärarspråk. Den ena 

variationen är den där inläraren producerar både felaktiga och korrekta former av det nya 

språket. Genus blir inte alltid rätt och även felaktiga böjningsändelser ökar i takt med 

komplexiteten på NP. Den andra variationen består av den som utvecklar desto fler strukturer 

och ord som lärs in, dvs. satskonstruktion och ordvariation. Det har visat sig i studier att 

variation i just satskonstruktion och ordvariation ger högre betyg. Det motiverar 

användningen av PA som ämnar se variationerna i en text. I andraspråksutvecklingen 

kännetecknas ett avancerat stadium av att NP är korrekt böjda (se Flyman Mattson & 

Håkansson 2010:31). Därför är det intressant att jämföra komplexiteten och formfelen av NP 

på en mer avancerad nivå. 

 En god idé är att börja analysera just nominalfraserna eftersom de är viktiga byggstenar i 

det svenska språket. Först identifierar man huvudorden i nominalfraserna för att snabbt få en 

överblick hur en text är uppbyggd (Bolander 2001:137). Man kan själv avväga hur detaljerad 

NP- analysen ska vara. Det finns olika nivåer på nominalfraser. I längre nominalfraser kan 

flera andra kortare nominalfraser ingå. Då kan man välja att räkna de NP som är med i de 

längre NP eller inte. Abrahamsson & Bergman menar att det ska avgöras med tanke på vad 

lärare/pedagoger ämnar med bedömningen. I denna undersökning då syftet är att enbart 

studera NP är det mest relevanta att analysera alla NP. Då ska de kortare som ingår i de längre 

räknas med så att nominalfraslistan blir mer fullständig. NP analyseras utifrån huvudordet och 

om frasen har framförställda och/eller efterställda bestämningar. Fortsättningsvis skriver jag 

enbart ”bestämningar” när jag inkluderar både framför och efterställda.  

Ett exempel på en fullständig nominalfraslista skulle se ut så här:  
 

Tablå 7 Exempel på fullständig nominalfraslista 
(Preposition) Framförställd best. Huvudord Efterställd bestämning 
 Den lilla  hunden (HO1) som bor i lägenheten bredvid 

(i)   lägenheten (HO2) bredvid 
 

NP-tabellerna blir längre i en fullständig nominalfraslista när det finns en ännu kortare 

nominalfras i den längre. I tablå 7 är hunden huvudord 1 och lägenheten är huvudord 2. Efter 

att ha gjort en pilotanalys finner jag att det mer detaljerade tillvägagångssättet som exemplet i 
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tablå 7 illustrerar är mer användbart. Det beror på att den andra nominalfrasen (i lägenheten 

bredvid) som ingår i den längre (Den lilla hunden som bor i lägenheten bredvid) då räknas 

som ytterligare en NP. Det ger en mer rättvis bild av antal NP och huvudord i texterna som är 

grunden för min analys. I PA-modellen ingår även adjektivfraser. Skälet till att 

adjektivfraserna är med i PA är att om de har substantiv eller pronomen som huvudord är de 

en del av NP-tabellen. Adjektivfraserna står då i predikativ ställning som det här exemplet: 

Solen lyste gul. Den här forskningsuppgiften fokuserar på NP och därför har jag valt att 

utesluta adjektivfrasen som står i predikativ ställning ur den NP-tabell som används.  

Arbetsordningen för denna undersökning är den som följer: Det första steget är att ta ut NP 

och bestämningar ur texterna utifrån beskrivningarna av nominalfraser i SAG (1999) och 

Josefsson (2009). Kriterium för excerperingen är att det ska vara egenproducerad text. Det 

innebär att jag inte tagit ut nominalfraser i citat, rubriker eller fasta uttryck. Exempel på 

uttryck är: till exempel. Fasta uttryck är när flera ord genom sin sammansättning, som kan 

vara fast eller variera, betyder något specifikt, som för många år sedan. När Josefsson tar ut 

nominalfraser går hon inte in i idiomet (den fasta frasen) och analyserar delarna (2009:151) 

vilket jag inte heller gör. 

 Ett annat kriterium är att typen av huvudord inom gruppen substantivistiska pronomen ska 

vara ett pronomen som är självständigt och ersätter substantiv och NP. De är ofta subjekt eller 

objekt: De såg dem. Personliga, possessiva och relativa pronomen har s.k. anaforisk syftning, 

dvs. de syftar bakåt till korrelatet (Bolander 2001:107 f.). Men det finns även andra exempel 

på pronomen, som inte finns med som huvudord. Det är de deiktiska (som pekar ut). Den 

typen av pronomen kallas även förenade pronomen och används på ett liknande sätt som 

adjektiv. Ett annat exempel av pronomen som inte är med som huvudord är de reflexiva som 

syftar på subjektet i samma sats som sig och sin (Han tog sig en lur och sedan äter han sitt 

äpple). Sedan förs nominalfraserna in i NP-tabeller efter Abrahamssons och Bergmans modell 

(2005:150) och då har jag åtta tabeller med nominalfraser.  

Nästa steg var att skriva in de handskrivna texterna i Word-dokument. För att höja 

reliabiliteten ytterligare på undersökningen har jag tagit ut NP ännu en gång, nu direkt på de 

inskrivna texterna. Hela nominalfraser har kursiverats och huvudordet i varje NP har fetats 

och huvudord inom NP i andra led har fetats och understrykts, se exempel på detta i bilaga 3. 

Därefter har jag gått igenom text för text igen och jämfört vilka NP som tagits ut vid det 

tidigare skedet och vissa modifieringar har genomförts.  
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Undersökningen är uppdelad i en kvantitativ del och i en kvalitativ. Den kvantitativa 

analysdelen består av fyra delar. Ur texten togs följande variabler ut:  

• antal nominalfraser och typ av huvudord 

• antal och typ av bestämningar 

• formfel  

• antalet adjektivattribut.  

 

Variablerna redovisas i tabeller för att få en bättre översikt till grund för min bedömning av de 

samma.  

I den kvalitativa analysdelen har jag bedömt de åtta texterna utifrån resultaten i den 

kvantitativa delen. Tisustexterna har nivåbestämts enligt kriterierna för nominalfraser på en 

mer avancerad nivå. Ett avancerat stadium kännetecknas av att NP är komplex med både 

efterställda och framförställda bestämningar och att de är korrekt böjda enligt Abrahamssons 

& Bergman (2005:61). Övriga variabler för en avancerad nivå, som säkerheten i växlingen av 

substantiv och pronomen och prepositionsfrekvens, har dock inte beaktats i samma grad som 

korrektheten och komplexiteten av nominalfraser då jag fokuserar på en analys av just NP här. 

Jag har även mätt antalet substantiv och pronomen per text. Jag räknar också antalet 

prepositioner per text. Typ av utbyggnadsord, dvs. om orden är fackord eller synonymer tas 

inte upp i undersökningen. Det beror på, som jag ovan nämnt, att jag fokuserar på 

komplexiteten och bestämningarna i nominalfraserna. Däremot är utbyggnadsfrekvensen ett 

mer intressant mått på en mer avancerad nominalfras eftersom växlingen mellan enkla och 

utbyggda NP kan användas på ett stilistiskt sätt. Sedan har jag undersökt vilka fyra texter av 

de åtta kan vara de godkända. Till sist har jag jämfört mitt resultat med 

bedömningsunderlaget. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten av undersökningen. Kapitlet är indelat i en ”Kvantitativ 

analysdel” (4.1- 4.4) och en ”Kvalitativ analysdel” (4.2- 4.4). Resultatet sammanfattas under 

”Slutsats”. Jämförelse med Tisus bedömningsunderlag avhandlas sist i kapitlet (4.3). 

 

4.1 Kvantitativ analysdel 

I följande avsnitt behandlas följande variabler i de undersökta texterna: 

(1.1) antal nominalfraser och typ av huvudord 

(1.2) antal och typ av bestämningar  

(1.3) formfel 

(1.4) antal adjektivattribut 

I tabellerna markeras de olika texterna T1-T8 (Tisus).  

 

4.1.1 Antal nominalfraser och typ av huvudord 

Tabell 1 visar texternas längd i antal ord och i grafiska meningar och hur stor andel 

nominalfraser varje text har utifrån totala antalet ord. 

 

Tabell 1 Antal grafiska meningar, ord och 
andel NP av antal ord totalt 

 Meningar Ord Procent NP/ord 

 n n % 

T1 37 469 15,4 

T2 24 418 16,7 

T3 35 502 12,9 

T4 27 530 16,6 

T5 19 387 17,6 

T6 21 427 19,7 

T7 34 589 19,7 

T8 22 366 20,5 

Totalt  
antal 219 3688  

Medel- 
värde %   17 
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Tabell 1 visar inte en så stor variation för antalet nominalfraser per ord, alla texter har en 

andel på mellan 15-20 %. T3 har något färre, nämligen ett medelvärde på 12, 9 %. Det kan 

bero på att T3 har fler NP som består av enbart ett huvudord utan bestämningar (se tabell 3). 

En indikator på komplexitet i samband med nominalfrasen är typ av huvudord. En större 

växling av pronomen och substantiv pekar på en mer avancerad text än om den skulle ha färre 

pronomen (Abrahamsson & Bergman 2005:38). Svårigheter i valet av pronomen är vanlig hos 

inlärare i svenska som andraspråk när infödda föredrar pronomen istället för substantivuttryck 

(Ekeroth 1995:167 ff.). Det resulterar i att en korrekt växling av dessa visar på en högre nivå 

av språkutveckling. Huvudordet i undersökningen kan vara substantiv eller pronomen. 

Tabell 2 visar antal substantiv, antal och andel pronomen av totala antalet huvudord. 

 

Tabell 2 Antal pronomen och substantiv av totala antalet HO 

 Substantiv Pronomen Huvudord Andel pronomen 

 n n n % 

T1 105 47 152 44,7 

T2 105 29 134 27,6 

T3 127 38 165 29,9 

T4 134 35 169 26,1 

T5 97 28 125 28,8 

T6 112 20 132 17,8 

T7 167 37 204 22,2 

T8 
 

89 19 108 21,3 

Totalt 
 antal  936 253 1189  

Medelv.%    27,0 

pron. =pronomen    
 

Andelen pronomen är 27 % i medelvärde för alla texter, visar tabell 2. Den text med lägst 

antal pronomen per text är T6 med 17,8 %. Den text med flest pronomen är T1 med 44,7 %. 

4.1.2 Antal och typ av bestämningar  

Med bestämningar menas framförställda och efterställda bestämningar. De framförställda som 

beaktas i undersökningen är följande: utpekande, possessiva, kvantitativa attribut och 
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adjektivattribut. De efterställda är följande: prepositions- och satsattribut, apposition, adverb- 

och infinitivattribut (se avsnitt 2.4.2). 

Tabell 3 visar att testtagarna har en genomsnittlig medellängd på sina nominalfraser med 

bestämningar på 53,7 % av totala antalet NP. Det innebär att av nominalfraserna är mer än 

hälften NP med bestämningar och de övriga är enkla NP, dvs. de består av ett enda ord. Det är 

intressant att granska komplexiteten (se tablå 1), dvs. antal utbyggda nominalfraser eftersom 

det visar på komplexitet i de grafiska meningarna (se tablå 3 och 4). 

 

Tabell 3 Antal bestämningar per NP och procent av 
bestämningar i relation till antalet NP 

 Bestämningar NP Procent bestämningar/ NP 

 n n % 

T1 72 152 47,3 

T2 70 134 52,2 

T3 65 165 39,3 

T4 88 169 52,1 

T5 68 125 54,4 

T6 84 132 63,6 

T7 116 204 56,8 

T8 
 

75 108 69,4 

Totalt  
antal 638 1189  

Medelv.%   53,7 

 

Tabell 3 visar vidare att variationen är ganska stor mellan texterna: med T8 som har flest 

bestämningar (69,4 %) och T3 som har minst antal (39,3 %). De som har störst andel NP med 

bestämningar är T8 med 69,4 % och strax under T6 med 63,6 %. 
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Tabell 4 visar att variationen är liten vad gäller andelen framförställda bestämningar, 

förutom T5 som har lite större andel än de andra (66,2 %) och T2 som har en lite lägre (54,3 

%). Alla texter har ett medelvärde på 60, 2 %. 

 

Tabell 4 Antal prepositioner och framför och efterställda bestämningar i procent av totalt 
antal  

 
Antal 
prep. 

Antal 
framf. 
best. 

Andel 
framf. 
best. 

Antal 
efterst. 
best. 

Andel 
efterst. 
best. 

Totalt 
antal best. 

Total andel 
bestämningar 

 n n % n % n % 

T1 31 45 62,5 27 37,5 72 11,3 

T2 22 38 54,3 32 45,7 70 11,0 

T3 35 40 61,5 25 38,5 65 10,2 

T4 34 52 59,1 36 40,9 88 13,8 

T5 15 45 66,2 23 33,8 68 10,7 

T6 39 52 61,9 32 38,1 84 13,2 

T7 50 66 56,9 50 43,1 116 18,2 

T8 26 46 61,3 29 38,7 75 11,8 

 
Totalt 
antal  

252 384  254  638  

Medelv.% 21,2 32,3 60,2 21,3 39,8  100 

 

Det är även en liten variation mellan texterna när det gäller de efterställda bestämningarna. 

Två texter har lite fler efterställda bestämningar än medelvärdet på 39,8 %. Det är T2 med 

45,7 % och sedan T7 med 43,1 %; lägst har T5 med 33,8 %. 

I tabell 4 och 5 presenteras de olika typerna av bestämningarna och antalet.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 I tabell 5 visas inte andel bestämningar för varje text enskilt då det inte är relevant för uppsatsens syfte. 
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Tabell 5 Antal och typ av framförställda bestämningar och procentuell andel av totalt 
antal 

 
Utpekande  

        attribut 
Possessiv 

       attribut 
 Kvantitativa 
 attribut 

Adjektiv 
attribut Totalt 

 n n n n n 

T1 5 7 24 9 45 

T2 7 7 7 17 38 

T3 9 1 17 13 40 

T4 6 4 17 25 52 

T5 3 7 20 15 45 

T6 9 7 20 16 52 

T7 5 15 9 37 66 

T8 11 1 21 13 46 

      
Totalt 
 antal  55 49 135 145 384 

Medelv. % 14,3 12,7 35,2 37,8 100 

 

Tabell 5 visar att av de olika framförställda bestämningarna är de flesta adjektivattribut  

(37,8 %) och kvantitativa attribut (35, 2 %). Det är en stor skillnad i andel jämfört med de 

övriga: utpekande (14,3 %) och possessiva (12,7 %). I de fall där antalet adjektivattribut 

dominerar kan det tyda på en mer avancerad nivå (se tablå 1) då komplexiteten av 

nominalfraserna ökar i samband med antalet adjektiv menar Abrahamssons & Bergman 

(2005:41). Att antalet kvantitativa attribut också är stort kan ha sin förklaring i Tisus texttyp 

som är argumenterande. Testuppgiften innehåller även ett ”inspirationsblad” med siffror och 

statistik som testtagarna ska använda sig av i sina texter.  
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Tabell 6 visar de efterställda bestämningarna. Efterställda attribut är oftast 

prepositionsattribut och satsattribut menar Abrahamsson & Bergman (2005:127) och det 

överensstämmer med resultatet i min undersökning. 

 

Tabell 6 Typ av efterställda bestämningar; antal och andel av prepositionsattribut och 
satsattribut 

 Prep.attr. Andel / 
prep.attr. Satssattr. Andel/  

satsattr. Apposition  Adv.attr. Inf.attr. Totalt 

 n % n % n n n n 

T1 14 51,9 7 25,9 5 0 1 27 

T2 14 43,8 12 37,5 3 3 0 32 

T3 19 76,0 6 24,0 0 0 0 25 

T4 18 50,0 10 27,8 6 0 2 36 

T5 10 43,5 13 56,5 0 0 0 23 

T6 23 71,9 6 18,8 2 1 0 32 

T7 29 58,0 14 28,0 6 1 0 50 

T8 14 48,3 10 34,5 1 2 2 29 

Totalt 
 antal  141  78  23 7 5 254 

Medel- 
värde %   55,5  30,7 9,0 2,8 2,0 100 

Prep.attr = prepositionsattribut, satsattr. =satsattribut, adv.attr. = adverbattribut, inf.attr. = infinitvattribut 

 

Tabell 6 visar att andelen prepositionsattribut är störst (55,5 %), vilket kan ha ett samband 

med ökad säkerhet vid prepositionsanvändningen som kännetecknar en mer avancerad nivå av 

NP (se tablå 1) enligt Abrahamssons & Bergman (2005:41).  

Satsattributen utgör näst störst andel av alla (30,7 %). Likadan funktion som 

prepositionsattributen har satsattributen. Även de ingår ofta i andra satser och blir då mer 

komplexa allteftersom de byggs på. Infinitivattributen (2,0 %) liksom adverbattributen (2,8%) 

och appositionerna (9,0 %) utgör en mycket mindre del av den totala andelen efterställda 

bestämningar. Flest antal prepositionsattribut har T3 (76,0 %) och T6 (71,9 %), vilket 

indikerar en mer avancerad NP- nivå (se Abrahamsson & Bergman 2005:38). Genomgående 

har alla texter fler prepositionsattribut än satsattribut utom T5 med 56,5 % satsattribut mot 

43,5 % prepositionsattribut. Om man jämför variationen på attributen mellan texterna har T8 

exempel på alla typer av attribut till skillnad från de andra texterna. T3 och T5 har bara 

prepositionsattribut och satsattribut i sina texter.  
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4.1.3 Formfel 
 
Tabell 7 visar antalet formfel per text. Formfel inom numeruskategorin kan vara att det är 

singular när det ska vara plural och tvärt om som exemplet visar: [Eller en flicka lekade med 

bil(-ar)].3 När det blir fel på species blir det ofta bestämd form istället för obestämd eller 

tvärtom [att hjälpa kvinna(-n) i samhället]. Genusfel är när testtagaren förväxlar utrum (en-

ord) och neutrum (ett- ord), den istället för det [med det(-n) allmänt rösträtt for kvinna ]. De 

flesta övriga formfel handlar om att huvudordet saknar en ändelse på ett morfem om det 

handlar om ett ord med sammansatta morfem som t.ex. här när huvudordet är hemfruar i 

stället för hemmafruar. Eller när huvudordet har formen uppfostring i stället för uppfostran 

(substantiv).  

Det totala antalet formfelen i tabell 7 visar att T8 har markant färre totalt antal formel ( 6 

stycken) än de övriga texterna. T1 har också färre formfel än de övriga med 22 stycken.  

Däremot har T6 markant fler fel, 59 stycken (44,3 %), än de övriga som har mellan 34 och 

43 i antal, mellan 14,5 och 28,8 %. 

 

Tabell 7 Antal och typ av formfel av totala andelen formfel och procentuell andel av 
totalt antal fel 

 Numerus Species Genus Prep. Övriga 
 formfel 

Tot./  
formfel Tot./ NP  Andel/ formfel 

 n n n n n n n   % 

T1 1 16 0 3 2 22 152  14,5 

T2 4 24 0 4 2 34 134  25,4 

T3 6 20 1 5 7 39 165  23,4 

T4 5 23 1 1 5 35 169  20,7 

T5 3 19 1 6 7 36 125  28,8 

T6 11 33 7 5 3 59 132  44,7 

T7 5 30 2 2 4 43 204  21,1 

T8 0 3 0 1 2 6 108  5,5 

Totalt 
antal 35 168 12 27 32 274 1189   

Medel- 
värde % 

12,7 61,3 4,4 9,9 11,7 100   23,0 

Tot. = totala, prep.= preposition 
     

 

                                                 
3 Exempel från Tisustexterna markeras med klamrar. 
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Tabell 7 visar att alla texter har medelvärdet 23 % formfel i sina nominalfraser. Genomgående 

är de vanligast förekommande felen species (61,3 %), dvs. testtagarna misstar sig på 

bestämdheten. Species är bland det svåraste att kontrollera för en andraspråksinlärare (se 

avsnitt 2.6.3). 

Numerus- och genusfel liksom prepositions- och övriga formfel är procentuellt betydligt 

färre, numerus (12,7 % ), genus (4,4 %), prepositioner (9,9 %) och övriga formfel (11,7 %).  

 

Tabell 8 Antal och typ av kongruensfel av totala antalet NP och procentuell andel 
kongruensfel av totala antalet NP 

 Numerus Species Genus 
Tot./ 
 kongr.fel Tot. /NP Procent kongr.fel/ NP 

 n n n n n % 

T1 1 13 0 14 152 9,2 

T2 4 24 0 28 134 20,7 

T3 6 20 1 27 165 16,4 

T4 5 23 1 29 169 17,2 

T5 3 19 1 23 125 18,4 

T6 11 33 7 51 132 38,6 

T7 5 30 2 37 204 18,1 

T8 0 3 0 3 108 2,8 

Totalt  
antal 35 165 12 212 1189  

Medel- 
värde % 

16,6 77,8 5,6 100  17,8 

Kongr.fel = kongruensfel   
 

Tabell 8 visar enbart kongruensfelen i nominalfraserna. Det totala antalet kongruensfel i 

nominalfraserna ger ett genomsnitt på 17,8 %. Flest fel är det i species med 77 %. Minst antal 

fel har T8 med 2,8 %. Flest antal fel har T6 på 38,6 %.  
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Tabell 9 visar antalet rättformulerade prepositioner, bestämningar och huvudord. I texten 

markeras hur formfelen är fördelade på dessa olika rubriker. 

 

Tabell 9 Det totala antalet rättformulerade 
prepositioner, HO och bestämningar av totalt 
antal 
  Prep. Framf. best. HO Efterst. Best. 
T1 30/31 45/45 136/152 22/27 
T2 18/22 25/38 120/134 28/32 
T3 31/35 33/40 146/165 17/25 
T4 33/34 44/52 148/169 31/36 
T5 12/15 39/45 109/125 12/23 
T6 38/39 33/52 106/132 19/32 
T7 48/50 59/66 182/204 37/50 
T8 26/26 43/46 104/108 29/29 
 

Eftersom prepositionerna finns både i en tabell där de står framför huvudordet, som t.ex. på 

arbetsplatsen och som del i prepositionsattributen i den efterställda bestämningen: på 

arbetsplatsen på Stockholm väljer jag att markera felet i prepositionsattributet. Sedan blir 

prepositionen ett led i den nominalfrasen inom den längre och placeras i prepositionstabellen 

framför huvudordet. Ett fel räknas en gång. I de övriga kategorierna fördelas numerus, genus, 

species och övriga formfel. Tabell 9 visar att prepositionerna oftast blir rätt i samtliga texter. I 

de övriga kategorierna varierar antalet rätta formuleringar.  

 T8 har prepositionerna och de efterställda bestämningarna helt rätt formulerade och i stort 

sett de framförställda bestämningarna med 43 rätt av 46 och huvudorden med 104 av 108 

rättformulerade.  

 

4.1.4 Antal adjektivattribut 

Antalet adjektivattribut signalerar att texten ger en mer levande beskrivning enligt Bergman & 

Abrahamsson (2005). Därför analyseras de i jämförelse med det totala antalet attribut. Antalet 

adjektivattribut ska även peka på en avancerad nivå av NP (se tablå 1). I denna undersökning 

är dock inte antalet adjektiv direkt kopplat till textens kvalitet i samma mening som om det 

skulle ha varit berättande texter i stället för argumenterande då Tisus ska vara en 

argumenterande text med sifferexempel.  
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Tabell 10 Det totala antalet adjektivattribut av antal 
framförställda attribut och procentuell andel 

 
Adjektiv 
attribut 

Framförställda 
attribut 

   Andel          
framförställda 
   attribut 

 n n              % 

T1 9 45 20,0 

T2 17 38 44,7 

T3 13 40 32,5 

T4 25 52 48,0 

T5 15 45 33,3 

T6 16 52 30,8 

T7 37 66 56,0 

T8 13 46 28,3 

Totalt 
 antal 145 384  

Medel- 
värde %   37,8 

 

Tabell 10 visar att adjektivattributen utgör 37,8 % av alla framförställda bestämningar. T7 har 

flest adjektivattribut (56 %). T1 har lägst antal (20 %). 

 

4.2 Kvalitativ analysdel 
 
I följande avsnitt behandlas följande frågor om NP i texterna: 

(2.1) att även de komplexa nominalfraserna är korrekt böjda 

(2.2) att det finns en variation och säkerhet vid prepositionsanvändningen 

(2.3) växlingen mellan substantiv och pronomen 

(2.4) fler adjektiv 

 

I den kvalitativa analysdelen bedömer jag de åtta texterna enligt Abrahamsson & Bergmans 

PA (2004:61), och vilka av dessa som kan vara de fyra godkända. De godkända borde fylla 

flera av kriterierna för nominalfraser på avancerad nivå. 
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4.2.1 Att de komplexa nominalfraserna är korrekt böjda 

Korrektheten på komplexa NP är ett kriterium för att NP i texterna är mer avancerade. Med 

mer komplexa NP menar man att de har framför och/eller efterställda bestämningar (se tablå 3 

och 4).  

Tabell 3 visar att T8 har 69,4 % framför och efterställda bestämningar av totala antalet NP, 

vilket är den högsta siffran i jämförelse med de övriga texterna. Samtidigt som T8 har flest 

bestämningar är de också de mest korrekta (se tabell 8). De efterställda bestämningarna är alla 

korrekta (29/29) och av de framförställda är 43 av 46 korrekta. T1 är den andra texten som har 

flest korrekta bestämningar med framförställda där 45 är korrekta medan 22 av de 27 

efterställda bestämningarna är det (se tabell 9). I T1 är 47,3 % av nominalfraserna 

bestämningar vilket ligger under genomsnittet på 53,7 % (se tabell 3). Efter det är T4 och T5 

väldigt snarlika varandra både när det gäller korrektheten på bestämningarna och 

procentantalet bestämningar av totala antalet NP. T5 har 54,4 % medan T4 har 52,1 % (se 

tabell 3). T5 har många rätt på de framförställda, 39 av 45, medan T4 har 44 av 52. Av de 

efterställda har T5, 12 av 23 rätt och T4, 31 av 36 rätt och där skiljer det sig lite i antal (se 

tabell 9). 

 

4.2.2 Variation och säkerhet vid prepositionsanvändningen 

Den språkliga utvecklingen i prepositionsanvändningen visar att inläraren i början använder få 

prepositioner för att senare bli mer säker och klara större variation och mer varierad 

användning av dessa. Det mer avancerade stadiet motsvarar en större säkerhet enligt 

Abrahamsson & Bergman (2005:41), se även avsnitt 2.3 och tablå 1). Tabell 9 visar att det 

finns en stor säkerhet i alla texter när det gäller prepositionsanvändningen. Variationen är 

liten. T8 har alla 26 rätt. Den med flest fel är T2 med 4 fel. Man kan inte tala om skillnader 

för övriga texter när det rör sig om 1 till 3 fel.  

 

4.2.3 Växlingen mellan substantiv och pronomen 

Växlingen mellan substantiv och pronomen är en intressant aspekt av den språkliga 

utvecklingen. Valet av pronomen istället för substantivuttryck kan vara komplicerad (se 

avsnitt 2.3). På en basnivå används få pronomen (se tablå 1) medan en smidigare växling 

mellan dem på en mer avancerad nivå ger språket ”bättre flyt och variation” (Abrahamsson & 
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Bergman 2005:38). Flest pronomen har T1 (44,7 %). Minst antal har T6 (17,8 %). Övriga 

texter har en mindre variation i växlingen pronomen och substantiv (medelvärdet av 

pronomen per text är 27 %). 

 

4.2.4 Fler adjektiv 

Beskrivande satser med adjektiv fyller ut och gör ofta en text mer levande om det rör sig om 

en exempelvis berättande text (Abrahamsson & Bergman 2005:38). Fler adjektiv är en 

parameter för mer avancerad NP-nivå (se tablå 1). Nu är uppgiften en argumenterande text 

vilket påverkar adjektivanvändningen. Det visar tabell 5: det finns tio fler av 

adjektivattributen, 145, mot 135 av de kvantitativa. Tabell 10 visar att T7 har flest 

adjektivattribut, med 56 % mot snittet som är 37,8 %. Samtidigt har T7 till skillnad från de 

andra texterna bara 9 kvantitativa attribut mot 37 adjektivattribut men på en lång text på 589 

ord (tabell 5). Efter kommer T4 med 48 %, T2 med 44,7 % och T5 med 33, 3 % som ligger 

under medelvärdet (tabell 10). 

 

4.2.5 Slutsats 

Resultatet av den kvantitativa analysdelen och den kvalitativa analysdelen borde visa vilka 

följande fyra texter som är de godkända.  

Den kvantitativa analysdelen visar de texter som har flest antal nominalfraser och antal 

bestämningar, adjektivattribut och lägsta antalet formfel.  

• Flest antal nominalfraser har text T8 följt av T6/T7 och T5. 

• Högst andel bestämningar i förhållande till antal nominalfraser har T8 följt av T6, 

T7 och T5. 

• Flest adjektivattribut har T7 följt av T4, T2 och T5. 

• Lägsta antalet totala antalet formfel har T8 följt av T1 och T4/T7 och T3. Lägsta 

antalet kongruensfel har T8 följt av T1 och T3/T4 och T5/T7. 

De två texter som får bäst resultat i jämförelse med de andra är T8 och T7. Dock utmärker sig 

T1 i korrektheten liksom T8. De övrigas resultat ligger närmare varandra.  

Slutsatser dras i den kvalitativa analysdelen utifrån de kriterier som av nominalfrasens 

utvecklingsgångar hör till de mer avancerade: a) att de komplexa nominalfraserna är korrekt 

böjda och det är helt klart T8 och T1, b) att det finns en variation och säkerhet vid 
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prepositionsanvändningen visar T8 och T1 följt av T4, T6 och T7, c) växlingen mellan 

substantiv och pronomen, T1 har helt klart fler pronomen medan de övrigas andelar pronomen 

är ganska jämna och slutligen d) fler adjektiv har T7, T4. Text T2 är svagast. 

De texter som utmärker sig som bättre i flest avseenden är avgjort T8, T7 och T1 medan de 

övrig resultaten i undersökningen blir svårtolkade då flera texter ligger nära varandra eller 

skiljer sig väldigt mycket från de övriga men utan att påvisa något avgörande för svaret på 

min hypotes. Dock ska det finnas fyra godkända texter så mitt val faller på T4 då den texten, 

ändå, i en jämförelse får knappt bättre resultat än övriga texter. Texterna T8. T7, T1 och T4 

ges således betyget G; texterna T2, T3, T5 och T6 får betyget U. 

 

4.3 Jämförelse med Tisus bedömningsunderlag  

I följande avsnitt jämför jag mitt resultat av undersökningen med bedömningsunderlag för 

Tisus. Tabell 11 sammanfattar jämförelsen. 

 

Tabell 11 Jämförelse med Tisus 
bedömningsunderlag 

  
Mitt 
resultat 

Bedömares 
resultat 

T1 G G 
T2 U U 
T3 U G 
T4 G U 
T5 U U 
T6 U U 
T7 G G 
T8 G G 

G= godkänd, U= underkänd 

  

Enligt mitt resultat av undersökningen bedömde jag att T8, T7, T1 och T4 var godkända som 

tabell 11 visar. Enligt bedömningsunderlaget var T8, T7, T1 och T3 godkända. Min 

bedömning av T8, T7 och T1 visade sig vara korrekta. Men T4 blev underkänd. Resultaten för 

T4 visar inte alls lika tydligt som de övriga tre att de är godkända texter då T4 i tabellerna ofta 

visar resultat nära medelvärden. Den blev underkänd enligt bedömaren. T4 är lite under 

andelen nominalfraser per ord än de godkända texterna, skillnaderna i det resultatet varierade 

lite. Samma resultat visar tabell 3 när det gäller andel bestämningar av antalet nominalfraser,  
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52,1 % för T4 i jämförelse med medelvärdet 53,7 %. T4 har en högre andel formfel (20,7 %) 

när medelvärdet är 23 %. T4 visar en andel lite över medelvärdet när det gäller kongruensfel 

(17,2 %) när medelvärdet är 17, %. 

Bedömningsunderlag för T4 visar på underkänd då syntaxen ”visar felaktigheter, stör och 

skapar missförstånd”. Och vad beträffande formen har texten för många formfel. Vid en 

läsning av texten håller jag med om att texten är svårläst men det beror också på att den ser ut 

som en ”kladd”. Texten är överstruken och ord har lagts till och dragits ifrån ovanför och 

under textraderna liksom i marginalerna. Det ger ett rörigt intryck. Men när det gäller 

korrektheten på nominalfraserna ligger den på medelvärdet vilket inte gör NP mer felaktig än 

i jämförelse med övriga texter.  

 Den fjärde godkända texten enligt bedömningsunderlaget är T3. T3 ligger i spannet för de 

mer korrekta av mätningarna i undersökningen med i stort sett lika andel formfel som 

genomsnittet (23, 4 % mot medelvärdet 23 %) och kongruensfel (16,4 % mot medelvärdet 

17,8 %). När det gäller antalet nominalfraser per ord (12,9 % mot medelvärdet 17 %) och 

bestämningar per nominalfraser (39,3 % mot medelvärdet 53,7 %) har T3 klart färre antal än 

övriga, vilket genomsnittsandelen visar. Av andel prepositionsattribut i efterställda 

bestämningar (76 %) så avviker den från medelvärdet (55,5 %) liksom i andelen satsattribut 

(24 % mot medelvärdet 30,7 %). Utifrån dessa aspekter är T3 en enklare text och därmed är 

det lättare att få betyget G. Det kan vara mer fördelaktigt i en testsituation att inte skriva mer 

komplext än man har språklig nivå för. Bedömningsunderlaget visar att T3 har klarat 

bedömningskriterierna innehåll, struktur, ordförråd och syntax. Viss tvekan råder om formen 

är korrekt. Men T3 bedöms som godkänd. 

 

5 Diskussion av resultat  
 
Min hypotes om att det finns ett samband mellan nominalfraskonstruktion och betygsnivå på 

Tisus stämmer men med viss reservation. Resultatet är att jag kan bedöma att tre av fyra Tisus 

är godkända genom att analysera enbart nominalfraserna. Det måste betonas att det bara är 

möjligt att dra sådana slutsatser när nominalfraserna både är komplexa och i stort sett felfria 

eller med bara något formfel. Det är fallet med T8 och T1 som sticker ut från mängden när det 

gäller korrektheten. Det är i linje med Abrahamsson & Bergmans (2005) teori om språkliga 

utvecklingsnivåer inom nominalfrasen (se tablå 1). Resultatet av min undersökning pekar på 
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att korrekta komplexa nominalfraser även indikerar att övriga aspekter för testbedömning som 

innehåll, struktur, ordförråd och form också håller en godkänd nivå. 

Ett intressant resultat är att de texter med NP med mest komplexitet, dvs. flest 

bestämningar per huvudord, som T4 och T5 inte blev godkända. En lång och komplex 

nominalfras kan bli svårförståelig. Sedan pekar det även på att tankarna ibland springer före 

korrektheten i enlighet med språkutvecklingen som följer ett visst mönster (se avsnitt 2.3). 

Forskning visar som sagt att språkutvecklingen följer vissa steg. Ofta försöker inlärarna 

använda sig av mer komplexa strukturer i språket än de har språklig kompetens för. Men även 

det är ett steg i språkutvecklingen. Det illustreras med en triangel där basen är tankarnas 

komplexitet och toppen är den språkliga korrektheten (Abrahamsson & Bergman 2005:26 f.). 

Om testtagaren är en ”risktagare”, dvs. en person som törs försöka sig på ett mer komplext 

språk än vad inläraren egentligen behärskar, så blir resultatet ofta felkonstruktioner. I 

bedömningen bör man då ta i akt att den personen prövar sig fram och som lärare/bedömare 

inte enbart fokusera på felen. Men det visar på en mindre lyckad språkförmåga att i en 

testsituation göra detta där just korrektheten är högst väsentlig (Flyman Mattsson & 

Håkansson 2010:11). T1 tycks ha fokuserat på korrektheten i första hand. Den texten 

utmärker sig varken när det gäller antalet bestämningar per huvudord eller i antalet adjektiv. 

Däremot är nominalfraserna oftare korrekta och det ger godkänt i bedömningen av testet.  

I enlighet med tidigare forskning visar min undersökning att den största svårigheten inom 

nominalfrasens kongruens är species (se avsnitt 2.6.3). Det finns tre varianter att uttrycka 

bestämdhet på och att den bestämda formen är efterställd gör det mer komplicerat (se tablå 5 

och 6). Ytterligare en svårighet i svenskan är den dubbla bestämdheten (se avsnitt 2.6.4).  

Uppenbart är att en helhetsbedömning är av stor vikt i testsammanhang. Det är vad 

Abrahamsson & Bergman (2005) eftersträvar med performansanalysen (se avsnitt 2.3). 

Analysen av användningen av nominalfraser i Tisus- texterna visar att om de är i stort sett 

korrekta kan man i viss utsträckning anta att även den skriftliga färdighetsdelen i övrigt är det. 

Men i de flesta fall (T4, T5, T6, T3 och T2) visar undersökningen att nominalfraserna är 

tämligen komplexa och har en del formfel. Inte heller de övriga variablerna som typ av 

bestämningar, antal adjektiv, prepositionsanvändning eller växlingen mellan substantiv och 

pronomen kan i min jämförelse peka på huruvida texten är godkänd eller underkänd. Då är det 

enda sättet att använda sig av en korrekt helhetsbedömning där man tar hänsyn till alla 

aspekter som innehåll, struktur, ordförråd, form och syntax. 
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6 Sammanfattning 
 
I detta kapitel sammanfattas det viktigaste av undersökningen.  

Min hypotes att det finns ett samband mellan nominalfraskonstruktion och betygsnivå på 

Tisus har besvarats genom flera undersökningar i en kvantitativ och i en kvalitativ analysdel. 

Resultatet har gett en indikation om vilka fyra av de åtta Tisus som är godkända. Till sist har 

jag jämfört mina resultat mot Tisus bedömningsunderlag. 

Trots att materialet är litet så att det inte går generalisera är det mest uppenbara resultatet 

att det går att se ett samband mellan korrekta komplexa nominalfraser och betyget godkänd i 

Tisus men med reservationen att de komplexa nominalfraserna bör vara tämligen felfria. 

Resultatet för mätningarna av de olika variablerna gav oftast inte så talande utsagor om 

nominalfrasernas språkliga nivå i Tisus. En variabel som inte visade ett säkert utfall var 

växlingen mellan substantiv och pronomen. Resultatet av mätningen av antal substantiv och 

pronomen visade att de test med flest substantiv var T8 och T7. Enligt mina övriga mätningar 

var T8 och T7 de bästa men här kom de längst ner i mätningen. Detta trots att det antas att 

användningen av fler pronomen pekar på större komplexitet. Analysen av formfel och 

kongruens visade sig mer avgörande än komplexiteten på nominalfraserna. De godkända 

testerna enligt bedömningsunderlaget var de mest korrekta. 

Typen av bestämningar visade på att texterna totalt hade högst andel adjektivattribut 

jämfört med de övriga typerna, men det visar mer på typen av test, argumenterande i det här 

fallet, än på kvaliteten på nominalfraserna. En argumenterande text presenterar oftare resultat 

och eller siffror medan en berättande text beskriver mer, är mer målande. Det förutsätter fler 

adjektiv i en berättande text. Nu kanske inte min mätning visar ett jämförbart resultat då jag 

inte tar hänsyn till adjektiven i predikativ ställning medan Abrahamsson & Bergman (2005) 

gör det i sina NP-tabeller. Men i det senare fallet, om jag hade inkluderat adjektiv i predikativ 

ställning, hade det resulterat i fler adjektiv och kanske ett tydligare resultat angående antalet 

adjektiv i testen. 

 En större variation och säkerhet vid prepositionsanvändning ska även visa på en mer 

avancerad nivå av NP (se tablå 1). Men i undersökningen visar antalet prepositioner väldigt 

varierande siffror för T8 och T7, både i de framförställda bestämningarna som i de 

efterställda. Sammanfattningsvis är det mest tydliga i undersökningen att de komplexa NP 

måste vara korrekt böjda (T8, T1 och T7) för att få godkänt betyg. 
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Som en följd av huvudresultatet i undersökningen, att korrektheten verkar spela en 

avgörande roll för att få godkänt på Tisus, kan man ställa frågan huruvida det fokuseras i för 

stor grad på den formella korrektheten i bedömningen före det språkliga uttrycket. 

Det vore intressant att i framtida forskning undersöka huruvida den formella korrektheten i 

jämförelse med det språkliga uttrycket är avgörande för godkänt för den skriftlig färdigheten i 

Tisus.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Sammanfattning av den språkliga utvecklingen 
Efter Abrahamsson och Bergman (2005:41 f.) 

→ → → → → → →→ →→  → → → → → → →→ →→ → → → → → → → →→ →→  

NOMINALFRASER (NP)     
Lexikon: basord Basord + utbyggnadord Fler utbyggnadsord 

Enkla PN Utbyggda NP Även komplexa nominalfraserna 
är korrekt böjda 

Genus, bestämdhet, plural växer 
fram 

Inkonsekvens i genusval  
Ibland fel ändelser   

Få pronomen, ofta överanvända Få pronomen, vanligen korrekt 
använda 

Säkerhet vid växling mellan 
substantiv och pronomen 

Få adjektiv Fler adjektiv Fler adjektiv, vilket möjliggör en 
mer levande beskrivning 

Adjektiven börjar 
kongruensböjas Enstaka adjektivändelser blir fel 

  

Få prepositioner Säkerhet och variation i 
användning av prepositioner 

Större variation och säkerhet vid 
prepositionsanvändning 

VERBFRASER (VP)     
Lexikon: vanliga verb, basord Även mindre vanliga verb, 

utbyggnad 
Säkerhet vid verbanvändningen 

Enstaka vanliga partikelverb 
Fler partikelverb 

Ökad säkerhet vid användning av 
partikelverb 

Enkla tempus Enkla och sammansatta tempus Säkerhet i tempus användningen 

MENINGSBYGGNAD     

Enkel meningsbyggnad Komplicerad meningsbyggnad 

Meningsbyggnaden mer varierad 
vilket ger möjlighet att uttrycka 
sig med skenbar enkelhet 

Mest SVO Fler bisatser   

Osäkerhet vid spetsställning Spetsställda bisatser och 
satsförkortningar   

ADVERBIAL     
Mest tid, sätt, rum Fler adverbialtyper Större variation 
TEXTBINDNING     

Textbindningen enkel Ex. och , 
men, sen , när Textbindningen mer varierad Smidig textbindning 
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Bilaga 2 Schema för performansanalys- nominalfraser 
Efter Abrahamsson och Bergman (2005:150). 

 

Schema för performansanalys 
Preposition Nominalfras inkl.adjektivfras  

  
Framförställd 

bestämning Huvudord 
Efterställd 
bestämning 
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Bilaga 3 Nominalfraser i T3 

 

Text 3 
Jämställdhet 
 
För många år sedan var jämstalldhet en problem i samhälle. Kvinnor kunde inte rösta, bli 

präst eller få jobb i regeringen . Idag har detta problem minskat, men ändå finns det i några 

områder av samhälle, till exempel i yrkesgrupper. 

 Några yrkesgrupper är ganska jämt mellan procent av kvinnor och män som arbetar. 

Till exempel den ”Restaurang o hotell” gruppen har 52 % kvinnor och 48 % män. Det är 

nära till 50 % så man kan säga att det är jämt. Men om man tittar på ”Byggnadsindustri”. 

Då finns det bara 7 % kvinnor och 93 % män. Varför finns det en så stor skillnad? Några 

säger att det finns stora biologiska skillnader och därför några industrier, som 

byggnadsindustri, passar män bättre än kvinnor. 

Men det kan vara att dessa skillnader i könsfördelning inom yrkesgrupper finns bara 

för att samhället tror att det finns skillnad. Om barn är uppfostrad att tro att män och 

kvinnor är inte lika, då kan inte samhälle tro annolunda. I gymnasiet finns det mest pojkar på 

tekniska programmet och mest flickor på ”barn o fritid” programmet. Är detta verkligen för 

att pojkar är bättre på teknik och flickor är bättre med barn? 

Själv tror jag att det finns inte en stor skillnad mellan kvinnor och män. Jag tror att 

en stor del av detta problemet ligger i uppfostring heller än biologi. Pojkar förstår inte 

teknik bättre än flickor och flickor är inte bättre med barn än pojkar. Men i vissa länder, 

som Kina, är det konstig om en flicka vill spela fotboll eller bygga lek-fordon. 

Föreldrar säger att deras dotter måste leka med dockor och smink, och i några år glömmer 

hon att hon gillade fotboll och då har hon dem intereser som hennes föreldrar sa är bra. Och 
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det är samma sak för pojkar. Det tycks att det är konstig om pojkar gillar dockor och om 

några år gillar han dem inte. Så uppfostring har en stor betydelse. 

 Det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män, men inte så stora att  

kvinnor är sämre på några jobb än män. Det finns överväldigande bevis för att män och 

kvinnor är lika och kan göra samma jobb lika bra. Jag tror att om uppfostring ändrade då 

skulle detta problem minskas. Samhälle också behöver ändra sig, för att om man tittar på 

reklam av dockor, då är det alltid en flicka som leker med den. Om det är en data-spel, då är 

det en pojke. Det här orsakar misuppfattning om vad är ”rätt” och ”fel”. Om detta ändrade 

då skulle könsfördelning i yrkesgrupper och gymnasieprogram också ändra. 

 Men könsfördelning är inte det enda problemmet. Kvinnor får inte lika lön som 

män, även om dem har lika arbete. För att förhindra detta finns det lagar, men ändå existerar 

problemmet. Jag tror att det behövs mer lagar att få slut på detta och ha jämställdhet på 

jobbplatsen. 

 Jämställdhet utvecklas och med den fart med som det utvecklas idag, jag tror att nån 

dag ska det finnas jämlikhet mellan kvinnor och män. Det ska finnas på arbetsplats, i 

gymnasie och i samhället. 
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Bilaga 4 Bedömningsunderlag Tisus 
 

Från Institutionen för nordiska språk. Stockholms universitet,  
Test i svenska för universitets- och högskolestudier, Tisus. 
Hämtat den 31.10.2011, http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=2570&a=9410 
 

 

Skriftlig färdighet Tisus 
 

Bedömning 
Skrivuppgiften bedöms med avseende på 

1. innehållet i relation till den givna uppgiften 
2. textens organisation och sammanhang 
3. ordförråd och grammatik. 

Det vill säga: 

Innehåll 
Är texten klar och lätt att läsa? Har den en lämplig stil som är anpassad till uppgiften? Har 
inspirationsbladet använts på ett relevant sätt? Har ämnet behandlats på ett självständigt sätt? 
Motiverar författaren sina synpunkter? 

Disposition 
Har texten en tydlig struktur? Finns inledning och avslutning och är styckena logiskt 
uppbyggda? Finns det samband mellan och inom styckena, till exempel med hjälp av 
sammanhangsmarkörer och tydliga syftningar? 

Ordförråd och grammatik 
Är ordförrådet relevant? Är ord och fraser varierade och idiomatiska? Är meningsbyggnaden 
varierad och ordföljden korrekt? Används rätt former, t.ex. för tempus och bestämdhet? 
Behärskar testtagaren interpunktion och stavning? 

Betyg 
Betygsgraderna är Godkänd och Underkänd. 

För godkänt betyg måste kraven under de tre punkterna vara tillfredsställande uppfyllda. 
Minst två bedömare läser uppgifterna och lämnar varsin bedömning som sedan sammanvägs. 
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