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Sammanfattning 

I denna uppsats har tio uppsatser, som skrivits inom det nationella provet i svenska och 

svenska som andraspråk, analyserats både kvantitativt och kvalitativt i syfte att se på vilket 

sätt språknivån skiljer sig. Fem uppsatser är skrivna av elever som följer läroplanen för svens-

ka och fem av elever som följer läroplanen för svenska som andraspråk.   

 

Hypotesen var att andraspråkselevers texter skulle utmärka sig genom att ha färre både fram-

förställda och efterställda bestämningar och mindre komplexa nominalfraser. Dock var skill-

naderna som framkom egentligen inte av kvantitativ art utan av kvalitativ. Även om avvikel-

serna var relativt få, förekom de och då nästan uteslutande i andraspråkselevernas texter. De 

fel och avvikelser som var tydligast var: fel genusval, att dubbel bestämdhet saknades där den 

var nödvändig och att en del idiomatiska avvikelser förekom. Forskningen bekräftar att dessa 

avvikelser är vanligt förekommande även hos avancerade inlärare. 
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1 Inledning 

Att jämföra och analysera utveckling av andraspråkstalares produktion av målspråket har in-

tresserat många och nu även mig. Det är intressant att som blivande lärare i svenska som and-

raspråk få analysera elevtexter för att försöka sätta fingret på vad som leder till störst problem 

och fundera över hur man kan bidra till att göra eleverna uppmärksamma på detta på bästa 

sätt.  Av den uppsjö av språkliga fenomen som kan analyseras, valde jag att titta på nominal-

fraser i elevernas texter. Detta är något som är tacksamt att undersöka, då det ofta är dessa 

som orsakar problem (Ekberg 2004: 264) och då felkonstruerade nominalfraser kan sticka 

extra i en läsares ögon. Då det också finns mycket forskning (ibid: 259) på det tidiga stadiet 

av inlärarspråk, blev jag nyfiken på att titta på om det bland de mer avancerade inlärarna 

fanns skillnader mellan elever som läste svenska som modersmål eller elever som läste det 

som andraspråk. För mig har det dessutom ett värde att läsa elevers av idag texter och att göra 

en djupanalys av dem, då detta säkerligen inte kommer hinnas med när jag i framtiden arbetar 

som lärare. Naturligtvis finns det mycket kvar att fundera över, men denna studie har givit 

mig en bra bild av elevernas språk och presenteras i föreliggande uppsats.   

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskaperna om språknivån på elever i svenska och 

svenska som andraspråk, att jämföra elevtexter och se om det finns specifika skillnader grup-

perna emellan. Detta har jag gjort genom att titta på nominalfraser hos elever som erhållit 

betyget mycket väl godkänt på nationella proven i årskurs 9 och sett på vilket sätt de skiljer sig 

vad gäller framförställda och efterställda bestämningar, vilka olika slags nominalfraser som 

använts och huruvida det förekommer avvikelser och i så fall vilka.  

Min hypotes har varit att andraspråkseleverna gör få syntaktiska misstag, men undviker el-

ler använder sig av färre framförställda och efterställda bestämningar. Mitt antagande har varit 

att andraspråkselever använder sig av färre komplexa nominalfraser, vilket gör att en text kan 

se korrekt ut, men är kanske inte fullt lika avancerad som en modersmålstalares. Jag har också 

antagit att misstag i form av kongruensfel och idiomatiska avvikelser kan förekomma hos 

andraspråkstalare (men inte hos förstaspråkstalare). Min frågeställning är alltså: vilka skillna-

der beträffande nominalfrasanvändningen finns mellan svenskelever och andraspråkselever?   

1.2 Disposition 

Denna uppsats består av fem Kapitel. I Kapitel 1 finns inledning, syfte, frågeställning och 

disposition. I Kapitel 2 redogörs först kort för andraspråksforskning, där sedan processbar-

hetsteorin lyfts fram särskilt. Därefter följer en redogörelse för nominalfrasen och de olika 

typer av bestämningar som den kan innehålla. Sedan följer en genomgång om vilka huvudor-

dens böjningskategorier är och därefter redogörs det för några studier som behandlar vilka 

svårigheter som kan finnas med nominalfraser i svenskan inriktat på avancerade inlärare. Slut-

ligen redogör jag en undersökning om inlärningsgången av nominalfraser. I Kapitel 3 presen-

teras metoden och materialet jag använt mig av. Först går jag igenom hur materialurvalet gått 

till, sedan presenteras undersökningens informanter och därefter undersökningens texter. Se-

dan presenteras materialbearbetning med metoden och dess för- och nackdelar, vilka etiska 
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aspekter som beaktats vid undersökningen och vilka problem som förekommit i samband med 

materialbearbetningen. Till sist diskuteras undersökningens validitet och generaliserbarhet. I 

Kapitel 4 redovisas undersökningens resultat. Först presenteras analys 1 och sedan följer ana-

lys 2. Efter varje analys följer en jämförelse mellan de båda elevgrupperna och en samman-

fattning. I Kapitel 5 diskuteras resultatet utifrån uppsatsens frågeställning. Därefter diskuteras 

det på vilket sätt resultatet kan ha för betydelse i undervisningen och slutligen var jag tänker 

att framtida forskning ska ta vid.  
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2 Teoretisk bakgrund 

I Kapitel 2 redogörs först kort för andraspråksforskning, där sedan processbarhetsteorin lyfts 

fram särskilt. Därefter följer en redogörelse för nominalfrasen och de olika typer av bestäm-

ningar som den kan innehålla. Sedan följer en genomgång om vilka huvudordens böjningska-

tegorier är och därefter redogörs det för några studier som behandlar vilka svårigheter som 

kan finnas med nominalfraser i svenskan inriktat på avancerade inlärare. Slutligen redogörs 

för Axelssons (1994) undersökning om inlärningsgången av nominalfraser. 

2.1 Andraspråksforskning  

Att lära sig ett nytt språk innefattar bland annat tillägnandet av dess böjningssystem och ord-

följd. Språkforskare har försökt att titta på hur grammatiska strukturer tillägnas och olika teo-

rier har varit dominerande genom historien. Länge var ett kontrastivt perspektiv den domine-

rande metoden, där man jämförde likheter och skillnader mellan förstaspråket och andrasprå-

ket för att därur dra slutsatser om det var lätt eller svårt för en viss inlärare att lära sig mål-

språksstrukturen. Ju längre ifrån förstaspråket målspråket stod, desto svårare ansågs det vara 

att tillägna sig dess strukturer och ingen hänsyn togs till inre mentala processer eller den uni-

versella, inneboende komplexiteten hos målspråksstrukturen (Abrahamsson 2009: 32). Efter 

hand tappade denna syn på språkinlärning sympatisörer, då den utsattes för kritik på många 

punkter. Bland annat fick man svårt att förklara de fel som inlärare tenderar att göra, men som 

inte beror på förstaspråkets struktur. Inlärare tenderar nämligen att göra fel, även då struktu-

rerna är helt identiska, vilket inte förespråkarna för det kontrastiva perspektivet räknade med. 

Inlärare gör även fel som inte har med strukturer i andraspråket att göra. Detta gäller t.ex. 

övergeneralisering av en regel som finns i målspråket (ibid: 35). Forskare började då mer och 

mer titta på språket som inlärare använder på väg mot en högre behärskning av målspråket 

som ett eget system. För att beteckna detta språk, introducerade Selinker termen interlanguage 

(sv. interimspråk). Med detta menas ”ett kreativt och förhållandevis autonomt system som 

inte är lika avhängigt av vare sig förstaspråk eller målspråk som det tidigare dominerande 

kontrastiva synsättet antog” (Philipsson 2004: 117). 

Det som framhölls var alltså språkprocessningen, som innebär att ett andraspråk har en in-

lärningsgång och lärs in precis som förstaspråket när man är barn. Förstaspråket hade således 

inte lika stor betydelse vid andraspråksinlärningen som den kontrastiva analysen menade, 

även om dess strukturer är viktiga för forskare och pedagoger att känna till (ibid: 118). 

2.2 Processbarhetsteorin 

Den person som utvecklade teorin om inlärningsgångar och utvecklingsstadier var Manfred 

Pienemann; han kallade den processbarhetsteorin (Abrahamsson 2009: 122). Pienemann hade 

som grundantagande att inlärare bara kunde producera konstruktioner som de kunde processa 

och att de inte kunde tillägna sig hela grammatiken på en gång. Den ena grammatiska kon-

struktionen bygger följaktligen på den andra i en viss bestämd ordning. Kan en inlärare pro-

ducera konstruktioner på en nivå som är högre upp, betyder det att den även har processat 

konstruktioner på en lägre nivå. De föreslagna nivåerna för det svenska språket visas i Tabell 

2.1 enligt modellen hos Abrahamsson (2009: 125):  
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Tabell 2.1: Utvecklingsnivåer enligt processbarhetsteorin  

Nivå Morfologi Syntax 
5. Grammatisk information mellan satser. 

Skillnad huvudsats/bisats 

Kongruens över satsgräns NEG + FV i bisats 

Icke-INV vid indirekt fråga 

 

4. Grammatisk information mellan fraser 

inom satsen 

 

Kongruens inom satsen (predika-

tiv) 

 

FV + NEG; INV vid framför-

ställt ADV och FråX 

 

3.Grammatisk information mellan ord inom 

frasen 

 

Kongruens inom frasen (attribu-

tiv) 

 

Framförställt ADV och FråX 

 

2. Lexikal morfologi 

 

Ordböjning (t.ex. tempus, nume-

rus, species, genus) 

 

Kanonisk ordföljd (oftast SVO) 

 

1. Ord/lemma  

 

Oböjda former 

 

Enstaka konstituenter; NEG + X 

 

På nivå 1 lär man sig ord i sin oböjda form. Detta är gemensamt vid all sorts språkinlärning: 

ord kommer före inlärning av grammatik (Håkansson 2004: 155). På nivå 2 klarar inläraren av 

att processa ordklasser: t.ex. får substantiven bestämdhets- och pluraländelser (bok-en, stol-

ar) och verben ändelser för tempus (titta-de). På nivå 3 klarar inläraren av att processa hela 

fraser och informationen mellan två ord i en fras (en svart katt – flera svart-a katt-er). Ord-

följden är fortfarande rak, eftersom inläraren inte kan processa information som gäller hela 

satser, utan endast inom en fras. På nivå 4 processas grammatisk information över frasgränsen 

och predikativ kongruens används (katt-er-na är svart-a). På denna nivå behärskas V2-

ordföljden med rak ordföljd när subjektet står först i satsen och omvänd ordföljd om t.ex. ett 

adverbial kommer först (ibid: 157). På nivå 5 kan inläraren även processa information mellan 

satser. Exempel på detta är att kunna behärska adjektivkongruens mellan nomen i huvudsats 

och adjektiv i en som-bisats (stolarna som är gröna) (Abrahamsson 2009: 127). På denna 

nivå behärskas också ordföljden i både huvudsats och bisats i svenskan (Håkansson 2004: 

158). Språkutvecklingen sker alltså genom att dessa talproduktionsprocesser successivt auto-

matiseras, och att den grammatiska processningskapaciteten steg för steg utökas (ibid: 124). 

2.3 Nominalfraser i svenskan 

Nominalfrasen definieras enligt Svenska Akademiens språklära (Hultman 2003:204) som 

”den sammanfattande termen för konstruktioner som fungerar på samma sätt som ett ensamt 

substantiv i syntaktiskt avseende.” 

Det betyder att en nominalfras kan vara ett substantiv med eventuella framförställd eller ef-

terställda bestämningar, ett pronomen eller en konstruktion som inte har ett substantiv som 

huvudord, utan där det är underförstått och framgår av sammanhanget: t.ex. en sådan, den 

lilla (Hultman 2003: 204). 

2.3.1 Framförställda attribut till nominalfrasen 

Enligt Svenska Akademiens språklära (Hultman 2003: 207) finns följande framförställda at-

tribut till nominalfrasen: 

Adjektivattribut: adjektivfraser med eller utan bestämningar t.ex. en svart katt, svarta katter. 

Genitivattribut: en nominalfras som står i genitiv, t.ex. vindens sus.  
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Attribut i bestämda nominalfraser: t.ex. den (den boken, den bruna boken), den här, den 

där, min bok, lärarens bok. 

Attribut i obestämda nominalfraser: t.ex. vilken, ingen, varje, varenda, sådan, dylik, lika-

dan etc. 

Attribut i såväl bestämda som obestämda nominalfraser: hel, halv, många, mycket etc.  

2.3.2 Efterställda attribut till nominalfrasen 

Enligt Svenska Akademiens språklära (Hultman 2003: 207 f.) finns följande efterställda attri-

but till nominalfrasen 

Prepositionsattribut:  

1. Preposition + nominalfras (en kvinna med välbetalt jobb) 

2. Preposition + infinitivfras (skälet för att stanna hemma) 

3. Preposition + bisats (skälet för att han ville stanna hemma) 

4. Ensam preposition (våningen under) 

5. Prepositionsfraser som är attribut till det första ledet i satsen som skiljs från sitt hu-

vudord och placeras efter det finita verbet: (Kön växer för starroperationer).  

Adverbattribut: Försäljningen utomlands.  

Infinitivattribut: konsten att läsa (bruksanvisningar)  

Attributiva bisatser:  

1. relativ bisats: en häst som gnäggar,  

2. att-sats: åsikten att han skulle förlora, 

3. frågebisats: frågan om hon skulle resa 

Predikativa attribut: består av adjektivfraser (adjektiv inklusive particip) med bestämningar: 

ett hus värt 2 miljoner kronor.  

Adjektivet ensam och pronomenen själv och vilken som helst kan sakna bestämning: han en-

sam, kungen själv, en stad vilken som helst.  

Appositioner: nominalfraser som efterställda attribut:  

1. Lösa appositioner: president i det europeiska förbundet 

2. Fasta appositioner: doktor Forsberg 

 

 2.3.3 Pronomen  

Pronomen har i sig själva egentligen inte så stor betydelse. De får sin betydelse av samman-

hanget, antingen ur talsituationen eller ur den skrivna kontexten. Pronomen syftar ofta tillbaka 

på antingen ett substantiv eller ett adjektiv. I svenska språket finns det färre än 200 pronomen, 

dock spelar de en betydande roll i texter. Deras andel av det totala antalet ord i en skriven text 

varierar mellan 10 och 25 %. Att ha liten andel pronomen i en text är enligt Hultman (2003: 

90-91) utmärkande för ett koncentrerat skriftspråk, medan en stor andel utmärker talspråk och 

informellt, talspråksbetonat skriftspråk. Pronomen kan delas in som substantiviska och adjek-

tiviska efter sin funktion och böjning. De substantiviska står, precis som substantiv kan göra, 

som huvudord i nominalfraser (t.ex. han) och de adjektiviska kan, precis som adjektiv, stå 

som attribut till substantiv (t.ex. många). Gränsen mellan dessa grupper kan dock ibland vara 

svår att dra (ibid: 90-91). 
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2.4 Huvudordens böjningskategorier 

I svenskan har huvudordet fyra böjningskategorier som adjektivet rättar sig efter: genus, nu-

merus, species (bestämdhet) och sexus.   

Genus: man brukar säga att svenskan har två grammatiska genus: utrum (en-ord) och neutrum 

(ett-ord). De flesta ord måste läras in separat, även om det finns vissa regler man kan följa. 

Substantivets genus styr adjektivet så att det kongruerar med substantivet. (Dahl 2003: 41). 

Numerus: i svenskan finns två numerus: singularis och pluralis. Pluralis används om det är 

fråga om mer än en referent och om denna är räknebar. Detta betyder att pluralis i princip bara 

förekommer vid artnamn (Dahl 2003: 43). Svenska akademiens grammatik uppskattar att det 

finns upp till sju deklinationer för pluralis och att det därutöver finns ytterligare några sätt 

som räknas som undantag från regeln (Teleman m.fl. 1999: 64 ff.). Adjektivet kongruensböjs 

efter numerus och får i pluralis ändelsen –a i både attributiv och predikativ ställning. (Dahl 

2003: 56). 

Species (bestämdhet): är nominalfrasen bestämd, används den för att peka ut redan känd 

information. Det finns även mer eller mindre automatiskt bestämda ord som i sig själva och i 

sin betydelse anger bestämdhet: t.ex. pronomen som jag, han, vi, det här, nominalfraser som 

inleds av sådana pronomen (t.ex. det här huset) och egennamn (t.ex. Lisa, Östergötland). 

Dessa nominalfraser kallas för ”inherent” eller ”inneboende” bestämda. Även nominalfraser 

med possessivattribut räknas normalt som bestämda: t.ex. min bok, lärarens penna. Resten av 

nominalfraserna kan fungera både som bestämda och obestämda. Detta behöver dock marke-

ras i svenskan och detta görs genom ett suffix på det substantiv som är nominalfrasens huvud-

ord: katt-en. Förekommer även ett adjektiv tillsammans med substantivet måste också en fri-

stående framförställd artikel vara med: den tidiga morgonen. Bestämdheten är följaktligen 

dubbelmarkerad i svenskan och kallas dubbel bestämdhet (Dahl 2003:45).  

Sexus: vid bestämd form av böjbara adjektiv och vissa pronomen kan man göra en distinktion 

om huvudordet är av manligt (-e) eller kvinnligt (-a) kön. Exempelvis syftar den unge läkaren 

på en manlig läkare, medan den unga läkaren syftar på en kvinna. Detta gäller framförallt 

nominalfraser som saknar ett substantiviskt huvudord: den unge – den unga. Dock kan ändel-

sen (-a) även syfta på en man (Hultman 2003: 210). 

2.5 Svårigheter med nominalfrasinlärning hos andraspråkstalare 

Eftersom svenskan har två grammatiska genus och då detta inte är självklart i alla världens 

språk och det inte finns några exakta regler för deras användning, vållar detta stora problem 

för inlärare eftersom genus måste läras in separat (Philipsson 2004: 125). 

Numerusböjning har visat sig inte orsaka lika stora problem, då samma system också före-

kommer i många inlärarspråk. Det som snarare orsakar problem är den stora variationen av 

pluraländelser. Vidare problem kan species orsaka, då man räknar med att detta fenomen en-

dast finns i ungefär en tredjedel av världens språk och att markering av både obestämd och 

bestämd form endast finns i 8 %. Svenskan har förutom obestämd och bestämd form även en 

tredje form: en artikellös (t.ex. Bil ska vi inte köpa i år). Detta visar på ett komplext artikel-

bruk. Att svenskans bestämda artikel är efterställd substantivet (bil-en, hus-et) är också något 
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ovanligt i världens språk. Likaså är den dubbla bestämdheten något ovanligt. Av världens 

språk har man bara sett att det är svenskan och norskan som har ett sådant system (Philipsson 

126-127).  

2.6 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer två undersökningar som tar upp tidigare forskning kring avancerade 

inlärares språk att presenteras; därefter redogör jag för Monica Axelssons (1994) studie om 

nominalfrasutveckling. 

2.6.1 Avancerade inlärare   

Det har fokuserats mycket på hur inlärarspråket skiljer sig från infödd svenska på de tidigare 

stadierna. Detta kan beskrivas utifrån avvikelserna i jämförelse med infödd svenska men även 

på de utvecklingstendenser som finns för både ett korrekt och ett inkorrekt språkbruk. Här kan 

det vara lätt att skilja inlärarspråket från målspråket, däremot blir det svårare att upptäcka fel 

och utvecklingstendenser ju närmare inlärarspråket kommit målspråket (Ekberg 2004: 259).  

Att klassificera någon som en avancerad inlärare på nästan infödd nivå låter sig dock svårli-

gen göras, eftersom nästan infödd nivå inte är ett enhetligt eller strikt avgränsat begrepp. Kri-

teriet är intuitivt: talaren ska kunna bli tagen för en infödd talare i dagligt tal (Ekberg 

2004:260). Ändå menar Ekberg (2004:259) att det är mycket som visar på att även ett avance-

rat inlärarspråk skiljer sig från infödd svenska, både vad gäller grammatiken, ordförrådet och 

användningen av språkliga konstruktioner. Det gäller inte bara att se på rena fel i språket. Vis-

sa konstruktioner kan te sig grammatiskt riktiga, men skulle inte ha föredragits av infödda 

talare, då de inte är idiomatiskt korrekta. Som andraspråkstalare ska man inte bara anamma 

den rätta språknormen i det nya språket, utan också använda språket som en infödd talare och 

välja de ”rätta” uttrycken eller grammatiska konstruktioner i olika situationer, där flera alter-

nativ skulle kunna vara korrekta (ibid 2004:259). Inlärningsåldern och den sociala miljön på-

verkar vilka egenskaper det avancerade inlärarspråket har. Inlärare som kommit i kontakt med 

svenskan efter fyra-fem års ålder har ofta fler avvikelser i svenskan än de som började inlär-

ningen före den åldern. Befinner man sig i en miljö där svenskan är svag och används lite, 

ändras inlärningsvillkoren ytterligare. Grammatiken (t.ex. den syntaktiska kompetensen) be-

höver inte bli drabbad av det lilla inflödet av svenskan, däremot kan den lexikala kompeten-

sen (däribland det idiomatiska språkbruket) påverkas och tendera att skilja sig från infödd 

svenska (ibid 2004:260).   

Ekberg lyfter fram två undersökningar av tvåspråkiga elever (2004:261). Den ena är Ken-

neth Hyltenstams undersökning från 1986-1987, där han studerade hur tvåspråkiga gymnasie-

elever klarade sig i mer krävande kommunikationssituationer i jämförelse med enspråkiga 

elever. Tjugofyra tvåspråkiga ungdomar deltog, varav tolv hade spanska som förstaspråk och 

tolv finska. Dessa hade valts ut eftersom de uppfyllde kriteriet att de skulle kunna passera som 

infödda talare i en vardaglig kommunikation. Den enspråkiga gruppen bestod av tolv infödda 

svenska ungdomar. Den andra undersökningen är den som Ekberg (2004:261) startade 1995. 

Det var ett projekt som hette Svenskan hos barn födda i Sverige av invandrade föräldrar, där 

språket hos tretton tvåspråkiga barn från Rosengård som gick i årskurs 6 undersöktes. Den 

blev senare till en utvidgad studie (tillsammans med Inger Haskå) av 60 tvåspråkiga elever i 

årskurserna 5, 7 och 9. Den första studien bestod endast av muntliga beskrivningar av bilder, 
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medan den andra även (förutom muntliga återberättelser och bildbeskrivningar) bestod av 

skrivet material och ordkunskapstest (ibid 260-261).  

Hyltenstams undersökning visar att samma fel förekom hos de tvåspråkiga gymnasieung-

domarna, som räknades som avancerade, men i mycket mindre omfattning än hos inlärare på 

lägre nivåer. Detsamma kommer Ekberg och Haskå fram till i Rosengårdsundersökningen. De 

grammatiska felen var relativt få överlag, men alla typer av fel tycktes förekomma ändå. Det 

var dock inte syntaxen hos barnen och gymnasieeleverna som visade sig vara problemet, utan 

ordböjning och kongruens. Detta kan, enligt Ekberg, bero på att vissa inlärare inte kommit i 

kontakt med svenskan före 4 års ålder. Även Hyltenstams undersökning visar att de elever 

som har en startålder för inlärning före 6 års ålder har färre grammatiska och lexikala fel än de 

elever som påbörjade sin inlärning senare.  

Här är några exempel på problem i undersökningarna (ibid 2004:263-264) (Rsg = Rosen-

gårdsundersökningen, Hst = Hyltenstams undersökning):  

 

Felaktigt genus/bristande kongruens inom nominalfrasen 

1.a till en annan rum (Rsg) 

b. den löpande bandet. (Hst) 

 

Felaktig bestämdhetsmarkering eller pluralform  

2.a. de nybildade fjärilar (Hst) 

b. radbanderna (=radbanden, dvs. de löpande banden) (Hst) 

 

Val av pronomen och reflexivt pronomen 

3.a. när han kommer så blir han/ så blir hon/ jätteglad // hon visar dom // visar / honom var 

hon ska måla // ah var han ska måla (Rsg). 

3.b. matsäck som sina fruar kanske lagat till (Hst)  

2.6.2 Nominalfrasutveckling 

Monika Axelsson gjorde 1994 en studie av inlärares nominalfrasanvändning med syftet att 

titta på vad som är svårt för dem att tillägna sig och bakgrunden till detta (Axelsson 1994: 96). 

Studien bygger på 120 inspelade intervjuer som gjordes på andraspråksinlärare av svenska 

med finska, polska eller spanska som förstaspråk; nominalfraser plockades ut i materialet och 

nio typer utkristalliserades (ibid:29). Hennes hypotes var att det fanns nominalfraser som är 

lättare att tillägna sig än andra och att detta skulle visa sig genom inlärarnas val av nominal-

fras (frekvens) och hur hög korrektheten skulle vara vid varje steg av tillägnandet. Axelsson 

föreslår att det finns tre utvecklingsstadier av nominalfraser. Vissa nominalfrastyper (på nivå 

1) användes av samtliga inlärare och förekom ofta, medan de på nivå 3 förekom mer sällan 

(ibid 1994: 96).  

I Tabell 2.3 kan man se den nominalfrasutveckling som Axelsson fann i sin undersökning. 

Både frekvens och en grad av korrekthet i nominalfraserna visade på en utveckling från arti-

kellösa substantiv till mera komplexa nominalfraser med efterställd bestämdhet. 
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Tabell 2.2 Inlärningsgångar för nominalfraser  

Nivå 1 Exempel Frekvens nominalfraser 

i %  

Korrekthet nominalfra-

ser i % 

Namn Rom 20 98,6 

Modifierare (en eller flera) + obestämt sub-

stantiv   

Tre flickor 22 96,5 

Obestämt substantiv flicka 24 94,2 

Bestämd modifierare (en eller flera) + artikel-

löst substantiv 

Min syster 8 92,3 

Nivå 2    

Modifierare + substantiv med enklitisk be-

stämd artikel 

Hela da-

gen 

3 69,2 

Ensamt substantiv med enklitisk bestämd 

artikel 

flickan 12 61,4 

Obestämd artikel + obestämt substantiv En flicka 6 60,6 

Nivå 3    

Obestämd artikel + modifierare + obestämt 

substantiv 

Ett gult 

hus 

4 33,5 

Framförställd bestämd artikel + modifierare + 

substantiv 

med enklitisk bestämd artikel 

Det gula  

huset 

1 21,7 

 

De vanligaste nominalfraserna var Obestämt substantiv (flicka), Modifierare + obestämt sub-

stantiv (tre flickor), och Namn (Rom). Dessa uppvisar också hög korrekthet i användningen 

och placeras därmed in på nivå 1. Även Bestämd modifierare + artikellöst substantiv (min 

syster), som inte visar lika hög frekvens men däremot hög korrekthet, tillhör enligt Axelsson 

nivå 1. På nivå 2 kommer sedan Modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel (hela 

dagen), Ensamt substantiv med enklitisk bestämd artikel (flickan) och Obestämd artikel + 

obestämt substantiv (en flicka), som uppvisar både relativt hög frekvens och relativt hög kor-

rekthet i användandet. På nivå 3 befinner sig sedan Obestämd artikel + modifierare + obe-

stämd substantiv (ett gult hus) och Framförställd bestämd artikel + modifierare + substantiv 

med enklitisk bestämd artikel (det gula huset) med låg frekvens och låg andel korrekthet. Ax-

elsson 1994: 103 ff). 
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3 Metod och material  

I Kapitel 3 presenteras metoden och materialet för denna studie. Först går jag igenom hur ma-

terialurvalet gått till, sedan presenteras undersökningens informanter och därefter undersök-

ningens texter. Efter detta presenteras materialbearbetning med metoden och dess för- och 

nackdelar, vilka etiska aspekter som tagits i beaktning vid undersökningen och några problem 

som uppstått i samband med materialbearbetningen. Till sist diskuteras undersökningens vali-

ditet och generaliserbarhet.   

3.1 Urval 

Eftersom jag ville undersöka texter som skrivits av andraspråkselever och elever som läser 

svenska som räknas som avancerade, tyckte jag att nationella proven i årskurs 9, där samtliga 

av mina informanter erhållit betyget mycket väl godkänt, skulle vara en bra utgångspunkt: 

detta eftersom dessa redan har fått en bedömning av sina texter och ansetts hålla måttet för att 

erhålla det högsta betyget. Då institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet arkive-

rar sådant material och det finns möjlighet att välja ut prov utifrån vilka kriterier man vill titta 

på (skrivuppgift, betyg, kön, plats), fann jag det vara extra praktiskt. 

 Jag valde att undersöka fem elevtexter skrivna av elever som läser svenska som förstaspråk 

och fem skrivna av elever som läser svenska som andraspråk, eftersom texterna var så pass 

omfattande att fler inte skulle vara hanterbart. Det var inte möjligt att få reda på om eleverna 

som läser svenska har det som modersmål, eftersom det kan förekomma att också andraspråk-

selever läser ämnet svenska; detta får man tänka på när man läser resultatredovisningen. Det 

skulle vara samma slags skrivuppgift så att texterna inte skulle uppvisa skillnader på grund av 

att eleverna gjort olika uppgifter, där genrerna skiljde sig åt. Som nämnts ovan skulle proven 

dessutom också ha fått samma betyg (mycket väl godkänt). Jag vände mig alltså till provav-

delningen för att få tillgång till de nationella proven och fick först välja vilken skrivuppgift 

jag skulle analysera. Det fanns fyra stycken att välja mellan och jag valde den som varit mest 

populär och där flest elever erhållit mycket väl godkänt, eftersom jag tänkte att det var en 

uppgift som verkade tilltala eleverna, vilket eventuellt skulle ha kunnat göra dem extra kreati-

va, fått dem att använda ett extra rikt ordförråd och att uppvisa extra stor variation på nomi-

nalfraser. Efter att ha valt uppgift togs en lista fram över elevtexter som stämde in på de 

ovannämnda kriterierna. Listan bestod av fyrtiotvå texter, varav tolv var skrivna av elever 

med svenska som andraspråk (av dessa var fyra pojkar och åtta flickor) och tjugosex av elever 

som läste svenska som modersmål (av dessa var tjugotre flickor och tre pojkar). Två elever 

hade ofullständiga uppgifter och ströks därför från listan.  

 Då det inte fanns någon specifik ordning på eleverna utifrån stad, kön eller vilket av de två 

ämnena de läste, valde jag att innan jag tittat på listan ta de fem första texterna skrivna av ele-

ver med svenska som förstaspråk och de fem första texterna av elever med svenska som and-

raspråk, eftersom detta skulle bli lika slumpvist, som om jag hade lottat. Då jag även ville ha 

en jämn könsfördelning valde jag att efter tre texter skrivna av flickor och en text skriven av 

en pojke som läser svenska som modersmål hoppa över en kvinnlig elev och ta nästa text på 

listan som var skriven av en pojke. Med elever som läser svenska som andraspråk valde jag de 

texter som kom efter varandra på listan, då det automatiskt blev tre pojkar och två flickor. 
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Efter urvalet fick jag skriva på ett papper om att bland annat behandla texterna på ett säkert 

sätt och inte publicera eller citera dem på internet. Därefter kopierades texterna. 

3.1.1 Undersökningens informanter  

I Tabell 3:1 presenteras undersökningens informanter. Av informanterna som läser svenska 

som modersmål är två pojkar medan tre är flickor. I gruppen av elever som läser svenska som 

andraspråk är tre pojkar och två är flickor. Alla går i årskurs nio.   

 

Tabell 3:1 Undersökningens informanter 

Elev Kön Ämne 

PS1 P Svenska 

PS2 P Svenska 

FS1 F Svenska 

FS2 F Svenska 

FS3 F Svenska 

PSVA1 P Svenska som andraspråk 

PSVA2 P Svenska som andraspråk 

PSVA3 P Svenska som andraspråk 

FSVA1 F Svenska som andraspråk 

FSVA2 F Svenska som andraspråk 

 P = pojke 

 F = flicka 

 S = svenska som modersmål 

 SVA = svenska som andraspråk 

 1, 2, 3 =  numret på informanten 

3.1.2 Undersökningens texter 

Texterna är skrivna efter en uppgift på nationella provet i svenska och svenska som andra-

språk år 2011. Det fanns fyra olika typer av texter för eleverna att skriva (som alla rörde sig 

inom tema kärlek), varav jag har valt att titta på en krönika.   

Skrivandet förbereds genom textläsning och samtal om ämnet, som presenteras i ett häfte. 

Den exakta uppgiftsformuleringen är dock inte känd för eleven före skrivdagen (Garme 2001: 

97). På många skolor rättas proven av av varandra oberoende medbedömare och de prov som 

undersökts i min uppsats har bedömts ligga på en mycket väl godkänd-nivå. För att erhålla det 

betyget ska texten ha träffat genren väl och den skulle kunna passa väl in i en ungdomstid-

ning. Temat ska ha beskrivits träffsäkert och diskussionen varit utvecklad (FUMS 2011:53). 

Varje ämne har en egen bedömningsmatris, där kriterierna för att uppnå mycket väl godkänt är 

ungefär desamma, men de skiljer sig åt en aning när det kommer till språkbedömningen. Ned-

an följer några exempel för svenska som andraspråk på nivån mycket väl godkänd ur denna 

matris, som kan vara relevanta för denna uppsats: 

 ”Även komplexa nominalfraser är korrekta, nominaliseringar kan förekomma” 

 ”Eleven behöver sällan ge avkall på korrektheten ens vid kognitivt krävande uppgif-

ter” 

 ”Få stavfel” (FUMS 2011: 67). 

De två översta finns inte i bedömningsmatrisen för svenska och dessutom är endast 

”ytterst få stavfel” tillåtna (FUMS 2011: 29). 
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3.1.3 Metodens för- och nackdelar 

Då jag ville undersöka nominalfraserna och göra en jämförbar analys, beslöt jag mig för att 

använda mig av ett slags variabelanalys av kvalitativ sort, där kategorier valdes ut innan jag 

gjorde analysen av texten (Lagerholm 2010: 44). När jag i analys 1 bestämde mig för att titta 

på förekomsten av framförställda och efterställda bestämningar till nominalfrasen valde jag att 

utgå utifrån Svenska Akademiens språklära (Hultman:2004) och deras definition av detta (se 

Kapitel 2, avsnitt 2.3, 2.3.1 och 2.3.2) och ha den som mall när jag plockade ut nominalfra-

serna och sorterade dem i kategorier. Även om Svenska akademiens språklära täcker upp det 

mesta, finns det många variationer av nominalfraser och bestämningar och att hitta en hel-

täckande mall för alla dessa är svårt. Dock kan man med noggrannhet och grundlighet i sin 

undersökning komma nära ett korrekt resultat ändå. När jag gjorde analys 2 utgick jag från 

Axelssons (1994) undersökning (se Kapitel 2, avsnitt 2.6.2), där hon har givit förslag om no-

minalfrasernas inlärningsgång. I analysen utgick jag från hennes kategorier och hur hon hade 

sorterat in nominalfraserna i sin undersökning. Detta är också en slags variabelanalys, efter-

som jag utgick från redan bestämda variabler. Till sist gjorde jag en kvantitativ analys då jag 

räknade upp antalet av de olika kategorierna och jämförde dem med varandra.  

Det som man kan ifrågasätta är hur pass stort det informativa värdet av dessa kvantitativa 

beräkningar har. Man får inte glömma att det är språket som man undersöker och att det är ett 

oerhört komplext system. Att titta på antalet förekomster av någonting kan göra att man får ett 

grovt mått på en företeelse, men om man vill gå djupare är en mer kvalitativ metod att föredra 

(Lagerholm 2010:45). Jag har försökt att få med båda aspekterna, då jag genom den kvantita-

tiva analysen försökt att få en överblick av elevernas produktion, men också gått in och tittat 

lite närmare på nominalfraserna och om det förekommer några avvikelser. De texter jag un-

dersökt har inte skrivits i syfte att ingå i en studie och de kan därför vara mer autentiska än de 

som skrivits för ett specifikt forskningssyfte (Bryman 2008:296).  

3.2 Materialanalys 

Materialet har analyserats i två steg. Jag redogör för dessa i det följande avsnittet.  

3.2.1 Steg 1 

Eftersom texterna inte var elektroniskt inlagda skrevs de in i ett Word-dokument. Först gjor-

des en indelning och numrering av satserna i texterna, för att underlätta hänvisningarna och 

exemplifieringarna. Sedan plockades nominalfraserna inklusive framförställda och efterställda 

bestämningar ut i varje sats. Detta gjordes för att få en översikt över texten och för att pröva 

min hypotes om att andraspråksinlärare använder sig av färre efterställda konstruktioner än 

modersmålstalare. Jag sorterade sedan nominalfraserna efter kategorierna ”framförställd be-

stämning” och ”efterställd bestämning” (se Kapitel 2, avsnitt 2.3.1-2.3.2) och ”huvudord” 

som bestod av substantiv och pronomen (se Kapitel 2, Avsnitt 2.3 och 2.3.3). Jag sorterade 

även prepositioner men har inte med dem i min analys, då de inte är någon framförställd be-

stämning till nominalfrasen. Därefter gjordes en procentuell uträkning av bestämningarna och 

avrundningen skedde efter tredje decimalen. Kategoriseringen skedde enligt följande modell: 

 

Figur 3.1 Kategorisering av nominalfrasen 
Satsnummer Preposition Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning Antal nominalfraser 
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3.2.2 Steg 2 

I analys 2 undersökte jag vilka slags nominalfraser som förekom i texterna och hur många av 

varje sort efter Axelssons modell för nominalfrasutveckling. Detta ställs upp av Philipsson 

(2004:133) och visas i Figur 3.2 med exempel på de tre utvecklingsnivåerna: 

 

Figur 3.2 Nominalfrasutveckling  
 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3   

To-

talt 

Nam
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m) 
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substantiv 

(tre 
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substan-

tiv 

(flicka) 
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rare + 

artikellöst 
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tiv (min 

syster) 
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rare + 

substantiv 

med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel + 

obe-

stämt 

substan-

tiv (en 

flicka) 

Obe-

stämd 

artikel + 

modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (ett 

gult hus) 

Framför-

ställd 

bestämd 

artikel + 

modifierare 

+ substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel (det 

gula huset) 

Substanti-

viska pro-

nomen 

Total-

summa 

 
         

  

 

Nominalfraserna i texterna plockades alltså ut och sorterades in i de olika kategorierna som 

kan ses i Tabell 3.2. Därefter räknades en procentsats ut för varje kategori, där avrundningen 

skedde efter 3:e decimalen. Ett tillägg till Axelssons tabell gjordes, och det gäller substanti-

viska pronomen (Kapitel 2, avsnitt 2.3.3). Då även enskilda pronomen räknas som nominal-

fraser enligt Svenska Akademiens språklära (Kapitel 2, avsnitt 2.3) och då dessa utgör en stor 

del av texten och av nominalfraserna valde jag följaktligen att utöver Axelssons kategorier 

även lägga till gruppen substantiviska pronomen (det). Eftersom Axelsson har gjort en under-

sökning av nominalfrasers bestämdhet, är det naturligt att hon utelämnat denna kategori (Ax-

elsson 1994: 29). Jag valde dock, eftersom jag ville ha med alla sorters nominalfraser, att ta 

med dessa också, men att inte placera in dem i någon kategori. Jag kan emellertid tänka mig 

att de skulle falla under kategori 1, då de har en hög frekvens i elevtexterna och inte orsakar 

större problem.  

3.3 Etiska aspekter 

Enligt Bryman (2008:131–132) finns det i svensk forskning fyra grundläggande etiska princi-

per. 

 Princip 1 och 2 

Den två första principerna kallas informationskravet och samtyckeskravet som innebär att 

informanten ska informeras om undersökningens syfte, att deras medverkan ska vara frivillig 

och att de ska få reda på hur undersökningen går till.  

Då endast uppgifter om kön, ålder, stad, ämne och betyg fanns att få tillgång till i de texter 

jag har undersökt, har jag inte haft möjlighet att kontakta informanterna och berätta om under-

sökningen för att få deras samtycke eller berätta om undersökningens syfte. Men då samtycket 

från de ansvariga på provavdelningen för nationella proven vid Uppsala universitet fanns och 

då jag även har skrivit på en försäkran om att uppgifterna måste behandlas konfidentiellt kan 

man säga att det gått väl etiskt till väga. 

Princip 3 
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Den tredje principen är konfidentialitetskravet, som innebär att de medverkandes uppgifter, så 

långt det är möjligt, ska förbli konfidentiella. Detta har jag följt genom att uppgifter om namn, 

stad och personnummer på informanterna ej har presenterats.  

Princip 4 

 Den sista principen är nyttjandekravet, som säger att de insamlade uppgifterna endast får an-

vändas i forskningen. Detta har jag tagit hänsyn till genom att uppgifterna bara använts till 

uppsatsen och ingenting annat.   

3.4 Svårigheter i materialbearbetningen 

För att öka reliabiliteten i en uppsats som denna, gäller det att vara uppmärksam på tveksam-

ma fall och att vara konsekvent vid dessa (Watt Boolsen 2007: 94). Jag har stött på en del fall, 

i synnerhet i analys 2, som har varit tveksamma och där det inte har varit självklart till vilka 

kategorier de hör. Jag kommer ta upp några fall och beskriva hur jag tänkt angående dessa. 

 

1. Fall med enbart en framförställd bestämning eller nominalisering utan huvudord.  

Dessa har jag sorterat in i kategorin Framförställd bestämd artikel + modifierare + sub-

stantiv med enklitisk bestämd artikel (det gula huset). Jag har tolkat det som att huvudor-

det är underförstått och tillhör denna kategori.  

- Det här (tinget) (Bilaga 5. Analys 1 SNR 83) 

- Det där lilla extra (något) (Bilaga 7. Analys 1 SNR 60) 

 

2. Fall där ändelse saknas men är underförstådd.  

Detta beror på att en relativbisats följer och då det går att utelämna den efterställda be-

stämda artikeln som annars hade fordrats då svenskan har dubbel bestämdhet. Denna har 

då placerats in under tillhörande kategori (i detta fall Modifierare + substantiv med enkli-

tisk bestämd artikel (hela dagen)) 

- Den bild av kärlek jag vill leva i (Bilaga 3. Analys 1 SNR 57). 

 

3. Fall där två framförställda attribut funnits 

Då har jag valt att tolka detta som en och samma nominalfras i både analys 1 och 2.  

- Det positiva och negativa (tinget) med en relation (Bilaga 7. Analys 1 SNR 118) 

- det vackraste och mest underbaraste som existerar (Bilaga 13. Analys 1 SNR 26) 

3.5 Studiens generaliserbarhet och validitet 

Även om materialet inte är stort, kan man dra en del generella slutsatser och se generella ten-

denser utifrån det man ser (se Kapitel 4 Avsnitt 4.1.3.3 & 4.2.3.4). Validitet handlar om att 

man verkligen undersöker det man frågar efter och då min frågeställning handlar om skillna-

den mellan andraspråkselevers och svenskelevers nominalfraser har jag definierat vad jag 

menar med en nominalfras (Kapitel 2 Avsnitt 2.3, 2.3.1 & 2.3.2) utifrån Svenska akademiens 

språklära (Hultman:2004) och gjort min studie efter de kriterierna. Jag har även använt mig av 

en tidigare studie (Kapitel 2 Avsnitt 2.6.2), när jag tittat på nominalfraskomplexiteten hos 

eleverna och utgått från dess kriterier.
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4 Resultat 

I Kapitel 4 redovisas undersökningens resultat. Först presenteras analys 1 med tillhörande 

tabeller och figurer, sedan följer analys 2. Efter varje analys följer en jämförelse mellan båda 

elevgrupperna som en sammanfattning av resultatet.  

4.1 Analys 1 

I Tabell 4:1 har en översikt gjorts av analysen med elever som läser svenska som modersmål, 

och som presenterar textens längd, det totala antalet nominalfraser, totala antalet framförställ-

da bestämningar, totala antalet huvudord, där antingen ett substantiv eller substantiviska pro-

nomen utgör detta. I de fall då inte antalet huvudord stämmer överrens med antalet nominal-

fraser, betyder det att en framförställd eller efterställd bestämning finns och att huvudordet 

saknas men är underförstått i sammanhanget t.ex. det här (året) (Bilaga 5 Analys 1 SNR 11).  

I den sista kolumnen presenteras det totala antalet efterställda bestämningar. Detta gäller se-

dan också för Tabell 4.2 där jag redogör för andraspråkselevernas resultat av analys 1. Siffran 

till vänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det pre-

senterar procentvärdet av förekomsterna, antingen i texten (antalet nominalfraser) eller den 

procentuella andelen framförställda bestämningar, huvudord och efterställda bestämningar av 

det totala antalet nominalfraser. Detta gäller samtliga tabeller i resultatkapitlet. När det refere-

ras till elevtexterna hänvisas det först till bilagorna längst bak och sedan till förkortningen 

SNR som betyder ”satsnummer”. Jag har inte tagit med stavfel, särskrivningar eller dylikt och 

räknat dem som fel. Dock har jag tagit med misstänkta fall av fel bestämning, även om de 

eventuellt skulle kunna vara stavfel.  

4.1.1 Analys 1: Elever som läser svenska  

Tabell 4.1 Nominalfraser hos elever som läser svenska som modersmål 

Elev 

Totala 

antalet 

ord 

Totala antalet no-

minalfraser/% av 

det totala antalet 

ord 

Totala antalet fram-

förställda bestämning-

ar/% av det totala 

antalet nominalfraser 

Totala antalet 

huvudord/% av 

det totala antalet 

nominalfraser 

Totala antalet efter-

ställda bestämning-

ar/% av det totala 

antalet nominalfraser 

PS1 645 212/33 51/24 211/100 30/14  

PS2 573 184/32 30/16 184/100 19/10  

FS1 775 255/33 69/27 254/100 32/13  

FS2 772 268/35 61/23 260/97 47/18  

FS3 392 113/29 27/24 111/98 12/11  

Medel 631 206/32 48/23 204/99 28/13 

 P = pojke F = flicka S = läser svenska som modersmål  1, 2, 3 = numret på informanten 

 

Nedan följer en redogörelse för varje enskild elev och hans eller hennes resultat på analys 1. 

Sedan görs en jämförelse mellan alla i gruppen.  

 

PS1 (se Bilaga 1. Analys 1) har 645 ord i sin text, varav 33 % består av nominalfraser (alla 

har ett huvudord förutom 1 nominalfras). Andelen framförställda bestämningar till huvudor-

den är 24 %; 1 av dem är inkorrekt, nämligen det stunderna (SNR 67). Detta kan dock tolkas 

som ett slarvfel och att det egentligen handlar om ett utelämnat verb, snarare än ett felaktigt 
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artikelbruk. Hela meningen lyder nämligen: det stunderna man har tillsammans när man helt 

och hållet bara älskar varandra som räknas (SNR 67 och 68), där man hade kunnat sätta in 

verbet ”är” framför stunderna och meningen skulle därmed bli fullständig. Då även exakt 

samma nominalfras förekommer fast korrekt i texten: de stunderna (SNR 35) visar det på att 

det kan handla om ett utelämnande av verb. 14 % är efterställda bestämningar och är alla kor-

rekta.  

 

PS2 (se Bilaga 3. Analys 1) har 573 ord i sin text, varav 32 % består av nominalfraser (hu-

vudord).  Den procentuella andelen framförställda bestämningar av dessa är 16 % och de ef-

terställda bestämningarna är 10 %. Alla bestämningar är korrekta. 

 

FS1 (se Bilaga 5. Analys 1) har 775 ord i texten och 33 % av texten består av nominalfraser 

(alla har ett huvudord förutom en nominalfras). Andelen framförställda bestämningar är 27 % 

och efterställda 13 % av nominalfraserna. Alla bestämningar är korrekta.  

 

FS2 (se Bilaga 7. Analys 1) har 772 ord i texten och 35 % av texten är nominalfraser (alla har 

ett huvudord förutom 8 nominalfraser). Andelen framförställda bestämningar är 23 % och 18 

% är efterställda bestämningar.  Alla bestämningar är korrekta förutom ett tveksamt genusval 

vid nominalfrasen en näste (SNR 114). I SNR 108 i meningen: på ett schema som byts ut efter 

varje vecka, som man aldrig ensam skulle ha snickrat dit, saknas ett ”och” efter det andra 

”som”, men förståelsen av vad som åsyftas framkommer ändå.  

 

FS3 (se Bilaga 9. Analys 1) har 392 ord i sin text och 29 % består av nominalfraser (alla har 

ett huvudord förutom 2 nominalfraser). Av dessa är 24 % framförställda bestämningar och 11 

% är efterställda bestämningar. Alla bestämningar är korrekta.   

4.1.1.1 Jämförelse inom gruppen elever som läser svenska  

Medelvärdet för antalet ord i texten är 631 ord/text: elev FS1 som har högst antal ord (775) 

och elev FS3 med minst antal ord (392). När det gäller det totala antalet nominalfraser och 

procentantalet av dessa som förekommer i texten ligger medelvärdet på 32 %. Elev FS2 har 

högst andel med 35 % och lägst har FS3 med 29 %. De andra ligger på mellan 32-33 %. FS3 

använder sig både av minst antal ord och har minst andel nominalfraser i sin text. Detta ger ett 

litet utslag vid beräkningen av de framförställda och efterställda bestämningarna. Vid antalet 

framförställda bestämningar får hon en procentenhet högre än FS2 som har högst andel nomi-

nalfraser i sin text, men har bara 11 % efterställda bestämningar jämfört med FS2 som har 

högst andel efterställda bestämningar (18 %). PS2 utmärker sig (även om han har en för grup-

pen normalt antal ord och en normal andel nominalfraser i sin text) genom att vid framför-

ställda bestämningar ha en procentandel på 16 % när de andra ligger på mellan 23-27 % och 

genom att ha lägst andel (10 %) av de efterställda bestämningarna i sin text. Högst andel av 

dessa har alltså FS2 med 18 % och de andra ligger på mellan 11-14 %. Medelvärdet ligger på 

14 % i hela gruppen. PS2 är den enda i gruppen som använder sig av huvudord i samtliga no-

minalfraser. FS2 som har höga siffror på både framförställda och efterställda bestämningar 

har 8 nominalfraser som saknar huvudord. Endast tre fel görs i bestämningarna, nämligen när 

PS1 skriver det stunderna (Bilaga 1. Analys 1 SNR 67), men detta kan snarast tolkas som ett 
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slarvfel eller utelämnande av verb. Det andra felet är FS2 som har gjort ett tveksamt genusval 

i meningen: Slocknad kärlek: är byggd på en näste (Bilaga 7. Analys 1 SNR 114). Det är 

dock svårt att avgöra om eleven gjort rätt eller fel genusval, då det för mig är oklart vad hon 

menar. Det sista är FS2 som missar ett ”och” efter det andra ”som” i meningen: på ett schema 

som byts ut efter varje vecka, som man aldrig ensam skulle ha snickrat dit (Bilaga 7. Analys 1 

SNR 108) men förståelsen skadas inte nämnvärt av detta.  

4.1.2 Analys 1: Elever som läser svenska som andraspråk 

Tabell 4.2 Nominalfraser hos elever med svenska som andraspråk 

Elev 

Totala 

antalet 

ord 

Totala antalet 

nominalfraser/% 

av det totala 

antalet ord 

Totala antalet 

framförställda 

bestämningar/% 

av det totala 

antalet nominal-

fraser 

Totala antalet 

huvudord/% 

av det totala 

antalet nomi-

nalfraser 

Totala antalet 

efterställda 

bestämningar/% 

av det totala 

antalet nominal-

fraser 

PSVA1 728 251/34 66/26 248/99 42/17  

PSVA2 829 270/33 49/18 266/99 34/13  

PSVA3 900 276/31 72/26 273/99 37/13  

FSVA1 297 109/37 20/18 108/99 16/15  

FSVA2 555 173/31 36/21 170/98 27/16  

Medel 662 216/33 49/22 213/99 31/15 

 P = pojke F = flicka SVA = läser svenska som andraspråk 1, 2, 3 = numret på informanten 

 

PSVA1 (se Bilaga 11. Analys 1) har 728 ord i sin text varav 34 % av dessa är nominalfraser 

(alla har ett huvudord förutom tre nominalfraser). PSVA1 har högst andel (tillsammans med 

PSVA3) framförställda bestämningar (26 %) och efterställda bestämningar (17 %) i gruppen 

men gör olika fel: 

 

1. -t saknas på adverben dålig och svår 

- som kan göra att man mår bra eller dålig (SNR 1) 

- nånting som är svår att överleva (SNR 112)  

 

2. Ingen pluralmarkering görs på lagt 

- 2 ord som är lagt ihop (SNR 10) 

 

3. Värd böjs inte efter pronomenet nånting 

- nånting som är värd mer än själva livet (SNR 53) 

 

4. Ingen dubbel bestämning görs  

- de allra första folk (SNR 20) 

- den riktiga kärlek (SNR 97) 

- den farligaste lek (SNR 64) 

 

5. Fel genus används 

- ett närmare titt (SNR 8) 

- sin egen kön (SNR 36) 
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- den bästa som kan hända (SNR 61) 

- den sämsta som kan hända (SNR 62) 

 

6. Pluralböjning på substantivet saknas eller är inkorrekt.  

- i våra hjärta (SNR 26) 

- en av smärtan (SNR 31) 

 

7. Bristande kongruens inom nominalfrasen 

-    ett så stark förhållande (SNR120) 

 

En del av dessa tendenser, enligt såväl Philipsson (2004) som Ekberg & Haskå, och Hylten-

stam (Ekberg 2004:261) förekommer hos andraspråkstalarna, t.ex. svårigheter med dubbel 

bestämdhet, genusval och val av pluraländelser (se Kapitel 2 Avsnitt 2.5 och 2.6.1). Eleven 

har en rik mängd nominalfraser och man kan se att språket är under utveckling och att han 

försöker använda sig av en bredare repertoar än vad han vid skrivtillfället behärskare. Enligt 

processbarhetsteorin (se Kapitel 2 avsnitt 2.2) kan en inlärare först på nivå 5 processa infor-

mation mellan satser och även om eleven visar prov på att göra detta: två personer som är 

gjorda för varan (SNR 98) ser man att just nivå 5 skapar problem: nånting som är svår att 

överleva (SNR 112). Några av de felaktiga formerna förekommer dock även i korrekt form, 

såsom: den riktiga kärleken (SNR 73), där eleven behärskar dubbel bestämdhet och i nomi-

nalfrasen en av de sakerna (SNR 1) där den rätta pluralformen är vald efter konstruktionen en 

av. Man kan alltså antingen tolka det som ett slarvfel eller som att formerna inte automatise-

rats (se Kapitel 2 avsnitt 2.2) till fullo. En ickeidiomatisk detalj är: som unga barn kan säga 

(SNR 80), där adjektivet små skulle ha varit det mer korrekta. Idiomatiska avvikelser menar 

Ekberg (2004) (se Kapitel 2, avsnitt 2.6.1), kan karaktärisera ett avancerat inlärarspråk.  

 

PSVA2 (se Bilaga 13. Analys 1) har 829 ord i sin text varav 33 % av dessa är nominalfraser 

(alla har ett huvudord förutom 3 nominalfraser). De framförställda bestämningarna uppgår till 

18 % och de efterställda till 13 %.  

Eleven gör några fel: det första är att använda sig av fel genus i nominalfrasen: i ett sådant 

situation (SNR 4) detta bekräftas i Ekberg & Haskå och Hyltenstams undersökning (se Kapi-

tel 2, avsnitt 2.6.1).  

Det andra felet är att i följande mening: Det finns miljontals av människor som är föräls-

kade i någon som har det jättebra och inte alls har blivit sårade (SNR 47) saknas ett ”och” 

före det andra som, vilket skulle kunna göra det oklart vem det är personen refererar till. Ute-

lämnandet av ”och” kan tyda på en osäkerhet när det kommer till relativbisatser, i synnerhet 

när det är i flera led, men det kan också bero på slarvfel. Eleven använder sig också av några 

tveksamma fall av framförställda attribut som inte kan ses som särskilt idiomatiska för en text 

som denna, som: jag får allena känslor (SNR 85), jag fick bedårande känslor (114) och jag 

får en glädjande känsla (SNR 73). Ekberg (2004) menar att sådana idiomatiska avvikelser kan 

karaktärisera ett avancerat inlärarspråk (se Kapitel 2, Avsnitt 2.6.1). Slutligen missas –t på det 

efterställda adjektivet meningslös i nominalfrasen: utan den är ordet liv meningslös (SNR 

108) och ett –t saknas även på adverbet trevligt: hur trevlig de har det med varandra (SNR 
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71). Enligt processbarhetsteorin ligger kongruens inom satsen (predikativ) på fjärde nivån (se 

Kapitel 2, avsnitt 2.2).   

 

PSVA3 (se Bilaga 15, Analys 1) har högst antal ord i sin text (900) och 31 % av texten är 

nominalfraser (alla har ett huvudord förutom tre nominalfraser). De framförställda bestäm-

ningarna uppgår till 26 %, den nästhögsta i gruppen andraspråkselever, dock är de efterställda 

tillsammans med PSVA2 lägst med 13 %. Eleven gör några fel och avvikelser, nämligen att 

använda sig av fel genus i nominalfrasen: sitt sköld (SNR 88) och blanda ihop pronomenen 

han och hon i nominalfrasen det blir 35 kr, sade han (SNR 3) när han åsyftar en kvinnlig kas-

sörska. Detta visade sig också i Hyltenstams (se Kapitel 2, avsnitt 2.6.1) undersökning att 

hopblandning av pronomen förekom även för långt komna inlärare. Eleven använder sig även 

av en tveksam nominalisering i idiomatiskt hänseende: det mest vackla som finns (SNR 125), 

vilket Ekberg (2004) (se Kapitel 2, Avsnitt 2.6.1) menar kan karaktärisera ett avancerat inlä-

rarspråk.  

 

FSVA1 (se Bilaga 17, Analys 1) har lägst antal ord i denna grupp med sina 297 ord. Den pro-

centuella andelen av texten som består av nominalfraser är dock högst (37 %) (alla har ett 

huvudord förutom en nominalfras). Andelen framförställda bestämningar är (18 %) och till-

sammans med PSVA2 lägst i gruppen. Andelen efterställda bestämningar är 15% och den 

tredje högsta i denna grupp. Inga fel förekommer, men då textlängden inte är så lång blir 

skillnaden på antalet framförställda och efterställda bestämningar jämfört med de andra (51 

framförställda bestämningar mindre än PSVA3 t.ex.) högt och risken för att eleven ska göra 

fel är lägre.  

 

FSVA2 (se Bilaga 19. Analys 1) har 555 ord i sin text varav 31 % är nominalfraser (alla har 

ett huvudord förutom tre nominalfraser). Andelen framförställda bestämningar är 21 % och 

andelen efterställda bestämningar är 16 %. Alla bestämningar är korrekta. När man dock tittar 

på adjektivanvändningen, kan man i SNR 64 saknas ett –t på adverbet säkert: Om man tar 

risken och blir kär får man säker en massa nya vänner (SNR 64). Enligt processbarhetsteorin 

ligger kongruens inom satsen (predikativ) på fjärde nivån (se Kapitel 2, avsnitt 2.2). Dock gör 

eleven rätt på samma ord i en annan mening: kommer man säkert känna alla dom känslorna 

(SNR27).  

4.1.2.1 Jämförelse inom gruppen elever som läser svenska som andraspråk 

Medelvärdet för antalet ord i texten är 662 ord där PSVA3 har flest ord (900) och FSVA1 har 

lägst antal (297). Det är en skillnad på 600 ord vilket, är anmärkningsvärt. När det gäller det 

totala antalet nominalfraser och procentantalet av dessa som förekommer i texten ligger 

FSVA1 dock på högst andel med 37 %. Tre elever (PSVA2, PSVA3 och FSVA2) ligger på 31 

% och PSVA1 har 35 %. Medelvärdet för hela gruppen är 33 %. PSVA1 utmärker sig sedan 

när det gäller de framförställda och de efterställda bestämningarna, där han har högst procent-

andel på båda men där också många fel görs. De två andra pojkarna PSVA2 och PSVA3 gör 

ett felval när det gäller genusval och pronomenval. FSVA2, PSVA1 och PSVA2 gör fel på 

några adverb, där de missar –t. De två flickorna gör annars inga fel men deras textmängd är 

också mindre än pojkarnas. Kanske kan det bero på att pojkarna har många fler bestämningar 
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till antalet och därigenom riskerar att göra fel någonstans. Några idiomatiska avvikelser görs 

bland eleverna (PSVA1, PSVA2 och PSVA3) när det gäller val av adjektiv och en nominali-

sering av verbet vacklar. Man kan alltså konstatera att en inlärare gör fel på flera saker medan 

de andra endast gör några eller inga fel. Medelvärdet för de framförställda bestämningarna är 

23 % och för de efterställda 15 %.  

4.1.3 Jämförelse mellan grupperna  

Nedan presenteras två jämförelser mellan båda grupperna. Först presenteras de framförställda 

bestämningarna med ett diagram, därefter följer ett diagram över de efterställda bestämning-

arna.  

4.1.3.1 Framförställda bestämningar 

I Figur 4.1 har den procentuella andelen framförställda bestämningar i texterna ställts upp och 

det framgår att de elever, som läser svenska som modersmål i viss mån har högre procentan-

del än andraspråkseleverna. Detta visar sig även när man tittar på medelvärdet av de framför-

ställda bestämningarna, vilket är 23 % för eleverna som läser svenska och 22 % för andra-

språkseleverna. Den procentuella andelen för eleverna som läser svenska dras också ned något 

av PS2 eftersom han har en mycket lägre andel (16 %) än de andra. Ytterligare en skillnad är 

också att andraspråkseleverna (3/5) hade olika fel på de framförställda bestämningarna, främst 

problem vid val av genus till substantivet. Detta förekom endast marginellt hos en elev som 

läser svenska som modersmål. Idiomatiska avvikelser förekom även hos andraspråkseleverna, 

vilket inte kunde ses hos svenskeleverna. 

 

 
Figur 4.1. Framförställda bestämningar i procent 

4.1.3.2 Efterställda bestämningar 

I figur 4.2 har den procentuella andelen efterställda bestämningar i texterna ställts upp och det 

verkar som att andraspråkseleverna använder sig av flest efterställda bestämningar rent pro-

centuellt. Medelvärdet för andraspråkseleverna är således något högre (15 %) än för de som 

läser svenska som modersmål (13 %). FS2 har dock högst andel (18%) men sedan följer tre 
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andraspråkselever: PSVA1 (17 %) FSVA2 (16%), och FSVA1 (15%). De andra eleverna är 

inte långt ifrån: PS1 har 14 % och FSI och PSVA2 13 %. Sedan har FS3 11 % och till sist PS2 

med 10 %. Dessa skapar endast problem hos PSVA1 som har problem med kongruens mellan 

fraser och PSVA2 och FS2 som gjorde missar vid en relativisering.  

 

 
Figur 4.2. Efterställda bestämningar i procent 

4.1.3.3 Sammanfattning analys 1  

Det som vi kan konstatera är att svenskeleverna i högre utsträckning använder sig av framför-

ställda bestämningar och att de endast har ett tveksamt fel då det gäller genus. Andraspråkse-

leverna använder sig av högre andel efterställda bestämningar. Andraspråkseleverna har alla 

(förutom FSVA1) någon avvikelse. Två elever väljer i några fall fel genus. Detta visade sig 

också i Hyltenstams och i Ekberg & Haskås (Ekberg 2004:261) undersökningar och Philips-

son (2004) konstaterar att just det vållar problem för andraspråksinlärare, eftersom det måste 

läras in lexikalt. Ett annat fel, som tre elever gjorde var att inte sätta ut –t på vissa adverb. 

Detta kan man säga hänger ihop med inkongruens inom satsen. Detta visade sig också i Hyl-

tenstams och i Ekberg & Haskås (Ekberg 2004:261) undersökning kunde förekomma. Även 

inkongruens mellan satser förekom i några av texterna. Kongruens inom nominalfrasen (attri-

butiv kongruens) är enligt processbarhetsteorin på nivå 3 och kongruens inom satsen (predika-

tiv kongruens) är på nivå 4. En elev har problem med pluralen. Detta visade sig också vara 

problem för andraspråksinlärarna i Hyltenstams (Ekberg 2004:261) deklinationerna i svens-

kan. Samma elev var även den som hade störst problem med dubbel bestämdhet. Dubbel be-

stämdhet menar Philipsson (2004) är något mycket ovanligt i världens språk och kan vara 

svårt att tillägna sig. Hopblandning av pronomen han och hon görs i ett exempel; detta visade 

sig också kunna förekomma hos Hyltenstams (Ekberg 2004:261) gymnasieelever. Tre elever 

har slutligen också använt sig av tveksamma idiomatiska uttryck. Det idiomatiska språkbruket 

tenderar enligt Ekberg (2004) att skilja sig från infödd svenska.  
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4.2 Analys 2 

I tabell 4.3 redovisas resultatet av analys 2 av texterna som svenskeleverna har skrivit (se Ka-

pitel 2 avsnitt 2.6.2 för förklaring av tabellen). Resultatet redovisas i andel procent en viss typ 

av nominalfras (av det totala antalet nominalfraser) förekommer i texten. Ett tillägg till Axels-

sons (1994) tabell har gjort och det gäller substantiviska pronomen. Då även enskilda prono-

men räknas som nominalfraser och är en stor del av nominalfraserna, har jag valt att utöver 

Axelssons (1994) kategorier även lägga till gruppen substantiviska pronomen. Denna faller 

dock inte in under någon nivå i undersökningen utan står för sig själv.  

4.2.1 Elever som läser svenska som modersmål 

Tabell 4.3 Nominalfrasutveckling hos elever som läser svenska som modersmål 
 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3  

Elev Namn 

(Rom) 

Modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (tre 

flickor) 

Obestämt 

substan-

tiv 

(flicka) 

Bestämd 

modifiera-

re + arti-

kellöst 

substantiv 

(min 

syster) 

Modifiera-

re + sub-

stantiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel + 

obestämt 

substan-

tiv (en 

flicka) 

Obestämd 

artikel + 

modifiera-

re + obe-

stämt 

substantiv 

(ett gult 

hus) 

Framför-

ställd be-

stämd artikel 

+ modifiera-

re + substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel (det 

gula huset) 

Substantivis-

ka pronomen 

(det) 

PS1 0 8 8 6 4 14 2 1  3 54 

PS2 8 2 9 5 1  7 4 4 1  61 

FS1 1 5 10 12 1 7 5 1 3 55 

FS2 >1* 8 10 7 1 7 3 1 3 60 

FS3 >1* 8 13 4 1 10 2 3 4 55 

Me-

del 

2 6 10 7 2 9 3 2 3 57 

 P = pojke F = flicka S = läser svenska som modersmål   1, 2, 3 = numret på informanten 

          * = mindre än 1  

 

PS1 (se Bilaga 2. Analys 2) använder sig inte av några namn (Rom) i sin text. Nominalfraser-

na består till största delen av substantiviska pronomen (det) (54 %), men han är den i gruppen, 

som har lägst andel av denna kategori i sin text. Därefter är ensamt substantiv med enklitisk 

bestämd artikel (flickan) (nivå 2) (14 %) den största kategorin. Detta är något högre än i Ax-

elssons (1994) undersökning (se Kapitel 2 avsnitt 2.6.2). Eleven har lägre andel procent på 

nivå 1 än i Axelssons (1994) undersökning, men ligger något högre på en av kategorierna på 

nivå 3: framförställd bestämd artikel + modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel 

(det gula huset), där han har 3 %.  En avvikelse förekommer, nämligen: det stunderna (Bilaga 

1. Analys 1 SNR 67), men där jag har tolkat det som ett utelämnande av verb, snarare än ett 

felaktigt artikelbruk. Hela meningen lyder: det stunderna man har tillsammans när man helt 

och hållet bara älskar varandra som räknas (Bilaga 1, Analys 1 SNR 67 och 68), där man 

hade kunnat sätta in verbet ”är” framför stunderna och göra meningen fullständig. Då även 

exakt samma nominalfras förekommer fast korrekt i texten: de stunderna (Bilaga 1, Analys 1 

SNR 35), visar det på att det kan handla om ett utelämnande av verb. Jag har alltså tolkat or-

det ”stunderna” som separat och som tillhörande kategorin: ensamt substantiv med enklitisk 

bestämd artikel (flickan).  
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PS2 (se Bilaga 4. Analys 2) är den enda i gruppen som använder sig av namn (Rom) i en stor 

utsträckning (8 %). En stor andel av nominalfraserna består av substantiviska pronomen (det) 

(61 %), sedan följer obestämt substantiv (flicka) (9%) och därefter som ovan nämnt: namn 

(8%) på nivå 1. Nästa kategori är på nivå 2: ensamt substantiv med enklitisk bestämd artikel 

(flickan) där eleven har 7 %. På nivå 3 har eleven samma procentandel som i Axelssons 

(1994) undersökning (se Kapitel 2 avsnitt 2.6.2): nämligen 4 % på obestämd artikel + modifi-

erare + obestämt substantiv (ett gult hus) och 1 % på framförställd bestämd artikel + modifie-

rare + substantiv med enklitisk bestämd artikel (det gula huset). Inga avvikelser förekommer.  

 

FS1 (se Bilaga 6. Analys 2) använder sig inte av namn (Rom) i stor utsträckning utan använ-

der sig till största del av substantiviska pronomen (det) (55 %). I gruppen är FS1 den som 

använder sig mest av kategorin bestämd modifierare + artikellöst substantiv (min syster) (nivå 

1) (12 %). På nivå 3 ligger hon högt på framförställd bestämd artikel + modifierare + substan-

tiv med enklitisk bestämd artikel (det gula huset) (3 %) men lågt då det gäller obestämd arti-

kel + modifierare + obestämt substantiv (ett gult hus) (1 %) om man jämför med Axelssons 

(1994) undersökning (se Kapitel 2 Avsnitt 2.6.2), men alla konstruktioner är korrekta.  

 

FS2 (se Bilaga 8. Analys 2) har liksom de andra en hög procentandel på kategorin substanti-

viska pronomen (det) (60 %) och använder sig endast av ett namn (Rom) (Krönika tjejen: Bi-

laga 7. Analys 1 SNR 123). Därefter följer obestämt substantiv (flicka) (10 %) på nivå 1 och 

ensamt substantiv med enklitisk bestämd artikel (flickan) (nivå 2) och bestämd modifierare + 

artikellöst substantiv (min syster) (nivå 1) med vardera 7 %. När det gäller nivå 3 har eleven 

låg andel obestämd artikel + modifierare + obestämt substantiv (ett gult hus) (1 %). Frekven-

sen av framförställd bestämd artikel + modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel 

(det gula huset) är dock desto högre (3 %). Men det är egentligen endast ett exempel som be-

står av ett huvudord: den evige längtan (SNR 75), där bestämningskategorin sexus (se Kapitel 

2 Avsnitt 2.4.4) används även om ordet huvudordet längtan varken är kvinnligt eller manligt. 

Det skulle kunna vara något dialektalt. De andra 6 nominalfraserna saknar utsatt huvudord 

(detta är underförstått av sammanhanget). Exempel på detta är: Det absolut bästa (tinget) 

(SNR 70). Alla konstruktioner är korrekta förutom ett tveksamt genusval vid nominalfrasen en 

näste (SNR 114).  

 

FS3 (se Bilaga 10. Analys 2) använder sig till största delen av substantiviska pronomen (det) 

(55 %) och därefter följer obestämt substantiv (flicka) (13 %) (nivå 1). Sedan kommer ensamt 

substantiv med enklitisk bestämd artikel (flickan) (nivå 2) med 10 % och därefter är det modi-

fierare + obestämt substantiv (tre flickor) (nivå 1) med 8 %. På nivå 3 har eleven hög fre-

kvens: obestämd artikel + modifierare + obestämt substantiv (ett gult hus) (3 %) och framför-

ställd bestämd artikel + modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel (det gula hu-

set) (4 %). Av de fem nominalfraserna på den nivån, saknar två huvudord (de är underförståd-

da): det här (tinget) (Bilaga 9 Analys 1 SNR 28) och det där (tinget) (Bilaga 9 Analys 1 

SNR56). 
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4.2.1.1 Sammanfattning av elever som läser svenska som modersmål 

Eleverna använder sig till största del av substantiviska pronomen (det) (medel: 57 %) vilket 

också är vanligt i en text (se Kapitel 2 avsnitt 2.3.3) och utmärker ett talspråksbetonat skrift-

språk. Därefter använder de sig utav obestämt substantiv (flicka) (medel: 10 %) och ensamt 

substantiv med enklitisk bestämd artikel (flickan) (medel: 9 %). Eleverna gör få grammatiska 

fel och avvikelser och alla använder sig av alla sorters nominalfraser som Axelsson (1994) har 

med i sin undersökning (se Kapitel 2 avsnitt 2.6.2).   

4.2.2 Analys 2: Elever som läser svenska som andraspråk 

Tabell 4.4 Nominalfrasutveckling hos elever som läser svenska som andraspråk 
 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3  

Elev Namn 

(Rom) 

Modifie-

rare + 

obestämt 

substantiv 

(tre flick-

or) 

Obe-

stämt 

substan-

tiv 

(flicka) 

Bestämd 

modifie-

rare + 

artikellöst 

substantiv 

(min 

syster) 

Modifie-

rare + 

substantiv 

med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel + 

obestämt 

substan-

tiv (en 

flicka) 

Obestämd 

artikel + 

modifie-

rare + 

obestämt 

substantiv 

(ett gult 

hus) 

Framför-

ställd be-

stämd 

artikel + 

modifierare 

+ substantiv 

med enkli-

tisk bestämd 

artikel (det 

gula huset) 

Substanti-

viska pro-

nomen 

(det) 

PSVA

1 

> 1 6 6 5 4 7 3 2 5 62 

PSVA

2 

> 1 3 13 3 2 12 4 2 3 57 

PSVA

3 

> 1 6 8 9 2 12 4 4 1 55 

FSVA

1 

> 1 6 9 5 4 11 1 1 2 62 

FSVA

2 

0 2 13 5 3 12 4 3 2 55 

Medel 0 5 10 5 3 11 3 2 3 58 

 P = pojke F = flicka S = läser svenska som modersmål  1, 2, 3 = numret på informanten 

         * mindre än 1 

 

PSVA1 (se Bilaga 12. Analys 2) använder sig endast av ett namn (nivå 1) i texten. Den störs-

ta kategorin är substantiviska pronomen (nivå 1) (62 %), därefter följer obestämt substantiv 

med enklitisk bestämd artikel (nivå 2) (7%) och modifierare + obestämt substantiv (nivå 1) (6 

%). PSVA1 är den elev som har högst andel på nivå 3: obestämd artikel + modifierare + obe-

stämt substantiv (2%) och framförställd bestämd artikel + modifierare + substantiv med enkli-

tisk bestämd artikel (5 %). Dock är felfrekvensen också hög. Av tolv nominalfraser på den 

sistnämnda kategorin är fem inte korrekta. Exempel på detta är: Den farligaste lek (Bilaga 11. 

Analys 1 SNR 64) där ingen dubbel bestämdhet görs (se vidare analys 1). När det gäller obe-

stämd artikel + modifierare + obestämt substantiv är 2/5 nominalfraser inkorrekta. Först görs 

fel genusval: ett närmare titt (Bilaga 11. Analys 1 SNR 8) och sedan är det bristande kongru-

ens inom nominalfrasen: ett så stark förhållande (Bilaga 11. Analys 1 SNR 120 se vidare ana-

lys 1). Enligt Axelssons (1994) undersökning är dessa de nominalfraser som skapar störst 

bekymmer och lärs in senast och det visar sig också i denna elevs text, där det är på de senare 

nivåerna som den största felfrekvensen finns. Även på nivå 2 modifierare + substantiv med 

enklitisk bestämd artikel förekommer avvikelser som: en av smärtan (Bilaga 11. Analys 1 
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SNR 31) och på nivå 1: bestämd modifierare + artikellöst substantiv: sin egen kön (Bilaga 11. 

Analys 1 SNR 36) och på obestämt substantiv: åldgränser (Bilaga 11. Analys 1 SNR 68).  

 

PSVA2 (se Bilaga 14. Analys 2) använder sig endast av ett namn (nivå 1) i sin text. För öv-

rigt är substantiviska pronomen den största gruppen (58 %), därefter följer obestämt substan-

tiv substantiv (nivå 1) (13 %) och ensamt substantiv med enklitisk bestämd artikel (nivå 2) 

(12 %) På nivå 3 i kategorin framförställd bestämd artikel + modifierare + substantiv med 

enklitisk bestämd artikel (3 %) saknar 2/7 nominalfraser ett huvudord (det är underförstått av 

sammanhanget): t.ex. det vackraste och underbaraste (tinget) som existerar (Bilaga 13. Ana-

lys 1. SNR 26). I kategorin obestämd artikel + modifierare + obestämt substantiv (ett gult hus) 

(2 %) är 4/5 nominalfraser korrekta, den som inte är korrekt är: ett sådant situation (Bilaga 

13. Analys 1 SNR 4).  

 

PSVA3 (se Bilaga 16. Analys 2) använder sig inte av några namn (nivå 1) i sin text. Den 

största gruppen är substantiviska pronomen (55 %) följt av ensamt substantiv med enklitisk 

bestämd artikel (nivå 2) (12 %) och bestämd modifierare + artikellöst substantiv (nivå 1) (9 

%). På nivå 3 i kategori obestämd artikel + modifierare + obestämt substantiv har eleven 4 % 

och samtliga är korrekta. I kategorin framförställd bestämd artikel + modifierare + substantiv 

med enklitisk bestämd artikel är procentandelen 1 och samtliga förekomster är korrekta, dock 

är det tveksamt om framförställningen vackla i nominalfrasen det mest vackla (ting) (Bilaga 

15. Analys 2 SNR 125) finns, utan kan snarare vara en kreativ adjektivbildning av verbet 

vacklar.  

 

FSVA1 (se Bilaga 18. Analys 2) använder sig inte av några namn (nivå 1) i sin text. Den 

största gruppen är substantiviska pronomen (62 %) och därefter följer ensamt substantiv med 

enklitisk bestämd artikel (nivå 2) (11 %) och obestämt substantiv (nivå 1) (9%). Då eleven 

inte har en särskilt lång text (297 ord) blir det på nivå 3 inte särskilt många exempel: 1 före-

komst i kategorin obestämd artikel + modifierare + obestämt substantiv: en tom plats (Bilaga 

17. Analys 1 SNR 15) och två förekomster i kategorin framförställd bestämd artikel + modifi-

erare + substantiv med enklitisk bestämd artikel (det gula huset): den här personen (Bilaga 17. 

Analys 1 SNR 16) och det vackraste (tinget) (SNR 18). 

 

FSVA2 (se Bilaga 20. Analys 2) använder sig inte av några namn (nivå 1) i sin text. Den 

största kategorin är liksom de andra elevernas: substantiviska pronomen (55 %) därefter följer 

obestämt substantiv (flicka) (nivå 1) (13 %) och ensamt substantiv med enklitisk bestämd ar-

tikel (nivå 2) (12 %). I kategorin obestämd artikel + modifierare + obestämt substantiv är an-

delen 3 % och i kategorin framförställd bestämd artikel + modifierare + substantiv med enkli-

tisk bestämd artikel är andelen 2 %. Dock är 3/4 förekomster varianter av samma nominalfras: 

den varma, härliga och fantastiska känslan (Bilaga 19. Analys 1 SNR 2) den härliga känslan 

(Bilaga 19. Analys 1 SNR 12) och den mest fantastiska och härliga känslan (Bilaga 19. Ana-

lys 1 SNR 81). Den fjärde nominalfrasen saknar huvudord (underförstått av sammanhanget): 

det värsta (tinget) (Bilaga 19. Analys 1 SNR 74).   
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4.2.2.1 Sammanfattning elever som läser svenska som andraspråk 

Eleverna använder sig till största del av substantiviska pronomen (det) (medel: 58 %) vilket 

också är vanligt i en text (se Kapitel 2 avsnitt 2.3.3) och utmärker ett talspråksbetonat skrift-

språk. Därefter använder de sig av obestämt substantiv (flicka) (medel: 10) och ensamt sub-

stantiv med enklitisk bestämd artikel (flickan) (medel: 11). Eleverna gör en del grammatiska 

fel (framförallt PSVA1) och tveksamma ordbildningar (PSVA3) men använder sig av alla 

sorters nominalfraser som Axelsson (1994) har med i sin undersökning.  

4.2.3 Jämförelse mellan grupperna 

I Tabell 4.5 presenteras medelvärde för nominalfraserna hos båda grupperna. Nedan följer en 

jämförelse för varje nivå. 

 

Tabell 4.5 Medelvärde för nominalfraserna hos båda grupperna 
MEDEL NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3  

 Nam

n 

(Ro

m) 

Modifie-

rare + 

obestämt 

substantiv 

(tre flick-

or) 

Obe-

stämt 

substan-

tiv 

(flicka) 

Bestämd 

modifie-

rare + 

artikellöst 

substantiv 

(min 

syster) 

Modifie-

rare + 

substantiv 

med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel + 

obe-

stämt 

substan-

tiv (en 

flicka) 

Obestämd 

artikel + 

modifie-

rare + 

obestämt 

substantiv 

(ett gult 

hus) 

Framför-

ställd be-

stämd 

artikel + 

modifierare 

+ substantiv 

med enkli-

tisk be-

stämd 

artikel (det 

gula huset) 

Substanti-

viska pro-

nomen 

(det) 

Svenskelever 2 6 10 7 2 9 3 2 3 57 

Svenska som 

andraspråkse-

lever 

0 5 10 5 3 11 3 2 3 58 

4.2.3.1 Nivå 1 

Eleverna som läser svenska som modersmål har högre frekvens i 3 av 4 kategorier på nivå 1, 

nämligen: namn (Rom) där de har 2 % och andraspråkseleverna 0 % i medelvärde. I kategorin 

modifierare + obestämt substantiv (tre flickor) har de 1 procentenhet högre frekvens och vid 

bestämd modifierare + artikellöst substantiv (min syster) har de 2 procentenheter högre fre-

kvens. Endast på obestämt substantiv (flicka) har de samma medelvärde (10 %).  

4.2.3.2 Nivå 2  

På denna nivå är det andraspråkseleverna som har något högre frekvens på nivå 2 när det gäll-

er modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel (hela dagen) (1 procentenhet högre 

frekvens) och vid ensamt substantiv med enklitisk bestämd artikel (flickan) (2 % högre fre-

kvens). Vid obestämd artikel + obestämt substantiv (en flicka) har eleverna samma medelvär-

de.  

4.2.3.3 Nivå 3  

På nivå 3 är medelvärdet detsamma för båda kategorierna: obestämd artikel + modifierare + 

obestämt substantiv (ett gult hus) (2 %) och framförställd artikel + modifierare + substantiv 

med enklitisk bestämd artikel (det gula huset). Det som däremot är anmärkningsvärt är att 

andraspråkseleverna på denna nivå har en del problem med genus, dubbel bestämdhet och 

inkongruens inom frasen, vilket också Hyltenstam och Ekberg & Haskås (Ekberg 2004:261) 
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elever hade i sin språkliga produktion (Kapitel 2 Avsnitt 2.6.1) och vilka konstruktioner Phi-

lipsson (2004) (Kapitel 2 avsnitt 2.5) menar är svåra även för avancerade inlärare. 

 

4.2.4 Sammanfattning analys 2  

Eleverna som läser svenska som modersmål har något högre frekvens på nivå 1 än andra-

språkstalarna, då det kommer till namn (Rom), modifierare + obestämt substantiv (tre flickor) 

och bestämd modifierare + artikellöst substantiv (min syster). På nivå 2 har andraspråkselever 

högre frekvens då det gäller modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel (hela da-

gen och ensamt substantiv med enklitisk bestämd artikel (flickan). På nivå 3 har de båda 

grupperna samma frekvens, men där dock andraspråkseleverna har problem med dubbel be-

stämdhet (PSVA1 se Bilaga 12. Analys 2), genus (PSVA1 och PSVA2: se Bilaga 14. Analys 

2) och inkongruens inom frasen (PSVA1 Bilaga 12 Analys 2). FSVA1 (se Bilaga 18. Analys 

2) har en sådan låg andel ord i sin text och visar endast 3 förekomster på nivå 3 (alla är kor-

rekta), vilket inte ger så stort underlag för analys. FS2 använder sig till stor del av nominalise-

ringar på denna nivå (6/7 saknar huvudord). Det är knappt någon kategori som stämmer över-

rens med Axelssons (1994) undersökning, då det gäller frekvens. Detta kan bero på att infor-

manterna i denna undersökning antingen kan antas vara modersmålstalare eller avancerade 

inlärare på nästan infödd nivå, till skillnad från inlärarna i Axelssons (1994) undersökning, 

som inte hade kommit lika långt i sin andraspråksinlärning, och dessutom på vilket ämne som 

behandlas. Men genomgående kan man konstatera att det är färre förekomster på nivå 3 än på 

nivå 1 och 2 i denna undersökning, precis som i Axelssons (1994) studie. Dessutom är det på 

nivå 3 som andraspråkseleverna gör avvikelser som ovan konstaterat.  
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5 Diskussion  

I följande avsnitt diskuterar jag resultatet utifrån uppsatsens frågeställning. Denna diskussion 

blir också en slags sammanfattning av undersökningen. Därefter diskuteras vilken betydelse 

undersökningens resultat kan ha i undervisningen och slutligen ges förslag till framtida forsk-

ning. 

5.1 Nominalfraser hos svensk- och svenska som andraspråkselever  

Efter att ha undersökt nominalfraserna hos eleverna kan man konstatera följande: för det för-

sta gör andraspråkseleverna få fel överlag, vilket överensstämmer med tidigare forskning. 

Detta hade man kunnat vänta sig, då eleverna erhållit mycket väl godkänt i betyg och antagli-

gen skulle kunna räknas som avancerade inlärare. De avvikelser beträffande nominalfrasan-

vändningen, som jag har sett, har för övrigt i stort sett bekräftat tidigare forskning. Genus är 

svårt; det måste läras in lexikalt, ofta utan några mönster att gå efter. Dubbel bestämdhet är 

ovanligt bland världens språk och kan därför skapa problem. I min undersökning gäller detta 

dock enbart en elev. Det visade sig, precis som Ekberg (2004) också menar, att eleverna även 

till viss del tenderade att skilja sig åt när det gällde det idiomatiska språkbruket. Det skulle 

kunna vara ett resultat av att vilja skriva högtravande och välja andra ord, som man tror är 

finare, när nationella provet skrivs, då det är ett sammanhang i vilket man måste visa sig från 

sin bästa språkliga sida. Det kan även vara att eleven inte hittar de rätta orden pga. tidspress 

och hittar på nya, som inte är möjliga i svenskan. Ekberg (2004) diskuterar om att det kan 

vara miljön som man befinner sig i som påverkar det idiomatiska språkbruket, men detta är 

svårt att uttala sig om då jag inte vet någonting om elevernas bakgrund. Det går endast att 

spekulera i att de speciella idiomatiska uttryck som förekommer också används i den miljö 

som eleven befinner sig i. Vidare diskuterar Ekberg (2004) att inlärningsåldern påverkar vilka 

egenskaper det avancerade inlärarspråket har. Inlärare som har kommit i kontakt med svens-

kan först efter fyra-fem års ålder tenderar i högre grad att göra avvikelser och fel, än de som 

började inlärningen före den åldern. När informanterna i denna undersökning började sin in-

lärning, finns det inga uppgifter om. Kanske kan man i alla fall dra slutsatsen att PSVA1 (med 

många avvikelser), antagligen startat sin inlärning efter fyra-fem års ålder.  

Då de fel som förekommer i denna undersökning stämmer väl in med Hyltenstams och Ek-

berg & Haskås (Ekberg 2004:261) undersökningar och Philipssons (2004) forskning, är detta 

möjligtvis ett litet steg mot att dra slutsatsen att det finns en inlärningsgång och markerade 

drag (som dubbel bestämdhet). Det språk som eleverna använder sig av är fortfarande ett slags 

avancerat interimspråk, där de sakta men säkert tar till sig fler och fler strukturer och där 

strukturerna blir mer och mer automatiserade. 

Det var förvånande att se att resultaten inte skiljde sig nämnvärt åt mellan grupperna, då 

det kom till frekvensen för framförställda och efterställda nominalfraser (och att andraspråk-

seleverna hade fler efterställda bestämningar). Dessutom visade det sig att andraspråkselever-

na använde sig av nominalfraser på nivå 3 i lika hög grad som svenskeleverna. Dock kunde 

man se att det orsakade problem på denna nivå bland en del andraspråkselever, att variationen 

på nominalfraserna (på nivå 3) hos en andraspråkselev var liten och att det hos en andraspråk-

selev inte förekom så många exempel (på nivå 3), eftersom textmängden var liten. Om detta 
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handlar om undvikande, då det enligt Axelsson (1994) är en mer avancerad nominalfras eller 

om andra orsaker ligger bakom, förtäljer inte historien. 

 Man kan slutligen konstatera att eleverna inom grupperna skiljer sig åt. PS2 använder sig 

både av minst andel framförställda och efterställda bestämningar av alla elever och har endast 

1 % på framförställd bestämd artikel + modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel 

(det gula huset): han läser svenska. Dock har han inga avvikelser, vilket alla andraspråksele-

ver förutom FSVA1 har, som har en ganska kort text. PSVA1 har högst frekvens på framför-

ställd bestämd artikel + modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel (det gula hu-

set) och nästan högst frekvens på både framförställda och efterställda bestämningar, men gör 

flest avvikelser.   

5.2 Användning av resultatet i undervisningen 

Att titta på nominalfrasutveckling visar också till viss del hur elevernas språk ser ut. Alla tex-

ter har erhållit betyget mycket väl godkänt och även om man visserligen tar hänsyn till andra-

språksutvecklingen när man rättar, ska provet inte innehålla för störande avvikelser. För att nå 

betyget mycket väl godkänt skulle krönikan som de skrivit kunna platsa i en ungdomstidning. 

De andra uppgifterna var också tänkta att kunna figurera i andra sammanhang i samhället. 

Eleverna ska alltså tränas inför att fungera i samhället. Det viktiga är således inte vilket betyg 

de får, utan att de i svensk skola ska få verktyg för sitt skrivande för att kunna nå ut mer i 

samhället. Som blivande lärare och lärare kan man använda denna undersökning som en hjälp 

till att öka sin medvetenhet om vilka de vanliga avvikelserna är och därmed förstå att de görs 

för att eleverna är inne i en inlärningsprocess av ett annat språk än sitt modermål. Det kan 

kanske leda till att man visar större förståelse och uppmuntrar eleverna i stället för suckande 

över hur ”hopplösa” de är. Genom ökad medvetenhet skulle man också kunna inleda samtal 

och diskussioner med dem om språket och göra dem uppmärksamma på hur språket är upp-

byggt.  

När man rättar texter ska man som lärare alltså försöka se texten bakom alla avvikelser 

som kan förekomma, men naturligtvis samtidigt jobba med språket så att det blir så mål-

språksenligt som möjligt. Andraspråkselever har en nackdel, då språkliga avvikelser sticker ut 

och kan göra att läsaren tappar tilltron till skribenten. Men jobbar man i stället mycket med 

innehållet skulle det kunna överskugga de misstag och avvikelser som eventuellt förekommer 

i en text. Avvikelser må vara svåra att bli av med, men alla elever ska få en rättvis chans att 

uttrycka sig på bästa möjliga vis. 

5.3 Framtida forskning 

En påbyggnad av denna studie skulle enligt mig vara att göra en mer heltäckande bedömning, 

där man undersöker fler saker än nominalfraser t.ex. bisatsfrekvens eller användningen av 

metaforer och idiom. Det skulle ge en vidare bild av hur andraspråksinlärning ser ut.
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Bilagor 

Bilaga 1: Analys 1 av elevtext PS1 

Tabell 6.1 Kategorisering av nominalfrasen elevtext PS1 

 Satsnummer Preposition 
Framförställd 

bestämning 
Huvudord Efterställd bestämning 

Antal nominal-

fraser  

 

 1   kärlek   

 2 för  vissa   

 3   det   

 4   det   

 5   man   

 5  någon form av kärlek  

 5 av  kärlek   

 6   jag   

 6  äkta  kärlek   

 7  äkta  kärlek   

 8   det   

 8  oäkta kärlek   

 9  mina intryck   

 10  min bild 
av det kanske mest använda ordet inom alla 

former av konst 
 

 10 av 
det kanske mest 
använda 

ordet inom alla former av konst  

 10 inom alla former av konst  

 10 av  konst   

 11   jag   

 12   jag   

 12  mycket erfarenhet   

 12 av  kärlek   

 13   jag   

 13  femton år   

 14  min ålder   

 14   jag   

 14  en stor mängd upplevelser   

 15   det   

 15   kärleken   

 15  två  personer   

 16   jag   

 16  min flickvän   

 16  ett och ett halvt  år   

 17 på den tiden   

 17   vi   

 17  
många minnesvärda 

och lyckliga 
stunder   

 18 framför  allt   

 18   vi   

 19   vi   

 19 under  tiden vi har varit ihop  

 20   vi   

 21   det   

 21   smärta   

 22   jag   

 22  många gånger 
jag har gråtit över hur olidligt ofta vi har bråkat 

och grälat 
 

 23   jag   

 23   vi   

 24   det   

 24 i sådana lägen   

 25   man   

 25 på den flammande  kärleken   

 26   man   

 26   man   

 26   dagen innan  

 27   den   

 28  den flammande  kärleken   

 29   känslan 
av att titta på sin älskade och tänka:  jag älskar 
henne! 

 



”Två ord som är lagt ihop” 

©Rebecca Reimer, VT 2012 

 

38 

 29 på sin älskade   

 30   jag   

 30   henne   

 31   känslan   

 31 i  världen   

 32 med  den man älskar  

 32   man   

 33  alla andra bekymmer   

 34   jag   

 34  min första fråga   

 35  de stunderna 
när man helt och hållet avgudar en person för 

den hon eller han är 
 

 36   man   

 36  en person   

 36 för  den hon eller han är  

 36   hon   

 36   han   

 37   jag   

 37  en film 

där en pappa säger till sin dotter när hon är 

osäker på om 

hon ska vara med sin pojkvän:”Du vet att du 
har hittat den rätte när personen älskar dig för 

precis den du är. 

 

 38  en pappa   

 38 till sin dotter   

 39   hon   

 40   hon   

 40 med sin pojkvän   

 41   du   

 42   du   

 42  den rätte (personen)   

 43   personen   

 43   dig    

 43 för  den   

 43   du   

 44   du   

 45   citatet   

 46   det han menade  

 46   han   

 46   det han sa  

 46   han   

 47 enligt  mig   

 47   det som är kärlek  

 48   som   

 48   kärlek   

 49   det   

 49   det   

 50  äkta kärlek   

 51  denna kärlek   

 51   smärtan   

 52   kärlek   

 52 med  smärta   

 53   smärtan   

 53   kärleken   

 54   kärleken   

 54   hjärtat   

 55   smärtan   

 55   hål   

 55   hjärtat   

 56 med de orden   

 56   jag   

 56  olycklig  kärlek   

 57  obesvarad kärlek   

 58   jag   

 58   det   

 59   jag   

 60   det   

 61  mitt råd 
som inte har någon som helst erfarenhet bakom 

sig 
 

 61   som   

 61   någon som helst erfarenhet bakom sig  

 61   som   
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 61   erfarenhet bakom sig  

 61 bakom  sig   

 62   jag   

 63   alla   

 63  den  personen   

 64   jag   

 65   alla som är sig själva  

 65   som   

 65   sig själva  

 65   själva   

 65  den personen   

 66  alla förhållanden   

 67   stunderna 
man har tillsammans när man helt och hållet 
bara älskar varandra som räknas 

 

 67   man   

 68   man   

 68   varandra   

 68   som   

 69   som   

 69   smärtan   

 70   kärleken   

 71   jag   

 72   jag   

 72 i  klichéer   

 73   det   

 74   kärleken   

 74   smärtan   

 75   kärleken   

 76   den   

 76  mycket annat i livet  

 76 i  livet   

 77   värdet   

 77 i  kärleken   

 78   många som läser detta  

 78   som   

 78   detta   

 78   sig   

 79   de   

 79  äkta kärlek   

 79 enligt  mig   

 80   jag   

 80   turen   

 80   det   

 81   jag   

 82   jag   

 82   ordet   

 82   kärlek   

 82  trettio gånger   

 83   det   

 84   det   

 84  en synonym   

 84 för  ordet kärlek  

 84   kärlek   

 85   kärlek   

 85   kärlek   

 86   kärlek som jag har beskrivit  

 86   som   

 86   jag   

 86   det   

 87 enligt  mig   

 88   du   

 88  en person   

 88   varandra   

 88   de ni är  

 88   ni   

 89   man   

 89   sig själv  

 89   själv   

 90   man   

 90 från varandras  brister   

 91   jag   

 91   det   
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Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det 

Bilaga 2: Analys 2 av elevtext PS1 

Tabell 6.2 Nominalfrasutveckling elevtext PS1 

 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3   

To-

talt 

Nam

n 

(Ro

m) 

Modifie-

rare + 

obestämt 

substantiv 

(tre flick-

or) 

Obe-

stämt 

substan-

tiv 

/pronom

en 

(flicka) 

Bestämd 

modifie-

rare + 

artikel-

löst 

substan-

tiv (min 

syster) 

Modifie-

rare + 

substantiv 

med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel + 

obe-

stämt 

substan-

tiv (en 

flicka) 

Obe-

stämd 

artikel + 

modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (ett 

gult hus) 

Framför-

ställd 

bestämd 

artikel + 

modifierare 

+ substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel (det 

gula huset) 

Substanti-

viska pro-

nomen 

Total-

summa 

 
 

någon 
form 

kärlek 11 
mina 
intryck 

den tiden 
kärleken 
8 

en 
person 2 

en stor 

mängd 
upplevel-

ser  

det kanske 

mest använ-

da ordet 

vissa 

 

 
 

äkta kärlek 

4 
konst min bild 

sådana 

lägen 
tiden en film 

ett och ett 

halvt år 

den flam-
mande 

kärleken 4 

det 24 
 

 
 

oäkta 

kärlek 
smärta 2 

alla 

former 

de stun-

derna 
dagen en pappa 

 

den brin-

nande 
smärtan 

man 11 

 

 
 

mycket 

erfarenhet 
hål min ålder de orden 

känslan 

2 

en 

synonym  

den rätte 

(personen)* 
jag 24  

 

 
 

femton år 
erfaren-
het 

min 
flickvän 

den perso-
nen 2 

världen 
   

vi 5 
 

 
 

två perso-

ner 
klichéer  

sin älska-

de 

alla förhål-

landen 
personen 

   
allt 

 

 
 

många 
minnes-

värda och 

lyckliga 
stunder 

 
alla andra 
bekymmer 

 alla äkta 

förhållan-

den 

citatet 
   

den 6 

 

 
 

många 

gånger  

min första 

fråga 

alla äkta 

förhållan-
den 

smärtan 

5    
henne 

 

 
 

olycklig 

kärlek  
sin dotter 

 
hjärtat 2 

   
han 3 

 

 
 

obesvarad 
kärlek  

sin pojk-
vän  

livet 2 
   

hon 3 
 

 
 

mycket 

annat  

denna 

kärlek  
värdet 

   
du 5 

 

 
 

trettio 
gånger  

mitt råd 
 

turen 
   

dig 
 

 
 

många 

andra 
(männi-

skor)* 

 
varandras 
brister  

ordet 2 
   

mig 3 

 

 91   kärleken i alla äkta förhållanden  

 91 i alla äkta  förhållanden   

 92  den flammande kärleken   

 92  den brinnande smärtan   

 93   kärlek   

 93   det   

 94   det   

 94  den flammande kärleken som är meningen med livet  

 94   som   

 94   meningen med livet  

 94 med  livet   

 95   det   

 95   jag   

 96  många andra (människor)   

 97   det   

 97 till  var    

 97   en   

 98   man   

 98   den   

Totalt  32/15 51/24 211/100 30/14 212 
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mening-

en    
som 9 

 

 
     

stunder-

na    
någon 

 

 
         

sig 3  

 
         

alla 2  

 
         

själva  

 
         

varandra 2  

 
         

många  

 
         

detta  

 
         

de 2  

 
         

ni   

 
         

själv  

 
         

var  

 
         

en  

 0/0 16/8 17/8 13/7 8/4 30/14 5/2 2/1 7/3 114/54 212 

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 

Siffran efter ordet betyder att det finns mer än en förekomst av ordet i elevtexten 

*=ordet inom parantes är underförstått av sammanhanget 

Bilaga 3: Analys 1 av elevtext PS2 

Tabell 6.3 Kategorisering av nominalfrasen Elevtext PS2 

 Satsnr. Preposition Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning Antal nominalfraser 

 1   jag   

 1  en sak   

 2   jag   

 2   filmen   

 2   du   

 2   mig   

 3   jag   

 3   mig   

 3  hela filmen   

 4   det   

 5   Luke   

 5  sin nyfunna kärlek   

 6  en  tid   

 6   jag   

 6  en ny  syn   

 6 på  kärlek   

 7   jag   

 7  en  sådan som skrattade åt dom  

 8   som   

 8 åt  dom som kysser varandra offentligt  

 9   som   

 9   varandra   

 10   jag   

 11   jag   

 11   folk som kysser varandra på film  

 12   som   

 12   varandra   

 12 på  film   

 13   jag   

 13 av dom heta  känslorna   

 14   jag   

 16   det   

 17   själv   

 17 på  drottninggatan   

 17  en flicka lika vacker som Mona Lisa själv.  

 17   som   

 17   Mona Lisa själv  

 17   själv   

 18   man   

 18 på  saken   

 19   det   

 20   allt   

 20 i  drömmarna   

 21   jag   

 21   vägen   

 21 till  kärlek   

 22   det   

 23   jag    



”Två ord som är lagt ihop” 

©Rebecca Reimer, VT 2012 

 

42 

 23 med en flicka vid namnet Greta  

 23 vid  namnet  Greta  

 23   Greta   

 23 i tre års tid   

 24 för  mig   

 24   glöden   

 25   det   

 26 med  henne   

 27   det   

 28   jag   

 29   det   

 30 med mina kompisar   

 31   jag   

 31 om  kvinnor   

 31  deras kroppar   

 31   sånt som intresserar mig  

 32   som   

 32   mig   

 33   det   

 33   jag   

 34   jag   

 34 med  Greta   

 35   jag   

 35   det   

 36   jag   

 36 med mina vänner   

 37   det   

 37   hon   

 38   hon   

 39   jag   

 39 på  tv   

 39 för  henne   

 40   det   

 40   ”snusk”   

 41   jag   

 41   det   

 42   hon   

 42   hon   

 43   jag   

 43 på  tv   

 44   hon   

 45   jag   

 46   jag   

 46   det   

 47   det   

 47   jag som är dum  

 48   som   

 49   hon    

 49 över  mig   

 50   det   

 51   jag   

 51  andra kvinnor   

 52   jag   

 52 med  Greta   

 53   detta   

 53   kärlek   

 54   jag   

 54 på  kärlek   

 55   jag   

 55  en helt annan bild   

 55 i  hjärnan   

 56  
en mycket enklare och 

vackrare 
kärlek   

 56   den   

 56   jag   

 57  den bild av kärlek  

 57 av  kärlek jag vill leva i   

 58   jag   

 59   jag   

 59   hand 

i hand med en mycket vacker dam längs 

strandpromenaden i en liten by i gudar-

nas förlorade land Grekland.  
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 59 i  hand   

 59 med en mycket vacker dam   

 59 längs  strandpromenaden 
i en liten by i gudarnas förlorade land 

Grekland 
 

 59 i en liten by i gudarnas förlorade land Grekland  

 59 i gudarnas förlorade  land Grekland  

 59   Grekland   

 60   jag   

 60   mig själv  

 60   själv   

 61   det   

 62   det   

 63   jag    

 64   jag   

 65   det   

 65  ett förtrollat ögonblick   

 66  sitt hjärta   

 67   det   

 68   det   

 68   jag   

 69   det   

 70   risken 
att få sitt hjärta krossat eller bli världens 
lyckligaste par. 

 

 70  sitt hjärta   

 70  världens lyckligaste  par   

 71   chansen   

 72 i  ensamhet   

 73   jag   

 73  mina kompisar   

 74   Henrik   

 74 med  Frida   

 75   han   

 75  en mycket snyggare tjej   

 76   jag   

 76   svaret   

 77   Henrik   

 77   sig   

 78   vad   

 78   andra   

 78   Frida   

 79   han   

 80   dom   

 81   det    

 81   jag   

 82 av  Henrik   

 83   jag   

 83  en drömtjej   

 84   hon   

 84   Sarah   

 85   jag   

 85 med  henne   

 86  en gång   

 86   jag   

 86  djup ögonkontakt   

 86 med  henne   

 87   det   

 88   jag   

 88   mig   

 89  en  dag   

 89   jag   

 89   mig   

 89 med  henne   

 90   jag   

 90   det   

 91   hon   

 91   detta   

 92   utkik I bröllopssidorna i Ney York times  

 92 i  bröllopssidorna i New York times  

 92   New York times   

Totalt  37/20 30/16 184/100  19/10 184  

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 
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Bilaga 4: Analys 2 av elevtext PS2 

 

Tabell 6.4 Nominalfrasutveckling elevtext PS2 

 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3   

To-

talt 

Namn 

(Rom) 

Modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (tre 

flickor) 

Obe-

stämt 

sub-

stantiv 

/prono

men 

(flicka) 

Bestämd 

modifie-

rare + 

artikel-

löst 

substan-

tiv (min 

syster) 

Modifie-

rare + 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substantiv 

med enkli-

tisk bestämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel 

+ 

obe-

stämt 

sub-

stantiv 

(en 

flicka) 

Obe-

stämd 

artikel + 

modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (ett 

gult hus) 

Framför-

ställd 

bestämd 

artikel + 

modifiera-

re + sub-

stantiv 

med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(det gula 

huset) 

Substanti-

viska 

pronomen 

Total-

summa 

 Luke tre års tid 
kärlek 6 

sin 
nyfunna 

kärlek 

hela 
filmen 

filmen en sak en ny syn dom heta 
känslorna jag 42 

 

 Drottning-
gatan 

andra 
kvinnor folk 

mina 
kompisar 

2 

Den 
bild(en)*

* 

saken en tid en helt 
annan 

bild 

 
du 

 

 Mona Lisa djup 

ögonkon-
takt film 

deras 

kroppar 

 drömmarna en 

sådan 

en myck-

et enkla-
re och 

vackrare 

kärlek 

 

mig 8 

 

 Greta 3  

kvinnor 

mina 

vänner 

 vägen en 

flicka 2 

en myck-

et vacker 

dam 

 

det 24 

 

 Grekland 

 
tv 2 

gudarnas 
förlorade 

land 

 namnet en 
drömtjej 

en liten 
by 

 
som 6 

 

 Henrik 3 

 
snusk 

sitt hjärta 
2 

 glöden en gång ett för-
trollat 

ögon-

blick 

 

dom 2 

 

 Frida 2 

 
hand 2 

världens 

lyckli-

gaste par 

 hjärnan en dag en myck-

et snyg-

gare tjej 

 

varandra 2 

 

 Sarah 
 

ensam-
het 

  strandprome-
naden 

   
själv 2 

 

 New York 

times  
utkik 

  risken    
man 

 

  
 

   chansen    allt  

  
 

   svaret    henne 5  

  

 

   bröllopssi-

dorna 

   
sånt 

 

  
 

       hon 7  

          detta 2  

          den  

          själv  

          han 2  

          sig  

          vad  

          andra  

 14/8 3/2 16/9 9/5 2/1 12/7 8/4 7/4 1/1 111/61 183 

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 

Siffran efter ordet betyder att det finns mer än en förekomst av ordet i elevtexten 

**=konstruktionen är korrekt då meningen är: den bild av kärlek som... men där ändelsen(bild-en) är underförstådd 

Bilaga 5: Analys 1 av elevtext FS1 

Tabell 6.5 Kategorisering av nominalfrasen Elevtext FS1 

 Satsnummer Preposition Framförställd 

bestämning 

Huvudord Efterställd bestämning Antal nominal-

fraser 

 1 efter ännu ett år   

 1   sig   

 1  alla hjärtans dag   

 2 på  facebook   

 2   vi   
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 2 på folks  profiler   

 3  denna status   

 4   du   

 5   det   

 6   jag   

 6   den   

 7   jag   

 8   jag    

 8   dem som hatar alla hjärtans dag  

 9   som   

 9  alla hjärtans dag   

 10   det   

 10  ett slag i ansiktet  

 10 i  ansiktet   

 10 för alla singlar   

 10 för  oss femtonåringar  

 10   femtonåringar   

 11  det här (året)   

 11  mitt 16:onde år som singel på alla hjärtans dag  

 11   som   

 11   singel på alla hjärtans dag  

 11 på alla hjärtans  dag   

 12   jag    

 12   den   

 12 på samma sätt som jag gjort de senaste 3 åren 

med mina singelvänner 

 

 13   som   

 13   jag    

 13  de senaste 3 åren med mina singelvänner  

 13 med mina singelvänner   

 14   jag   

 15  helt fel ordval   

 16  vårt firande   

 16 med  våra  bakelser   

 16   tjej tidningar   

 16   ballonger som vi tar med till en vän  

 17   som   

 17   vi   

 17 till en vän   

 18   grannarna som ser oss  

 18   som   

 18   oss   

 19   vi   

 20   vi   

 20 utanför  dörren   

 21 runt en halvtimme   

 21   jag    

 22   de   

 22   uppfattning   

 23   de   

 23   hårdrock musi-

ken 

  

 23 mellan  husen   

 24   ballongerna   

 24   vi   

 24 på  pilar   

 25   de   

 25 till  trasor   

 25 på samma sätt som ens hjärta blir lämnat om 

Amors pilar lämnar en 

 

 26   som   

 26  ens hjärta   

 26  Amors pil   

 27 från  tjej tidningarna   

 27   vi   

 27   bilder   

 27 på  par som vi sedan bränner i eldstaden  

 28   som   

 28   vi   

 28 i  eldstaden likt hur kärleken alltid bränner 

en 

 

 29   kärleken   
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 29   en   

 30   kakorna   

 30   vi   

 31   vi   

 32   vi   

 33  den känslan   

 33   vi   

 34   vi   

 34 på  kärleken   

 35 i dagens samhälle   

 35   allt   

 35 om  kärlek   

 36  magiska kärlekstabletter som ska göra dig till en kärleks 
magnet 

 

 37   som   

 37   dig   

 37 till en kärleks magnet   

 38   kärlek   

 38   något du kan köpa dig till  

 39   du   

 39   dig   

 39   något som ett stort företag ska tjäna 
pengar på 

 

 40   som   

 40  ett stort företag   

 41  min pessimistiska anda   

 41 kring alla hjärtans dag   

 42   jag   

 42  en romantiker   

 43   jag   

 43 på  kärlek   

 43 vid första ögonkastet   

 44   jag   

 45   det   

 45   kärlek som kan överväga allt  

 46   som   

 46   allt   

 47  mina farföräldrar   

 47 i över 60 år   

 48  min farmor   

 48   Alzheimers    

 49   hon   

 49   mannen hon älskade i 60 år  

 50   hon   

 50 i 60 år   

 51   han   

 52   jag   

 52  hans kärleksfulla blick   

 53   han   

 53 på  henne   

 54   hon   

 55   flugan   

 55 i  fönstret   

 56  60  år   

 56   hon   

 57   det   

 58   det   

 58   det   

 59   någon   

 60   det   

 61   det   

 61  någon betydelse   

 62   jag   

 63   det   

 63   det   

 64  varje sekund   

 64 av  lycka    

 65  den smärta   

 66   du   

 67   vem   

 67   jag   

 68   det   
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 69   jag som inte ens upplevt något 

liknande kärlek 

 

 69   som   

 69   något liknande kärlek  

 69  liknande kärlek   

 70  mina vänner   

 71   jag   

 72   det   

 72  mitt eget fel   

 73   jag   

 73 för  någon   

 74   jag   

 74  en liknande åsikt   

 75   jag   

 75   kärleken   

 75 i  personer   

 75   dem   

 76   jag   

 76  många timmar   

 76 på ett badrumsgolv   

 77   någon   

 77 av  mina vänner   

 78  hennes tårar   

 79   jag   

 79  upprepade gånger   

 80   allt   

 80   sig   

 81   jag   

 82   jag   

 82   sanning   

 83   jag   

 83   allt   

 83  det här (tinget)   

 84  mina vänner   

 84 för samma kille   

 84  hans patetiska ursäkter   

 85   det   

 85   sånt   

 85   vänner   

 86   jag   

 86   det mina vänner har  

 87  mina  vänner   

 88   jag   

 88   något äkta  

 89   jag   

 89  helt utan tvivel   

 90   jag   

 90 för  någon   

 91   jag   

 92   jag   

 92 på ett badrumsgolv   

 93  en  vän   

 93  en  gång   

 93 till  mig   

 94   det   

 95   du   

 95   den värd att lida för  

 96   det   

 97   vad   

 97   jag   

 98   en   

 98  mina tårar   

 99   jag   

 99  den enda (personen) som tänker så  

 99   som   

 100   allt du ser på tv  

 100   du   

 100 på  tv   

 101 om  sökandet   

 101 efter den stora kärleken   

 102   vi   

 102 på de ensamstående kamp att hitta en man av pappa materi-  
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mammornas al 

 103  en man av pappa material  

 103 av  pappa material   

 104  Linda Rosings letande efter den rätte  

 104 efter den rätte (personen)   

 105   bönderna   

 105  några år tillbaka  

 105 efter en fru   

 106   alla   

 106   kärlek   

 107   du   

 107   kärlek   

 108   det   

 108   något   

 108   du   

 108 på  internet   

 109   dejting sajter   

 110   kärleken   

 110   dig   

 111   ni som letar  

 111   som   

 112   ni som är rädda och kämpar emot 

för fel anledningar 

 

 112   som   

 112 för fel anledningar   

 114   ni som köper dessa ”magiska 

kärlekstabletter” 

 

 114   som   

 114  dessa magiska kärlekstabletter   

 115   vi   

 115  hela livet   

 115 framför  oss   

 116   vi   

 116   oss   

 117 för  vad   

 118   vi   

 118   alla   

 119   vi   

 119   alla   

 119   något  så fantastiskt som kärlek  

 119   kärlek   

 120   det   

 121   vad   

 121   livet   

Totalt  51/20 69/27 251/98 32/13 255  

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärde 

Bilaga 6: Analys 2 av elevtext FS1 

Tabell 6.6 Nominalfrasutveckling Elevtext FS1 

 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3   

To-

talt 

Namn 

(Rom) 

Modifiera-

re + obe-

stämt 

substantiv 

(tre flick-

or) 

Obestämt 

substantiv 

(flicka) 

Bestämd 

modifiera-

re + arti-

kellöst 

substantiv 

(min 

syster) 

Modifie-

rare + 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substan-

tiv med 

enkli-

tisk 

bestämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel + 

obestämt 

substan-

tiv (en 

flicka) 

Obe-

stämd 

artikel + 

modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (ett 

gult hus) 

Framför-

ställd 

bestämd 

artikel + 

modifiera-

re + sub-

stantiv 

med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(det gula 

huset) 

Substanti-

viska 

pronomen 

Total-

s

u

m

m

a 

 facebo-
ok 

samma sätt 
2 

femtonår-
ingar 

alla hjär-
tans dag 4 

den 
känslan 

ansiktet ett år ett stort 
företag 

de senaste 
3 åren 

sig 2  

 Alzhei-

mers 

helt fel 

ordval 

singel folks 

profiler 

första 

ögonkas-

tet 

grannar-

na 

ett slag  den stora 

kärleken 

du 5  

  magiska 

kärleksta-

bletter 

tjej tid-

ningar 

denna 

status 

hela livet dörren en vän 2  det här 

(året)* 

det 18  
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  60 år 3 ballonger alla singlar  musiken en halv-

timme 

 det här 

(tinget)* 

jag 31   

  någon 

betydelse 

uppfatt-

ning 

mitt 

16:onde år 

 husen en kär-

leks 
magnet 

 den enda 

(perso-
nen)* 

den 3  

  många 

timmar 

hårdrock mina 

singelvän-

ner 

 ballong-

erna 

en 

romanti-

ker 

 den rätte 

(perso-

nen)* 

dem 2  

  upprepade 

gånger 

pilar vårt firande  tjej 

tidning-

arna 

en lik-

nande 

åsikt 

  som 14  

  samma 
kille 

trasor våra bakel-
ser 

 eldsta-
den 

ett bad-
rumsgolv 

2 

  oss 4  

  några år bilder ens hjärta  kärleken 
4 

en gång   vi 17  

  liknande 

kärlek 

par Amors pil  kakorna en man   de 3  

   kärlek 7  dagens 
samhälle 

 mannen en fru   en 2  

   lycka min pessi-

mistiska 
anda 

 flugan    allt 5  

   personer mina 

farföräldrar 

 fönstret    dig 3  

   sanning min farmor  sökandet    något 5  

   vänner hans kär-
leksfulla 

blick 

 bönder-
na 

   du 2  

   tvivel varje 
sekund 

 livet    hon 4  

   tv den smärta      han 2  

   pappa 

material 

mina 

vänner 4 

     henne  

   internet mitt eget 

fel 

     någon 4  

   dejting 

sajter 

hennes 

tårar 

     vem  

    hans pate-
tiska 

ursäkter 

     sånt  

    mina tårar      mig  

    de ensam-

stående 

mammor-
nas kamp 

     vad 3  

    Linda 

Rosings 

letande 

     alla 3  

    dessa 

magiska 

kärleksta-

bletter 

     ni 3   

  2/1 13/5 26/10 31/12 3/1 19/7 13/5 1/0,5 8/3  139/55 255  

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 

Siffran efter ordet betyder att det finns mer än en förekomst av ordet i elevtexten 
*=Orden inom parantes är underförstådda huvudord som saknas i texten.  

Bilaga 7: Analys 1 av elevtext FS2 

Tabell 6.7 Kategorisering av nominalfrasen Elevtext FS2 

 Satsnummer Preposition 
Framförställd be-

stämning 
Huvudord Efterställd bestämning 

Antal nominal-

fraser 

 1  alla kära läsare   

 2   jag   

 2 om brinnande kärlek som ibland kan slockna men ändå fortsätta leva  

 3   som   

 4   jag   

 4 på  kärlek   

 4   kärlek som ska hålla för evigt i mitt liv  

 5   som   

 5 i mitt liv   

 6  inget strö tema   
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 6 utan äkta kärlek   

 7   man   

 8   ingen man behöver rätta sig efter  

 9   man   

 9   sig   

 10   det   

 10   något man vill vara  

 11   man   

 12   alla   

 12   frågor   

 12  inga svar   

 13  brinnande kärlek   

 13   något  som vi alla vill hinna vara med om  

 14   som   

 14   vi alla  

 15   alla   

 15  samma möjligheter   

 16   jag   

 16  mina  läsare   

 17   vad   

 17  äkta kärlek   

 18   ni   

 18  en kort berättelse om mitt livs kärlek  

 18  mitt livs kärlek    

 19   det   

 19  en kall vinter dag   

 20   jag   

 20 med   syrran   

 20  hennes  kille    

 20  hans bästa kompis   

 21   man   

 22   sig   

 22   detta   

 23   frågorna   

 23 upp i   huvudet   

 23 på  en   

 24   allt   

 25   dagen   

 26   vi   

 26   spel   

 26 på  musik   

 26   allt   

 27   jag   

 27  syrrans killes kompis   

 27   varandra   

 28   vi   

 29   alla   

 29   något   

 30   vi   

 31   allting   

 32   man   

 32 med sitt  ex   

 32 i  huvudet   

 33  något tips som jag har  

 33   som   

 33   jag   

 34 med  den du är tillsammans med  

 35   du    

 35 på  han   

 36   den han är   

 36   han   

 37   ni   

 38   nu   

 39   då   

 40   jag   

 40   mig   

 40   kärlek i nutid inte i dåtid  

 40 i  nutid   

 40 i  dåtid   

 41   jag   

 41   mig   

 41 in i  rollen   
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 42   jag   

 43   det   

 43   något   

 44  varje dag   

 44   oroligheterna   

 45   jag   

 45   otur   

 46   vad   

 46   man   

 46   det   

 47   ni   

 48   man   

 48   sig   

 49   allt   

 49   en   

 49 på  tårna   

 50   hakan   

 50 vid  axlarna   

 51   allt    

 52   jag   

 53   allt   

 54   jag   

 54  mina underbara läsare   

 55   jag   

 55   fel   

 56   jag   

 57   vad   

 57   kärlek   

 58   det   

 58   något   

 58   man   

 58   alla   

 59   det   

 59  en speciell person som man kan hitta det där lilla extra hos.  

 60   som   

 60   man   

 60  det där lilla extra (något) hos  

 61   ni   

 62   vi   

 62 för  varandra   

 63   lågorna   

 63 för varje dag som går  

 63   som   

 64   vi   

 65   vi   

 65 i olika sporter   

 65  olika ämnen   

 66 på  det den ändra inte är bra på  

 67  den andra (personen)   

 68 genom allt detta   

 68   vi   

 68   varandra   

 69   det    

 69   något   

 70  det absolut bästa (tinget) med kärleken  

 70 med  kärleken   

 71   man   

 71 med  den   

 71 om  allt   

 72   det   

 72  ingen roll   

 73   vad   

 73   det handlar om  

 74   det 
som däremot många kan känna som jobbigt i ett 
förhållande 

 

 74   som   

 74   många   

 74   som   

 74 i ett förhållande   

 75  den evige längtan efter varandra  

 75 efter  varandra   

 76   det   
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 76  ingen roll   

 77   han   

 77  30 minuter   

 77 ifrån  den   

 77  3 timmar   

 78   det   

 78   avståndet som ger en längtan  

 79   som   

 79   en   

 79   längtan   

 80  själva brinnande relationen mellan varandra  

 80   varandra   

 81   det   

 81 i en relation   

 82  lite exempel på bra saker  

 82 på bra saker   

 83   man   

 83 med  varandra    

 83 om  allt som man annars brukar hålla hemliga för sig själv  

 84   som   

 84   man   

 84 för  sig själv  

 85   man   

 85  en annan syn på längtan  

 85 på  längtan   

 86   vad   

 86   kärlek   

 87   alla som är nära  

 87   som   

 87   en gladare  

 88   det   

 88  mycket bra (saker) som händer i kärlek  

 89   som   

 89 i  kärlek   

 90   det   

 90   många som missbedömer vad ordet kärlek betyder!  

 91   som   

 92   vad   

 92   ordet kärlek  

 92   kärlek   

 93   kärlek för mig  

 93 för  mig   

 93   pussar   

 93   kramar   

 94   det   

 94   man   

 94 på så många fler sätt   

 95  en  present   

 95 till en kompis   

 96   den   

 96   år   

 97 på  det   

 97   man    

 97   kärlek   

 97   omtanke   

 98 på alla hjärtans dag   

 98   man   

 98  ett hjärta   

 99   den faktiskt betyder för en  

 99 för  en   

 100   det   

 100   mängder med pengar  

 100 med   pengar   

 101   det   

 101   något litet  

 101   något  hemgjort  

 102   tanken   

 102   den som räknas  

 102   som   

 103   vad   

 103   ni   

 104   något mindre bra med kärleken  
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 104 med  kärleken   

 105   man   

 105   sig   

 106   det   

 107   man   

 107   sig   

 108   man   

 108   sig   

 108 på ett schema 
som byts ut efter varje vecka, som man aldrig ensam 

skulle ha snickrat dit 
 

 109   som   

 109 efter varje vecka   

 110   (schema)* som man aldrig ensam skulle ha snickrat dit  

 110   som   

 110   man (aldrig) ensam  

 111   det   

 112  det mesta (med kärleken)   

 112 med  kärleken   

 113  brinnande kärleken    

 113 på  lycka   

 114  slocknad kärlek   

 114 på en näste   

 115  släckt kärlek   

 115   något jag drog upp så mycket idag  

 116   jag   

 117 i mitt eget förhållande   

 117   jag   

 117  en svacka 
i mitt liv som var det mörka för idag plus det positi-
va och negativa med en relation 

 

 117 i mitt liv som var det mörka idag  

 118   som   

 118  det mörka (tinget) för idag  

 118  
*det (positiva) och 
negativa 

(tinget)  med en relation  

 118 med en relation   

 118 med  relation   

 119  nästa vecka   

 119   det   

 119  en ny krönika som kommer att heta släckta lågor!  

 120   som   

 120  släckta lågor   

 121   det   

 121  min uppmuntrande krönika för denna vecka  

 121 för denna vecka   

 122   leverpastej   

 123   
Krönika 

tjejen  
   

Totalt  54/20 61/23 260/97 47 /18  268 

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 
*ordet schema är det underförstådda huvudordet i den efterställda relativbisatsen som man aldrig ensam skulle ha snickrat dit. Detta är inte 

med i analys 2.  

Bilaga 8: Analys 2 av elevtext FS2 

Tabell 6.8 Nominalfrasutveckling Elevtext FS2 

 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3   

To-

talt 

Namn 

(Rom) 

Modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (tre 

flickor) 

Obe-

stämt 

sub-

stantiv 

(flicka) 

Bestämd 

modifiera-

re + 

artikellöst 

substantiv 

(min 

syster) 

Modifie-

rare + 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel 

+ obe-

stämt 

substan-

tiv (en 

flicka) 

Obe-

stämd 

artikel + 

modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (ett 

gult hus) 

Framför-

ställd 

bestämd 

artikel + 

modifiera-

re + sub-

stantiv 

med enkli-

tisk be-

stämd 

artikel (det 

gula huset) 

Substanti-

viska 

Pronomen 

Total-

summa 

 Krönikat-

jejen 

brinnande 

kärlek 2 

kärlek 9 alla kära 

läsare 

själva 

brinnande 

relationen 

syrran ett 

förhål-

lande 

en kort 

berättelse 

det där lilla 

extra 

(något)* 

jag 16  

  inget strö 
tema 

frågor mitt liv 2 brinnande 
kärleken 

frågorna en 
relation 

en kall 
vinter dag 

det absolut 
bästa 

som 18   
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2 (tinget)* 

  äkta 

kärlek 2 

spel mina läsare  huvudet 2 en 

present 

en speci-

ell person 

den evige 

längtan 

man 21  

  inga svar musik mitt livs 

kärlek 

 dagen ett hjärta en annan 

syn 

det mörka 

(tinget)* 

ingen  

  samma 

möjlighe-

ter 

nu hennes 

kille 

 rollen en 

kompis 

 det negati-

va och 

positiva 
(tinget)* 

sig 7  

  något tips då hans bästa 

kompis 

 orolighe-

terna 

ett 

schema 

 den andra 

(personen)* 

det 26  

  olika 
sporter 

nutid syrrans 
killes 

kompis 

 tårna *en 
näste 

  något 10  

  olika 
ämnen 

dåtid sitt ex  hakan en 
svacka 

  alla 5  

  ingen roll 

2 

otur varje dag 2  axlarna    vi 8  

  30 minu-
ter 

fel mina 
underbara 

läsare 

 lågorna    vad 7  

  3 timmar pussar allt detta  kärleken 3    ni 5  

  lite 
exempel 

kramar varje vecka  avståndet    detta  

  bra saker år mitt eget 

förhållande 

 längtan 2    en 5  

  mycket 
bra 

(saker) 

omtanke nästa 
vecka 

 ordet    allt 7  

  många 

fler sätt 

mängder min upp-

muntrande 
krönika 

 tanken    varandra 6   

  slocknad 

kärlek 

pengar denna 

vecka 

     allting  

  släckt 

kärlek 

lycka det mesta      den 7  

  släckta 

lågor 

leverpa-

stej 

      du  

          han 3  

            

          mig 3  

          många 2  

 1/0 21/8 26/10 19/7 2/1 19/7 9/3 4/1 6/3 160/60 267 

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 
Siffran efter ordet betyder att det finns mer än en förekomst av ordet i elevtexten 

*Orden inom parantes är underförstådda huvudord som saknas i texten.  

Bilaga 9: Analys 1 av elevtext FS3 

Tabell 6.9 Kategorisering av nominalfrasen Elevtext FS3 

Totalt Satsnummer Preposition 
Framförställd be-

stämning 
Huvudord Efterställd bestämning 

Antalet nominal-

fraser 

 1   frågan ”vad är kärlek”  

 1   vad   

 1   kärlek   

 1   jag   

 1  nästan alla   

 1   sig   

 2   man   

 3   man   

 4   själv   

 4   jag   

 5   det   

 5  otaliga sätt   

 6   ordet kärlek  

 6   kärlek   

 7  den riktiga frågan   

 8   vad   

 8   kärlek   

 8  just för dig   

 9   jag   

 10   allting   

 11   det   
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 12  en elefant bland rosa moln  

 12  rosa moln   

 13   man   

 14   man   

 15   verkligheten   

 16   det   

 16 i  kroppen   

 17   HAN   

 17 i  närheten   

 18   man   

 19   man   

 19 med ett fånigt leende på läpparna  

 19 på  läpparna   

 19   man   

 20   sig   

 20   vad   

 21   andra   

 21   det   

 21   det   

 22   kärlek   

 22   ingenting   

 23  någon roll   

 23   man   

 24  obesvarad kärlek   

 25  tusen meter   

 26   man   

 27  exakt så mycket tid   

 27  det här  (tinget) 

för att hinna tänka; ”Det här  

kommer göra ont” innan man slår 
i marken 

 

 28   man   

 29   marken   

 29 i  jag   

 30   man   

 31   som som liten  

 31  sina föräldrar   

 31   pappa   

 32   du   

 32   mamma   

 32 i  något    

 33   stil 
i stil med ”Kär och kär, jag älskar ju mamma”, 

brukade svaret lyda 
 

 33 i  jag   

 33   mamma   

 33   svaret   

 33   man   

 34   ordet   

 34 på  det   

 35   jag   

 36   någon   

 36   det   

 37   kärlek   

 38  ett datorspel   

 38   någon   

 39   man   

 39  den sista bossen   

 39   vi   

 40   som 
som trodde vi var bättre på elektronik än våra 

gamla päron 
 

 40   vi   

 40   elektronik   

 40 på våra gamla päron   

 40   jag   

 41   kärlek   

 41   man   

 41   den   

 42   man   

 43   sig   

 43  alla hinder   

 43 förbi  vägen på vägen  

 43 på  gång   

 44  den där bubblande känslan   
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 44   något   

 44 till  något annat  

 44   det ännu bättre  

 45   det   

 45   luften   

 46 i  man   

 47  en lycklig elefant   

 47  en platt pannkaka   

 47    marken på marken  

 47 på  kärlek   

 49 i  det   

 49   sig   

 50   det   

 50  sin trygga avsats   

 51   livet   

 51  hela det   

 52   jag   

 53   gång   

 53  någon jag   

 54  äkta kärlek   

 54  det där (tinget)   

 56   mamma   

 56   pappa   

 57  bara trams   

Totalt  15/13 27/24 111/  98 12/11 113  

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 

Bilaga 10: Analys 2 av elevtext FS3 

Tabell 6.10 Nominalfrasutveckling Elevtext FS3 

 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3   

To-

talt 

Nam

n 

(Ro

m) 

Modifie-

rare + 

obestämt 

substantiv 

(tre 

flickor) 

Obe-

stämt 

substan-

tiv 

(flicka) 

Bestämd 

modifie-

rare + 

artikel-

löst 

substan-

tiv (min 

syster) 

Modifie-

rare + 

substantiv 

med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel + 

obe-

stämt 

substan-

tiv (en 

flicka) 

Obe-

stämd 

artikel + 

modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (ett 

gult hus) 

Framför-

ställd 

bestämd 

artikel + 

modifierare 

+ substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel (det 

gula huset) 

Substanti-

viska pro-

nomen 

Total-

summa 

  otaliga sätt kärlek 7 sina 

föräldrar 

hela livet frågan en 

elefant 

ett fånigt 

leende 

den riktiga 

frågan 

vad 3  

  rosa moln pappa 2 våra 
gamla 

päron 

 ordet 2 ett 
datorspel 

en lycklig 
elefant 

den sista 
bossen 

jag 9  

  någon roll mamma 
3 

alla hinder  verklighe-
ten 

 en platt 
pannkaka 

den där 
bubblande 

känslan 

alla  

  obesvarad 

kärlek 

stil sin trygga 

avsats 

 kroppen   det här 

(tinget)* 

sig 4  

  tusen 

meter 

elektro-

nik 

  närheten   det där 

(tinget)* 

man 16  

  exakt så 

mycket tid 

trams   marken 2    själv  

  någon 

gång 2 

   svaret   

 

det 12  

  äkta 

kärlek 

   vägen   

 

dig  

      luften   
 

allting  

      läpparna   
 

han  

         
 

andra  

         
 

ingenting  

         
 

som 2  

         
 

du  

         
 

något 3  

         
 

någon 2  

         
 

vi 2  

         
 

den  

 0/0 9/8 15/13 4/4 1/1 12/11 2/2 3/3 5/4 62/55 113 

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 

Siffran efter ordet betyder att det finns mer än en förekomst av ordet i elevtexten 
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*Orden inom parantes är underförstådda huvudord som saknas i texten. 

Bilaga 11: Analys 1 av elevtext PSVA1 

Tabell 6.11 Kategorisering av nominalfrasen Elevtext PSVA1 

Totalt Satsnummer Preposition 
Framförställd be-

stämning 
Huvudord Efterställd bestämning 

Antalet nominal-

fraser 

 1   kärlek   

 1  en av de sakerna som kan göra att man mår bra eller dålig.  

 2   som   

 2   man   

 3   det   

 3  mycket smärta   

 4   jag   

 5   det   

 5   risken   

 6   det   

 6   nånting som alla levande folk  

 7   som   

 7   alla levande folk  

 7  levande folk   

 8   vi   

 8  ett närmare titt på ordet ”kärlek”  

 8 på  ordet kärlek  

 8   kärlek   

 9   vi   

 10   det   

 10  två ord som är lagt ihop  

 11   som   

 11   lek   

 12   vi   

 13   det   

 13   ordet lek  

 13   lek   

 14   det   

 14  en lek   

 14   jag   

 15  en lek som alla människor leker  

 15   som   

 15  alla människor   

 16  den leken   

 16   alla   

 16 oavsett  religion   

 16   kultur   

 17   var man kommer ifrån  

 17   man   

 18   vi   

 19  den här leken   

 20   det   

 20  de allra första folk   

 21   det   

 21   nånting   

 22   vi   

 23   vi   

 23   det   

 23 inom  oss   

 24   kärleken   

 24   nånting   

 25   vi   

 25 ifrån vårt liv   

 26   det   

 26  mycket smärta i våra hjärta  

 26 i våra hjärta   

 27  den riktiga kärleken   

 27 mellan två personer av olika kön  

 27 av olika kön   

 28   jag   

 29   det 
bögarna eller lebbarna känner för varan 

kallar inte jag för riktig kärlek 

 

 29   bögarna   

 29   lebbarna   

 29 för   varan   
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 30   jag   

 30 för riktig kärlek   

 31  en av  smärtan som kärleken kan orsaka  

 32   som   

 32   kärleken   

 33 i vissa situationer   

 33   det   

 34   man   

 34 av  den man älskade  

 35   man   

 36   han   

 36   hon   

 36 på sin egen kön   

 37   kärlek   

 37   eld   

 37 på något sätt   

 38   den   

 38   dig   

 39 om den personen   

 39   den   

 40   kärleken   

 40  inga ögon 
för att se hur mycket smärta den har 

orsakat och hur mycket man lider 

 

 40  hur mycket smärta den har orsakat  

 41   den   

 42   man   

 43   den   

 44   vi   

 44  alla de här  riskerna   

 44   många   

 44   vi   

 45  den här leken   

 46   vi   

 46   det   

 47   vi   

 47   oss   

 47 inför  nånting   

 47 med såna risker   

 48   det   

 49   den   

 49 inom alla oss   

 50   ingen   

 50   sig   

 50 ifrån  kärleken   

 51   det   

 51   nånting 
som inte ens alla pengar på jorden kan 
köpa 

 

 52   som   

 52  alla pengar på jorden  

 52 på  jorden   

 53   det   

 53   nånting som är värd mer än själva livet  

 54   som   

 54  mer än själva livet   

 55   den    

 55  en drog 
som gör att man tappar huvudet och 
tänker på den man älskar 

 

 56   som   

 56   man   

 56   huvudet   

 56 på  den man älskar  

 56   man   

 57   den   

 57  liksom en  drog 
som ger dig styrka när alla andra säger att 

du har blivit galen 

 

 58   som   

 58   dig   

 58   styrka   

 59  alla andra (personer)   

 60   du   

 61   kärleken   

 61  den bästa (saken) som kan hända i någons liv  
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 62   som   

 62 i någons liv   

 62  den sämsta (saken) som kan hända  

 63   som   

 64   det   

 64  den farligaste  lek 
med alldeles för många hårda konsikven-
ser 

 

 64 med 
alldeles för många 

hårda 
konsikvenser  

 

 65   man   

 65  den leken   

 66   man   

 67   det   

 68   det   

 68   åldgränser   

 68 för  kärlek   

 69   det   

 69   jag   

 70   det   

 71   det barnen känner för varan när de är 10-17 år   

 71   barnen   

 71 för  varan   

 72   de   

 72  10-17 år   

 73  den riktiga kärleken   

 74   det   

 74   kärlek   

 74 på nåt viss   

 75 i vissa fall   

 75   det   

 76   de(t)   

 77  den riktiga kärleken   

 77   man   

 78   man   

 78  vilka risker som finns  

 78   som   

 79   det   

 79   nånting 
som unga barn kan säga att de verkligen 

känner 

 

 80   som   

 80  unga barn   

 81   de   

 82   man   

 82 för  den  man älskar  

 83   man   

 84  ett  skit liv   

 85 för  den man älskar  

 85   man   

 86   man   

 86   sig   

 87   vad   

 87   andra   

 88   kärlek   

 88  mycket sorg   

 89   det   

 89  den underbaraste känslan man kan ha  

 90   man   

 91   den   

 91   det   

 92   man   

 92 i en person   

 93   det   

 94  den personen   

 94   dig   

 95   det   

 95   det jag kallar för en riktig kärlek  

 96   jag   

 96 för en riktig kärlek   

 97  den riktiga kärlek   

 98  två personer som är gjorda för varan  

 99   som   

 99 för  varan   
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 99   varan   

 100   de   

 100  ett starkt par som ingen kan förstöra  

 101   som   

 101   ingen   

 102  ett sånt par   

 102 på  varan   

 103  
den underbaraste och 

farligaste 
känslan  

 

 103  en gång i livet  

 103 i  livet   

 104   man   

 104   glädje   

 104   sorg   

 104   man   

 105   man   

 105   kärleken   

 106 för min del   

 106   jag   

 107   det   

 108   man   

 108 med sitt liv   

 109   känslan   

 109  hela tiden man ser den man älskade  

 110   man   

 110   den man älskade  

 111   man   

 112   det   

 112   nånting 
som är svår att överleva om det inte går så 
bra för dig 

 

 113   som   

 114   det   

 114 för  dig   

 115   det   

 115   nånting man önskar att det inte fanns alls  

 116   man   

 116   det   

 117   det   

 117 för  dig   

 118   man   

 118  den personen som man är gjord för  

 119   som   

 119   man   

 120  ett så stark förhållande   

 121  den känslan   

 121   man   

 12   man   

 122   Gud   

 122 för varje dag man får vara med den man älskar  

 123   man   

 123 med  den man älskar  

 124   man   

Totalt  39/15 66/26 248/99  42/17 251 

Siffran till vänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet 

Bilaga 12: Analys 2 av elevtext PSVA1 

Tabell 6.12 Nominalfrasutveckling Elevtext PSVA1 

 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3   

To-

talt 

Nam

n 

(Ro

m) 

Modifie-

rare + 

obestämt 

substantiv 

(tre 

flickor) 

Obe-

stämt 

substan-

tiv 

(flicka) 

Bestämd 

modifie-

rare + 

artikel-

löst 

substan-

tiv (min 

syster) 

Modifiera-

re + sub-

stantiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela da-

gen) 

Ensamt 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel + 

obe-

stämt 

substan-

tiv (en 

flicka) 

Obe-

stämd 

artikel + 

modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (ett 

gult hus) 

Framför-

ställd 

bestämd 

artikel + 

modifierare 

+ substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel (det 

gula huset) 

Substanti-

viska pro-

nomen 

Total-

summa 

 Gud mycket 

smärta 

kärlek 6 alla 

människor 

de sakerna risken en lek 2 *e(n)tt 

närmare 

den här 

leken 2 

som 17   
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titt 

  levande 

folk 

lek 2 vårt liv den leken 2 ordet 2 en drog 

2 

en riktig 

kärlek 

de(t) allra 

första 

folk(et)* 

man 30  

  två ord religion våra hjärta en av 
smärt(orna)a

n* 

kärleken 
6 

ett skit 
liv 

ett starkt 
par 

den riktiga 
kärleken 2 

det 37  

  mycket 
smärta 

kultur *sin egen 
kön 

den perso-
nen 2 

bögarna en 
person 

ett sånt 
par 

alla de här 
riskerna 

jag 7   

  två perso-

ner 2 

eld såna 

risker 

själva livet lebbarna en gång ett så 

stark(t) 

förhållan-
de* 

den farligas-

te lek(en)* 

nånting 10  

  olika kön styrka alla oss hela tiden jorden   den under-

baraste 
känslan 

alla 2  

  riktig 

kärlek 

*åldgräns

er 

alla 

pengar 

den perso-

nen 

huvudet 

2 

  den riktiga 

kärlek(en)* 

vi 11  

  vissa 
situationer 

glädje alla andra 
(männi-

skor) 

den känslan barnen   den under-
baraste och 

farligaste 

känslan 

var  

  något sätt sorg någons liv  livet   *den bästa 

(saken) 

oss 2  

  inga ögon  vilka 

risker 

 känslan   *den sämsta 

(saken) 

varan(n) 5  

  mycket 

smärta 

 min del      den 14   

  alldeles 

för många, 
hårda 

konsik-

venser 

 sitt liv      han  

  10-17 år  varje dag      hon  

  unga barn        dig 6  

  mycket 

sorg 

       många  

          sig 2  

          du  

          de 3  

          vad  

          andra  

          ingen 2  

 1/0 16/6 15/6 13/5 10/4 17/7 7/3 5/2 12/5 155/62 251 

Siffran till vänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 

Siffran efter orden betyder att det förekommer fler exemplar av dessa i elevtexten.  

*= Ej korrekt böjt/korrekt form/orden inom parantes är antingen underförstådda eller så saknas de. 

Bilaga 13: Analys 1 av elevtext PSVA2 

Tabell 6.13 Kategorisering av nominalfrasen Elevtext PSVA2 

Totalt Satsnummer Preposition 
Framförställd bestäm-

ning 
Huvudord Efterställd bestämning 

Antal nominal-

fraser 

 1   klockan sju-noll-noll  

 1  varje söndag   

 1   jag   

 1 till den vita stranden   

 1 på  en lång promenad   

 2   jag   

 2 på  kärlek   

 3   vad   

 3   kärlek   

 4   man   

 4 i ett sådant situation   

 5   man   

 6 i så fall   

 6   man   

 6   risken   

 7   jag   

 8   jag   

 8  mina promenader på stranden  

 8 på  stranden   

 9   det   
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 10  den friska luften   

 11   man   

 11   gåshud   

 12   jag   

 12   svar på mina frågor och funderingar  

 12 på mina frågor   

 12   funderingar   

 13  nu för tiden   

 13   jag   

 13 på  kärlek   

 14   jag   

 15   jag   

 15 i  någon   

 16   folk   

 17   det   

 17  en  risk   

 18   man   

 19   jag   

 20   det   

 20   många som har samma problem som jag  

 21   som   

 21  samma problem som jag  

 21   som   

 21   jag   

 22   de   

 23   de   

 23   risken   

 24   man   

 25   ingen   

 26 enligt  mig   

 26   kärlek   

 26  
det vackraste och mest 

underbaraste 
(tinget) som existerar  

 26   som   

 27   kärlek   

 27  en symbol   

 27 för  mänskligheten   

 28   det   

 28   kärlek som gör oss till människor  

 29   som   

 29   oss   

 29 till  människor   

 30   det   

 31   man   

 31   kärlek   

 31 till  varandra   

 32   någon   

 32   något   

 33   man   

 33  en människa   

 34   man   

 34 i så fall   

 34  en docka   

 34  en stenfigur   

 35   jag   

 36   vad   

 36   folk   

 37   vad   

 37   kärlek   

 38   jag   

 39   jag   

 40   jag   

 41  det här (tinget)   

 41  ett problem som jag måste lösa  

 42   som   

 42   jag   

 43   man   

 43   risken   

 44   jag   

 45   det   

 45  en risk   

 46   det   
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 47   det   

 47  miljontals av människor 
som är förälskade i någon som har det 

jättebra och inte alls har blivit sårade  
 

 48   som   

 48 i  någon   

 49   (människor)* 
som har det jättebra och inte alls har blivit 
sårade 

 

 49   som   

 49   det   

 50   jag   

 51   jag   

 51   jag   

 51  ett försök   

 52   jag   

 53   jag   

 54   man   

 54   risken   

 55   man   

 56   det   

 56  ett kanske   

 57   man   

 57   det   

 57 i  början   

 58  de där känslorna som man får när man är förälskad  

 59   som   

 59   man   

 60   man   

 61  de härligaste känslorna som finns  

 61   som   

 62   vad (mycket) man kan missa  

 63   man   

 64   man   

 64 med  någon   

 65   man   

 66   man   

 66  sina tankar med varandra  

 66 med  varandra   

 67   man   

 67 om  allt möjligt med varandra  

 67 med  varandra   

 67 framför  allt   

 67   varandra   

 68   jag   

 68   folk som är djupt förälskade och har en partner  

 69   som   

 69  en partner   

 70   de   

 71   de   

 71   det   

 71 med  varandra   

 72   de   

 72 av  livet tillsammans  

 73   jag   

 73  en glädjande känsla   

 74   de   

 74   det   

 74 i  magen   

 75   jag   

 76   avundsjukan   

 76   sig   

 76 i hela kroppen   

 77   mig   

 77   jag   

 77   rösten   

 78   det   

 78 i hela kroppen   

 79   jag   

 79   tårar i ögonen  

 79 i  ögonen   

 80   jag   

 81   jag   

 82   jag   
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 83   jag   

 83 på den snövita sanden   

 83 av  ilska   

 84   jag   

 85   jag   

 85  allena känslor   

 86   det   

 86   mig   

 87  en annan tanke   

 87 i  hjärnan   

 88   folk   

 89   man   

 90   jag   

 91   jag   

 92   jag   

 92   någonting   

 93   det   

 93  ingen  roll   

 94   man   

 95   man   

 95 i vilket fall som helst  

 95   som   

 96   jag   

 97   jag   

 97 mot  himlen   

 98   fåglarna   

 98   grenarna på träden som kramar om varandra  

 98 på  träden som kramar om varandra  

 99   som   

 99   varandra   

 100   löven 
som gungar fram och tillbaka och skrattar 

tillsammans 
 

 100   som   

 101   jag   

 102   ingen  av de   

 102 av  de   

 103   de   

 103   kärleken som de visar till varandra  

 104   som   

 104   de   

 104 till  varandra   

 105   kärleken   

 105 i vår natur   

 106   det   

 106   kärlek som gör allt liv till levande  

 107   som   

 107  allt liv till levande  

 108 utan  den   

 108   ordet liv  

 108   liv   

 109   den   

 109   betydelse   

 110   sorg   

 110   glädje   

 110  en liten del av kärlek  

 110 av  kärlek   

 110  två droppar i stilla havet  

 110   stilla havet   

 111   jag   

 111 på  stranden   

 111 mot  himlen   

 112   jag   

 112   vatnnet   

 112   sig   

 113   sig   

 113 på  sanden   

 114   jag   

 114  bedårande känslor   

 115   jag   

 116   jag   

 116 i  kärlek   

 117   jag   
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 118   kärleken   

 118  den risken som folk påstår att den har  

 119   som   

 119   folk   

 120   den   

 121   jag   

 121   ingenting   

 121  lite sorg   

 122   jag   

 122  så mycket annat av kärleken  

 122 av  kärleken   

 123   jag   

 123   ingenting   

 123  en  droppe vatten  

 123   vatten   

 124   jag   

 124  hela havet   

 125   jag   

 126   jag   

 126 på  kärlek   

 127   jag   

 127 på  stranden   

 128   jag   

 128   svar   

 128 på mina funderingar   

 128   tankar av själva naturen  

 128 av själva naturen   

 129   sorg   

 129 i  livet   

 130   man   

 131   glädje   

 132   jag   

 132   mig   

 133   jag   

 133 på något annat (ting)   

 134   jag   

 134  nästa söndag   

 134   klockan sju noll-noll   

Totalt  49/18 49/18 266/99 34/13 270 

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet.  
*=Huvudordet i SNR 49(människor) räknas ej med i analys 2, då det finns 2 relativbisatser som syftar tillbaka på detta ord (det är redan 

med en gång).  

 

Bilaga 14: Analys 2 av elevtext PSVA2 

Tabell 6.14 Nominalfrasutveckling Elevtext PSVA2 

 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3   

To-

talt 

Nam

n 

(Ro

m) 

Modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (tre 

flickor) 

Obe-

stämt 

substan-

tiv 

(flicka) 

Bestämd 

modifie-

rare + 

artikel-

löst 

substan-

tiv (min 

syster) 

Modifie-

rare + 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substantiv 

med enkli-

tisk be-

stämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel + 

obe-

stämt 

substan-

tiv (en 

flicka) 

Obe-

stämd 

artikel + 

modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (ett 

gult hus) 

Framför-

ställd 

bestämd 

artikel + 

modifiera-

re + sub-

stantiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel (det 

gula huset) 

Substanti-

viskt pro-

nomen 

(det) 

Total-

summa 

 stilla 
havet 

samma 
problem 

kärlek 12 varje 
söndag 

hela 
kroppen 2 

klockan 2 en risk 2 en lång 
promenad 

den vita 
stranden 

jag 55  

  miljontals 

av männi-

skor 

fall 2 mina 

promena-

der 

den risken risken 4 en 

symbol 

ett sådant 

situation * 

den friska 

luften  

vad 4  

  allena 

känslor 

gåshud mina 

frågor 

hela havet stranden 3 en 

männi-

ska 

en gläd-

jande 

känsla 

de där 

känslorna 

man 24  

  ingen roll svar 2 sina 

tankar 

själva 

naturen 

tiden en docka en annan 

tanke 

de härligas-

te känslorna 

det 17  

  två drop-

par 

funder-

ingar 

vilket fall  mänsklig-

heten 

en 

stenfigur 

en liten 

del 

den snövita 

sanden 

någon 4  

  bedårande 

känslor 

folk 5 vår natur  början ett 

problem 

 

 

det vackras-

te och mest 

många  
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underbaras-

te (tinget)* 

  lite sorg männi-

skor 

allt liv  livet 2 ett 

försök 

 det här 

(tinget)* 

som 16  

  så mycket 
annat 

tårar mina 
funder-

ingar 

 magen ett 
kanske 

  de 9  

  något 
annat 

(ting)* 

ilska nästa 
söndag 

 avundsju-
kan 

en 
partner 

  ingen 2  

   liv   ögonen en 

droppe 

  mig 4  

   betydelse   hjärnan    oss  

   sorg 2   himlen 2    varandra 7  

   glädje 2   fåglarna    något  

   vatten   grenarna    allt 2  

   tankar   träden    sig 3  

      löven    någonting  

      kärleken 4    den 3  

      ordet    ingenting 2  

      vatnnet      

      sanden      

      rösten      

 1/0 9/3 34/13 9/3  5/2 32/12 11/4 5/2 7/3 156/58 269 

Siffran till vänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 

Siffran efter orden betyder att det förekommer fler exemplar av dessa i elevtexten.  

*ej korrekt böjt/fel form/ ändelse/ord eller bokstav saknas eller är underförstått. Inom parenteserna står det som saknas/det rätta.   

Bilaga 15: Analys 1 av elevtext PSVA3 

Tabell 6.15 Kategorisering av nominalfrasen Elevtext PSVA3 

Totalt Satsnummer Preposition 
Framförställd 

bestämning 
Huvudord Efterställd bestämning 

Antal nominal-

fraser 

 1  en kaffe med mycket mjölk och socker  

 1 med mycket mjölk   

 1   socker   

 2   kvinnan   

 2  ett par knappar på kassaapparaten  

 2 på  kassaapparaten   

 2   det   

 3  35 kr   

 3   han   

 4   jag   

 4  min plånbok   

 5   den   

 5 utav  läder   

 6 utan någon brådska   

 7   jag   

 7  en  femtiolapp som jag varsamt lämnade över till kassörskan  

 8   som   

 8   jag   

 8 till  kassörskan   

 9   hon   

 9   den   

 9  min hand   

 9   den   

 10 i  kassan   

 11   jag   

 11  mitt kaffe   

 11  min växel   

 11 i samma hand   

 12   hon   

 12 i mitt öra   

 12   det   

 13  nästa person   

 14   det   

 14 i  örat   

 15   jag   

 16   det   

 17   jag   

 17 till en ledig sittplats   

 18   jag   
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 19   jag   

 19   mig   

 19 på ett eller annat sätt   

 20   vad   

 20  en okänd ung man   

 20 under en tidig måndagsmorgon   

 20 i en kaffebar   

 21   friheten från att brinna  

 22   det som spelade roll   

 22   roll   

 23   jag   

 24   jag   

 24 av  förundran   

 24   förundran över att folk inte vågar  

 25   folk   

 25   steget mot  

 25  dess heta lågor   

 27   det   

 28  
en mycket patetisk 

ung 
man   

 28  en gång   

 28 i  stan   

 29   han   

 29   syn   

 29 på en ung kvinna som han vid första ögonkastet föll för  

 30   som   

 30   han   

 30 vid första ögonkastet   

 31   han   

 32   han   

 32 med  henne   

 33  
hennel vackra, 

unga  
ansikte 

som vid första anblicken fick honom att känna, 

det är du och jag 
 

 34   som   

 34 vid första anblicken   

 34   honom   

 35   det   

 35   du   

 35   jag   

 36  ingen annan (person)   

 36   du    

 36   jag tillsammans  

 37   vi   

 37   varandra   

 38  två ljus   

 38   varandra   

 38 i ett hav av mörker  

 38 av  mörker   

 39  hennes karisma   

 39   honom   

 39   henne   

 39   henne för evigt  

 39  hennes kropp   

 39   kropp   

 40   den   

 40   han   

 40 från andra män 
som förmodligen bara skulle besudla den och 
sedan glömt bort den och aldrig viljat se den igen.  

 

 41   som   

 41   den   

 42   den   

 43   den   

 44  allt detta   

 44   mannen   

 44 vid en anblick   

 45 efter den dagen   

 45   han   

 45 till precis samma ställe   

 45  precis samma tid   

 46   henne   

 47   hon   

 48 med all  härlighet som han minndes den  
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 49   som   

 49   han   

 49   den   

 50   han   

 50   dag in  

 50   dag ut  

 51   hon   

 51 till  honom   

 52   veckorna   

 53   han   

 53 med  henne   

 54   han   

 54  hennes största beundrare   

 55   hon   

 55 om hans existens   

 56  den natten   

 56   han   

 57   han   

 58   det   

 58  en längtan hos honom  

 58   honom   

 59  en längtan att ha henne kring sin famn i sin säng.   

 59   henne   

 59 kring sin famn   

 59 i sin säng   

 60   människor   

 60 i  elden   

 61   sig   

 61 i  hopp   

 62   någongångting ännu större  

 63   vad   

 63   elden   

 63   skada   

 64   det   

 64   han   

 65   han   

 65  samma misstag   

 66  samma rädsla   

 66  snarare fobi   

 66   honom   

 67 till  henne   

 68   han   

 69   han   

 70   han   

 70   det   

 71   det   

 72   han   

 72   sig   

 73   man   

 73 vid  sidan av elden  

 73 av  elden   

 74   den   

 75   den   

 75   en   

 75 på  avstånd   

 76   elden själv  

 76   själv   

 77   den   

 77  en eld   

 78   
människo kultu-

ren 
sådan  

 78   sådan   

 79   man   

 80   man   

 80   sig   

 80  hela tiden   

 80 i  hopp om att någongång inte bränna sig  

 81  någon gång   

 81   sig   

 82  eldens härlighet   

 83   det   

 84   svaret   
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 84  en uråldrig reflex 

som skapades av moder evolution ända tillbak i 

stenåldern i syfte att skydda oss mot dumma 

beslut under jaktprocessen  

 

 85   som   

 85   moder evolution  

 85   evolution   

 85 i  stenåldern   

 85 i   syfte 
att skydda oss mot dumma beslut under jaktpro-

cessen 
 

 85   oss   

 85 mot dumma beslut   

 85 under  jaktprocessen   

 86 kring  oss   

 87   oss   

 88  alla människor   

 88  sitt sköld mot rädslan   

 88 mot  rädslan att bränna sig i en vacker eld  

 89   sig   

 89 i en vacker eld   

 90   dagen därpå  

 90  den unga killen   

 90 till samma affär   

 90 i ett helt oskyldigt syfte   

 91  sex meter   

 91 framför  honom   

 91   hon   

 91 mot  honom   

 92   han   

 93   han   

 93   scenariumet   

 93 i sitt huvud   

 93   sig   

 94   han   

 95   de   

 95   varandra   

 96   han   

 96  sin rädsla   

 96   den   

 97   hon   

 97   honom   

 98 av hans närvaro   

 98   hon   

 98   honom   

 99   det   

 99   han   

 99   kvinnan som fått hans hjärta att brinna   

 100   som   

 100  hans hjärta   

 101   han   

 102 av 
den så egentligt 
självklara 

sanning som inte tidigare varit så egentlig för honom   

 103   som   

 103 för  honom   

 104   han   

 105   han   

 105 utav  kärlek   

 105 av  ilska   

 105 av  sanningen 
som så tydligt det ögonblicket demonstrerade hur 

han hade allt att vinna men ingenting att förlora. 
 

 106   som   

 106  det ögonblicket   

 107   han   

 107   allt att vinna  

 107   ingenting att förlora  

 108   han   

 108 i  elden   

 109 med bestämmda steg   

 109   han   

 109 mot  henne   

 110   han   

 111   hon   

 111  sin ödelagda väg   
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 112   hon   

 113   han   

 113 på sitt hjärta   

 113   elden som tidigare hade kontrollerat honom så  

 114   som   

 114   honom   

 116   han   

 116   sig   

 117   ni   

 118   jag   

 118 i  en kaffebar   

 119   killen i berättelsen  

 119 i  berättelsen   

 119   jag   

 120   jag   

 120   elden   

 120 på  håll   

 121   mig   

 122   det   

 123   jag   

 124   elden   

 125   eld   

 125  det mest vackla (ting) som finns  

 125   som   

 126   man   

 126   sig   

 127   den   

 127   en   

 128  min (eld)   

 128   faran   

Totalt  63/23 72/26 273/99 37/13 276 

 

Bilaga 16: Analys 2 av elevtext PSVA3 

Tabell 6.16 Nominalfrasutveckling Elevtext PSVA3 

 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3   

To-

talt 

Nam

n 

(Ro

m) 

Modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (tre 

flickor) 

Obe-

stämt 

sub-

stantiv 

(flicka) 

Bestämd 

modifie-

rare + 

artikel-

löst 

substan-

tiv (min 

syster) 

Modifie-

rare + 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substantiv 

med enkli-

tisk be-

stämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel 

+ obe-

stämt 

sub-

stantiv 

(en 

flicka) 

Obestämd 

artikel + 

modifierare 

+ obestämt 

substantiv 

(ett gult 

hus) 

Framför-

ställd 

bestämd 

artikel + 

modifiera-

re + sub-

stantiv 

med enkli-

tisk be-

stämd 

artikel (det 

gula huset) 

Substanti-

viska 

pronomen 

Total-

summa 

 
 

mycket 

mjölk 
socker 

min 

plånbok 

första 
ögonkas-

tet 

kvinnan 2 en kaffe 
ett par knap-

par 

den unga 

killen 
det 14  

 
 

35 kr läder min hand 
första 
anblicken 

kassaappa-
raten 

en 

femtio-

lapp 

en ledig 
sittplats 

**den så 

egentligt 
självklara 

sanning 

han 33  

 
 

någon 

brådska 
roll mitt kaffe den dagen kassörskan 

en 
kaffebar 

2 

ett eller 

annat sätt 

*det mest 
vackla 

(ting)  

jag 16  

 
 

samma 

hand 
folk min växel den natten kassan en gång 

en okänd ung 

man  
den 13  

 
 

nästa 
person 

syn mitt öra hela tiden örat ett hav 

en tidig 

måndags-

morgon 
 

som 12  

 
 

ingen 
annan 

(person)* 

mörker 
dess heta 
lågor 

det ögon-
blicket 

friheten 
en 
anblick 

en mycket 
patetisk ung 

man 
 

hon 10  

 
 

två ljus kropp 

hennel 

vackra 

unga 

ansikte 

 
förundran 

en 

längtan 
2 

en ung 

kvinna  
mig 2  

 
 

andra män dag 2 
hennes 

karisma  
steget en eld 

en uråldrig 

reflex  
vad 2  



”Två ord som är lagt ihop” 

©Rebecca Reimer, VT 2012 

 

71 

 
 

precis 

samma 

ställer 

männi-

skor 

hennes 

kropp  
mannen 

 
en vacker eld 

 
henne 8  

 
 

precis 

samma tid 
hopp 2 allt detta 

 
veckorna 

 

ett helt 
oskyldigt 

syfte 
 

honom 11  

 
 

samma 

misstag 
skada 

all härlig-

het  
elden 8 

   
du 2  

 
 

samma 
rädsla 

fobi 

hennes 

största 

beundrare 
 

sidan 
   

vi  

 
 

någon 
gång 

avstånd 
hans 
existens  

människo 
kulturen    

varandra 3  

 
 

dumma 

beslut 
moder sin famn 

 
svaret 

   
sig 8  

 
 

samma 

affär 

evolu-

tion 
sin säng 

 
stenåldern 

   

någongång-

ting 
 

 
 

sex meter syfte 
eldens 

härlighet  

jaktproces-

sen    
man 4  

 
 

bestämm-
da steg 

kärlek 

alla 

männi-

skor 
 

rädslan 
   

en 2  

 
  

ilska sitt sköld 
 

dagen 
   

själv  

 
  

håll  sitt huvud 
 

scenariumet 
   

sådan  

 
  

eld sin rädsla 
 

sanningen 
   

oss 3  

 
   

hans 

närvaro  
killen 

   
de  

    
hans 
hjärta 

 berättelsen    allt  

    
sin öde-

lagda väg 
 faran    ingenting  

    sitt hjärta  stan    ni  

    
*min 

(eld) 
       

 0/0 17/6 22/8 25/9 6/2 32/12 10/4 10/4 3/1 151/55 276 

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 
Siffran efter orden betyder att det förekommer fler exemplar av dessa i elevtexten.  

*= nominalfrasen saknar huvudord. Ordet inom parantes är alltså underförstått.  

**= Korrekt, då en relativbisats följer.  

Bilaga 17: Analys 1 av elevtext FSVA1 

Tabell 6.17 Kategorisering av nominalfrasen Elevtext FSVA1 

 Satsnummer Preposition 
Framförställd bestäm-

ning 
Huvudord Efterställd bestämning 

Antal nominalfra-

ser 

 1   du   

 2   du   

 2   någon som borde vara nära dig  

 3   som   

 3   dig   

 4   du   

 5   något   

 6   du   

 6   någon    

 6 på  någon   

 7   du   

 7 om  det   

 8   alla   

 8   det   

 8  någon  gång   

 9  ena dagen   

 9   jag   

 9   hat   

 9   sorg   

 9 inom  mig   

 10   jag   

 10  någon annan (person) nära mig  

 10   mig   

 10   någon jag väntar på   

 11   jag   

 11 förutom min familj   

 11   vänner   

 12   jag   
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 12   något   

 13  nästa dag   

 13   jag   

 13   någon   

 14  mitt hjärta   

 14  ett skutt   

 15 i mitt hjärta   

 15  en tom plats 
som har väntat på att den här personen 

ska komma 
 

 16   som   

 16  den här personen   

 17  flammande kärlek   

 17   vem    

 17   det   

 18   det   

 18  det vackraste (tinget) som finns  

 18   som   

 19   man   

 19   sig   

 19 för  livet   

 20   det   

 20  den elden   

 21   det   

 22  flammande kärlek   

 22  två  människor som är förälskade  

 23   som   

 24   jag   

 25   det   

 25  den sortens kärlek man tänker på   

 26   man   

 27   man   

 27   ordet kärlek  

 27   kärlek   

 28   man   

 28  den kärlek man har för t.ex. familjen  

 29   man   

 29 för t.ex.  familjen   

 30  den kärleken   

 31 för  mig   

 31   kärlek   

 32   man   

 32   sig   

 32 om  människor   

 33   man   

 33   dem   

 34   man   

 34   något ont  

 34 om  dem   

 35   det   

 35   familj   

 35   vänner   

 35   husdjur   

 35   mannen/kvinnan man vill vara med  

 35   kvinnan   

 36   man   

 37   kärleken   

 37   det som håller människorna vid liv  

 38   som   

 38   människorna vid liv  

 38 vid  liv   

 39   kärleken   

 39   risken   

 40   den   

 40  så mycket smärta   

 41   jag   

 42   jag   

 43   det   

 43   kärleken som håller människorna vid liv   

 44   som   

 44   människorna vid liv  

 44 vid  liv   

 45   den   
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 46   det   

 47   man   

 47   något   

 47 åt  kärleken   

 47 åt  det man känner  

 47   man   

 48   man   

 48   det   

 49   det   

 49   man   

Totalt  14/13 20/18 108/99 16/15 109 

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 

Bilaga 18: Analys 2 av elevtext FSVA1 

Tabell 6.18 Nominalfrasutveckling Elevtext FSVA1 

 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3   

To-

talt 

Nam

n 

(Ro

m) 

Modifie-

rare + 

obestämt 

substantiv 

(tre 

flickor) 

Obe-

stämt 

substan-

tiv 

(flicka) 

Bestämd 

modifie-

rare + 

artikel-

löst 

substan-

tiv (min 

syster) 

Modifie-

rare + 

substantiv 

med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substantiv 

med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel + 

obe-

stämt 

substan-

tiv (en 

flicka) 

Obe-

stämd 

artikel + 

modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (ett 

gult hus) 

Framför-

ställd 

bestämd 

artikel + 

modifierare 

+ substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel (det 

gula huset) 

Substanti-

viska pro-

nomen 

Total-

summa 

  någon 
gång 

hat min familj ena dagen livet ett skutt en tom 
plats 

den här 
personen 

du 5  

  någon 

annan 
(person)* 

sorg mitt hjärta 

2 

den elden ordet   det vackras-

te (tinget)* 

någon 5  

  flamman-

de kärlek 

2 

kärlek 2 den 

sortens 

kärlek 

den kärle-

ken 

familjen    som 6  

  två männi-

skor 

männi-

skor 

nästa dag den kärlek mannen    dig  

  så mycket 

smärta 

familj   kvinnan    något 4  

   vänner   kärleken 4    det 14  

   husdjur   männi-

skorna 2 

   alla  

   liv 2   risken    jag 8  

          mig 3  

          vem  

          man 14  

          sig 2  

          dem 2  

          den 2  

 0/0 6/6 10/9 5/5 4/4 12/11 1/1 1/1 2/2 68/62 109 

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 

Siffran efter orden betyder att det förekommer fler exemplar av dessa i elevtexten.  

*= nominalfrasen saknar huvudord. Ordet inom parantes är alltså underförstått.  

Bilaga 19: Analys 1 av elevtext FSVA2 

Tabell 6.19 Kategorisering av nominalfrasen Elevtext FSVA2 

Totalt Satsnummer Preposition 
Framförställd bestäm-

ning 
Huvudord Efterställd bestämning 

Antalet nominal-

fraser 

 1   vad   

 1   kärlek   

 2  
den varma, härliga och 

fantastiska 
känslan 

som kan göra oss lyckliga men samtidigt 

galna, dumma och svartsjuka 
 

 3   som   

 3   oss   

 4   vad   

 4   det   

 5 enligt  mig   

 5   det   

 5  en  känsla   

 5  en väldigt stark känsla som vinner nästan över allt annat  
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 6   som   

 6 över allt annat   

 7   känslan i magen  

 7 i  magen   

 8   man   

 8   varandra   

 9   saknaden man känner när man inte är med varandra  

 9   man   

 10   man   

 10 med  varandra   

 11   lyckan   

 11   man   

 11   varandra   

 12  allt detta   

 12  den härliga  känslan kärlek  

 12   kärlek   

 13   kärleken   

 14   dig   

 14   saker som du egentligen inte velat göra  

 15   som   

 15   du   

 16   du   

 16 av  svartsjukan   

 17   du   

 17   någon du älskar   

 18   du   

 19 med  någon  annan  

 20   känslan   

 20   dig   

 21   frågan   

 22   kärlek   

 23   det   

 23  en fråga som inte kan besvaras  

 24   som   

 25   kärlek   

 25  hela  paketet   

 26   man   

 27   man   

 27  alla dom känslorna   

 28   kärlek   

 28  en brand   

 29   den   

 30   något   

 30   branden   

 31   den   

 32   man   

 32   känslor   

 32 för  någon   

 33   det   

 34   man   

 34   personen   

 35   känslan   

 36   man   

 36   känslan   

 36  den lyckligaste någonsin  

 37   lyckan   

 38   det   

 38  äkta kärlek   

 39 vid det tillfället   

 39   det 
som att man bara vill se den personen man 

älskar 
 

 40   som   

 40   man   

 40  den personen man älskar  

 41   man   

 42   man   

 42   varandra   

 42  några  minuter man varit skilda från varandra  

 43   man   

 43 från  varandra   

 44  en liten motvind   

 46   allting   
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 47   man   

 47   frid   

 47   ro   

 47  hela tiden   

 48   det   

 49   man   

 49   varandra   

 49 med sina vänner   

 50   det   

 50  en lättnad   

 51   allt   

 52   man   

 52   kompisar   

 53   det   

 54   risken   

 55   vilket   

 55  så mycket lycka   

 55   smärta   

 56   det   

 57   du   

 58   det   

 59   man   

 60   man   

 61   det   

 61  en annan (person) som är menad för dig  

 62   som   

 62 för  dig   

 63   man   

 63   risken   

 64   man   

 64  en massa nya vänner   

 64  en familj   

 64   känslan av att vara älskad tillbaka  

 66   man   

 66   sig   

 67   man   

 67   någon som står vid ens sida  

 68   som   

 68 vid ens sida   

 69   man   

 69  besvarade känslor   

 70   det   

 71   smärtan 
av att känna sig hatad av personen man själv 

älskar 
 

 72   sig   

 72 av  personen man själv älskar  

 73   man själv  

 74   det   

 74  det värsta (tinget) som finns  

 74   som   

 75   man   

 75   något   

 75 åt  saken   

 76   man   

 76   sig själv  

 76  sitt liv   

 76  alla andra (personer)   

 77   personer   

 77   självmord   

 77 på  grund av kärlek  

 77 av  kärlek   

 78   vilket   

 79  en känsla   

 80   det   

 80 till  självmord   

 80   mord   

 81   kärlek   

 81  
den mest fantastiska och 
härliga 

känslan i världen  

 81 i  världen   

 82   vad   

 82   vi   
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 82 utan  kärleken   

 83   kärlek   

 83   annat   

 84  en annan person   

 85   det   

 85   kärlek mot djur  

 85 mot  djur   

 85 för en  sport man verkligen brinner för  

 86   man   

 87   andra   

 88  denna kärlek   

 88  inga motgångar   

 89  denna kärlek   

 90   den   

 90 mot en annan person   

 91   kärlek   

 91   något vi alla har gemensamt  

 92   vi  alla  

 92   alla   

 93   ingen   

 93   det   

Totalt  22/13 36/21 170/98 27/16 173 

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 

Bilaga 20: Analys 2 av elevtext FSVA2 

Tabell 6.20 Nominalfrasutveckling Elevtext FSVA2 

 NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3   

To-

talt 

Nam

n 

(Ro

m) 

Modifie-

rare + 

obestämt 

substantiv 

(tre 

flickor) 

Obe-

stämt 

substan-

tiv 

(flicka) 

Bestämd 

modifie-

rare + 

artikellöst 

substan-

tiv (min 

syster) 

Modifie-

rare + 

substantiv 

med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(hela 

dagen) 

Ensamt 

substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel 

(flickan) 

Obe-

stämd 

artikel + 

obe-

stämt 

substan-

tiv (en 

flicka) 

Obe-

stämd 

artikel + 

modifie-

rare + 

obestämt 

substan-

tiv (ett 

gult hus) 

Framför-

ställd 

bestämd 

artikel + 

modifierare 

+ substan-

tiv med 

enklitisk 

bestämd 

artikel (det 

gula huset) 

Substanti-

viska pro-

nomen 

Total-

summa 

  äkta kärlek kärlek 10 allt annat hela 
paketet 

känslan 5 en känsla 
2 

en väldigt 
stark 

känsla 

den varma, 
härliga och 

fantastiska 

känslan 

vad 3  

  några 

minuter 

saker allt detta alla dom 

känslorna 

magen en fråga en liten 

motvind 

den härliga 

känslan 

som 8  

  så mycket 

lycka 

känslor den 

lyckligaste 

det tillfäl-

let 

saknaden en brand en massa 

nya 
vänner 

den mest 

fantastiska 
och härliga 

känslan 

oss  

  besvarade 
känslor 

frid sina 
vänner 

den perso-
nen 

lyckan en 
lättnad 

en annan 
person 2 

det värsta 
(tinget)* 

det17  

   ro ens sida hela tiden kärleken 

2 

en familj en annan 

(person)* 

 mig 2  

   kompisar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      sitt liv  svartsju-
kan 

en sport   man 28  

   smärta alla andra 

(personer) 

 frågan    varandra 6  

   personer denna 
kärlek 

 branden    dig 3  

   själv-

mord 2 

  personen 

2 

   du 5  

   grund   lyckan    någon 4  

   mord   risken 2    den 3  

   djur   smärtan    något 3  

      saken    allting  

      världen    allt  

          vilket 2  

          sig 3  

          vi 2  

          annat  

          andra  

          alla  

          ingen  
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 0/0 4/2 22/13 8/5 5/3 21/12 7/4 6/3 4/2 96/55 173 

Siffran tillvänster om snedstrecket visar antalet av olika kategorier och siffran till höger om det presenterar procentvärdet. 

Siffran efter orden betyder att det förekommer fler exemplar av dessa i elevtexten.  

*= nominalfrasen saknar huvudord. Ordet inom parantes är alltså underförstått.  
 


