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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka nominalfrasutvecklingen hos sex inlärare på Sfi-

nivå genom att analysera nominalfraserna i texter som inlärarna skrivit och jämföra dessa med 

den morfologiska utveckling som Pienemann beskriver i processbarhetsteorin (Pienemann 

1998) och Monica Axelsson i sin nominalfrasmodell (Axelsson 1994). Genom analysresulta-

ten beskriver jag sedan på vilken utvecklingsnivå enligt de olika teoretiska modellerna som 

inlärarna befinner sig. Jag har också jämfört teorierna och deras beskrivningar av nominal-

frasutvecklingen hos andraspråksinlärare av svenska för att se vilka likheter och skillnader 

som finns mellan processbarhetsteorin och Monica Axelssons nominalfrasmodell. 
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1 Inledning 

Som lärare i svenska i grundskolan har jag i många år ägnat mig åt att undervisa grammatik 

som jag uppfattat som enkel att förstå och lära ut, men sedan jag började studera ämnet svens-

ka som andraspråk och se på mitt modersmål med ett utifrånperspektiv har jag insett att 

svenskan har många fler invecklade och krävande grammatiska strukturer än jag tidigare anat. 

En av dessa komplexa strukturer är nominalfrasen och det är denna grammatiska struktur som 

jag kommer att närstudera i denna uppsats. 

De olika grammatiska strukturer som en andraspråksinlärare av svenska måste processa vid 

utvecklingen och användningen av nominalfraser är som sagt komplicerade och genom att 

analysera nominalfraserna i några texter skrivna av andraspråksinlärare kommer jag att öka 

min kunskap om hur nominalfrasutvecklingen hos de vuxna sfi-studerande som jag undervisar 

idag kan se ut.  

Nominalfrasen är en central grammatisk konstruktion och förmågan att forma utbyggda 

och korrekta nominalfraser säger mycket om hur långt en inlärare kommit i sitt lärande. Att 

bilda nominalfraser på svenska kan för en andraspråksinlärare innebära svårigheter eftersom 

reglerna för bestämdhet kan verka svårbegripliga och kongruensböjningen efter genus, nume-

rus och species gör att inläraren ibland måste processa flera grammatiska kategorier samtidigt, 

vilket är krävande. Dessutom är det så att många av de som lär sig svenska som andraspråk, 

till exempel finsktalande och rysktalande inte har exempelvis kategorin bestämdhet i sitt mo-

dersmål, vilket gör att det blir än svårare att lära. Att det sedan finns formuleringar på svenska 

då det varken ska vara bestämd eller obestämd form på substantivet utan artikellös form gör 

det ännu besvärligare.   

Olika forskare som Hammarberg (1996), Glahn, Håkansson, Hammarberg, Holmen, Hve-

nekilde & Lund (2001) har undersökt nominalfrasutvecklingen hos inlärare av svenska som 

andraspråk för att upptäcka de utvecklingssekvenser som karaktäriserar inlärningsprocessen. I 

min uppsats kommer jag att undersöka nominalfrasutvecklingen hos andraspråksinlärare mot 

bakgrunden av två analysmodeller där den första är processbarhetsteorin (Pienemann 1998) 

enligt vilken det finns en bestämd ordning för hur man lär sig ett språks olika grammatiska 

strukturer. Den andra analysmodellen är Monica Axelssons modell (Axelsson 1994) som visar 

på tre olika utvecklingsnivåer av nominalfraser och där utvecklingen framför allt handlar om 

förmågan att uttrycka bestämdhet i svenska.  

Jag vill med min uppsats undersöka om de utvecklingssekvenser för nominalfraser som be-

skrivits av tidigare forskning inom svenska som andraspråk, återfinns i de sex texter av andra-
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språksinlärare som jag ska analysera. Inlärarna som utgörs av fyra kvinnor och två män har 

alla olika modersmål och studerar inom Sfi på D-nivån.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av Pienemanns processbarhetsteori (Håkansson 

2004 s 154) analysera den morfologiska utvecklingen i nominalfrasen i texter skrivna av sex 

inlärare som studerar svenska som andraspråk.  

Jag kommer även att använda Monica Axelssons modell för nominalfrasutveckling (Phi-

lipsson 2004 s 133) i min analys och undersöka hur resultatet av de olika analysmodellerna 

skiljer sig åt, dvs. på vilken nivå inlärarna placerar sig enligt de olika analysmodellerna.  

 

Mina frågeställningar är:  

 

1. Utvecklas nominalfrasen hos inlärarna på det sätt som processbarhetsteorin beskriver? 

2. På vilken utvecklingsnivå enligt Axelssons modell befinner sig de olika inlärarna?  

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa modeller i samband med nominalfras-

utvecklingen? 

1.2 Disposition 

I detta kapitel ger jag en kort inledning och presenterar därefter studiens syfte och frågeställ-

ningar. I kapitel 2 redovisar jag den teoretiska bakgrunden till studien genom att presentera 

processbarhetsteorin och Monica Axelssons modell för nominalfrasutveckling. Jag beskriver 

också hur en nominalfras kan vara uppbyggd, samt förklarar strukturen predikativ kongruens. 

Slutligen redovisar jag vad forskningen säger om vilka svårigheterna är för andraspråksinlära-

re vid utvecklandet av nominalfraser. Kapitel 3 innehåller en beskrivning av metod och mate-

rial och i kapitel 4 redogör jag för resultatet av undersökningen. Först presenteras analyserna 

gjorda enligt processbarhetsteorin och därefter resultatet enligt Axelssons modell för nominal-

frasutveckling. Slutligen följer diskussion, litteraturlista och till sist alla bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I följande kapitel redogör jag först för Manfred Pienemanns processbarhetsteori och Monica 

Axelssons modell för nominalfrasutveckling. Därefter går jag igenom hur en nominalfras kan 

vara uppbyggd och förklarar några centrala begrepp när det gäller nominalfraser. Slutligen 

följer ett avsnitt om den grammatiska strukturen predikativ kongruens och en beskrivning av 

vad som gör nominalfraser svåra att forma för andraspråksinlärare.  

2.1 Processbarhetsteorin 

Som teoretisk utgångspunkt för mitt arbete med analyserna av inlärartexterna kommer jag att 

använda Pienemanns processbarhetsteori och Monica Axelssons nominalfrasmodell vilka jag 

först ska beskriva lite närmare. 

Processbarhetsteorin som till stor del är grundad på Levelts modell för hur talproduktion 

fungerar (Abrahamsson 2009 s 123) utarbetades av Manfred Pienemann och är en teori som 

beskriver de olika nivåerna en inlärare stegvis uppnår när det gäller förmågan att processa 

grammatiska strukturer med avseende på syntax och morfologi. På samma sätt som Levelt 

menade att talprocessen sker i olika utvecklingssteg kom Pienemann fram till att det finns fem 

olika språkliga procedurer som följer på varandra när vi talar och att varje procedur eller ut-

vecklingssteg är en förutsättning för nästa (Abrahamsson 2009 s 124).  

Pienemanns processbarhetsteori bygger alltså på idén om att den grammatiska utveckling-

en (av syntax och morfologi) hos en andraspråksinlärare liknar de utvecklingsprocesser som 

styr talproduktionen. Allteftersom förmågan att processa och automatisera de grammatiska 

strukturerna växer ökar också den språkliga korrektheten hos inläraren. En grammatisk struk-

tur kan alltså inte produceras av inläraren förrän denne har nått fram till den kognitiva nivån 

som krävs för att kunna bearbeta strukturen. Med andra ord, först måste inläraren förstå de 

grammatiska regler som styr språkanvändningen och därefter börja producera utflöde där 

språket används samtidigt som reglerna åtföljs. Detta är en till en början trög och krävande 

kognitiv process som så småningom automatiseras genom upprepad språkanvändning. När 

användningen av den nya strukturen är automatiserad är inläraren redo för nästa nivå.  

På den lägsta utvecklingsnivån används oböjda ord medan inlärare på den högsta nivån 

klarar av den i svenskan besvärliga placeringen av negationer i bisats, vilket är en grammatisk 

förmåga som andraspråksinlärare i svenska tillägnar sig sent. När det gäller nominalfrasut-

vecklingen är det nivåerna 1-4 i tabellen nedan som är relevanta för min undersökning efter-

som den femte nivån inte berör morfologi utan enbart syntax.  
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Tabell 2:1 Processbarhetsteorins utvecklingsnivåer  

Nivå Morfologi Syntax 

5. Grammatisk information mellan 

satser 

Skillnad huvudsats/bisats 

 Negation före verb i bisats 

4. Grammatisk information inom 

satser, mellan fraser 

Kongruens (predikativ) Inversion i satser med framförställt adverb 

(verbet alltid på andra plats) 

3. Grammatisk information inom 

fraser, frasmorfologi 

Kongruens (attributiv) ADV+subjekt före verb 

 

2. Ordklass lexikal morfologi Ordböjning (t.ex tempus, nu-

merus, species, genus) 

Kanonisk ordföljd (oftast subjekt före 

verb) 

1.”Ord” Oböjda former Enstaka konstituenter 

 

En inlärare som befinner sig på den första nivån kommunicerar med hjälp av enstaka oböj-

da ord eftersom han/hon ännu inte upptäckt möjligheten att böja orden i till exempel bestämd 

eller obestämd form. På denna nivå handlar det om att lära sig ord i språket, inte grammatiska 

regler. Inte många vuxna är beredda att börja kommunicera på denna nivå, men däremot kan 

man jämföra med barn i ett-årsåldern som lär sig tala och använder ett ord i taget.  

På den andra nivån börjar inläraren göra skillnad mellan ordklasser vilket är en förutsätt-

ning för att grammatisk förståelse ska kunna utvecklas. Inläraren inser att verb böjs med olika 

tempusändelser och att substantiv böjs i plural och även kan ha bestämd eller obestämd form. 

Det är inte ovanligt att inlärare på denna nivå övergeneraliserar vid verbböjning i preteritum 

genom att använda former som gedde* eller drickade*. Även dessa felaktiga former visar på 

att inläraren kommit till nivå 2 (Abrahamsson 2009 s 126). 

På den tredje nivån klarar inläraren av att processa grammatisk information mellan ord i 

fraser genom att kongruensböja adjektivet efter substantivet enligt exemplen ett grön-t hus- 

flera grön-a hus. På denna nivå handlar det om adjektiv och pronomen i attributiv ställning. 

På nivå fyra klarar inläraren av att processa grammatisk information över frasgränsen  vil-

ket innebär att korrekta nominalfraser med predikativ börjar uppträda. Detta kan illustreras 

med exemplet Busk-ar-na är grön-a. Här fungerar alltså adjektivet som predikativ eller predi-

katsfyllnad vilket enligt processbarhetsteorin är en svårare struktur eftersom den även berör 

ord i verbfrasen. 

På nivå fem klarar inläraren av att processa grammatisk information mellan satser vilket 

innebär att man lärt sig skillnaden mellan ordföljd i huvudsats och i bisats. Det som sker på 

denna nivå handlar alltså inte om den morfologiska utvecklingen av språket och därför kom-

mer jag inte heller att anknyta till den i min analys av inlärarnas texter.  
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2.2 Axelssons modell för nominalfrasutveckling 

Monica Axelsson har i sin avhandling Noun Phrase Development in Swedish as a Second 

Language, 1994 beskrivit nominalfrasutvecklingen och utvecklingsgången av kategorin be-

stämdhet genom att undersöka hur 60 vuxna inlärare, (finnar, polacker och spanjorer) med 

svenska som andraspråk uttrycker sig muntligt. I sin studie kom Axelsson fram till vilka no-

minalfrastyper som var lätta och vilka som var svåra för andraspråksinlärare.  

Axelsson kunde genom sin undersökning definiera nio olika typer av nominalfraser som 

antingen var obestämda eller bestämda och med varierande komplexitet. Studien visade att det 

finns en inlärningsordning enligt vilken andraspråksinlärare lär sig att producera nominalfra-

ser med olika grader av bestämdhet vilket också bekräftas av Pienemanns processbarhetsteori. 

Den mest komplexa strukturen, dubbel bestämdhet, är den kategori som tar längst tid att till-

ägna sig, enligt studiens resultat. Tabellen nedan visar hur Axelsson strukturerade de nio olika 

nominalfrastyperna på tre olika nivåer, allt beroende på hur svåra de visade sig vara för inlä-

rarna.  

 

Nivå 1 i tabellen nedan innehåller namn (Rom), enstaka substantiv i obestämd form (flicka) 

och modifierare följt av substantiv i obestämd form (tre flickor, min syster). Axelsson fann att 

dessa tre typer av nominalfraser i hög grad var korrekta bland inlärarna även om det förekom 

felaktiga former. 

 

Nivå 2 i tabellen innehåller former med enklitisk bestämd artikel på substantivet, det kan vara 

både med och utan modifierare, (hela dagen, flickan). Här finns även substantiv i obestämd 

form med obestämd artikel (en flicka).  

 

Nivå 3 i tabellen kännetecknas av komplexare strukturer och en lägre grad av korrekthet i 

användningen i Axelssons studie. Här återfinns nominalfraser av två typer. Den ena typen 

med framförställd obestämd artikel, modifierare och substantiv i obestämd form (ett gult hus) 

och den andra typen med framförställd fristående artikel, modifierare och substantiv med en-

klitisk slutartikel (det gula huset).  

Resultatet av Monica Axelssons studie visade bland annat att obestämda substantiv utan ar-

tikel, flicka, var den mest frekventa nominalfrastypen bland försökspersonerna. Andra vanligt 

förekommande nominalfrastyper som tillhör nivå ett i modellen var obestämt substantiv med 

modifierare tre flickor, min bok och namn Rom. Axelsson konstaterar i sin avhandling att, när 
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det gäller dessa första tre nominalfrastyper, det fanns en direkt koppling mellan låg komplexi-

tet och hög korrekthet i användningen (Axelsson 1994 s 37). 

Bland de nominalfraser som Axelsson placerade på nivå två visade det sig att kategorin 

substantiv med enklitisk bestämd artikel flickan var vanligast, men att nominalfrastypen hela 

dagen visade högre korrekthet i användningen. Denna nominalfrastyp var mest frekvent som 

objekt i satsen men uppvisade större korrekthet när den fungerade som adverbial (Axelsson 

1994 s 48). Substantiv i obestämd form en flicka visade sig ha lägst grad av korrekthet på den 

nivån (Axelsson 1994 s 37). På denna nivå är det vanligt att substantiv med enklitisk artikel 

felaktigt används tillsammans med possessivt pronomen min skolan*. Den lägsta frekvensen 

och korrektheten uppvisade nominalfraser på nivå tre, ett gult hus, det gula huset (Axelsson 

1994 s 37).  

I sin studie upptäckte Monica Axelsson att helfrasinlärning var en viktig del av inlärarnas 

språkbruk. Begreppet helfras betecknar fraser eller uttryck som inlärare yttrar och som inne-

håller komplexa grammatiska strukturer som inläraren egentligen inte förstår även om han 

eller hon vet vad uttrycket eller frasen betyder. Axelsson lade märke till att helfrasinlärning 

var vanligt förekommande och att korrektheten exempelvis när det gäller frasen hela dagen  

dvs. modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel var högre i den första intervjun än 

i den tredje. Förklaringen till detta är enligt Axelsson att inlärare i ett tidigt skede oftare an-

vänder helfraser och att korrektheten därför var procentuellt högre i början av studien än i ett 

senare skede. 

  

Tabell 2:2  Nominalfrasens utvecklingsnivåer enligt Axelsson  

 NP-typ Exempel 

Nivå 1 

Namn Rom             

Modifierare (en eller flera) + obestämt substantiv tre flickor 

Obestämt substantiv flicka 

Bestämd modifierare (en eller flera) + artikellöst substantiv min syster 

Nivå 2 

Modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel hela dagen 

Ensamt substantiv med enklitisk bestämd artikel flickan 

Obestämd artikel + obestämt substantiv en flicka 

Nivå 3 
Obestämd artikel + modifierare + obestämt substantiv ett gult hus 

Framförställd bestämd artikel + modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel det gula huset 

 

Om man studerar graden av korrekthet hos alla nominalfrastyper som Axelsson undersökte 

kan man se att över 90 % på nivå 1 var korrekta medan bara drygt 20 % av nominalfraserna 

med dubbel bestämdhet på nivå 3 var korrekta (Axelsson 1994 s 35). Denna struktur är också 

ett högt markerat drag bland världens språk och att andraspråksinlärare av svenska visade sig 
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ha problem med den dubbla bestämdheten är således helt begripligt (Tingbjörn 1979. I Hå-

kansson 2004 s 127). 

2.3 Nominalfraser i svenskan 

Nominalfrasen som är en central grammatisk konstruktion och en av svenska språkets vikti-

gaste byggstenar kan se ut på många olika sätt. En nominalfras består av ett substantiv eller 

pronomen med eventuella bestämningar som även kallas attribut. Substantiv kan ha både 

framförställda och efterställda bestämningar medan pronomen normalt bara kan ha efterställ-

da bestämningar. Artiklar eller grundtal som föregår framförställda attribut räknas som en del 

av nominalfrasen. Exempel på nominalfraser är: den gamla damen, en välskriven text, sången 

som vi sjöng, konsten att tala, ljuset därinne. Bestämningarna, som ger information om hu-

vudordet, påverkar inte nominalfrasens syntaktiska funktion (Stroh-Wollin 1998 s 41). Föl-

jande exempel visar de vanligaste typerna av bestämningar inom nominalfrasen i svenska 

(huvudorden i fet stil) 

Nominalfras   Bestämning 

en gammal hund   adjektivattribut      

Lenas cykel   genitivattribut 

resor utomlands   adverbattribut 

barnet med bollen  prepositionsattribut 

Förmågan att tala  infinitivattribut 

Boken som du läste  satsattribut 

2.3.1 Olika typer av attribut i nominalfraser 

Exemplen ovan illustrerar de vanligaste typerna av utbyggda nominalfraser och de attributiva 

bestämningarna till dessa kan beskrivas enligt följande uppställning: 

 

Adjektivattribut  består av adjektiv, participformer, adjektiviska pronomen (ej possessiva) eller ord-

ningstal: en gammal hund, ett skenande tåg, många böcker, den tredje åldern 

Genitivattribut  består av substantiv eller pronomen i genitivform eller possessiva pronomen: Upp-

salas elever, hans syskon, mitt hem 

Adverbattribut     består av adverb: ljuset uppifrån 

Prepositionsattribut   består av prepositionsfraser: eleverna i skolan, maten i butiken 

Infinitivattribut     består av infinitivformer som kan ha bestämningar: förmågan att sjunga rent 

Satsattribut      består av relativbisatser eller andra bisatser: sången som vi sjöng  
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2.3.2 Kongruens inom nominalfraser 

De olika grammatiska strukturerna genus, numerus och species samspelar och påverkar var-

andra inom nominalfrasen vilket kallas kongruens. Kongruens betyder överensstämmelse och 

innebär att grammatisk information angående till exempel genus och numerus ”utbyts” mellan 

orden i en nominalfras, dvs. substantivets genus gör att adjektivet får en viss böjningsform 

(Philipsson 2004 s 127). Kongruens förekommer även mellan fraser i predikativ ställning 

(trädet är grönt). Kongruenskategorierna inom nominalfrasen är numerus, genus och species 

och kan illustreras med hjälp av exemplen i tabell 2:3 nedan. 

 

Tabell 2:3   Kongruenskategorierna genus, species och numerus. 

en grön buske-ett grönt träd  kongruens med genus 

den gröna busken- det gröna trädet kongruens med species 

gröna buskar-gröna träd  kongruens med numerus 

de gröna buskarna-de gröna träden kongruens med species och numerus 

                                                            

Som redan nämnts ingår i bildandet av nominalfraser många grammatiska moment som kan 

vara svåra att lära sig att behärska för en andraspråksinlärare. Att lära sig att böja substantiv 

och adjektiv innebär inte så stora svårigheter som att lära sig att hantera speciesböjning och 

artikelbruk. Särskilt svårt anses det vara att lära sig formulera korrekta nominalfraser som 

uttrycker så kallad dubbel bestämdhet, dvs kongruens med species som exemplen ovan visar: 

den gröna busken – det gröna trädet, de gröna buskarna – de gröna träden  (Källström, 

1990). Den dubbla bestämdheten uppkommer då en bestämd nominalfras har ett framförställt 

adjektivattribut. Konstruktionen innehåller egentligen tre olika element som tillsammans an-

ger bestämdhet, nämligen den bestämda artikeln, adjektivattributet i bestämd form och sub-

stantivet med enklitisk bestämd artikel. Axelsson menar i sin avhandling att denna typ av no-

minalfraskonstruktion automatiseras långsammare än andra typer av nominalfraser, att den är 

svår att lära in och att även andraspråksinlärare som kommit långt i sin språkutveckling ändå 

kan göra fel här (Axelsson 1994 s 99).  

2.3.3  Predikativ kongruens 

Substantiv i nominalfraser kan byggas ut med attributiva bestämningar som i frasen den gam-

la jackan. Till en sådan nominalfras kan man sedan lägga till ett verb som följs av ett predika-

tiv, som i exemplet Den gamla jackan var blå. Predikativ är satsled som till skillnad från at-

tributiva bestämningar kommer med information som är ny i sammanhanget och predikativen 

kongruerar i genus och numerus med de satsled de syftar på exempelvis min bil är röd – mitt 

hus är rött - mina skor är röda (Bolander 2005 s 178). Traditionellt brukar man tala om att 
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vissa innehållsfattiga verb (kopulaverb) som vara, bliva, heta, kallas följs av predikatsfyllnad. 

Idag används begreppet predikativ istället och gruppen av verb som anses åtföljas av predika-

tiv har vuxit i antal. På den fjärde nivån i processbarhetsteorin har Pienemann placerat den 

grammatiska strukturen predikativ kongruens vilken alltså innebär att inläraren lär sig behärs-

ka böjningen av adjektiv som finns på andra sidan frasgränsen d v s i predikatsledet. Eftersom 

avståndet mellan de ord som kongruerar med varandra är större vid predikativ kongruens än 

vid attributiv kongruens så ökar också svårigheten för inläraren att processa den grammatiska 

strukturen.  

Bolander (Bolander 2005 s 178 ff) beskriver predikativen som en ”något svårfångad kate-

gori” eftersom det finns många verb där det är mer eller mindre nödvändigt med en utfyllnad 

av verbet. Ett exempel är Eftersom hon inte sovit på hela natten kom hon till skolan helt ut-

tröttad. Med detta exempel illustrerar Bolander nödvändigheten av en utfyllnad av verbet kom 

för att sammanhanget ska bli tydligt. På grund av svårigheten att avgränsa och definiera pre-

dikativ som satsled föreslår Bolander att det kan vara ”rimligt att kalla alla led som är kongru-

ensböjda och återfinns i predikatsledet för predikativ” (Bolander 2005 s 181). 

2.3.4 Svårigheter vid utvecklandet av nominalfraser 

Grundläggande kan man säga att svenska språkets två grammatiska genus är något som gör 

nominalfrasen svår för andraspråksinlärare. Många andraspråksinlärare har inte mer än ett 

grammatiskt genus i sitt modersmål, och måste alltså lära sig att svenskan har både utrum (en 

bok) och neutrum (ett bord) (Tingbjörn, 1979). Eftersom det inte är möjligt att ge strukturella 

regler för substantivens genustillhörighet utan det är något som måste läras in lexikalt så har 

även mycket avancerade andraspråksinlärare problem med genus.  En annan kategori som kan 

vålla svårigheter är svenskans numerusböjning, inte på grund av att svenskan har två numerus 

(det finns faktiskt språk som har fler) utan därför att svenskan har många olika böjningsändel-

ser i plural. Vid en språktypologisk jämförelse så är svenskans fem pluraldeklinationer relativt 

många (Philipsson, 2004 s 126). 

När det gäller species eller bestämdhet som det också kallas beskriver Maria Bolander ut-

förligt de svårigheter som en andraspråksinlärare av svenska utsätts för. Den grundläggande 

regeln för användningen av olika species är om referenten är känd eller okänd för åhöraren 

(Bolander 2005 s 114). Men undantag finns till exempel om referenten föregås av ett posses-

sivt pronomen eller ett substantiv i genitiv (hennes böcker, Pernillas katt). Det finns även ett 

antal pronomen som följs av obestämd form och detta måste således läras in som grammatiska 

regler.  
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Bolander skriver vidare att bestämd form är vanligare i talat språk eftersom man ju oftast 

vet vad eller vem man talar om. I skrift finns större möjlighet att välja form, men man måste 

vara medveten om att den form man väljer signalerar något. Genom att till exempel skriva 

Svenssons har sommarstuga i stället för att skriva Svenssons har en sommarstuga uttrycker 

man medvetet eller omedvetet att det är mer eller mindre självklart att folk är sommarstuge-

ägare (Bolander 2005 s 115). Dessa nyanser uppfattar man som modersmålstalare, men som 

andraspråksinlärare är det inte så självklart enkelt. Bolander utvecklar också hur användning-

en av bestämdhet kan skapa betydelseskillnader genom följande roliga exempel: Han upp-

trädde som en åsna på maskeraden och Han uppträdde som åsna på maskeraden. I detta fall 

skapar den lilla obestämda artikeln en oerhört stor skillnad (Bolander 2005 s 115). 

Svenska språket har många olika sätt att markera bestämdhet och användningen påverkas 

av många olika faktorer. Att förstå och kunna förklara hur alla dessa olika former används i 

svenskan är inte enkelt ens för en modersmålstalare och enligt Bolander ”näst intill omöjligt 

att lära sig för den som har ett modersmål helt utan artiklar.” (Bolander 2005 s 117). 

Slutligen tar Bolander också upp det som kallas generisk referens och som handlar om att 

ett substantiv står som representant för hela arten (Bolander 2005 s 116- 117). I svenskan kan 

alla substantivets former, både bestämda och obestämda, utom den artikellösa i singular, an-

vändas för att ange generisk referens. Men inte utan vissa nyansskillnader. Bolander ger föl-

jande exempel: Svensken är inbunden./ Svenskarna är inbundna. / Svenskar är inbundna./ En 

svensk är inbunden. I definitioner används oftast obestämd artikel, vilket kan uppfattas som 

en värdering och skapa problem för dem som inte delar denna värdering. Bolander skriver att 

den artikellösa pluralformen är den som är mest använd i svenskan för att ange generisk refe-

rens.  

Språkdraget species med både bestämd och obestämd form är en kategori som visserligen 

är vanligt förekommande i europeiska språk, men globalt sett är det ovanligt vilket innebär att 

många andraspråksinlärare av svenska inte har denna kategori i sitt modersmål (Philipsson, 

2004 s 126). Att bestämdheten uttrycks med en enklitisk slutartikel och obestämdhet uttrycks 

med framförställd fristående artikel kan verka ostrukturerat för andraspråksinlärare av svens-

ka (Philipsson 2004 s 126).  

En annan svårighet som berör morfologin som Philipsson tar upp är kongruensen när det 

gäller genus, numerus och species vilka är mycket viktiga grammatiska kategorier när det 

gäller nominalfraser. Här handlar det om att huvudordet i en nominalfras bestämmer hur ad-

jektiv, artiklar och en del pronomen ska böjas. Även Philipsson tar upp svårigheten med attri-

butiv och predikativ kongruens i svenskan (Philipsson 2004 s 127). 
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Något som gör svenska nominalfraser ännu mer komplicerade är att det ibland ska vara ar-

tikellös form, d v s substantivet ska varken ha obestämd framförställd artikel som i exemplet 

jag köpte en hund eller enklitisk slutartikel som i exemplet hunden som jag köpte utan sub-

stantivet ska vara naket, d v s vi planerar att köpa hund.  
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3 Metod och material 

I följande kapitel redogör jag för hur urvalet av materialet för undersökningen har gått till och 

för bakgrundsfakta som rör informanterna. Därefter beskriver jag studiens testinstrument, d v 

s skrivuppgiften i det nationella prov som utgör material i undersökningen. Jag redogör även 

för hur jag har gått till väga när jag har bearbetat materialet. Vidare tar jag kortfattat upp frå-

gor om reliabilitet, generaliserbarhet, validitet och etiska aspekter som beaktats vid studien. 

3.1 Urval 

Materialet för min undersökning består av sex texter skrivna av sex olika inlärare som stude-

rar svenska som andraspråk på D-nivå inom Sfi på ett utbildningsföretag. Den provansvarige 

på utbildningsföretaget plockade slumpvis ut sex texter från en och samma provomgång. Tex-

terna som är skrivna vid ett och samma tillfälle utgjorde vid skrivtillfället skrivuppgift i det 

nationella provet för D-nivån inom Sfi.  

Hur texterna bedömts och betygsatts har jag ingen kunskap om när jag börjar min studie 

och det enda jag känner till om inlärarna är att de kommit fram till den punkt där de tillåtits 

göra det nationella provet för D-nivån, vilket innebär att lärare har bedömt att de uppnått må-

len för godkänt och att de bör klara provet.  

3.1.1 Undersökningens informanter 

Informanterna utgjordes vid skrivtillfället av fyra kvinnor och två män i åldrarna 28–34 år. 

Deras olika modersmål är thailändska, arabiska, kurdiska, somaliska, persiska och luganda / 

kanga. Både informanternas utbildningsbakgrund och vistelsetid i Sverige varierade och den 

som hade kortaste utbildningen med sig från hemlandet hade gått sex år i grundskola medan 

den informant som hade den längsta utbildningen hade nioårig grundskola, treårigt gymnasi-

um och ett år på högskola. Övriga informanter utom en, hade studerat mellan åtta och tio år i 

grundskolan i hemlandet. En av informanterna hade studerat sju år i ett annat skandinaviskt 

land. Informanternas vistelsetid i Sverige varierade mellan nio månader och sex och ett halvt 

år.  

3.2 Studiens testinstrument 

Som testinstrument i studien har skrivuppgiften, del D i det nationella provet inom Sfi an-

vänts. Hela provet består av fyra olika delar: en läsförståelsedel, en hörförståelsedel, en munt-

lig del och en skrivuppgift. Skrivuppgiften vid detta tillfälle (se bilaga 2) innebar att inlärarna 

skulle besvara en insändare under rubriken ”Förbjud mobiltelefoner” som en annan fiktiv sfi-
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studerande skickat in till en fiktiv tidning och fått publicerad på sidan ”Läsarnas åsikter”. Inlä-

rarna hade som uppgift att utgå från de åsikter som presenteras i insändaren ”Förbjud mobilte-

lefoner” för att sedan berätta vad han/hon själv tycker om förslaget, dvs. argumentera för sin 

egen åsikt. Inlärarna fick också hjälp att komma igång i form av tre olika frågor och en upp-

maning att tänka på att inleda och avsluta på ett passande sätt.  

En undersökning baserad på texter skrivna av sfi-studerande ger ett intressant material för 

den som vill studera nominalfrasutveckling eftersom man kan förvänta sig kunna identifiera 

de olika morfologiska utvecklingsnivåer som andraspråksforskningen beskriver. 

3.3 Materialbearbetning 

I min undersökning har jag använt performansanalysen som ett redskap för att analysera och 

tydliggöra nominalfraserna i texterna. En performansanalys ger en god översikt över hur no-

minalfraserna i en text är uppbyggda, de substantiviska likaväl som de pronominella. Här syns 

enkla huvudord såväl som huvudord med framförställda respektive efterställda bestämningar. 

I arbetet med att analysera inlärarnas texter har jag först skrivit in dem i ett vanligt word-

dokument för att i nästa steg identifiera alla nominalfraser och föra in dem i tre olika analys-

modeller: performansanalysens nominalfrasmodell, processbarhetsteorins analysmodell och 

slutligen i Monica Axelssons nominalfrasmodell.  

I performansanalysen har jag bortsett från de delar av texterna som inte utgör delar av sat-

ser, dvs. rubriker, hälsningsfraser etc. eftersom performansanalysen bygger på satsanalys. 

Därefter har jag räknat ut hur stor andel av alla nominalfraser som är enkla respektive har 

framförställd eller efterställd bestämning eller både och. De felaktiga morfologiska former jag 

funnit har jag markerat med en asterisk och likadant har jag gjort med felaktiga prepositioner.  

Den andra analysmodellen bygger på Pienemanns processbarhetsteori och är utarbetad av 

Gisela Håkansson (Håkansson, 2004 s 154 ff). Modellen beskriver fem olika utvecklingsnivå-

er och utgör ett förslag till hur inlärare stegvis lär sig de grammatiska strukturerna för svenska 

språket. Enligt processbarhetsteorin existerar en bestämd utvecklingsordning som alla inlärare 

följer och teorin bygger på tanken att det inte är möjligt att gå vidare till nästa nivå innan man 

klarat av den förra.   

I min analys har jag dock bortsett från sådant som rör syntax för att enbart behandla den 

morfologiska utvecklingen av nominalfrasen. Även här har jag skrivit in alla nominalfraser i 

texterna i en analysmodell och därefter kommenterat analysen och gjort en bedömning av hur 

långt inläraren kommit när det gäller nominalfrasutveckling enligt processbarhetsteorin. Ef-

tersom denna studie berör morfologiutveckling har jag inte strikt använt mig av kriteriet första 
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förekomst vid nivåbestämningen då detta kriterium enligt Pienemann kan ge vilseledande re-

sultat när det gäller morfologisk nivåbestämning (Pienemann 1988b:133. I Eklund Heinonen 

2009 s 76). Jag har tagit med i beräkningen att helfrasinlärning och imitationer kan förekom-

ma och att dessa fenomen inte i sig kan tas till intäkt för att en viss nivå är uppnådd.  

Den tredje analysmodellen som använts i denna studie är Monica Axelssons modell (Ax-

elsson 1994) där nominalfraser i form av enkla eller utbyggda substantiv analyseras i tre nivå-

er och där inte genus och numerus beaktas utan enbart kategorin bestämdhet (species). Alla 

nominalfraser i varje text har förts in i olika kategorier på de olika nivåerna i modellen och 

därefter ges en kommentar till resultatet av analysen till varje text. Slutligen följer en sam-

manställning av analysresultaten i en enda tabell enligt Axelssons analysmodell. 

    Genom att använda Axelssons modell kan man tydligt se hur stor del av inlärartexternas 

substantiviska nominalfraser som finns på de olika nivåerna. I denna modell finns däremot 

inte pronomen med, vilket kan ses som en brist eftersom pronomenanvändningen är en viktig 

del av nominalfrasutvecklingen. Förklaringen till att pronomen inte tas med i Axelssons mo-

dell är att det skulle krävas en mer komplicerad och utvidgad modell som skulle leda till en 

mer svåröverskådlig utvecklingsmodell för de substantiviska nominalfraserna där bestämdhe-

ten står i fokus. 

Om exakt samma nominalfras återkommer i en och samma kontext har den bara skrivits in  

en gång i analysmodellerna. Morfologiska fel, fel preposition eller fel ordklass har markerats 

med asterisk, men stavfel som inte påverkar förståelsen kommenteras inte. I något enstaka fall 

förekommer två asterisker för att markera min egen tolkning av ett felskrivet och därför svår-

tolkat ord som inläraren använder. Om det förekommit felaktigt använda versaler har jag bort-

sett från detta när jag skrivit in ordformerna i tabellerna och i de fall siffror och matematiska 

tecken har använts i texterna har jag istället skrivit in motsvarande ord med bokstäver. ( 2 % = 

två procent). De personnamn som funnits med i texterna har förändrats för att garantera ano-

nymiteten för inlärarna. Slutligen har jag jämfört resultaten av de olika analyserna med var-

andra och fört en diskussion kring styrkor och svagheter i de olika analysmodellerna.  

3.4 Reliabilitet 

Undersökningens reliabilitet torde ha påverkats av uppgiftstypen som innebar att inlärarna 

skulle besvara en insändare där åsikter framfördes. Analyserna av texterna visar tydligt att 

inlärarna i högre eller lägre grad drog nytta av de formuleringar som fanns i den text de skulle 

bemöta när de antingen skulle hålla med om eller argumentera emot ett mobilförbud. Högre 

reliabilitet skulle uppnås om uppgiften var utformad på ett sätt som gjorde att inlärarna själva 
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måste hitta sina uttrycksmedel. Dessutom kan man anta att det ytterligare gynnar inläraren att 

välja att uttrycka samma ståndpunkt som insändarskribenten eftersom det då inte krävs så 

mycket mer än att just hålla med och upprepa ungefär samma argument. Ska man däremot 

uttrycka motargument, blir det genast svårare. Av dessa skäl menar jag att reliabiliteten i min 

studie är försvagad.  

3.5 Generaliserbarhet 

Informanterna har alla olika modersmål och representerar en varierad utbildningsbakgrund 

från sexårig grundskola till ettårig högskoleutbildning vilket gör att de kan ses som represen-

tativa för en stor grupp andraspråksinlärare. Men på grund av att antalet informanter är lågt 

går det ändå inte att dra några generella slutsatser av studien. 

3.6 Validitet 

”Om en fråga inte är reliabel saknar den också validitet” (Bell 2006 s 118). Delvis, menar jag 

att validiteten kan ifrågasättas eftersom reliabiliteten försvagats av uppgiftstypen som ger in-

lärarna mycket språklig input i form av nominalfraser färdiga att använda. Men alla inlärare 

utom en (inlärare 6) har ändå producerat egna formuleringar i hög grad vilka kan analyseras 

och jämföras med de aktuella forskningsteorierna processbarhetsteorin och Axelssons modell 

för nominalfrasutveckling.  

3.7 Etiska aspekter 

De inlärare vars texter jag analyserat har inte blivit tillfrågade men på grund av anonymise-

ringen av texterna där alla namn har förändrats kan man ändå försvara de etiska principer som 

ligger till grund för all forskning.  Uppgiftstypen är heller inte av känslig art utan en mycket 

allmän text där inlärare argumenterar för eller emot ett förbud av mobiltelefonanvändning på 

allmänna platser, varför det inte kan anses oetiskt att forska på dessa texter utan inlärarnas 

medgivande. 
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4 Resultat 

I följande kapitel kommenterar jag först de sex olika analyserna som gjorts enligt processbar-

hetsteorins analysmodell och konstaterar även på vilken nivå de olika inlärarna befinner sig 

enligt processbarhetsteorin. Därefter följer en sammanfattning av analyserna i form av en text 

och en tabell som visar det totala antalet och den procentuella andelen nominalfraser på de 

olika nivåerna. I nästa steg följer kommentartexter till de sex analyserna som gjorts enligt 

Axelssons modell och slutligen en sammanställning av dessa resultat i en tabell med åtföljan-

de kommenterande text. 

4.1 Analyskommentarer till text 1 enligt PT 

Inläraren visar sig klara av att processa strukturer på nivå två enligt processbarhetsteorin som 

innebär att han använder pluraländelser och bestämd form när det krävs. Vid ett tillfälle, i 

nominalfrasen arbetsgivar* övergeneraliserar han användningen av pluralböjningen –ar vilket 

är vanligt (Abrahamsson 2009 s 76). Inläraren producerar några korrekta nominalfraser med 

adjektiv i attributiv ställning Dennis atsikter (åtsikter), allmänna platser, det här brevet vilket 

visar att han uppnått nivå tre enligt processbarhetsteorin. Nominalfrasen allmänna platser kan 

dock vara en imitation av den ursprungliga insändaren som han skulle besvara, men det är inte 

omöjligt att han hade klarat av att processa den strukturen själv eftersom han bevisligen pro-

ducerat andra nominalfraser som tillhör samma kategori. Nominalfrasen sina käre* är en sub-

stantivering av adjektiv vilket är svårt att klara av för inlärare på denna nivå och detta skulle 

kunna vara ett resultat av helfrasinlärning även om den morfologiska formen inte blev helt 

korrekt.  

Den relativa bisatsen männeskor som pratar med sina käre har placerats på nivå fyra efter-

som den innehåller ett kongruerande pronomen sina i predikatsledet (Bolander 2005 s 181) 

som visar att inläraren klarar av att böja det reflexiva pronomenet rätt efter nomenet männes-

kor i nominalfrasen. Däremot blir böjningen med – e i käre problematisk eftersom pluralböj-

ningen på detta substantiverade adjektiv ska vara – a. Inläraren visar sig dock ofta använda e 

som slutvokal i infinitiv (läre, berätte, förbjude) vilket skulle kunna vara ett tecken på interfe-

rens från ett annat skandinaviskt språk. Det andra belägget där inläraren försöker sig på att 

använda predikativ På skolan borde mobiltelefoner vare förbjude blir inte korrekt. Här hand-

lar det om en svårighet att skapa en perfekt participform av verbet förbjuda, vilket är svårt på 

denna nivå.  Av den korta text som inläraren skrivit går det inte att avgöra om han uppnått 
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nivå fyra eftersom det belägg som finns kan handla om helfrasinlärning (Flyman Mattson, 

Håkansson 2010 s 65). 

4.2 Analyskommentarer till text 2 enligt PT 

Inläraren visar sig klara av att processa strukturer på nivå två enligt processbarhetsteorin som 

innebär att hon använder pluraländelser till exempel lektionerna, nackdelar och bestämd form 

till exempel sjukhuset, biblioteket när det krävs. Vid ett tillfälle använder inläraren dock felak-

tigt obestämd form på väg istället för på vägen, vilket kan betyda att strukturen ännu inte au-

tomatiserats till hundra procent. Det finns även nominalfraser på nivå två i obestämd form där 

inläraren visar sig klara av att uttrycka fasta kollokationer korrekt exempelvis i uttrycket an-

vända telefon. 

Inläraren producerar även många korrekta nominalfraser med till exempel pronomen eller 

adjektiv i attributiv ställning mitt namn, mina åsikter, det här brevet, människors privatliv 

vilket visar att hon uppnått nivå tre enligt processbarhetsteorin och att attributiva strukturer är 

automatiserade. Det finns flera exempel på predikativ kongruens i texten; det är jätte trokigt, 

på biblioteket måste man vara tyst och man blir tröt. I två satser i texten böjer inläraren adjek-

tivet tråkig i neutrum efter pronomenet det vilket kan emellertid vara ett resultat av helfrasin-

lärning. I det andra och tredje exemplet står predikativet tyst/tröt i singular eftersom det är 

böjt efter subjektet man. Inläraren klarar alltså av att använda rätt form för predikativen i ex-

emplen ovan, men på grund av att det inte finns fler belägg i varierande kontexter som till 

exempel visar på böjning i plural kan man inte med säkerhet veta att nivå fyra är uppnådd. 

4.3 Analyskommentarer till text 3 enligt PT 

Inläraren visar sig klara av att processa strukturer på nivå två enligt processbarhetsteorin som 

innebär att hon använder pluraländelser till exempel hälsningar, människor, mobiltelefoner 

och bestämd form till exempel rasten, skolan, tiden när det krävs. Det finns dock ett exempel 

på en felaktig nominalfras ljud* där svårigheten är bestämdhet, och där den korrekta formen 

borde vara ljudet.  

Inläraren producerar många korrekta nominalfraser med adjektiv i attributiv ställning mitt 

namn, hundra prcent, ditt problem vilket visar att hon uppnått nivå tre enligt processbarhets-

teorin. Det finns dock ett problem i nominalfrasen deta här brevet där inläraren sammanblan-

dar de olika uttryckssätten detta brev/det här brevet, något som även modersmålstalare ibland 

har problem med när uttryck som detta brevet* används.  
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I texten finns ett exempel på predikativ kongruens, nivå fyra enligt processbarhetsteorin i 

satsen För att det är viktigt. Men eftersom denna typ av sats med pronomenet det som subjekt 

och ett adjektiv i predikativ ställning är mycket vanligt förekommande i språket kan man inte 

vara säker på att inläraren verkligen uppnått nivå fyra. Det kan röra sig om oanalyserade hel-

fraser (Eklund Heinonen 2009 s 182). Slutsatsen blir alltså att inläraren klart visar sig ha upp-

nått nivå tre enligt processbarhetsteorin och att det finns tecken som eventuellt tyder på att 

nivå fyra kan vara nådd. För att klarlägga detta krävs en utvidgad studie som bygger på en 

större produktion från inlärarens sida. 

4.4 Analyskommentarer till text 4 enligt PT 

Inläraren visar sig för det mesta klara av att processa strukturer på nivå två enligt processbar-

hetsteorin som innebär att hon använder pluraländelser och bestämd form när det krävs mobil-

telefoner, skolan, ljudet. Hon använder dock en felaktig pluraländelse vid ett tillfälle när hon 

skriver nackdeler vilket tyder på en viss osäkerhet vid pluralböjningen. Detta kan dock förkla-

ras med att ändelsen är obetonad och skillnaden mellan vokalljuden i –ar och –er är svår att 

uppfatta för många inlärare som har få vokaler i sitt modersmål. Inläraren producerar även 

flera korrekta nominalfraser med adjektiv i attributiv ställning som tillhör nivå tre, exempelvis 

olika platser, allmänna platser, två procent. Nominalfrasen allmänna platser kan dock vara 

en imitation av den ursprungliga insändaren som hon skulle besvara. Nominalfrasen andra 

person* är delvis tvetydig och kan tolkas på olika sätt. Det är svårt att veta om inläraren me-

nar andra personer eller en annan person men det mest troliga är det första alternativet, d v s 

innebär en attributiv bestämning andra där substantivet dock saknar pluraländelse, vilket visar 

att automatiseringen av nivå två ännu inte är klar. Nominalfrasen stor tyrig som jag tolkat som 

stor trygg(het) har med tveksamhet placerats på nivå tre eftersom den innehåller ett framför-

ställt attribut som är en bestämning till ”tyrig” vilket egentligen inte betyder något. Ordet 

skulle med hjälp av sammanhanget kunna tolkas som ”trygghet” och i så fall har inläraren, 

trots sitt bristande lexikon ändå gjort rätt. Min tolkning är att inläraren hade ordet trygg i sitt 

lexikon, men inte lyckades forma adjektivet rätt, och att hon trots detta valde att försöka ut-

trycka ett substantiv med hjälp av denna felskrivna adjektivform, vilket kan ses som en krea-

tiv strategi. 

I texten finns tre exempel på predikativ kongruens där inläraren använder olika varianter 

av satsen det är viktigt och där adjektivet viktigt böjs i neutrum på grund av bestämda artikeln 

det som är subjekt. Men detta kan vara ett resultat av helfrasinlärning. I det andra exemplet, 

Nackdeler är kanske 2 %, där procenttecken används är det inte heller möjligt att veta om 
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inläraren verkligen skulle klara predikativ kongruens eftersom ordet procent är ett substantiv 

med 0-plural. (Dessutom använder inläraren ett matematiskt tecken % när hon skriver.) 

Slutsatsen av resonemanget är att det inte finns tillräckliga belägg för att inläraren verkli-

gen befinner sig på nivå fyra enligt processbarhetsteorin eftersom de förekomster som finns 

på den nivån är tvetydiga. Fler varierande kontexter krävs för att man säkert ska kunna säga 

att nivå fyra är nådd.  

4.5 Analyskommentarer till text 5 enligt PT 

Inläraren visar sig klara av att processa många strukturer på nivå två enligt processbarhetsteo-

rin som innebär att han ofta använder pluraländelser och bestämd form när det krävs mobilte-

lefoner, bilen, doktorn, skolan. Dock vacklar pluralböjningen när han skriver telefonor*, ar-

betsgivar* insändar* vilket visar på en ofta förekommande övergeneralisering av de vanligas-

te pluraländelserna –or och –ar (Abrahamsson 2009 s 76).   

    Det finns även former som visar att inläraren inte är säker när det gäller species. Vid ett 

tillfälle använder han artikellös form av telefon felaktigt när han skriver när telefon* ringer 

men det finns även två andra nakna substantiv i texten. Det ena i nominalfrasen folk på gata* 

där det borde vara bestämd form på ordet gata. Nominalfrasen utgör alltså ett prepositionsat-

tribut som används som ett adverbial i texten, vilket i Axelssons studie faktiskt visade sig vara 

något som många andraspråksinlärare ofta klarade av att böja korrekt i bestämd form (Axels-

son 1994 s. 48 ). Det andra nakna substantivet är nominalfrasen olyka* där inläraren av någon 

anledning tappar bort obestämd artikel. Inläraren använder också flera uttryck korrekt där det 

handlar om fasta verbfraser, så kallade kollokationer exempelvis köra bil, visa respekt, an-

vänder telefon, och då substantivet ska stå i obestämd form. Både nominalfrasen elever och 

lärare skriver han i obestämd form vilket är korrekt eftersom det kan tolkas som en generali-

sering eller så kallad generisk referens (Bolander 2005 s 116). 

Trots en tredjedel felaktiga former på nivå två producerar inläraren två korrekta nominal-

fraser på nivå tre människors liv och allmänna platser. Den senare är antagligen en imitation 

av en nominalfras i den ursprungliga insändaren som han skulle besvara. Nominalfrasen ett 

viktig* möte visar att inläraren ännu inte till fullo lärt sig att processa grammatisk information 

inom fraser eftersom adjektivet viktig inte kongruerar med substantivet ett möte. När det gäll-

er frasen andra folk på nivå tre visar inläraren att han inte helt har förstått den dubbla betydel-

sen av begreppet folk, d v s att folk har en kollektiv betydelse, mycket folk eller lite folk men 

att ordet annars som räknebart substantiv har betydelsen folkslag. Här visar det sig hur viktigt 
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det är att känna till olika begrepps betydelseomfång och användningssätt för att klara av att 

uttrycka sig korrekt.  

I texten finns också några exempel på försök till predikativ kongruens, d v s nivå fyra. Vid 

två tillfällen handlar det om att inläraren försöker sig på att använda perfekt participformer i 

predikativ ställning; Lärare kan blir stört* och När man är bjuda* på middag vilket inte blir 

korrekt men där inläraren visar på sin vilja att sträcka sig bortom sin språkliga förmåga. I tex-

ten finns även predikativ kongruens i satsen Det är jättesvårt men eftersom denna fras är ty-

pisk för talspråket kan det mycket väl handla om helfrasinlärning och därför är det sannolikt 

att inläraren antingen befinner sig på nivå två, eftersom andelen felaktiga former var hög på 

denna nivå (35 %), eller är på väg att uppnå nivå tre enligt processbarhetsteorin.  

4.6 Analyskommentarer till text 6 enligt PT 

Inläraren visar sig klara av att processa strukturer på nivå två enligt processbarhetsteorin vil-

ket han visar när han använder pluraländelser och bestämd form när detta krävs mobiltelefo-

ner, lappar, doktorn, skolan. Inläraren använder också uttryck med obestämd form korrekt där 

det handlar om fasta verbfraser, så kallade kollokationer exempelvis skrev brev, och då sub-

stantivet ska stå i obestämd form. Alla nominalfraser på nivå två är korrekta så när som på en, 

nominalfrasen hälsninge* där fullständig pluraländelse saknas och där också vokalen i sista 

stavelsen är felaktig. Inläraren producerar åtta korrekta fraser på nivå tre av vilka fyra; all-

männa platser, hela tiden, sina privata problem, hög röst är tagna ur insändaren han svarar 

på. Inläraren har på ett mycket skickligt sätt klarat av att använda sig av texten i själva skriv-

uppgiften. Och genom att han intar samma position och håller med den förste insändarskri-

benten har han gjort det enkelt för sig eftersom han då till stor del kan utnyttja fraser och for-

muleringar som finns i texten.  

I texten finns en kort sats Jag är trött där adjektivet fungerar som predikativ till subjektet 

jag, d v s predikativ kongruens men detta säger ändå ingenting om huruvida inläraren faktiskt 

skulle klara av att kongruensböja adjektivet om subjektet stod i plural.  Inläraren skriver även 

Folk pratar om sina privata problem vilket normalt skulle betyda att han klarar av att proces-

sa grammatisk information mellan fraser, d v s nivå fyra enligt processbarhetsteorin. Men 

eftersom insändartexten som finns i skrivuppgiften innehåller meningen Folk sitter och pratar 

i bussen om sina privata problem är det svårt att bedöma nivån på inläraren. Inläraren befin-

ner sig enligt processbarhetsteorin på nivå fyra men med kunskap om hur skrivuppgiften var 

utformad är det osäkert vilka slutsatser man kan dra av analysen eftersom åtskilliga nominal-

fraser i texten kan bedömas vara imitationer.  



 
26 

4.6.1 Sammanfattning enligt PT 

Tabell 4:2 nedan visar hur många olika belägg som finns på de olika morfologiska nivåerna, 

som processbarhetsteorin beskriver när det gäller svenska, i var och en av de sex texterna.  

Alla inlärare har producerat korrekta former på nivå fyra, d v s med grammatisk informa-

tion inom satser, mellan fraser, så kallad predikativ kongruens. Men ingen av inlärarna produ-

cerar belägg i varierande kontexter som gör att man med säkerhet kan avgöra att nivå fyra 

uppnåtts. De använder ofta korrekta fraser av typen det är viktigt, det är jättesvårt, det är trå-

kigt, vilket kan vara ett resultat av helfrasinlärning (Eklund Heinonen 2009 s 182). Utöver det 

skriver också inlärare 6 en sats med predikativ men som är hämtad nästan ordagrant ur skriv-

uppgiften varför man inte med säkerhet kan säga att han uppnått den processningskapacitet 

som krävs för nivå fyra. Resultatet av studien stöder processbarhetsteorin eftersom det är tyd-

ligt att antalet nominalfraser och korrekta belägg sjunker i antal ju högre upp i tabellen man 

kommer. Andelen korrekta nominalfraser var dock jämförelsevis högt på nivå tre och fyra, 85 

% respektive 82 %, vilket lätt kan förklaras av studiens lilla format som ger utrymme för stora 

avvikelser från en teori som bygger på ett mycket större material. 

 

Tabell 4:2 Sammanställning av analyserna enligt processbarhetsteorin 

Morfologiska nivåer 
Text 1 

109 ord 

Text 2 

164 ord 

Text 3 

108 ord 

Text 4 

115 ord 

Text 5 

149ord 

Text 6 

133 ord 
Totalt korrekta % 

5. Grammatisk information 

mellan satser. Skillnad huvud-

sats/bisats. 

        

4. Grammatisk information 

inom satser, mellan fraser 
2 (1*) 4 1 2 6(2*) 2 17(3*) 82 % 

3. Grammatisk information 

inom fraser, frasmorfologi 
7 (2*) 9 5(1*) 7 (1*) 4 (1*) 8 40(5*) 87 % 

2.Ordklass lexikal morfologi 13(1*) 17(1*) 18(1*) 15(1*) 20(7*) 21 (1*) 104(12*) 88 % 

1.”Ord”         
*felaktig morfologisk form 

4.7 Analyskommentarer till text 1 enligt Axelssons modell 

Den mest frekventa nominalfrastypen i text 1 är obestämda substantiv och alla är korrekta 

med avseende på species. De felaktiga böjningsformerna i nominalfraserna arbetsgivar, sina 

käre kan man i denna undersökning bortse från eftersom formen fortfarande kan kategoriseras 

som obestämd. På nivå ett finns även tre exempel på nominalfrastypen bestämd modifierare + 

artikellöst substantiv (min bok). I nominalfrasen sina meningar som visserligen är korrekt 

med avseende på species visar inläraren bristande kunskap om olika betydelser hos begreppet 

mening. Inläraren vet inte att mening i betydelsen åsikt inte kan böjas i plural. Skulle den se-

mantiska innebörden vara mening som börjar med stor bokstav och slutar med punkt, så vore 
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nominalfrasen korrekt. Den sista nominalfrasen på denna nivå sina käre är också problematisk 

på grund av felaktig slutvokal. Uttrycket handlar om en substantivering av adjektiv vilket är 

svårt att tillägna sig och förmodligen kan detta ses som ett resultat av helfrasinlärning. Inlära-

ren använder några namn och det finns även exempel på modifierare + obestämt substantiv 

allmänna platser som alla tillhör nivå 1 i Axelssons modell.  

Texten innehåller sex korrekta nominalfraser som tillhör nivå 2. Fem är av typen substantiv 

med enklitisk bestämd artikel skolan, tåget, lagen, klassen, tidningen. Det finns en nominal-

fras av typen modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel det här brevet vilken 

fungerar som objekt i satsen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att inläraren befinner 

sig på nivå 2 enligt Axelssons modell. 

4.8 Analyskommentarer till text 2 enligt Axelssons modell 

I texten finns nominalfraser på alla de tre nivåerna som Axelssons modell består av. På nivå 1 

finns korrekta nominalfraser i alla olika kategorier.  Den nominalfrastyp som är mest frekvent 

i texten är bestämda substantiv med enklitisk bestämd artikel på nivå 2, tidningen, bussen 

lektionerna där alla är korrekta med avseende på bestämdhet förutom en, där inläraren skriver 

på väg* istället för på vägen. Möjligtvis kan felet delvis ha sin förklaring i att inläraren på-

verkas av det vanliga uttrycket att vara på väg där obestämd form används. Enligt Axelssons 

studie var också denna kategori den som var enklast att lära sig av kategorierna på nivå 2 

(Axelsson 1994, s 35). Inläraren använder dessutom en nominalfras av kategorin modifierare 

+ enklitisk bestämd artikel i frasen det här brevet och det finns två nominalfraser som består 

av obestämd artikel + obestämt substantiv en person, en kompis.  

Inläraren har producerat en korrekt nominalfras som enligt Axelsson ska klassas som nivå 

3 en elevs telefon. Detta är den näst svåraste nominalfrastypen enligt Axelssons studie där 

bara 33 % av beläggen i undersökningen var korrekta (Axelsson 1994 s 35). 

Enligt Axelssons modell för nominalfrasutveckling har inläraren uppnått nivå 3 även om 

den svåraste typen av nominalfras, den dubbla bestämdheten, inte finns i texten. För att kunna 

avgöra huruvida inläraren kan producera denna kategori korrekt eller inte måste undersök-

ningen utvidgas och byggas på ett vidare material. 

4.9 Analyskommentarer till text 3 enligt Axelssons modell 

Inläraren som skrivit text 3 har producerat nominalfraser i alla kategorier på de två första ni-

våerna enligt Axelssons modell. De flesta nominalfraserna finns på nivå 1 och där är alla kor-

rekta medan den enskilt vanligaste typen i denna text tillhör nivå 2 och är substantiv med en-
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klitisk bestämd artikel tiden, skolan, rasten och där två nominalfraser felaktigt fått obestämd 

form ljud, polis. I texten handlade det om att stänga av ljudet och att ringa polisen. På nivå 2 

har inläraren producerat en nominalfras av typen obestämd artikel + obestämt substantiv en 

insändare och även nominalfrasen deta* här brevet som är ett exempel på typen modifierare 

+ substantiv med enklitisk bestämd artikel och som bedöms som korrekt med avseende på 

species . Sammanfattningsvis kan man konstatera att inläraren befinner sig på nivå 2 enligt 

Axelssons modell för nominalfrasutveckling. 

4.10 Analyskommentarer till text 4 enligt Axelssons modell 

Inläraren som skrivit text 4 använder nominalfraser som tillhör nivå 1 och 2 enligt Axelssons 

modell. Kategorin bestämd modifierare + artikellöst substantiv på nivå 1(min bok) saknas helt 

i texten och likadant förhåller det sig med kategorin modifierare + substantiv med enklitisk 

bestämd artikel (hela dagen). Som tidigare nämnts användes den senare kategorin sparsamt av 

inlärarna i Axelssons studie medan kategorin (min bok) kom på femte plats i frekvensordning 

med avseende på de nio olika nominalfrastyper som Axelsson definierar i sin studie (Axelsson 

1994 s 35). Axelsson skriver däremot att nominalfraserna i kategorin min bok minskade i antal 

mellan den första och den tredje intervjun (Axelsson 1994 s 99).  

Alla nominalfraser på nivå 1 utom en bedöms som korrekta med avseende på species. No-

minalfrasen stor tyrig är svår att bedöma eftersom det dessutom krävs en tolkning för att 

komma fram till vad inläraren menar. Jag har tolkat tyrig* som en felaktig stavning av adjek-

tivet trygg. Inläraren har sedan använt adjektivet som en ersättning för substantivet trygghet 

eftersom hennes lexikon inte var tillräckligt i detta fall, en form av strategi alltså, från inlära-

rens sida. Nominalfrasen andra person kännetecknas av numerusfel. Inläraren skulle ha skri-

vit andra personer eller eventuellt en annan person, men formen anses korrekt med avseende 

på species. 

På nivå 2 har inläraren producerat fem olika nominalfraser varav de flesta finns i kategorin 

substantiv med enklitisk bestämd artikel skolan, doktorn, ljudet. I texten finns en nominalfras 

av typen obestämd artikel + obestämt substantiv en insändare. Skillnaden i antal mellan dessa 

två kategorier stämmer väl överens med resultatet från Axelssons studie där nominalfrastypen 

obestämd artikel + obestämt substantiv var hälften så vanligt förekommande som nominal-

frastypen substantiv med enklitisk bestämd artikel (Axelsson 1994 s 35). Sammanfattningsvis 

kan man säga att inläraren befinner sig på nivå 2 enligt Axelssons modell. 
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4.11 Analyskommentarer till text 5 enligt Axelssons modell 

Inläraren som skrivit text 5 producerar nominalfraser i alla kategorier på nivå 1 utom katego-

rin (min bok) som utgörs av bestämd modifierare + artikellöst substantiv. Däremot använder 

inläraren många obestämda substantiv som också var den vanligast förekommande kategorin i 

Axelssons studie. Formen svara* som här används istället för svar kan tolkas som att inlära-

ren inte riktigt är klar med processningen av ordklasser, men det kan även vara fråga om att 

inläraren helt enkelt inte lärt sig substantivet och tar till en strategi genom att istället använda 

verbet svara som han har lärt sig. De felaktiga pluralböjningar som märks är irrelevanta i det-

ta sammanhang då denna analysmodell handlar om species. 

På nivå 2 finns en felaktig form i spalten för substantiv med enklitisk bestämd artikel, 

gata* vilket är ett ganska ovanligt fel på denna inlärarnivå. Axelsson skriver i sin studie att 

just denna kategori karaktäriserades av hög korrekthet när den syntaktiska funktionen var ad-

verbial, vilket det är fråga om här; på gatan (Axelsson 1994 s 48). På nivå 2 finns slutligen 

 också en annan felaktig form olyka*, där obestämd artikel saknas i texten när inläraren skri-

ver: Det kan leda till olyka*. Studien som Axelsson gjorde ledde fram till slutsatsen att det tar 

längre tid att lära sig att använda obestämd form med obestämd artikel än bestämd form med 

enklitisk slutartikel vilket bekräftas av denna analys (Axelsson 1994 s 35).  

På nivå 3 finns en nominalfras ett viktig* möte, där inläraren visar att han inte förmår pro-

cessa grammatisk information inom fraser, men som är korrekt med avseende på species och 

därför kan man konstatera att inläraren befinner sig på nivå 3 enligt Axelssons analys. 

4.12 Analyskommentarer till text 6 enligt Axelssons modell 

Inläraren som skrivit text 6 har producerat enbart korrekta former på både nivå 1 och nivå 2. 

Många olika modifierare används, både adjektiv och pronomen. Det finns även exempel på 

två framförställda modifierare i nominalfrasen sina privata problem. Texten innehåller fler 

namn än de övriga texterna beroende på att inläraren presenterar sig och berättar om sig själv, 

vilket egentligen inte ingår i skrivuppgiften. Att texten innehåller enbart korrekta former kan 

delvis förklaras med att inläraren dragit nytta av den insändare som hon besvarar när hon gör 

skrivuppgiften. Om man bortser från kategorin namn återfinns 14 av 20 av de producerade 

nominalfraserna i den ursprungliga insändaren som inläraren fick läsa och besvara. På nivå 

två saknas belägg som tillhör kategorin obestämd artikel + obestämt substantiv en flicka och 

man kan konstatera att inläraren befinner sig på nivå 2 enligt Axelssons modell för nominal-

frasutveckling om man bortser från att ett stort antal nominalfraser i texten är imitationer. 
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4.12.1 Sammanfattning av resultaten enligt Axelssons modell 

 

Tabell 4:3 Sammanställning av analyserna enligt Axelssons modell.  

                  (Korrekta np/totalt antal och andel korrekta np i procent) 

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Text Namn Modifierare 

+ obestämt 

substantiv 

Obestämt 

substantiv 

Bestämd 

modifierare 

+ artikel-

löst sub-

stantiv 

Modifierare 

+ substantiv 

med enkli-

tisk be-

stämd arti-

kel 

Ensamt 

substantiv 

med en-

klitisk 

bestämd 

artikel 

Obestämd 

artikel + 

obestämt 

substantiv 

Obestämd 

artikel + 

modifierare 

+ obestämt 

substantiv 

Framförställd 

bestämd 

artikel + 

modifierare + 

substantiv 

med enklitisk 

bestämd 

artikel 

1 2 2 8 3 1 5 - -  

2 3 3 5 4 1 8 (1*) 2 1  

3 4 1 5 3 1  8 (2*) 1 -  

4 2 6 9 - - 4 1 -  

5 1 3 14 (1*) - - 4 (1*) 1 (1*) 1  

6 5 4 9  3 1 4  - -  

totalt 17/17 19/19 49/50 13/13 4/4 29/33 4/5 2/2  

% 100 100 98 100 100 88 80 100  

 

Av tabell 4:3 ovan framgår att nominalfraserna på nivå 1 var till hundra procent korrekta med 

avseende på species utom i kategorin obestämt substantiv som hade en korrekthet på 98 %.  

Detta kan jämföras med resultatet i Axelssons studie (Axelsson 1994 s 35) där korrektheten 

på nivå 1 varierade mellan 92 % och 98 %. En trolig förklaring till att resultatet var bättre hos 

inlärarna i denna studie är att Axelssons studie bygger på talat språk, medan denna studie un-

dersöker texter. Den grammatiska performansen blir ofta mer korrekt vid skrift eftersom tid 

till processning av grammatiska strukturer finns (Abrahamsson 2009 s. 129). Kategorin 

ensamt substantiv med enklitisk bestämd artikel boken hade 88 % korrekta nominalfraser. I 

Axelssons studie var denna siffra 61 %. Kategorin obestämd artikel + obestämt substantiv en 

bok hade 80 % korrekta nominalfraser vilket kan jämföras med Axelssons studie där korrekt-

heten var ca 60 %. När det gäller nivå 3 märks det tydligt att det inte alltid går att jämföra en 

mycket liten studie som denna med en stor undersökning som Axelssons. På nivå 3 var ande-

len korrekta nominalfraser ungefärligen mellan 20 % och 30 % i Axelssons undersökning 

medan det i denna undersökning bara fanns två nominalfraser på nivå 3 och båda var korrekta 

med avseende på species.  
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5 Diskussion  

I denna studie har jag undersökt om nominalfrasutvecklingen hos sex inlärare av svenska som 

andraspråk ser ut så som processbarhetsteorin (Abrahamsson 2009 s 123 ff) beskriver. Jag har 

också undersökt var inlärarna befinner sig i utvecklingen enligt Monica Axelssons nominal-

frasmodell (Axelsson 1994) för att slutligen kunna jämföra resultatet av de två analysmodel-

lerna och se vilka likheter och skillnader som existerar dem emellan vid bedömningen av no-

minalfrasutvecklingen hos andraspråksinlärare. 

Först kommer jag att mäta analysresultaten mot processbarhetsteorin och därefter mot Ax-

elssons modell för nominalfrasutveckling. När jag redovisar och diskuterar resultaten av ana-

lyserna av de olika inlärartexterna kommer jag inte att involvera text 6. Kommentarer som 

berör denna inlärartext sparar jag till slutet av avsnittet eftersom inläraren där till mycket stor 

del använder sig av imitationer och för att jag därför inte finner det meningsfullt att diskutera 

resultatet av analyserna av text sex tillsammans med de övriga texterna. 

5.1 Nominalfrasutvecklingen och processbarhetsteorin 

Den inlärare som jag bedömer ha nått längst och som eventuellt kan ha uppnått nivå fyra inom 

processbarhetsteorin är inlärare 2. Det finns endast ett morfologiskt fel i nominalfraserna, 

vilket gör att det kan vara svårt att använda denna text för att visa på processbarhetsteorins 

giltighet då i stort sett allt är korrekt. När jag nu fortsätter att diskutera texterna utifrån pro-

cessbarhetsteorin lägger jag därför text 2 åt sidan för ett slag. 

    Det är tydligt att nivå två i stort sett är automatiserad hos alla inlärare utom hos inlärare 5 

där cirka 35 % av alla nominalfraser innehåller fel som berör numerus eller species. Tabell 

4:2 visar att inlärare 5 har tre korrekta nominalfraser med attributiv kongruens, men dessa 

former rör sig om imitationer eller om nominalfraser som människors liv som inte kan sägas 

visa på att inläraren verkligen behärskar kongruensregeln eftersom substantivet liv har noll-

plural. Inläraren har däremot använt nominalfrasen ett viktig* möte på nivå tre, där attributiv 

kongruensböjning saknas vilket bekräftar slutsatsen att han faktiskt befinner sig på nivå två. 

Därmed bekräftas alltså processbarhetsteorin enligt vilken den tidigare nivån måste automati-

seras innan nästa kan uppnås (jfr avsnitt 2:1). De övriga inlärarna 1, 3 och 4 har alla mellan 6 

% och 8 % felaktiga former på nivå två vilket innebär att endast en nominalfras hos var och 

en av dem är felaktig varför man kan utgå från att nivå två automatiserats hos dessa tre inlära-

re. 
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Att avgöra om någon eller några av inlärarna 1, 3 och 4 passerat nivå tre och uppnått nivå 

fyra är svårt eftersom de exempel som finns på predikativ kongruens (jfr avsnitt 2.3.3) i de 

flesta fall utgörs av nominalfraser som kan vara inlärda som helfraser (jfr avsnitt 2.2) exem-

pelvis det är viktigt. Inlärare 4 skriver också Nackdeler* är kanske 2 %, men dels använder 

inläraren ett procenttecken, dels har ordet procent 0-plural vilket gör att det omöjligt att ta 

detta som intäkt för att inläraren behärskar predikativ kongruens. Inlärare 1 som påverkats av 

språket i ett grannland har eventuellt uppnått nivå 4 men är svår att bedöma utifrån process-

barhetsteorin på grund av interferensfel som antagligen orsakas av uppväxten i ett annat skan-

dinaviskt land. 

Sammanfattningsvis kan man säga att inlärare 1 och 2 eventuellt har uppnått nivå fyra en-

ligt processbarhetsteorin men att det är svårt att avgöra med säkerhet. Många av de morfolo-

giska fel som förekommer hos inlärare 1 kan ha sitt ursprung i att han vuxit upp i ett annat 

skandinaviskt land och det är möjligt att det lilla formatet på denna studie i högre grad miss-

gynnar inlärare 1 än de övriga.  Inlärare 3 och 4 befinner sig på nivå tre medan inlärare 5 be-

finner sig på nivå två samtidigt som han visar tydliga tecken på att sträcka sig framåt till ex-

empel genom sina försök till predikativ kongruens med hjälp av perfekt participformer. Inlä-

rare 6 som till mycket stor del använder sig av imitationer genom att utnyttja den text som 

gavs i skrivuppgiften befinner sig troligtvis på nivå tre eftersom den ena nominalfrasen på 

nivå fyra är en imitation och den andra förmodligen helfrasinlärning. 

5.2 Nominalfrasutvecklingen och Axelssons modell 

Resultatet visar att de fyra nominalfrastyper som har den högsta frekvensen hos inlärarna i 

denna undersökning också är de mest frekventa nominalfrastyperna i Axelssons undersökning 

d v s obestämt substantiv (bok), ensamt substantiv med enklitisk bestämd artikel (boken), mo-

difierare + obestämt substantiv (tre böcker) och namn (jfr avsnitt 2.2). En skillnad som visade 

sig var dock att den inbördes frekvensordningen mellan dessa fyra skiljer sig åt på så sätt att 

ensamt substantiv med enklitisk bestämd artikel (boken) är den näst vanligaste nominalfrasty-

pen i denna studie, medan den hos Axelsson kommer på fjärde plats i frekvensordning. En 

förklaring till den flitiga användningen av ensamt substantiv med enklitiskt bestämd artikel 

(boken) skulle kunna vara att inlärarna i denna text är mycket upptagna med att argumentera 

för var och när det är lämpligt eller olämpligt att använda mobiltelefoner och att de därför ofta 

använder sig av olika rumsadverbial som på bussen, på tåget, i skolan. På femte plats åter-

finns nominalfrastypen bestämd modifierare + artikellöst substantiv (min bok) både i denna 

studie och i Axelssons undersökning. På delad sjätte plats finns två nominalfraser i denna stu-
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die, d v s modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel (hela boken) och obestämd 

artikel + obestämt substantiv (en bok). Den senare av dessa en bok återfinns på sjätte plats 

medan nominalfrastypen hela boken kommer på åttonde plats i Axelssons studie. Den mest 

avancerade nominalfrastypen av de nio som Axelsson identifierade i sin undersökning var den 

så kallade dubbla bestämdheten (det gula huset) vilken inte alls används av inlärarna i denna 

studie, medan den näst svåraste (ett gult hus) är den nominalfrastyp som är minst frekvent i 

texterna i denna studie. Sammanfattningsvis kan man säga att överensstämmelsen är hög vid 

en jämförelse av nominalfrasernas frekvensordning mellan denna studie och Axelssons under-

sökning.  

Om man sedan undersöker korrektheten i användningen av de olika nominalfraserna visar 

det sig att resultatet stämmer med resultatet i Axelssons studie såtillvida att nivå ett uppvisar 

den högsta korrektheten 98 % - 100 %. I Axelssons studie varierade korrektheten på nivå ett 

mellan 92 % och 98 %. På nivå två är korrektheten lägre, mellan 88 % och 100 %, medan 

korrektheten låg omkring 60 % i Axelssons studie på motsvarande nivå. Den hundraprocenti-

ga korrektheten för nominalfrastypen hela boken som tillhör nivå två kan förklaras med det 

lilla materialet som denna undersökning är baserad på.  

På nivå tre, där det endast handlar om kategorin obestämd artikel + modifierare + obestämt 

substantiv (ett gult hus) är korrektheten 100 %  i denna studie medan korrektheten i Axelssons 

studie var 33 % för denna nominalfrastyp. I denna studie finns bara två nominalfraser i den 

aktuella kategorin och båda dessa är korrekta medan det i Axelssons studie fanns 466 belägg 

av denna typ av vilka 156 var korrekta.  

5.3 Likheter och skillnader mellan modellerna 

Det som processbarhetsteorin har gemensamt med Axelssons modell för nominalfrasutveck-

ling är att ensamt substantiv med enklitisk bestämd artikel (boken) och obestämt substantiv 

med obestämd artikel (en bok) återfinns på nivå två i båda modellerna och att de två mest 

komplexa formerna enligt Axelssons studie (en gul bil, den gula bilen) hamnar på nivå tre 

enligt båda modellerna (jfr avsnitt 2.1 och 2.2). En mycket viktig och grundläggande skillnad 

mellan Axelssons nominalfrasmodell och processbarhetsteorin är dock att Axelsson enbart 

undersökt species och helt bortsett från både numerusböjning och genusböjning när hon byggt 

samman sin modell. Eftersom Axelsson enbart studerar species så finns flera av de nominal-

fraser med attributiv bestämning, som Pienemann placerat på nivå tre exempelvis allmänna 

platser, mitt namn, på nivå ett hos Axelsson eftersom denna nominalfrastyp enligt hennes 

studie visade sig vara bland de enklare att lära sig bland andraspråksinlärare av svenska. Inlä-
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rarna i hennes studie klarade av att använda dem korrekt med avseende på species till ungefär 

95 % medan substantiv med enklitisk bestämd artikel boken och som processbarhetsteorin 

placerar på nivå två visade sig vara mycket svårare och användes korrekt till ca 60 %. Axels-

son ger en tänkbar förklaring till detta när hon säger att obestämda former kan vara enklare att 

lära sig eftersom obestämd form uttrycks analytiskt d v s med lösa ord till skillnad från be-

stämda former i svenska som är syntetiska d v s de uttrycks med ändelser som hakas på no-

menet.  (Axelsson 1994 s 96) . 

 En annan viktig skillnad mellan processbarhetsteorin och Axelssons modell för nominal-

frasutveckling ligger i att processbarhetsteorins första nivå bara kopplas till oböjda ord eller 

helfraser där alltså all form av processning saknas, medan första nivån i Axelssons modell 

innehåller både oböjda ord i form av obestämda substantiv men också som tidigare nämnts 

substantiv med bestämd eller obestämd modifierare (min bok, fin bok, alla böcker). Ytterliga-

re en skillnad mellan processbarhetsteorin och Axelssons modell är att predikativen faller 

utanför Axelssons modell.  

En svaghet i denna studie är att den bygger på ett mycket begränsat material som utgörs av 

en kort text av sex inlärare varför det inte är möjligt att generalisera resultaten eller med sä-

kerhet avgöra vilken nivå som uppnåtts enligt de två olika modellerna för nominalfrasutveck-

ling. Men resultaten pekar ändå på att utvecklingen av nominalfraserna sker stegvis både en-

ligt den utvecklingsordning som processbarhetsteorin beskriver och enligt Axelssons modell 

för nominalfrasutveckling. 

Svårigheterna under arbetet med att undersöka nominalfrasutvecklingen i texterna har 

bland annat varit att avgöra vad som är helfraser, imitationer eller andra former som inte kan 

tas till intäkt för att en viss nivå är uppnådd. Själva skrivuppgiften i form av en insändare som 

inlärarna skulle läsa och besvara innehöll många nominalfraser med olika bestämningar som 

kunde användas fritt av inlärarna när de skrev sitt svar, något som också skedde i varierande 

grad. Det har även varit svårt att avgöra vad som ska tas upp på nivå fyra d v s predikativ 

kongruens eftersom denna grammatiska kategori kan vara tvetydig och inte är så enkel att 

definiera (Bolander 2005 s 181).  

Den praktiska tillämpningen av studien kan vara att den bidrar till att förklara vad som är 

lätt och svårt när det gäller nominalfrasutveckling i svenskan och skapar medvetenhet hos 

andraspråkslärare om inlärningsordningars betydelse för språkutvecklingen och att det är möj-

ligt att påskynda den grammatiska utvecklingen hos inlärare genom att undervisa utifrån des-

sa. En detalj som är kopplad till Axelssons studie och som är intressant att notera är att det 

visar sig vara enklare att lära sig genus via den bestämda formen än via den obestämda. När 
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det gäller reliabiliteten i samband med utformandet av nationella prov för Sfi kan det vara 

viktigt att konstatera i hur stor utsträckning som en inlärare kan utnyttja den text som ges i 

uppgiften för att fullgöra provet och bli godkänd. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Studiens material 

Text 1 

                         Uppsala 2012-05-31 
   Till tidningen. 

 

Det här brevet skriver jag om Dennis atsikter om att man ska Förbjuda mobiltelefoner Från skolan och allmänna platser. Alla har sina me-
ningar därFör håller jag inte vad han hade skrivet. 

 

Jag tycker man behöver inte att Förbjude mobiler Från allmän platser. För de är Männeskor som pratar med sina käre eller arbetsgivar. 
DärFör går det inte än att förbjude. Men Folk kan pratta lågt när de är på tåget eller på bussar. Om man skriver lappar på bussar och berätte, 

ska Folk Följe lagen. 

 
på skolan borde mobilteleFoner vare Förbjude. Särskilt när man i klassen. Det gör svårt att läre något. 

 

Mohamed Hassan 
SFI studerande 

 

Text 2 

                           2012.05.31 

                           uppsala 
Till tidningen! 

 

Hej! 
 

Mitt namn är Rosa.  

Jag har skrivit det här brevet till tidningen för att säga mina åsikter och säga jag håller med henne nästan. 
 

Jag tycker att det är jätte trokigt att man måste höra människors privatliv, medan man sitter på bussen. man blir tröt att höra det. I lektionerna 

är också jätte tråkigt, när en elevs telefon ringer. Ibland kan man inte konsantera. Det finns också många människor som kommer på sjukhu-
sett eller på bibliotekt och pratar med telefon. Man måste veta att på sjukhuset och på biblioteket måste man vara tyst. 

 

Men jag ska säga till Dennis alla saker har både nackdelar och fördelar. t ex: kan man ringar med telefon efter ambolans, när en person 
behöver akut hjälp på väg, eller man kan prata och hälsa med en kompis och sälekting som bor inte nära varandra. 

 

Jag tycker att man måste tänka positiv men man måste använda telefon och alla saker med rätt sätt. 
 

MVH 

Rosa 
 

Text 3 

                       Uppsala 12 05 31 

            En insändare 

Hej! 
 

Mitt namn är Lena Han. Jag skriver deta här brevet, för att jag läste en insändare i Metro om mobiltelefoner. Jag håller inte med honom 

hundra prcent. 
 

För att det är viktigt ibland för människor. 

Men man måste respektera tiden på skolan och man måste stänga av ljud på lektioner. Det kan stänna och prata på rasten. Det tycker jag, att 
man tar med sig mobiltelefonen, för att det ibland händer någonting fel eller problem på vägen och man behöver att ringa på telefonen till 

sos, polis etc. 

 
Jag hoppas, att du förstår mig och Lösa ditt Problem. 

 

Hälsningar 
Lena Han 

 

Text 4 

    Komentar insändare om Mobiltelefoner         Uppsala 120531       

                    

Igår läste jag en insändare som handlar om mobiltelefoner, när man pratar på olika platser. 
Jag tycker inte, att man ska förbjuda mobiltelefoner i skolan och på allmänna platser. 

För att Det är viktigt, att man ska lösa ljudet under lektioner tycker jag.  
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Jag håller inte med Dennis, för att mobiltelefoner har mycket fördelar. Det är viktigt när jag behöver akuthjälp ex: polis eller ambullas kan 

jag ringa. Då ska jag få hjälp och andra person som inte kan prata heller. 

Eftersom ska jag ringa ambullansen är det viktigt för mig mobiltelefonen. 
Nackdeler är kanske 2 % därför behöver vi mobiltelefonen var som helst. 

 

Jag har stor tyrig om mobiltelefonen. 
 

Text 5 

Svara till insändar. 
 

  Mobiltelefoner gör människors liv lättare och Det är jättesvårt för nu tiden för att man kan leva utan telefoner. Men jag tycker att 

man måste förbjuda mobiltelefoner från skolan och på allmänna platser till exampel Lärare kan blir stört och hon eller han kan inte förklara 
till elever bättre när telefon ringer. 

 
  När man är bjuda på middag, det är inte bra att man använder telefonor eftersom det visar inte respekt till någon som har bjutt dig. 

Det är inte bra att man också använder telefoner på bio. 

 
  Mobiltelefonor är bra för att man kan ringa till doktorn eller om man har ett viktig möte och ska komma för sent 

  Med mobiltelefoner är det inte bra om man använder telefon när man kör bil. Det kan leda till olyka och man kan knacka med bilen. 

Sen dödar andra folk på gata. 
 

Visa respekt med mobiltelefoner. 

 
Paul 

 

Text 6 

                                                                                       Uppsala 2012-05-31 

 

Mitt namn är Ariporn Ricci och kommer från Thailand, som ligger mellan Burma och Vietnam. Jag skriver till er därför att ville svara på 
insändaren om förbjud mobiltelefoner. 

 

Ja vist, jag håller med Dennis. Just nu finns människor som gillar pratar i mobilen överallt. De sitter och pratar i överallt och det hela tiden, 
till och med under lektionerna. Folk pratar om sina privata problem och alltid med hög röst. Jag är trött också på att höra människor om 

pratar i mobilen. 

 
Det var 30 år sedan klarade man utan mobiltelefon, man skrev brev eller lappar och kom på rätt tid också. Jag tycker att man förbjude mobil-

telefoner i skolan, på bussar, tåg och på allmänna platser också. Om alla människor ska göra som jag tycker kommer fint och vara i fred 
överallt. 

 

Hälsninge 
 

Ariporn Ricci 
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Bilaga 2.  Skrivuppgift 
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Bilaga 3. Performansanalyser 

Text 1 
Satsnummer Preposition Framförställd bestämning Huvudord        Efterställd bestämning 

1  Det här brevet  

1   jag  

1  Dennis atsikter  

1   man  

2   mobiltelefoner  

2 från*  skolan  

2  allmänna platser  

3   alla  

3  sina meningar*  

4   jag  

4   vad  

4   han  

5   jag  

6   man  

6   mobiler  

6 från allmän* platser  

7   de  

7   männeskor som pratar med sina käre eller arbetsgivar 

8   som  

8 med sina käre  

8   arbetsgivar  

9   det  

10   folk  

11   de  

11 på  tåget  

11 på  bussar  

12   man  

12   lappar  

12 på  bussar  

13   folk  

13   lagen  

14 på  skolan  

14   mobiltelefoner  

15   man  

15 i  klassen  

16   det  

17   något  

 

Totalt antal 
8 

6/16 % 

3 pron / 2 adj / 1 sub 

30 enkla np  81/ % 

37 ho  

  1 /3% 

  1 relativbisats 

 

Text 2 
Satsnummer Preposition Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  mitt namn  

1   Rosa*  

2   jag  

2  det här brevet  

2 till  tidningen  

3  mina åsikter  

4   jag  

4   henne  

5   jag  

6   det  

7   man  

7  människors privatliv  

8   man  

8 på  bussen  

9   man  

10   det  

11 i *  lektionerna  

12  en elevs telefon  

13   man  

14   det  

14  många människor som kommer på sjukhusett eller på bibliotekt  

14   som  

14 på  sjukhusett  

14 på  bibliotekt  
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15 med**  telefon  

16   man  

17 på  sjukhuset  

17 på  biblioteket  

17   man  

18   jag  

18 till  Dennis  

19  alla saker  

19  både nackdelar   

19   fördelar  

20   man  

20 med**  telefon  

20 efter  ambolans  

21  en person  

21  akut hjälp på väg* 

21 på  väg  

22   man  

22 med** en kompis  

22   sälekting som bor inte nära varandra 

23   som  

23  nära varandra  

24   jag  

25   man  

25   man  

26   telefon  

26  alla saker  

26 med* rätt sätt  

 

Totalt antal 

 

14  

 

14 /  26 % 

7 pron/ 2 adj./ 2 sub. 

36 enkla np/ 68 % 

51 ho(53ho)***  

 

 

3/ 6 % (2 np har både ff-ställd och efterställd best) 

*fingerat namn 

** felaktig morfologi eller preposition 
***två ord är huvudord till både framförställd och efterställd bestämning 

 

Text 3 
Satsnummer Preposition Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  mitt namn  

1   Lena Han  

2   jag  

2  deta här** brevet  

3   jag  

3  en insändare i Metro om mobiltelefoner 

3 i  Metro  

3 om  mobiltelefoner  

4   jag  

4   honom  

4  hundra prcent  

5   det  

5 för  människor  

6   man  

6   tiden på skolan 

6 på  skolan  

7   man  

7   ljud på lektioner 

7 på  lektioner  

8   det  

8 på  rasten  

9   det  

9   jag  

10   man  

10   sig  

10   mobiltelefonen  

11   det  

11   någonting fel 

11   problem på vägen 

11 på  vägen  

12   man  

12 på  telefonen  

12 till   sos  

12   polis  

13   jag  
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14   du  

14   mig  

15  ditt problem  

     

Totalt antal 9  
5 /13% 

3 pron/ 1 räkneord 

29 enkla np /74% 

38 ho (39 ho)***  

 

5 /13% 

*fingerat namn 

**felaktig morfologi eller preposition 
***ett ord är huvudord till både framförställd och efterställd bestämning 

 

Text 4 
Satsnummer Preposition Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1   jag  

1  en insändare som handlar om mobiltelefoner  

2   som  

2 om  mobiltelefoner  

3   man  

3 på olika platser  

4   jag  

5   man  

5   mobiltelefoner i skolan 

5 i  skolan  

5 på allmänna platser  

6   det  

7   man  

7   ljudet under lektioner 

7 under  lektioner  

8   jag  

9   jag  

9   Dennis  

10   mobiltelefoner  

10  mycket* fördelar  

11   det  

12   jag  

12   akuthjälp  

12   polis  

12   ambullas  

13   jag  

14   jag  

14   hjälp  

14  andra person* som inte kan prata heller 

15   som  

16   jag  

16   ambullansen  

17   det  

17 för  mig  

17   mobiltelefonen  

18   nackdeler  

18  två procent  

19   vi  

19   mobiltelefonen  

20   jag  

20  stor tyrig** om* mobiltelefonen 

20 om**  mobiltelefonen  

     

Totalt: 7  
7 / 15 % 

3 adj/ 1 adv, 1 räkneord 

33 enkla np /73%  

42 ho (45ho)*** 
5 / 11 % (av dessa har 3 np även framförställd best.) 

*felaktig morfologi, preposition, eller ordklass 
** tolkat som trygg(het) 

*** tre ord är huvudord till både framförställd och efterställd bestämning 

 

Text 5 
Satsnummer Preposition Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1   mobiltelefoner  

1  människors liv lättare 

2   det  

3   man  

3 utan  telefoner  

4   jag  

5   man  
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5   mobiltelefoner från skolan 

5 från*  skolan  

5 på allmänna platser  

6 till  exampel  

6   lärare  

7   hon  

7   han  

7 till  elever  

8   telefon  

9   man  

9 på  middag  

10   det  

10   man  

10   telefonor  

11   det  

11   respekt  

11 till  någon som har bjutt dig 

12   som  

12   dig  

13   det  

14   man  

14   telefoner på bio 

14 på  bio  

15   mobiltelefonor  

16   man  

16 till  doktorn  

17   man  

17  ett viktig* möte  

18 med*  mobiltelefoner  

18   det  

19   man  

19   telefon  

20   man  

20   bil  

21   det  

21 till  olyka  

22   man  

22 med  bilen  

23  andra folk på gata* 

23 på  gata  

24   respekt med mobiltelefoner 

24 med  mobiltelefoner  

Totalt : 14 4/8% 
41 enkla np / 80% 

49 ho (51 ho)***  

6/12 % (av dessa har 2 np även ff-ställd best.) 

 

*felaktig preposition eller morfologi 
*** två ord har både framförställd och efterställd bestämning 

 

Text 6 
Satsnummer Preposition Framförställd bestämning Huvudord Efterställd bestämning 

1  mitt namn  

1   Ariporn Ricci  

2 från  Thailand som ligger mellan Burma och Vietnam 

3   som  

3 mellan  Burma  

3   Vietnam  

4   jag  

4 till  er  

5 på  insändaren om förbjud mobiltelefoner 

5   mobiltelefoner  

6   jag  

6   Dennis  

7   människor som gillar pratar i mobilen överallt 

8   som  

8 i  mobilen  

9   de  

10   det  

10  hela tiden  

10 under  lektionerna  

11   folk  

11 om sina privata problem  

11 med hög röst  
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12   jag  

12   människor om (som) pratar i mobilen* 

13   om (som)  

13 i  mobilen  

14   det  

14  trettio år sedan (prep) 

15   man  

15 utan  mobiltelefon  

16   man  

16   brev  

16   lappar  

17 på** rätt tid  

18   jag  

19   man  

19   mobiltelefoner  

19 i  skolan  

19 på   bussar  

19   tåg  

19 på allmänna platser  

20  alla människor  

21   som  

21   jag  

Totalt: 14 9/ 20 %  
31 enkla np / 

70 % 44 ho  
4/ 9 % 

*fingerat namn 

**felaktig morfologi eller preposition 
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Bilaga 4. Analyser enligt PT 

Text 1 
Nivåer  Morfologi Nominalfraser ur text 1 

5.Grammatisk information mellan 
 satser. Skillnad huvudsats/bisats. 

  

4.Grammatisk information inom satser, mellan 

fraser 

Kongruens (predikativ) 

 

männeskor som pratar med sina käre  

på skolan borde mobiltelefoner vare 

förbjude* 

3.Grammatisk information inom fraser, fras-

morfologi 

Kongruens (attributiv) det här brevet 

allmänna platser 

allmän* platser 
sina meningar 

sina käre* 

SFI studerande 
Dennis atsikter 

2.Ordklass lexikal morfologi Ordböjning (t.ex tempus, numerus, species, 

genus) 

Mohamed Hassan 

tidningen 
mobiltelefoner  

mobiler          

skolan  
klassen 

tåget 

bussar  
lappar 

lagen  

Uppsala   
arbetsgivar* 

 folk 

1.Ord Invarianta former  

* felaktig morfologisk form  

 
 

Text 2 
Nivåer  Morfologi Nominalfraser ur text 2 

5.Grammatisk information mellan 

 satser. Skillnad huvudsats/bisats. 

  

4.Grammatisk information inom satser, mellan 
fraser 

Kongruens (predikativ) det är jätte trokigt 
I lektionerna är också jätte 

tråkigt 
man blir tröt  

på biblioteket måste man vara 

tyst  

3. Grammatisk information inom fraser, frasmorfo-
logi 

Kongruens (attributiv) mitt namn 
det här brevet 

mina åsikter 

många människor 
alla saker 

rätt sätt  

människors privatliv 
en elevs telefon 

akut hjälp 

2.Ordklass lexikal morfologi Ordböjning (t.ex tempus, numerus, species, 
genus) 

tidningen 
Rosa 

bussen 

lektionerna 
sjukhusett 

bibliotekt 

sjukhuset  
biblioteket 

nackdelar 

fördelar 

väg*(en) 

ambolans 

en person 
en kompis  

telefon 

uppsala 
sälekting  

Dennis 

1.”Ord” Invarianta former  

* felaktig morfologisk form  
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Text 3 
Nivåer  Morfologi Nominalfraser ur text 3 

5.Grammatisk information mellan 

satser. Skillnad huvudsats/bisats. 

  

4.Grammatisk information inom 

satser, mellan fraser 

Kongruens (predika-

tiv) 
 

För att det är viktigt 

3.Grammatisk information inom 

fraser, frasmorfologi 

Kongruens (attribu-

tiv) 

mitt namn 

deta här brevet* 
hundra prcent 

någonting fel 

ditt problem 

2.Ordklass lexikal morfologi Ordböjning (t.ex 

tempus, numerus, 

species, genus) 

Lena Han 

en insändare 

mobiltelefoner  
mobiltelefonen 

människor 

tiden 
skolan 

lektioner 

rasten 

vägen 

telefonen 

hälsningar 
ljud*  

Uppsala 

Metro 
problem 

polis 

Sos 

1.”Ord” Invarianta former   

* felaktig morfologisk form  

 

Text 4 
Nivåer  Morfologi Nominalfraser ur text 4 

5.Grammatisk information mellan satser. Skillnad huvud-

sats/bisats. 

  

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

För att det är viktigt 
Det är viktigt 

är det viktigt för mig 

Nackdeler* är kanske 2 % 

3.Grammatisk information inom fraser, frasmorfologi  
Kongruens (attributiv) 

 

 

olika platser 
allmänna platser 

mycket fördelar 

två procent 
stor tyrig**   

akuthjälp 

andra person* 

2.Ordklass lexikal morfologi Ordböjning (t.ex tempus, numerus, species, 

genus) 

en insändare 

mobiltelefoner 

mobiltelefonen 
skolan 

ljudet 

lektioner 
ambullansen 

nackdeler* 

hjälp 
polis 

ambullas 

Uppsala 
komentar 

insändare 

Dennis 

1.”Ord” Invarianta former   

* felaktig morfologisk form  

**(tolkas som trygg(het)) 
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Text 5 
Nivåer  Morfologi Nominalfraser ut text 5 

5.Grammatisk information mellan 

satser. Skillnad huvudsats/bisats. 

  

4.Grammatisk information inom 

satser, mellan fraser 

Kongruens (predika-

tiv) 

Det är jättesvårt 

Lärare kan blir stört*  
När man är bjuda* på middag 

Det är inte bra 

Mobiltelefoner är bra 
Med mobiltelefoner är det inte bra 

3.Grammatisk information inom 

fraser, frasmorfologi 

 

Kongruens (attribu-
tiv) 

människors liv 

allmänna platser 
ett viktig* möte 

andra folk (felaktigt ordval) 

2.Ordklass lexikal morfologi Ordböjning (t.ex 
tempus, numerus, 

species, genus) 

mobiltelefoner 
mobiltelefonor* 

telefonor* 

telefoner 
bilen 

doktorn 

skolan 
elever 

exampel 

lärare  
bio 

respekt 

bil 
middag 

telefon 

telefon*  
svara*  

insändar* 

 gata* 
olyka* 

Paul 

1.”Ord” Invarianta former  

* felaktig morfologisk form  

 

Text 6 
Nivåer  Morfologi Nominalfraser ur text 6 

5.Grammatisk information mellan 

satser. Skillnad huvudsats/bisats. 

  

4.Grammatisk information inom 

satser, mellan fraser 

Kongruens (predika-

tiv) 

Folk pratar om sina privata problem 

Jag är trött 

3.Grammatisk information inom 
fraser, frasmorfologi 

 
Kongruens (attribu-

tiv) 

mitt namn 
sina privata problem 

hög röst 

rätt tid 
allmänna platser 

alla människor  

hela tiden 
30 år 

2.Ordklass lexikal morfologi Ordböjning (t.ex 

tempus, numerus, 
species, genus) 

Ariporn Ricci 

insändaren 
mobiltelefoner 

mobiltelefon 

mobilen 
människor 

lektionerna 

lappar 
skolan 

bussar 

tåg 
folk 

brev 

hälsninge* 
Thailand 

Burma 

Vietnam 
Dennis 

Uppsala 

1.”Ord” Invarianta former  
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Bilaga 5. Analyser enligt Axelssons modell 

Text 1 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Namn Modifierare 

+ obestämt 

substantiv 

Obestämt 

substantiv 
Bestämd 

modifierare 

+ artikellöst 

substantiv 

Modifierare + 

substantiv 

med enklitisk 

bestämd 

artikel 

Ensamt 

substantiv 

med enkli-

tisk be-

stämd 

artikel 

Obestämd 

artikel + 

obestämt 

substantiv 

Obestämd 

artikel + 

modifierare + 

obestämt 

substantiv 

Framförställd 

bestämd artikel 

+ modifierare + 

substantiv med 

enklitisk be-

stämd artikel 

Uppsala 
allmänna 

platser 

 mobiltelefo-

ner  

Dennis 

atsikter  
det här brevet skolan 

   

Mohamed 
Hassan 

allmän 
platser 

mobiler sina meningar 
 

tåget 
   

 
 

männeskor sina käre 
 

lagen 
   

 
 

arbetsgivar 
  

klassen 
   

 
 

folk  
  

tidningen 
   

 
 

bussar  
      

 
 

lappar 
      

 
 

SFI studeran-

de       

 

Text 2 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Namn Modifierare 

+ obestämt 

substantiv 

Obestämt 

substantiv 

Bestämd 

modifierare + 

artikellöst 

substantiv 

Modifierare + 

substantiv 

med enklitisk 

bestämd 

artikel 

Ensamt 

substantiv 

med enkli-

tisk bestämd 

artikel 

Obestämd 

artikel + 

obestämt 

substantiv 

Obestämd 

artikel + 

modifierare + 

obestämt 

substantiv 

Framförställd 

bestämd artikel + 

modifierare + 

substantiv med 

enklitisk bestämd 

artikel 

Rosa 
många män-

niskor 
telefon  mitt namn det här brevet tidningen en person 

en elevs tele-

fon  

Dennis akut hjälp nackdelar mina åsikter 
 

bussen en kompis 
  

uppsala rätt sätt fördelar 
människors 

privatliv  
lektionerna  

  

  
ambolans alla saker  

 
sjukhusett  

  

  
sälekting 

  
sjukhuset  

  

     
bibliotekt  

  

     
biblioteket  

  

     
väg*  

  
*fel species 

Text 3 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Namn Modifierare 

+ obestämt 

substantiv 

Obestämt 

substantiv 

Bestämd 

modifierare 

+ artikellöst 

substantiv 

Modifierare 

+ substantiv 

med enklitisk 

bestämd 

artikel 

Ensamt sub-

stantiv med 

enklitisk be-

stämd artikel 

Obestämd 

artikel + 

obestämt 

substantiv 

Obestämd 

artikel + 

modifierare 

+ obestämt 

substantiv 

Framförställd 

bestämd artikel 

+ modifierare + 

substantiv med 

enklitisk be-

stämd artikel 

Lena 

Han 
hundra prcent mobiltelefoner mitt namn 

deta här 

brevet 
tiden 

en insända-

re   

Uppsala 
 

människor ditt problem 
 

skolan    

Metro 
 

lektioner någonting fel 
 

rasten    

sos 
 

problem 
  

mobiltelefonen    

  hälsningar   vägen    

     telefonen    

     ljud*    

     polis*    

*fel species 

 

Text 4 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Namn Modifierare 

+ obestämt 

substantiv 

Obestämt 

substantiv 

Bestämd 

modifierare 

+ artikellöst 

substantiv 

Modifierare 

+ substantiv 

med enklitisk 

bestämd 

artikel 

Ensamt sub-

stantiv med 

enklitisk be-

stämd artikel 

Obestämd 

artikel + 

obestämt 

substantiv 

Obestämd 

artikel + 

modifierare 

+ obestämt 

substantiv 

Framförställd 

bestämd artikel 

+ modifierare + 

substantiv med 

enklitisk be-
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stämd artikel 

Dennis två procent mobiltelefoner 
 

 skolan 
en insända-

re   

Uppsala olika platser lektioner 
 

 ljudet 
   

 

mycket 

fördelar 
akuthjälp 

 
 ambullansen 

   

 
allmänna 
platser 

polis 
 

 mobiltelefonen 
   

 
stor tyrig** ambullas 

 
 

    

 
andra person hjälp 

 
 

    

  
nackdeler 

 
 

 
 

  

  
komentar 

 
 

 
 

  

  
insändare 

 
 

 
 

  
**= av kontexten framgår att man kan tolka detta som trygg(het). 

Text 5 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Namn Modifierare 

+ obestämt 

substantiv 

Obestämt 

substantiv 

Bestämd 

modifierare + 

artikellöst 

substantiv 

Modifierare + 

substantiv 

med enklitisk 

bestämd 

artikel 

Ensamt 

substantiv 

med enkli-

tisk be-

stämd 

artikel 

Obestämd 

artikel + 

obestämt 

substantiv 

Obestämd 

artikel + 

modifierare + 

obestämt 

substantiv 

Framförställd 

bestämd artikel + 

modifierare + 

substantiv med 

enklitisk bestämd 

artikel 

Paul andra folk 
 

mobiltelefoner   
skolan olyka* ett viktig möte  

 
allmänna 
platser 

telefoner 
  

doktorn    

 
människors 

liv 
lärare 

  
bilen    

  elever 
  

gata*    

  telefon  
  

   

  middag  
  

   

  respekt  
  

   

  bio  
  

   

  bil  
  

   

  insändar  
  

   

  svara**  
  

   

  telefonor  
  

   

  mobiltelefonor  
  

   

  exampel  
  

   

*fel species 

**fel ordklass 

Text 6 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Namn Modifierare 

+ obestämt 

substantiv 

Obestämt 

substantiv 

Bestämd 

modifierare 

+ artikellöst 

substantiv 

Modifierare + 

substantiv 

med enklitisk 

bestämd 

artikel 

Ensamt 

substantiv 

med enkli-

tisk be-

stämd 

artikel 

Obestämd 

artikel + 

obestämt 

substantiv 

Obestämd 

artikel + 

modifierare + 

obestämt 

substantiv 

Framförställd 

bestämd artikel + 

modifierare + 

substantiv med 

enklitisk bestämd 

artikel 

Ariporn 

Ricci 
trettio år mobiltelefoner mitt namn hela tiden insändaren  

  

Thailand hög röst människor 
sina privata 

problem  
mobilen  

  

Burma rätt tid folk 
alla männi-
skor  

lektionerna  
  

Vietnam 
allmänna 

platser 
mobiltelefon 

  
skolan  

  

Dennis 
 

brev 
   

 
  

  
lappar 

   
 

  

  
bussar 

   
 

  

  
tåg 

   
 

  

  
Hälsninge 

   
 

  
 


