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Sammandrag 

Denna uppsats är en jämförande studie av hur bestämdheten hos vuxna andraspråkselever ser ut och 

utvecklas i det svenska språket beroende på om eleven har bestämdhet i sitt modersmål eller inte. 

Materialet består av insamlade elevtexter som har analyserats med hjälp av performansanalys och 

Monica Axelssons nivåskala. 

I val av bestämdhet visar de elever som har bestämdhet i sitt modersmål en större andel korrekt 

användning mot de som inte har bestämdhet i sitt modersmål, men skillnaden är liten. Jämför man 

informanternas behärskning av formen, vilken är uppdelad i fyra kategorier, nämligen: obestämd 

form i singular/plural; bestämd form i singular/plural, visar resultaten att det inte finns någon 

skillnad mellan de två grupperna. Däremot går det att hitta individuella skillnader och likheter 

mellan de båda grupperna.   

 

 

Nyckelord: andraspråksinlärning, performansanalys, bestämdhet. 
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1  Inledning 

För en person som har svenska som modersmål upplevs bestämdhet inte som något svårt. För de 

flesta sker valet mellan det som är obestämt och det som är bestämt automatiskt. Under två år tog 

jag tillfället i akt att studera det tjeckiska språket och ett av de språkliga drag som var utmärkande 

var att det inte har bestämdhet. Vad som är känt eller inte förstås av kontexten och kan det inte 

förstås av kontexten används andra medel för att synliggöra kändheten. Användningen av ett nytt 

språkligt drag krävde en stor kraftansträngning. Hur skulle det vara för någon som inte har 

bestämdhet i sitt modersmål att komma till ett land med ett språk som har det? Denna uppsats 

behandlar hur användningen av bestämdheten ser ut hos andraspråkselever beroende på vilket 

modersmål de har. Lars-Gunnar Andersson (2001 s. 33) nämner i sin bok Språktypologi och 

språksläktskap att många språk i världen saknar distinktionen mellan obestämd och bestämd form 

av substantivet och att lära sig det är något som tar tid. I det svenska språket är valet mellan 

obestämd eller bestämd form något som konstant göras för varje substantiv vilket gör bestämdheten 

ständigt närvarande i alla aspekter av språket.  

1.1  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra bestämdhet i elevtexter skrivna på svenska 

av vuxna andraspråkselever som har bestämdhet i sitt modersmål med de elever som inte har det, 

för att se om det finns skillnader mellan de båda grupperna och vilka skillnaderna är. För att besvara 

syftet har jag följande frågeställningar: 

1. Hur ser bestämdheten ut i inlärartexter hos elever vars modersmål har bestämdhet? 

2. Hur ser bestämdheten ut i inlärartexter hos elever vars modersmål inte har bestämdhet? 

3. Vilken språklig nivå ligger de på enligt Axelssons bestämdhetsstadier? 

4. Utvecklas bestämdhet på samma sätt hos de båda grupperna? 
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2  Bakgrund 

I detta avsnitt definieras några begrepp som är kopplade till denna studie. Begreppet bestämdhet 

beskrivs både i ett andraspråks- och ett språktypologiskt perspektiv och bestämdhet i svenskan och 

de i undersökningen ingående informanternas språk förklaras. Den teoretiska bakgrunden till 

performansanalys, vilken är studiens analysmetod, presenteras och slutligen redovisas tidigare 

forskning som har gjorts om bestämdhet i ett andraspråksperspektiv.  

2.1  Målspråk och interimspråk 

Modersmålet är det språk en individ lär sig först och det kallas även förstaspråk. En person kan ha 

flera förstaspråk vilket kan vara fallet när ett barn växer upp med föräldrar som konsekvent talar 

varsitt språk till barnet. När det första språket har etablerats och individen börjar lära sig ytterligare 

ett språk kallas detta för ett andraspråk eller målspråk (Abrahamsson 2009 s. 13–14). Målet för 

inläraren är att lära sig det språkliga system som finns i målspråket. Innan dess visar inläraren på ett 

språksystem som skiljer sig ganska mycket från målspråket. Detta system är enklare, mer 

föränderligt och mindre stabilt. Denna språkversion kallas för interimspråk, alltså ett språk som är 

på väg mot målspråket och som går igenom olika språkstadier innan man slutligen når fram till sitt 

mål (Abrahamsson 2009 s. 42–43).  

När termen interimspråk introducerades ville man visa på att de språkliga fel en 

andraspråksinlärare gjorde var en del av den naturliga språkutvecklingen och inte bara interferens 

från modersmålet som skulle tränas bort och undvikas så mycket som möjligt (Abrahamsson 2009 s. 

42). 

2.2  Transfer 

Begreppet transfer innebär att det sker en språklig överföring av gamla vanor från modersmålet till 

det nya språket som ska läras in. Här görs en distinktion mellan facilitering (positiv transfer) och 

interferens (negativ transfer). Under behaviorismen mellan 1930 och 1960 var det ett vanligt synsätt 

att de språkliga fel en andraspråksinlärare gjorde var på grund av interferens från modersmålet. Om 

språkstrukturen från modersmålet stämde överens med det nya språket underlättades inlärningen 

och man kallade det för facilitering och vid motsatsen när språkstrukturerna skilde sig från varandra 

störde strukturerna från modersmålet inlärningen av det nya språket och man kallade det för 

interferens (Abrahamsson 2009 s. 31). Men detta synsätt kom att ändras. Att spansktalaren 

felformulerade frasen ”bo på Stockholm” tidigare förklarades med att man i det spanska språket har 

samma preposition för i och på och att detta var ett exempel på interferens från modersmålet. Men 

när man upptäckte att även andra språk som dessutom hade samma prepositionskategorier som det 

svenska språket också gjorde samma fel som de spansktalande fick man revidera 
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interferenshypotesen och började istället se dessa språkliga drag som övergeneraliseringar eller 

förenklingar som inläraren gjorde. Abrahamsson & Bergman kallar detta för exempel på 

språkstrategier som kännetecknar interimspråket (Abrahamsson & Bergman 2014 s. 22).   

En mer ingående beskrivning av språkstrategier tas upp i avsnitt 2.6 om performansanalys och 

kommer också att användas som förklaringar till en del av informanternas målspråksavvikande 

formuleringar i sina texter. 

2.3  Språktypologi och typologisk markering 

Andersson (2001 s. 9) definierar språktypologi som ett sätt att klassificera språk utifrån den 

språkliga strukturen, det vill säga likheter i ljud-, ord- och satsmönster. Inom språktypologin är man 

mycket intresserad av att se hur olika språk är uppbyggda och vilka språkliga drag och egenskaper 

som världens språk har gemensamt och vilka som skiljer dem åt och på detta sätt kunna dela upp 

språk i klasser eller typer. Man brukar tala om typologisk markering om vad som är vanligt 

respektive ovanligt i världens språk. Ett drag som finns bland många språk har en låg markering 

(vanlig) medan drag som finns i färre språk har en hög markering (ovanlig) (Abrahamsson 2009 s. 

139). En inlärare i början av sin språkutveckling använder sig av typologiskt lågmarkerade drag 

framför de högmarkerade oavsett om modersmålet liknar eller skiljer sig stort från målspråket. Lågt 

markerade drag lärs in före de högt markerade dragen. Typologisk markering kan användas som ett 

verktyg att precisera svårigheten vid andraspråksinlärning, men kan inte förklara varför det är så 

(Abrahamsson 2009 s. 141, 149). ”Bestämdhet” i en språktypologisk synvinkel har ett högt 

markerat system. 

2.4  Bestämdhet 

2.4.1  Bestämdhet i svenska 

I svenskan görs det skillnad mellan bestämd och obestämd form. Den obestämda artikeln står som 

ett eget ord förre subjektet som i exemplet: en bil, ett hus. Den bestämda artikeln är ett efterställt 

morfem som är fäst i slutet av ordet: bilen, huset. Val av artikel bestäms av substantivets genus, och 

adjektiv som fungerar som bestämning till substantivet böjs både efter genus och efter bestämdhet. 

Exempel: en grön bil, ett grönt hus, den gröna bilen, det gröna huset. I många fall när det bestämda 

substantivet har en framförställd adjektivbestämning används den fristående bestämda artikeln 

den/det/de vilket ger frasen en dubbelbestämdhet. När possessiva pronomen och genitivattribut 

används tillammans med ett substantiv får substantivet bestämd betydelse men formen står i 

obestämd form som i exemplet: min bok, lärarens bok (Hultman 2003 s. 66, 88, 207, 213).  

Huvudregel är att obestämd form används när substantivet i meningen representerar något nytt 

och okänt för lyssnaren eller läsaren i sammanhanget, medan bestämdform används när det står för 
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något känt, så kallad anaforisk bestämdhet (Ekerot 2011 s. 161). Hellberg (1987 s. 34) menar 

istället att om bestämdhet alltid står för något känt så kan det ibland styra fel. Två lärare kan känna 

till varenda elev i en klass och trots det inleder de inte ett samtal med att säga: ”När jag kom till 

klassrummet ställde eleven till med ett stor bråk”. Där hade svaret tillbaka nog blivit: ”Vilken elev?” 

I denna situation hade en obestämd formulering behövts med en elev eller en av eleverna. Hellberg 

menar istället att bestämdhet används när talaren tror att lyssnaren kan lista ut vad han eller hon 

menar. 

Kändheten kan ges i uttryck på olika sätt och är därför uppdelade i olika bestämdhetskategorier 

och förutom den anaforiska bestämdheten finns deiktisk bestämdhet där bestämd form används när 

det framgår från situationen exakt vilken, vilket eller vilka talaren menar eller tänker på: Mannen 

där borta pratar i telefon. Bestämd form används också då något står för något unikt i 

sammanhanget, då något står ensamt i sitt slag: Solen lyser; kungen kommer på besök; chefen är 

sjuk. Implicit bestämdhet används när man refererar till något som hänger samman, är en del av 

eller ses som ett självklart attribut till något annat: förlåt att jag är försenad men bussen var sen; 

jag har ont i huvudet (Ekerot 2011 s. 161). Namn på institutioner och yrken skrivs i bestämd form 

redan första gången de används när man syftar på den allmänna funktionen och inte på den enskilda 

byggnaden eller personen: jag måste gå till banken för att ta ut pengar; jag har fått problem med 

mina tänder, jag behöver gå till tandläkaren (Viberg, Ballardini & Stjärnlöf 1986 s. 107). 

2.4.2  Bestämdhet i ett andraspråksperspektiv 

En andraspråkstalare lär sig tidigt i formell undervisning att första gången något nämns eller skrivs 

används obestämd form, därefter används bestämd form, den så kallade anaforiska bestämdheten. 

De resterande bestämdhetskategorierna som togs upp i avsnitt 2.4.1 är något en andraspråksinlärare 

har svårare att upptäcka och som hen måste vara medveten om. Förutom det finns det även 

ytterligare kunskaper om bestämdhet en andraspråksinlärare behöver tillägna sig.    

Ekerot (1995 s. 163–165) skriver om fem val som en andraspråksinlärare måste ta hänsyn till. 

Förutom valet mellan (1) bestämd och obestämd form finns det (2) substantivuttryck som kan vara 

artikellösa; mamma är ett exempel på ett artikellöst substantiv: men vad är detta sa mamma. Nu vill 

jag att ni går i säng. Substantivuttrycket kan ha formen som ett possessivt uttryck: sin båt, mina 

kläder. I en del fall kan man använda sig av (3) den possessiva formen som ett alternativ till implicit 

bestämdhet utan att det blir en betydelseförändring: De tog av sig kläderna och gick i sjön; det 

fungerar här lika bra med att säga de tog av sig sina kläder och gick i sjön. I andra fall kan detta 

byte medföra en betydelseförändring: de ska leka med sina båtar/ de ska leka med båtarna; i det 

andra exemplet kan mottagaren inte lista ut vilka båtar det rör sig om. Ett fjärde val är (4) valet 

mellan bestämt substantivuttryck och personligt pronomen. En andraspråkstalare kan upprepa sina 
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substantivuttryck där en förstaspråkstalare skulle använda ett pronomen som i exemplet två pojkar 

promenerade till sjön och pojkarna hade med sig sina leksaksbåtar/två pojkar promenerade till sjön 

och de hade med sig sina leksaksbåtar. En ytterligare svårighet är (5) valet mellan den obestämda 

artikeln och det obestämda pronomenet någon; någon används när talaren inte vet eller inte vill tala 

om vilken person eller sak hen syftar på, medan obestämd artikel används när talaren vet vilken 

person eller sak hen syftar på men kan inte identifiera den: Eva bor i någon by på landet/ Eva bor i 

en by på landet. 

Elsie Wijk-Andersson (1994 s. 380–381) menar att andraspråksinlärare kommer att uppleva det 

svenska nominalfrassystemet, där bestämdhet också markeras, som svårt att behärska oavsett om de 

har obligatoriska bestämdhetsmarkeringar i sitt modersmål eller inte. Det finns tre saker en 

andraspråkstalare måste ta ställning till. För det första måste personen avgöra om betydelsen 

uppfattas som bestämd eller inte, sedan ska ett uttryckssätt väljas och sist måste hen se till att 

formen blir korrekt. Att det sista blir svårt för alla inlärare beror bland annat på att svenskan har 

otydliga regler för vilket genus substantivet har, vilket i sin tur bestämmer formen för 

bestämdheten, och att förhållandet mellan form och innehåll kan vara komplexa som i detta 

exempel från Thorell (1973): ”Pronomen har i regel enbart obestämd form (min, vilken, någon) 

eller enbart bestämd form (denne, samme)” (s.6). Att pronomen som denne och samme gav bestämd 

form på substantivet är ett äldre bruk och används inte på samma sätt i dagens svenska, men ett 

exempel på pronomen som enbart ger bestämd form är den här/den där. Med detta kan man se hur 

pronomen som ger bestämd betydelse som i min bok ändå kan ha obestämd form på substantiv och 

andra fall där pronomen som ger bestämd betydelse behöver ett substantiv som är i bestämd form, 

och utöver det finns det pronomen som både ger obestämd och bestämd form. Det finns nämligen 

inga tydliga regler (Thorell 1977 s. 79–80). 

Vidare problematiserar Wijk-Andersson (1994 s. 380–381) ämnet när hon jämför olika svenska 

grammatikhandböcker skrivna för andraspråksinlärare och påpekar i det avsnitt där bestämdhet 

förklaras att den anaforiska bestämdheten i nästan alla handböcker ges som den första regeln, vilket 

ger en uppfattning om att den är den mest förekommande regeln och därefter kommer tilläggsregler. 

Hellberg (1987 s. 35) menar att den anaforiska bestämdheten i texter i många fall inte är den 

vanligaste bestämdhetsanvändningen men att vi på grund av en fixering till ett visst slag av skriven 

svenska får oss att tror att det är så. Hellberg nämner inte vilka texter det rör sig om men detta stöds 

även av barns språkinlärning där den deiktiska bestämdheten lärs in före den anaforiska vilket tyder 

på att den anaforiska är mindre frekvent i omgivningens språk (Svartholm 1978). 

Man kan konstatera att valet av bestämdhet inte är så lätt, där ett flertal grammatikböcker 

presenterar ämnet som något enkelt och där lärarens undervisning kan hamna på en ensidig 

fokusering i valet mellan bestämd eller obestämd form, och inte minst att andra val som är relevanta 
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i ämnet inte alls tas upp, vilket i pedagogisk synpunkt är olyckligt för en andraspråksinlärares 

språkutveckling (Wijk-Andersson 1994 s. 380; Ekerot 2011 s. 161).  

2.4.3  Bestämdhet i ett språktypologiskt perspektiv 

Att göra skillnad mellan känd eller okänd referens är grundläggande i alla språk. Hur skillnaden 

uppnås är olika bland världens språk och görs genom olika grammatiska medel. I svenskan används 

artikelbruk för att visa på denna skillnad, i det finska språket exempelvis utrycks det genom 

ordföljd, tonläge och intonation (Axelsson 1994 s. 9). 

Jämförs bestämdheten som finns i det svenska språket med många av språken i Europa gör dessa 

språk precis som svenskan skillnad på bestämd och obestämd form genom bestämdhetsmarkörer. 

Jämförs det med världens språk ser man att detta sätt att utrycka bestämdhet inte är lika vanligt 

(Philipsson 2004 s. 126). Via en typologisk undersökning som gjordes på 400 språk var det 1/3 som 

använde sig av bestämdhetsmarkörer och endast 8 % som både hade artiklar för bestämd och 

obestämd form, varav det svenska språket tillhör det sistnämnda (Dryer 1989 s. 85–86). Som jag 

tidigare har nämnt har svenskan även dubbel bestämdhet och bland världens språk är det bara det 

svenska och det norska språket som har denna form vilken gör den väldigt högt markerat 

(Philipsson 2004 s. 126). Det man också kan konstatera är att många människor som lär sig svenska 

som andraspråk har följaktligen ett modersmål som inte gör skillnad på bestämd eller obestämd 

form på det sätt som det svenska språket gör.  

2.4.4  Bestämdhet i centralkurdiska 

Centralkurdiska gör skillnad på obestämd och bestämd form där båda artiklarna är placerade i 

ändelsen av substantivet som ett suffix. Tablå 2.1 ger exempel på detta. 

Tablå 2.1 Språkexempel på svenska och centralkurdiska 

Svenska Centralkurdiska  

en man pyaw-êk 

mannen pyaw-ek-e 

en kvinna jin-êk 

kvinnan jin-ek-e 

    

 

Suffixen -êk är en förkortning av det kurdiska ordet yek som betyder en och har samma funktion 

som den svenska obestämda artikeln en och ett. För att utrycka bestämdhet lägger man till ett -e i 

slutet av substantivet, men kurdiskan behåller dock den obestämda artikeln så att -eke bildas. Det 

kurdiska ordet pyaweke betyder på svenska ”mannen”, men med en direktöversättning skulle det bli 

”en mannen” innehållande både den obestämda och den bestämda artikeln (Hilmi 2007 s. 51-52). 
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2.4.5  Bestämdhet i arabiska 

Det arabiska språket gör skillnad på obestämd och bestämd form och tablå 2.2 visar exempel på 

denna skillnad. Det finns dock ingen artikel som markerar obestämd form, utan substantiven och 

adjektiven som står i grundform står automatiskt i obestämd form. Den bestämda artikeln markeras 

med prefixet al- och adjektivet kongruensböjs med samma prefix. Efter demonstrativa pronomen 

står följande substantiv alltid i bestämd form (Smart 1986 s. 29, 32, 52). 

Tablå 2.2 Språkexempel på svenska och arabiska 

Svenska Arabiska 

ett stort hus bayt kabir 

det stora huset  al-bayt al-kabir 

det där stora huset dhaalik al-bayt al-kabir 

    
 

2.4.6  Bestämdhet i persiska 

I det persiska språket kan substantivets grundform antingen ha bestämd eller obestämd betydelse. 

Detta förstår man oftast i kontexten. Skulle kontexten inte vara tydlig lägger man till suffixet -i som 

ger betydelsen en, ett, någon, något. För språkexempel se tablå 2.3. Däremot markeras på persiska 

det direkta objektet till ett verb om det är känt för talaren och åhöraren eller om det inte är det. 

Bestämdheten markeras då med det efterställda morfemet -ra och obestämdheten markeras med 

suffixet -i eller utan någon markering. Skulle man kombinera både suffixet -i och morfemet ra får 

man betydelsen en viss/ett visst. När flera substantiv är ihopkopplade med konjunktionen och är det 

bara det sista substantivet som får det obestämda suffixet och/eller det bestämda slutmorfemet 

(Mace 2003 s. 37–40).  

Tablå 2.3 Språkexempel på svenska och persiska 

Svenska  Persiska  Referens 

person/en person/personen šaxs 

 en person/någon person šaxs-i 

   

 

  

de vill köpa ett hus mi xāhand xāne bexarand okänt  

de vill köpa huset mi xāhand xāne rā bexarand känt 

de vill köpa ett (visst) hus mi xāhand xāne-i rā bexarand okänd för talaren,  

  

 

känd för köparen 

en pojke och en flicka pesar o doxtar-i   

de såg pojken och flickan pesar o doxtar rādidand   

      

 

2.4.7  Bestämdhet i urdu 

Urdu har ingen speciell markering för bestämd och obestämd artikel. Ordet hotal som på svenska 

blir hotell kan antingen betyda ett hotell eller hotellet (Matthews & Kasim Dalvi 2003 s. 5).  
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2.4.8  Bestämdhet i bosniska 

Bestämdheten i det bosniska språket markeras bland annat i adjektivet. De flesta adjektiv har en 

kort respektive en lång form som böjs i maskulin, neutral och feminin form. I skriven text är 

distinktionen mellan kort och lång form synligt enbart i den maskulina formen. Exempel på detta 

finns i tablå 2.4. I den neutrala och feminina formen synliggörs denna distinktion mellan kort och 

lång form genom en betoningsförändring i uttalet på den sista vokalen i adjektivet. Denna 

distinktion används för att skilja på obestämd och bestämd betydelse. Den korta formen ger 

adjektivet obestämd form och används för att presentera ny information eller en ny idé, medan den 

långa formen används till information som redan är känd och som redan har definierats (Alexander 

2006 s. 20–21).   

Tablå 2.4 Språkexempel på svenska och bosniska 

Svenska Bosniska 

en svart kappa crn kaput 

den svarta kappan crn-i kaput 

    

Rade, är det där en ny kappa? Rade, je li to nov kaput? 

Den nya kappan är min Taj nov-i kaput je moj 

    

 

Kort och lång form är inte detsamma som obestämda och bestämda artiklar på svenska. I bosniska 

finns många adjektiv som bara har den korta formen i t.ex. engliski ”engelsk” och američki 

”amerikansk”, och det finns adjektiv som bara har den långa formen i t.ex. mali ”smal”, samt 

possessiva pronomen som också har den långa formen. Dessa former används både i obestämd och i 

bestämd betydelse (Alexander 2006 s. 21). För att tydligt visa på okändheten kan bosniskan 

använda sig av ordet jedan som på svenska både betyder siffran ett och den obestämda artikeln 

en/ett. Detta ord måste böjas i maskulin, neutral och feminin form. Används jedan i plural blir 

betydelsen samma som det engelska ordet some. Till skillnad från svenskan som har obligatoriska 

artiklar är jedan inte obligatoriskt. Tablå 2.5 visar exempel på detta. Andra sätt som bosniskan visar 

på kändheten är via ordföljden (Alexander 2006 s. 44; Mønnesland 2002 s. 256). 

Tablå 2.5 Språkexempel på svenska och bosniska 

Svenska Bosniska 

det är en väldigt vacker sång To je jèdna vrlo lijèpa pjesma 

det är en väldigt vacker sång To je vrlo lijèpa pjesma 

    

 

2.5  Nominalfras 

En mening kan delas upp i olika fraser. En fras kan innehålla ett ord eller en gruppering av ord som 

hör samman och i varje fras finns ett huvudord som står för det viktigaste ordet i frasen. Det finns 
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olika typer av fraser och det är ordklassen i huvudordet som bestämmer vilken fras det är. Är 

huvudordet ett verb så kallas det för en verbfras, på samma sätt om huvudordet är en preposition så 

är det en prepositionsfras osv. En nominalfras (NF) har ett substantiv eller ett pronomen som 

huvudord (Josefsson 2009 s. 113–114). Som tidigare har nämnts är det i nominalfrasen som 

bestämdheten markeras och i denna studie är det nominalfraserna från informanternas texter som en 

performansanalys utförs på. 

2.6  Performansanalys 

Performansanalys är en lingvistisk metod som används för att beskriva inlärarens interimspråk. 

Denna analysmodell kom efterföljd på en metod vid namn felanalys. Tidigare hade man sett 

språkliga fel som ett resultat av felaktig inlärning och som ett hot mot fortsatt inlärning. Med 

felanalysen ändrades den allmänna uppfattningen till att språkliga fel var en naturlig och oundviklig 

form i utvecklingsprocessen. Genom att följa ett antal steg kunde man identifiera och förklara 

språkliga fel i inlärarens interimspråk. Men denna analys fick kritik från flera håll på grund av att 

den fokuserade på en begränsad del av interminspråket, nämligen enbart på språkliga fel 

(Abrahamsson 2009 s. 47; Bergman & Abrahamsson 2004 s. 606; Abrahamsson & Bergman 2014 

s. 35). En performansanalys ger en mer rättvis bild av inlärarens interimspråket genom att den 

analyserar både de strukturer som är korrekta och de som är inkorrekta i förhållande till målspråket 

och med hjälp av den kunskapen beskriver vad eleven kan. ”Det är ju ingen svårighet att se när 

eleven gör fel, det är betydligt svårare att se den kunskap som ligger bakom de felaktiga 

formuleringarna” (Bergman & Abrahamsson 2004 s. 607–608). 

I en performansanalys plockar man isär språket och analyserar varje komponent var för sig för 

att kunna få en nyanserad bild av helheten. För en mer heltäckande analys av elevens 

språkkunskaper bör performansanalysen också göras på varierande texter som i bl.a. egna sagor, 

redovisningar, faktatexter, loggskrivningar m.m. (Abrahamsson & Bergman 2014 s. 35, 124). Den 

kunskap som läraren får av att plocka isär språket kan inte bedömas isolerat utan måste även 

relatera till innehållet och den språkliga komplexiteten. Ett antal punkter ska vara med när helheten 

sedan analyseras, vilka är följande (1) kommunikativ kvalitet (2) innehållslig kvalitet (3) språklig 

kvalitet (4) kommunikationsstrategier (5) underlag för utveckling innehållande (a) förtjänster (b) 

närmast i tur att utveckla (Abrahamsson & Bergman 2014 s. 36). 

Som i (4) används performansanalysen till att synliggöra olika språkstrategier, de strategier som 

inläraren använder sig av för att göra sig förstådd när språket inte räcker till. Exempel på några är så 

kallad överanvändning när inläraren använder en språkstruktur mer frekvent än en förstaspråktalare 

t.ex. när verbet gå används till både gå och åka: vi ska gå hem nu; vi ska gå till Spanien på 

semester. Övergeneralisering är när inläraren istället för att använda sig av de olika språkregler som 
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finns istället använder en eller några få regler. T.ex. att den obestämda artikel en överförs till alla 

substantiv oavsett genus i obestämd form: en bil, en hus, en barn eller att preteritum ändelsen -de 

överförs till alla verb i preteritum: sovde, gådde, pratade.  Nybildningar är när inläraren konstruerar 

nya ord som får presentera det ord hen saknar i sitt ordförråd t.ex. klämmaskin står för häftapparat, 

fiskpinne för metspö och fotvante för raggsocka. En strategi är helfrasinlärning där inläraren lär sig 

fraser utan till och använder dem korrekt utan att egentligen förstå de grammatiska delarna i frasen, 

t.ex. Hurmårdu? Att synliggöra dessa strategier ger förklaring till elevens avvikande formuleringar 

och i en del fall är dessa språkavvikelser ett tecken på utveckling. En strategi som inte alls är lika 

synlig är undvikande. När en språkinlärare känner sig osäker över en regel eller formulering och kan 

hen välja att undvika den helt och hållet hellre än att riskera en felskrivning. Som lärare blir det då 

svårt att veta vad eleven kan och inte kan (Abrahamsson & Bergman 2014 s. 18, 49; Abrahamsson 

2009 s. 114–115, 210, 237–238).  

Fördelarna med performansanalysen är att den visar hur långt eleven har kommit i språkets olika 

delar, vilka insikter eleven har gjort och tydliggör vad som vidare behöver utvecklas. Den ger ett 

underlag som läraren konkret kan visa för både föräldrar och elev och läraren kan i dessa möten 

använda den som uppföljning. Efter en heltäckande performansanalys är det dessutom lättare för 

läraren att fortsätta att observera och följa elevens språkutveckling och med den kunskapen sätta in 

åtgärder där det behövs (Abrahamsson & Bergman 2014 s. 119–120; Bergman & Abrahamsson 

2004 s. 612–613). 

Den kritik performansanalysen har fått är att den är mycket tidskrävande och det tar ett tag att 

öva upp sin egen analysförmåga. Som svar till kritiken menar man att de lärare som använder sig av 

performansanalyser utvecklar en ”röntgenblick” som ger läraren en förmåga att direkt från 

elevtexterna se språkutveckling, förtjänster och språk strategier utan att behöva plocka isär texten 

och med den förmågan kan arbetet underlättas (Bergman & Abrahamsson 2004 s. 623). 

En mer utförlig beskrivning på hur performansanalysen har använts som metod i denna studie 

finns i avsnittet metod och material 3.4.3. 

2.7  Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas en del av den forskning som har gjorts inom bestämdhet. Vad gäller 

forskning om bestämdhet i det svenska språket finns mycket att tillgå, men för forskning som har 

gjorts om bestämdhet i ett andraspråksperspektiv är utbudet genast begränsat (Axelsson 1994 s. 8, 

28). Tre studier presenteras. De två första är av Eriksson & Wijk-Andersson (1988) respektive 

Pulkkinen (1987 i Axelsson 1994) och den tredje med en mer ingående beskrivning är Monica 

Axelssons studie från 1994 vars bestämdhetsmodell även kommer att användas i denna studie.  
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Eriksson och Wijk-Andersson (1988) gjorde en jämförande studie mellan svenska studenters 

skrivna texter med polska och tyska studenters texter skrivna på svenska. Det visade sig att den 

mängd språkavvikelser som de polska och tyska studenterna gjorde var lika stor men, de polska 

studenterna använde inte den obestämda artikeln särskilt mycket och överanvände den nakna 

substantivformen. De tyska studenterna överanvände istället de svenska artiklarna. Studien visade 

också på att de svenska studenterna överanvände den nakna substantivformen men att detta 

förklarades med att studenterna använde sig av fler idiomatiska uttryck som också innehåller nakna 

substantivformer (Eriksson & Wijk-Andersson 1988). 

Pulkkinen gjorde en analys på 120 finska gymnasieleves texter skrivna på svenska och resultatet 

visar att de finska eleverna använder den obestämda formen på ett korrekt sätt men att den bestämda 

formen uppvisar stora svårigheter. Svårigheten ligger i att eleverna har svårt att veta när bestämd 

form ska användas (Pulkkinen 1987 i Axelsson 1994 s. 28). 

2.7.1  Monica Axelssons studie 

Monica Axelssons (1994) studie baserades på att försöka hitta vad som var lätt respektive svårt i att 

tillänga sig bestämdhet i det svenska språket och om det var möjligt att hitta en förklaring till detta. 

Hon identifierar att bestämdhet kan uttryckas i nio typer av nominalfraser som redovisas i sin helhet 

nedan. I sin studie intervjuade hon sammanlagt 60 vuxna andraspråksinlärare av svenska språket 

från modersmålstalare av finska, polska och spanska (Axelsson 1994 s. 29–30). Varje informant 

intervjuades två gånger och intervjuerna hade mellan 55–100 NF som sedan analyserades. I studien 

har Axelsson inte tagit hänsyn till genus, singular och plural och fel placering i nominalfrasens 

ordföljd har heller inte varit en del av studien. Axelsson analyserade inte enbart den bestämda 

formen utan även nominalfraser med bestämd betydelse och i och med att det svenska formsystemet 

är mer komplicerat än det engelska ansåg hon det nödvändigt att dela in bestämdheten i olika 

kategorier, vilket blev nio NF-typer. Nominalfraserna med obestämd form och obestämd betydelse 

med förklaring av de olika kategorierna och exempel är följande: 

Obestämt substantiv: ett ensamt substantiv utan artikel t.ex. bok, tåg, böckerna. 

En eller flera Modifierare + obestämt substantiv: modifierare som ingår i denna typ är bl.a. 

många, mycket, ingen/någon, några, olika, vilken och siffror t.ex. tre böcker, några elever. Exempel 

på flera modifierare är många olika böcker, mycket bra mat. 

Obestämd artikel + obestämt substantiv: en bok, ett hus. 

Obestämd artikel + modifierare + obestämt substantiv: en röd bok, ett stort hus.  

Nominalfraserna med bestämd form och bestämd betydelse med förklaring och exempel är följande: 



18 

Namn: i denna kategori ingår namn på bl.a. länder, platser och byggnader som både är i grundform 

och i bestämd form ex. Rom, Vasagatan, Slussen. 

Ensamt substantiv med enklitisk bestämd artikel: boken, böckerna, bordet, borden. 

En eller flera bestämda modifierare + artikellöst substantiv: modifierare i denna kategori är 

bl.a. varje, andra, denna, nästa, samma, den, alla, dessa och possessiva pronomen t.ex. min bok, 

varje dag. Exempel på flera modifierare är alla mina papper. 

Modifiera + substantiv med enklitisk bestämd artikel: modifierare i denna kategori är hela, den, 

den här, förra, sista, andra, båda, alla och ordningstal t.ex. hela boken, tredje gången. 

Framförställd bestämd artikel + modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel: 

dubbel bestämdhet med adjektiv som kongruensböjs efter substantivet t.ex. den röda boken. 

(Axelsson 1994 s. 31–32) 

I analysen fördelar Axelsson informanternas nominalfraser i respektive NF-typ och undersöker 

antal målspråksenliga och antal målspråksavvikande nominalfraser som informanterna gör i 

respektive NF-typ. Med den informationen kunde Axelsson se ett mönster. Resultatet visar att 

oavsett vilket modersmål informanterna har sker inlärningen av bestämdhet efter ett gemensamt 

mönster som redovisas i tablå 2.6 (Axelsson 1994 s. 99).  

Tablå 2.6 Monica Axelssons nivåskala (Philipsson 2004 s. 133) 

  NF-typ Exempel 

Nivå 1: Namn Rom 

  Modifierare (en eller flera) + obestämd substantiv  tre flickor 

  Obestämd substantiv flicka 

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

      

Nivå 2: Modifiera + substantiv med enklitisk bestämd artikel hela dagen 

  Ensam substantiv med enklitisk bestämd artikel flickan 

  Obestämd artikel + obestämd substantiv en flicka 

      

Nivå 3: Obestämd artikel + modifierare + obestämd substantiv ett gult hus 

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

      

 

Axelsson delar upp utvecklingsstegen i 3 nivåer, som går från enkla artikellösa substantiv till mer 

komplexa nominalfraser och som avslutats med behärskningen av dubbel bestämdhet. Eleven måste 

tillägna sig kunskaperna i nivå 1 innan hen kan fortsätta till nivå 2 och nivå 2 måste kunna 

behärskas innan eleven kan gå vidare i sin utveckling till nivå 3. Avslutningsvis menar Axelsson att 

tillägnandet av bestämdhet i det svenska språket är något mycket komplext och att formell inlärning 

där grammatiska instruktioner ges inte är tillräckligt. Det kommer också att behövas mycket inflöde 

från informella situationer under en lång period för att förbättra elevernas kunskaper i användandet 

av bestämdhet (Axelsson 1994 s. 99). 
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3  Metod och Material 

Denna undersökningen bygger på en kvalitativ och en kvantitativ analys av åtta texter skrivna på 

svenska av vuxna andraspråkselever. I detta avsnitt presenteras informanterna och vilka 

testinstrument som har använts. I beskrivningen av undersökningens uppläggning redovisas hur 

texterna har samlats in och behandlats, hur materialet har genomgått en performansanalys samt 

jämförts med Monica Axelssons nivåskala och hur materialet har redovisats i resultatavsnittet. 

Avslutningsvis förs en metoddiskussion samt en redovisning av etiska aspekter.   

3.1  Urval 

Studiens urvalet är baserat på informanternas modersmål och deras språknivå i svenska. 

Informanterna är vuxna elever som läser svenska som andraspråk grund (SAS G), vilket motsvarar 

den svenska som lärs in i grundskolan och som eleverna kan läsa efter att ha avslutat programmet 

svenska för invandrare (SFI). Se avsnitt 3.2 och 3.4.1 för beskrivning av informanterna och 

informanternas rekrytering. För att undersöka hur utvecklingen i bestämdhet ser ut är det bra att 

eleverna har kommit en bit in på sin språkutveckling i och med att bl.a. Axelsson (1994) menar att 

bestämdhet är något som tar tid att lära sig. Det blir dessutom svårt att hitta skillnader mellan elever 

som har bestämdhet i sitt modersmål med elever som inte har det om de inte har kommit särskilt 

långt i sin bestämdhetsutveckling.  

I valet av modersmål finns det olika databaser som man kan använda till sin hjälp. Den databas 

jag har använt mig av är The World Atlas of Language Structures (WALS) vilket är en publikation 

av Oxford University Press och som innehåller information om språkens strukturella egenskaper i 

världen. I en artikel av Dryer (2013), som är professor i lingvistik, beskrivs bestämdhet; 

bestämdhetsmarkörer i totalt 620 språk har kategoriserats i 5 kategorier vilka är: 

Tablå 3.1 Dryers språkkategorisering av bestämdhetsmarkörer 

DefiniteArticles   Language 

1. Definite word distinct from demonstrative 216 

2. Demonstrative word used as marker of definiteness 69 

3. Definite affix on noun 

 
92 

4. No definite article but indefinite article 

 
45 

5. Neither definite nor indefinite article 

 

196 

  Total: 620 

 

Den totala språklistan som går att hämta från http://wals.info/ använde jag i valet av modersmål. Jag 

ville ha dels språk med bestämdhetsmarkörer dels språk utan bestämdhetsmarkörer. Svenska, 

centralkurdiska och arabiska tillhör kategori 3, persiska tillhör kategori 4 och urdu och bosniska 

kategori 5.  

http://wals.info/
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3.2  Informanter 

Informanterna är uppdelade i två grupper, fyra i varje grupp. Grupp 1 har modersmål som har 

bestämdhet och har tilldelats bokstäverna MBES tillsammans med en siffra och grupp 2 har inte det 

och har bokstäverna UBES tillsammans med en siffra. Tablå 3.1 ger en översiktlig bild av 

informanterna. För information om informanternas rekrytering se avsnitt 3.4.1. 

Tablå 3.2 Informanternas bakgrundsinformation 

Grupper Informanter Ålder Kön Vistelsetid Modersmål Formell 

svenskinlärning 

Grupp 1 

MBES 1 32 K 1 år Kurdiska 1 år 

MBES 2 40 M 13 år Kurdiska 3 år 

MBES 3 31 K 2:3 år Kurdiska 2 år 

MBES 4 29 M 3 år 
Arabiska och 

kurdiska 
9 månader 

Grupp 2 

UBES 1 30 K 1:6 år Persiska 1 år 

UBES 2 27 M 3 år Urdu 1 år 

UBES 3 46 K 2 år Persiska 1 år 

UBES 4 32 K 1:6 år Bosniska 10 månader 

Tabellnyckel: MBES = talare av språk med bestämdhet, UBES = talare av språk utan bestämdhet, K = kvinna, M = man 

Informanterna är mellan 27 och 46 år och består av fem kvinnor och tre män. Samtliga studerar på 

SAS G och har sammanlagt studerat svenska i 9 månader till 3 år. De flesta har vistats i Sverige 

mellan 1 till 3 år, varav en har varit i Sverige i 13 år.   

3.2.1  Grupp 1 

Tre av informanterna talar centralkurdiska och en är tvåspråkig (MBES4) och talar båda 

nordkurdiska och arabiska där arabiskan också har varit det språk som användes i skolan under 

MBES4s uppväxt. MBES 2 skiljer sig i vistelse tid från de övriga genom att ha varit i Sverige i hela 

13 år och har dessutom haft en längre formell svenskundervisning. Informanternas motivation till 

att lära sig svenska har de själva uttryckt via en enkät som de fick i samband med undersökningen. 

Tre av dem vill lära sig svenska för att de vill vidareutbilda sig. En ser språket som nödvändigt i 

vardagslivet när hen bland annat behöver träffa en läkare eller gå till en mataffär. En annan vill lära 

sig språket så att hen kan vara aktiv i samhället. 

3.2.2  Grupp 2 

I denna grupp är det två som talar persiska, en urdu och en bosniska. Från den utdelade enkäten 

beskriver alla att de vill lära sig svenska för att de vill bo här och att språket kommer att hjälpa dem 

att hitta ett bra jobb. En vill dessutom studera vidare på universitet och en annan vill lära sig språket 

för att inte känna sig isolerad i samhället.  
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3.3  Testinstrument 

De instrument som jag har använt mig av i denna studie är en enkät (bilaga 1) för informanternas 

bakgrundsinformation och en bildserie (bilaga 2) som underlag för deras skrivproduktion.  

3.3.1  Enkät 

Enkäten (bilaga 1) ställer frågor till informanterna om bakgrundinformation gällande modersmål 

och födelseland men också vistelsetiden i Sverige och vilken kurs hen läser i svenska. 

3.3.2  Bildserie 

Bildserien (bilaga 2) är tagen från J. Heatons bok Composition through pictures (1966) och består 

av sex bilder som visar hur fyra pojkar sparkar boll ute på en skolgård nära några träd. En av 

pojkarna skjuter iväg bollen alldeles för långt och innan någon hinner ikapp den hamnar den in 

ibland träden och landar i ett djupt hål. En av pojkarna försöker att få upp bollen men utan någon 

framgång och de andra funderar på en lösning. Bland träden finns en orm som kollar nyfiket på vad 

som händer. Då springer en av pojkarna iväg och kommer strax tillbaka med en stor balja med 

vatten. Han fyller hållet med allt vatten så att bollen ska flytta upp och när de äntligen får ut bollen 

blir alla glada. 

Bildserien är ett testinstrument jag har använt mig av för att ge stöd till mina informanter till att 

kunna producera en text. Den har bedömts vara lämplig till mina informanter därför att den skildrar 

en vardagsaktivitet som många är förtrogna med. Dessutom har den en sammanhängande 

kronologisk berättelse som ger utrymme till användningen av bestämdhet vid flera tillfällen 

eftersom flera föremål som redan har presenterats i bildberättelsen återkommer.  

3.4  Uppläggning och genomförande 

I detta avsnitt redovisas hur arbetet har genomförts från insamling av elevtexter till hur dessa texter 

har analyserats och slutligen hur material har redovisats.  

3.4.1  Materialinsamling 

Insamlingen av elevtexter gjordes under två omgångar på en komvuxskola som erbjöd sina elever 

kurser för SAS G. De lärare som var villiga att hjälpa mig introducerade mig för sina elever i 

helklass under lektionstid där jag förklarade mer ingående om min undersökning och att jag var ute 

efter specifika förstaspråk för att uppnå syftet med mitt arbete, men utelämnade att jag specifikt 

skulle undersöka bestämdhet. De frivilliga eleverna anmälde sig på plats och undersökningen 

gjordes efter lektionen på en avskild plats för att inte bli störda av andra och där varje informant 

testades individuellt. Jag förklarade ytterligare om undersökningen och tillsammans gick vi igenom 

en enkät så att inga oklarheter skulle uppstå, i enkäten fyllde eleven i bakgrundsinformation som 
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bland annat vilket modersmål hen talar osv. Eleven fick sedan en bildserie visat för sig (se avsnitt 

3.3.2) och fick förklarat att hen skulle skriva ca ½ till 1 handskriven sida och informanten fick själv 

välja om hen skulle skriva en berättelse om bildserien eller förklara vad som händer under varje 

bild. Under skrivprocessen såg jag till att sitta en bit bort för att inte stressa eleverna under deras 

skrivande. Den tid som tog att få informationen att skriva enkäten och bildserien var ca 20–30 

minuter. Under första omgången var det fyra frivilliga. Den andra omgången skedde på samma sätt 

men tre av informanterna fick utföra undersökningen på en plats där andra elever kunde komma och 

gå på grund av brist på lediga klass- och arbetsrum och bland dem var det en informant som gjorde 

sin undersökning näskommande dag innan lektionspasset för att tiden passade bättre för hen. 

3.4.2  Materialbearbetning 

De skrivna texterna är på ½ till 1 handskrivna A4 papper. Dessa texter har skrivits in på datorn. Ord 

som informanterna har strukit över har inte tagits med i analysen. I vissa fall har informanten skrivit 

ett ord som sedan skrivits över med ett nytt ord. Det nya ordet har i detta fall tagits med. I de fall 

som det är oklart vad som är det nya ordet har båda orden skrivits med snedstreck mellan dem 

(exempel han/hon). 

3.4.3  Performansanalys 

Som metod har en performansanalys använts (se avsnitt 2.6). Innehållet från en elevtext placeras i 

olika listor. Performansanalys för denna studie har inte analyserat alla språkdelar från elevtexterna 

utan har enbart gjort en frasanalys på informanternas nominalfraser och enbart studerat på 

bestämdheten på substantiven. Nominalfraserna från varje elevtext listas upp i olika tabeller. I 

nominalfraslistan utskiljs huvudordet och vilka som är den framförställda bestämningen respektive 

den efterställda bestämningen till huvudordet (Abrahamsson & Bergman 2014). Exempel på en 

nominalfraslista ges i tablå 3.3. I bilaga 3 och 4 redovisas de insamlade texterna. 
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Tablå 3.3 Exempel på en nominalfraslista från MBES 2 bildberättelse (se bilaga 3) 
Preposition Framförställd bestämning  Huvudord  Efterställd bestämning  

    Bilden   

om fyra  killar som spelar fotboll  

i   skolan   

  En av  killarna   

    bollen   

över mina/sina kompisar   

  en av  killarna   

efter   bollen   

    bollen   

i en  höl *   

i   skogen   

    ormar   

  en av  killarna   

    han    

    Andra   

    bollen    

  dup höll **   

    killan * var som räd av ormen 

  en stor hänk full med vatten 

    han    

    höllen * 

 med   vatten   

    bollen   

    dem   

        

* = fel form, ** = fel bestämdhet 

3.4.4  Resultatsammanställning 

I den första delen i resultatavsnittet redovisas hur samtliga informanter har använt bestämdhet. Från 

nominalfraslistan kategoriseras substantiven i obestämd form singular/plural och i bestämd form 

singular/plural. I den andra delen används nominalfraserna från performansanalys listorna för att 

kategorisera dem efter Monica Axelssons nivåskala för att undersöka hur långt informanterna har 

kommit i sin språkutveckling av bestämdhet. Till denna lista görs också en redovisning genom 

exempel från elevtexterna. Alla informanter representeras med exempel från sina texter. 

Fördelningen bland textexemplen är tre målspråksenliga exempel per informant, med undantag av 

MBES 3 som enbart visar två textexempel. I målspråksavvikande exempel representeras varje 

informant med minst ett exempel vardera. Målspråksavvikande exempel skiljer i antal per 

informanterna. Detta beror på att informanterna har gjort olika många fel i val av bestämdhet.  

3.5  Diskussion av material och metod 

Informationen om informanternas modersmål kommer både av den ifyllda enkäten och vad de 

själva meddelade vid klassrumsanmälan inför studiens deltagande. Vid en del fall bekräftade även 

klasskamraterna detta. På annat sätt har modersmålet inte bekräftats då lärarna själva inte hade den 



24 

informationen. Resultatet kommer från de insamlade texterna och med hjälp av en 

performansanalys och Monica Axelssons nivåskala har samtliga frågeställningar besvarats. Men för 

att kunna dra en generell slutsats skulle ett större material än de åtta texterna behövas. Vidare hade 

generaliserbarhet varit större om alla i respektive grupp hade haft samma modersmål. Av praktiska 

skäl var detta inte möjligt men att undersöka de språk som representeras i denna undersökning kan 

ändå ge värdefull kunskap.  

Metoden att använda en performansanalys synliggör elevernas språkkunskaper. Men hur mycket 

som synliggörs beror på hur tränad man är på att använda metoden. En otränad lärare kan missa 

information medan en tränad lärare utvecklar en så kallad röntgenblick som fånga upp elevernas 

språkkunskaper. På detta vis kan informationen om elevernas språkkunskaper i denna studie variera 

beroende på vem som utför performansanalysen för elevtexterna.  

Eftersom materialet innehåller insamlade elevtexter måste man ta hänsyn till de etiska 

aspekterna. Läraren informerade eleverna om undersökningen och att deltagandet var frivilligt. 

Deras anonymitet försäkrades och att de när som helst kan dra sig ur om så önskas. Den 

producerade texten har används i resultatdelen och finns som bilagor (bilaga 3–4) och 

informationen från enkäten har redovisats så att informanterna inte ska gå att identifiera. Den 

information som finns i enkäterna förvaras på ett säkert ställe.  
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4  Resultat 

Resultatet redovisas i tre delar inledande med den kvalitativa analysen hos samtliga informanter där 

en sammanställning av resultatet visas i tabell 4.1. I den kvantitativa analysen jämförs resultatet 

med Monica Axelssons nivåskala vilket redovisas i tabell 4.2 samt genom exempel från 

elevtexterna. Avslutningsvis ges en redogörelse för de individuella skillnaderna hos vardera 

informanten. I resultatet namnges de elever som har bestämdhet i sitt modersmål som MBES 1–4 

och de elever utan bestämdhet som UBES 1–4. 

4.1  Redovisning av performansanalys 

Informationen redovisas i tablåer i antal obestämd form och antal bestämd form i singular och 

plural. I de förekommande nominalfraserna i de fall som informanterna har använt sig av fel form i 

genus och numerus betecknas detta som fel form och markeras med * i tablån. Vid fel användning 

av bestämdhet eller när artikel saknas betecknas det med fel bestämdhet och markeras med ** i 

tablån. Vid felstavning står den rätta stavningen inom parantes direkt efter. Varje elevtext återges i 

bilagor (se bilaga 3–4). Hur informanterna har hanterat formen visas främst i denna del av resultatet. 

4.1.1  Språk med bestämdhet 

Tablå 4.1 till 4.4 presenterar resultaten av obestämdhet/bestämdhet hos MBES. Nominalfraserna 

redovisas både i antal och i procentandelar av totalt antal NF i samtliga tablåer. 

Tablå 4.1 Obestämd och bestämd form hos MBES1 
MBES 1 Obestämd form   Bestämd form   Totalt 

antal 

NF 

  Singular Plural Singular Plural 

  en vacker och solig dag  pojkar** trädgården hans kompisar  

  fotboll   bollen (3 ggr.)      

  en hål*   min boll     

  vilken otur   hålen*     

  ett bra förslag         

  vatten         

  en bra tänke (tanke)         

            

Totalt:  7 1 6 1 15 

Totalt: % 46 % 7 % 40 % 7 % 100 % 

Totalt: % 53 % 47 % 100 % 

* = fel form, ** = fel bestämdhet 

 

Tablå 4.1 innehåller 15 NF vilken är det lägsta antalet av alla informanter. Av substantiven är 53 % 

i obestämd form och 47 % i bestämd form vilket är också den som är mest jämt fördelade 

bestämdheten. En formavvikelse görs där informanten använder artikeln en till substantivet hål och 

böjer den dessutom som ett utrum i bestämd form. MBES1gör ett fel i val av bestämdhet. 
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Tablå 4.2 Obestämd och bestämd form hos MBES 2 
MBES 2 Obestämd form   Bestämd form   Totalt 

antal 

NF 

  Singular Plural Singular Plural 

  fotboll fyra killar bilden killarna (3 ggr.) 

  en höl (hål)* ormar skolan mina/sina kompisar   

  dup höl (djup hål)**   bollen (5 ggr.)     

  en stor hänk (hink)   skogen     

  vatten (2 ggr.)   killan (killen)*     

      Ormen     

      höllen (hålen)*     

            

Totalt: 6 2 11 4 23 

Totalt: % 26 % 9 % 48 % 17 % 100 % 

Totalt: % 35 % 65 % 100 % 

* = fel form, ** = fel bestämdhet         

 

Tablå 4.2 visar en större andel av bestämd form med 65 %. Hål har använts som utrum och vid ett 

tillfälle har ordet hål använts utan den obestämda artikeln. I nominalfrasen mina/sina kompisar har 

informanten rättat sig själv genom att ha skrivit det nya ordet över det gamla men som läsare är det 

otydligt vilket ord som representerar det nya respektive det gamla därför har både sin/mina 

redovisats i tablån. Utöver denna rättning är formen och bestämdheten korrekt i mina/sina 

kompisar. MBES 2 har högst andel i bestämd form plural. 

Tablå 4.3 Obestämd och bestämd form hos MBES 3 
MBES 3 Obestämd form Bestämd form Totalt 

antal 

NF 

  Singular Plural Singular Plural 

  en by fyra barn bilden hans kompisar 

  villa** höga träd trädet     

  fotboll   bollen (3 ggr.)     

  ett håll (hål)   hållen (hålen) (4 ggr.)*     

  en full balja   huvudet     

  vatten   jorden     

      verket     

            

Totalt:  6 2 12 1 21 

Totalt: % 29 % 9 % 57 % 5 % 100 % 

Totalt: % 38 % 62 1% 100 % 

* = fel form, ** = fel bestämdhet 

 

Tablå 4.3 visar att 38 % av substantiven är i obestämd form och 62 % i bestämd form. MBES 3 

böjer hål enligt målspråket i obestämd form singular men övergår till utrumformen i bestämd form 

singular och upprepar den fyra gånger. Till skillnad från MBES 1 och 2 använder informanten sig 

av flera neutrala substantiv som huvudet, höga träd och verket och böjer dem korrekt i obestämd 
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form plural samt i bestämd form singular. Ett fel i bestämdhet har gjorts i villa som saknar den 

obestämda artikel en.  

Tablå 4.4 Obestämd och bestämd form hos MBES 4 
MBES 4 Obestämd form Bestämd form Totalt 

antal 

NF  

  Singular Plural Singular Plural 

  lekplats** tre kompisar skolan   

  en händelse   min kompis (2 ggr.)   

   en mark   bollen (3 ggr.)     

  fotbol (fotboll)   hålen (3 ggr.)*     

  en dag   bolle (bollen)     

 

en stor hål* 

      en orm         

  vatten (3ggr.)         

  en stor hink         

            

Totalt:  11 1 10 0 22 

Totalt: % 50 % 5 % 45 % 0 % 100 % 

Totalt: % 55 % 45 % 100 % 

* = fel form, ** = fel bestämdhet 

 

Tablå 4.4 visar att 55 % är i obestämd form och 45 % i bestämd form. Informanten har inte använt 

sig av bestämd form plural. Ett fel i val av bestämdhet har gjorts. 

4.1.2  Språk utan bestämdhet 

Tablå 4.5 till 4.8 presenterar resultaten av obestämdhet/bestämdhet hos UBES. Nominalfraserna 

redovisas både i antal och i procentandelar av totalt antal NF i samtliga tablåer. 

Tablå 4.5 Obestämd och bestämd form hos UBES 1 
UBES 1 Obestämd form   Bestämd form   Totalt 

antal 

NF 

  Singular Plural Singular Plural 

  en lite histori (liten historia) 4 killar bilden (3 ggr.) flera bilderna** 

  en ball (boll) killar**  ballen (bollen) (6 ggr.)     

  ett träd   den problem**     

  en orm   ormen     

  håll (hål)**         

  vaten (vatten)         

            

Totalt:  6 2 11 1 20 

Totalt: % 30 % 10 % 55 % 5 % 100 % 

Totalt: % 40 % 60 % 100 % 

* = fel form, ** = fel bestämdhet         

 

Tablå 4.5 visar en större andel substantiv i bestämd form med 60 %. Tre fel i val av bestämdhet har 

gjorts vilket är mer än för informanterna i gruppen MBES. Här har informanten tolkat problem som 

ett utrum, den framförställda demonstrativa pronomen den visar på detta, men substativet har inte 
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böjts i bestämd form. Även om informanten valde fel bestämdhet till flera bilderna visar hen prov 

på att behärska pluraländelsen i bestämd form. 

Tablå 4.6 Obestämd och bestämd form hos UBES 2 
UBES 2 Obestämd form Bestämd form   Totalt 

antal 

NF 

  Singular Plural Singular Plural 

  en trevlig dag två tem (team) parken mina kompisar  

  fotball (fotboll)   bollen (3 ggr.)     

  bol (boll)**   den där parken     

  en holl (hål)*   hollen (hålen) (2 ggr.)*     

  en pot (pott)         

  vatten (2 ggr.)         

  boll**         

  en time (timme)         

            

Totalt:  9 1 7 1 18 

Totalt: % 50 % 6 % 38 % 6 % 100 % 

Totalt: % 56 % 44 % 100 % 

* = fel form, ** = fel bestämdhet   

 

I tablå 4.6 är den största andelen substantiv i obestämd form. Precis som tidigare har hål tolkats som 

ett utrum. Två fel i bestämdheten har gjorts för boll samtidigt som tre rätt har gjords för samma ord. 

Informanten har använt sig av det demonstrativa pronomenet den där vilket på svenska kräver att 

substantivet står i bestämdform, vilket informanten också har gjort i den där parken. 

Tablå 4.7 Obestämd och bestämd form hos UBES 3 
UBES 3 Obestämd form Bestämd form Totalt 

antal 

NF 

  Singular Plural Singular Plural 

  fotball (fotboll) kompisar Trädgården**  mång barnen (många)** 

  ett barn   bollen (7 ggr.) barnen (2 ggr.)   

  en höll (hål)*   den höllen (hålen)*     

  vätten (vatten)   den hollen*     

  vatten (2 ggr.)   höllet (hålet) (2 ggr.)     

 

Vatten** 

 

problemet 

              

Totalt:  7 1 13 3 24 

Totalt: % 29 % 4 % 54 % 13 % 100 % 

Totalt: % 33 % 67 % 100 % 

* = fel form, ** = fel bestämdhet   

 

Tablå 4.7 har 67 % i bestämd form vilket är den högsta av samtliga informanter. Ordet hål böjs i 

både utrum och neutrum och vid två tillfällen har informanten använt det demonstrativa pronomenet 

den i frasen den höllen/ den hollen, och två gånger i den neutrumformen höllet. Precis som MBES 3 

används flera neutrala substantiv som ett barn, problemet och barnen. I bestämd form plural 

kongruensböjs inte adjektivet i mång barnen. 
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Tablå 4.8 Obestämd och bestämd form hos UBES 4 
UBES 4 Obestämd form Bestämd form Totalt 

antal 

NF 

  Singular Plural Singular Plural 

  en fin dag barn soligt och mycket fint vädret** pojkarna (2 ggr.) 

  fotboll   kyrkan påjkarna (pojkarna)   

  ett fint, platt gräsigt felt (fält)   skogen (2 ggr.)     

  en stund   bollen (6 ggr.)     

  halv timme**   hålen*     

  en hål*   hållen (hålen)*     

  en idé         

  en stor ho (hink)         

  vatten          

  vatten**          

  vattnens yta         

  så bra tid**         

      
Totalt:  12 1 12 3 28 

Totalt: % 43 % 3 % 43 % 11 % 100 % 

Totalt: % 46 % 54 % 100 % 

* = fel form, ** = fel bestämdhet 

 

Tablå 4.8 innehåller 28 NF vilket är mest av alla. Alla substantiv är i utrum, även de som ska vara i 

neutrum. Informanten gör här flera misstag i val av bestämdhet, 4 stycken, flest av alla informanter. 

Vid två tillfällen har hen inte använt den obestämda artikeln i halv timme och så bra tid. Och vid 

andra tillfällen har hen valt att använda bestämd form när det inte ska vara det och tvärtom.  

4.2  Sammanställning 

Här ges en sammanställning av de resultat som har redovisat för obestämd och bestämd form bland 

samtliga informanter. Antal nominalfraser hos respektive grupper är 81 hos MBES med ett 

medelvärde på 20.25 NF per informant och 90 hos UBES med ett medelvärde på 22.5 NF per 

informant. MBES 1 har lägst antal NF med 15 och UBES 4 har det högsta antalet NF med 28.      

Tabell 4.1 Informanternas resultat i obestämd och bestämd form respektive fel form och fel 

bestämdhet 

Informanter Obestämd form Bestämd form Fel form 
Fel 

bestämdhet Totalt 

  Singular Plural Singular Plural           

  n % n % n % n % n % n %   
MBES 1 7 46 1 7 6 40 1 7 2 13 1 7 15/100 

MBES 2 6 26 2 9 11 48  4 17 3 13 1 4 23/100 

MBES 3 6 29 2 9 12 57 1 5 4 19 1 5 21/100 

MBES 4 11 50 1 5 10 45 0 0 4 18 1 5 22/100 

UBES 1 6 30 2 10 11 55 1 5 0 0 4 20 20/100 

UBES 2 9 50 1 6 7 38 1 6 3 17 2 11 18/100 

UBES 3 7 29 1 4 13 54 3 13 3 13 3 13 24/100 

UBES 4 12 43 1 3 12 43 3 11 3 11 3 11 28/100 
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Tabell 4.1 ger en summering av resultatet för de former informanten har använt sig av. Fel i 

bestämdheten redovisas även i tabell 4.2. Vidare visar tabellen inga märkbara skillnader i 

användandet av obestämda och bestämda former i singular och plural mellan de som har bestämdhet 

i sitt modersmål med de som inte har det. MBES 4, UBES 2 och UBES 4 har en större andel 

obestämda former i singular. I obestämd form plural är det MBES 2 och 3 och UBES 1 som har en 

större andel. Bestämd form singular är den kategorin med flest nominalfraser där MBES ligger på 

40 %–57 % och UBES på 38 %–55 %. I bestämd form plural har två hos MBES låga siffror, en har 

0 % och MBES 2 avviker med upp till 17 %, medan UBES är mer blandat.  

Undersökningens kvantitativa analys visar att båda testgrupperna behärskar formen på 

bestämdhet likartat inom de fyra kategorierna: obestämd form i singular och plural och bestämd 

form i singular och plural. Däremot går det att hitta individuella skillnader och likheter mellan de 

båda grupperna. Det man generellt kan se från analysen är att samtliga informanter utom MBES 3 

och UBES 3 överanvänder utrumformen i substantivet en hål/hålen i både obestämd och bestämd 

form. MBES 3 använder neutrumformen i obestämd form ett hål men utrumformen i bestämd form 

hålen varav den målspråksavvikande formen hålen används fyra gånger. UBES 3 använder utrum i 

obestämd form en hål och utrum med det demonstrativa pronomenet i den hållen medan neutrum 

används i bestämd form hållet. Förutom substantivet hål använder MBES 1, 3 och USBE 1,3,4 mer 

eller mindre både utrum och neutrumformer medan MBES 2, 4 och UBES 2 använder sig enbart av 

utrumformen i samtliga substantiv. Den individuella skillnaden hos MBES 4 är att informanten inte 

har använt sig av bestämd form i plural och MBES 2 har en avvikande böjningsform på killan 

(killen) i bestämd form singular medan både pluralformerna i obestämd och bestämd form är enligt 

målspråket killar/ killarna. Substantivet orm som böjs på samma sätt som kille är enligt målspråket 

i MBES 2s text i ormar och ormen. 

4.3  Bestämdhet enligt Axelssons stadier 

Monica Axelsson delar upp sin skala i tre nivåer där varje nivå innehåller två till fyra 

NF-kategorier, sammanlagt finns det 9 stycken. För en mer detaljerad genomgång av dessa 

NF-kategorier se avsnitt 2.7.1. Från varje elevtext har varje NF fördelats i varsin tillhörande 

kategori. I Tabell 4.2 redovisas varje kategori i totat antal NF från varje elevtext och hur många av 

dem som är i korrekt form. Procentandelen för korrektheten redovisas också samt det totala för 

samtliga informanter. Därefter visas exempel från elevtexterna i de olika kategorierna för en mer 

detaljerad redovisning. I varje kategori har jag enbart tagit hänsyn till bestämdhet. Har informanten 

gjort fel i val av genus och/eller numerus kommer detta inte att redovisas. 
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Tabell 4.2 Informanternas resultat i Monica Axelssons nivåskala. Antal och andel korrekta 

användningar 
Informanter Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 

  Namn MoObS ObS BMoAlS MoSEnBa SEnBa ObAObS ObAMoObS FBAMoSEnBa   

  Rom tre flickor flicka min syster hela dagen flickan en flicka ett gult hus det gula huset   

MBES 1    f/n 0/0 2/2 1/1 2/2 0/0 5/6 1/1 3/3 0/0 14/15 

% 0 % 100 % 100 % 100 % 0 % 83 % 100 % 100 % 0 % 93 % 

MBES 2    f/n 0/0 1/1 4/4 1/1 0/0 14/14 1/1 1/2 0/0 22/23 

% 0 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 100 % 50 % 0 % 96 % 

MBES 3    f/n 0/0 1/1 3/3 1/1 0/0 12/12 2/3 1/1 0/0 20/21 

% 0 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 67 % 100 % 0 % 95 % 

MBES 4    f/n 0/0 1/1 4/4 2/2 0/0 8/9 4/4 2/2 0/0 21/22 

% 0 % 100 % 100 % 100 % 0 % 89 % 100 % 100 % 0 % 95 % 

UBES 1    f/n 0/0 1/2 1/1 0/0 3/4 7/9 3/3 1/1 0/0 16/20 

% 0 % 50 % 100 % 0 % 75 % 78 % 100 % 100 % 0 % 80 % 

UBES 2    f/n 0/0 1/1 3/3 1/1 1/1 6/8 3/3 1/1 0/0 16/18 

% 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 100 % 0 % 89 % 

UBES 3    f/n 0/0 1/2 4/4 0/0 3/3 11/12 2/3 0/0 0/0 21/24 

% 0 % 50 % 100 % 0 % 100 % 92 % 67 % 0 % 0 % 88 % 

UBES 4    f/n 0/0 0/2 2/2 1/1 0/0 14/15 3/4 3/4 0/0 23/28 

% 0 % 0 % 100 % 100 % 0 % 93 % 75 % 75 % 0 % 82 % 

                      

Nivå 1: MoObS: Modifierare + obestämd substantiv; ObS: Obestämd substantiv; BMoAlS: Bestämd modifierare + artikellöst substantiv 

 Nivå 2: MoSEnBa: Modifierare + substantiv med enklitiskt bestämd artikel; SEnBa: Substantiv med enklitisk bestämd artikel; ObAObS: 

obestämdartikel + obestämd substantiv 

 Nivå 3: ObAMoObS: Obestämd artikel + modifierare + obestämd substantiv; FBAMoSEnBa: framförställd bestämd artikel + modifierare 

+ substantiv med enklitiskt bestämd artikel 

  

Det man direkt kan se från tabell 4.2 är att inga av informanterna har använt sig av den första 

kategorin Namn–Rom och den sista kategorin FBAMoSEnBa–det gula huset. MBES och UBES 4 

har i sina texter inte använt NF-typen MoSEnBa–hela dagen och UBES 3 är den ända som inte 

visar användningen av ObAMoObS–det gula huset. Ser man till den totala sammanställningen av 

alla NF är det ingen som har totalt 100 % i korrekthet. MBES har en aning högre procent med 

93 %–96 % i jämförelse med UBES som har 80 %–89 %. Detta besvarar en av uppsatsens 

huvudfrågor: Utvecklas bestämdhet på samma sätt hos de båda grupperna?  

4.3.1  Nivå 1–Namn–Rom 

Inga informanter har använt sig av denna kategori i sina bildberättelser. De namn som har använts 

men som inte tillhör denna kategori har varit personnamn där några informanter har namnget barnen 

i berättelsen. Andra informanter har istället skrivit berättelsen i jag–form och några har benämnt 

huvudpersonerna som barn eller killar.    
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4.3.2  Nivå 1–MoObS–tre flickor 

I denna kategori är MBES 100 % i korrekthet och UBES gör vissa misstag. Exempel på 

målspråksenlig användning: 

(1) (MBES 1) Oj, vilken otur, säger de 

(2) (MBES 4) En dag spelar jag och tre kompisar 

(3) (UBES 2) Vi började spela och delade oss i tva tem 

Den vanligaste användningen för denna kategori när informanterna har använt korrekt användning 

har varit med en siffra som modifierar som i exempel (2) och (3). Exempel (1) har istället ett 

pronomen som modifierare vilket är annorlunda från de andra informanterna men detta kan också 

uppfattas som en helfrasinlärning. Följande är exempel på målspråksavvikande användning: 

(4) (UBES 1) Jag ska skriva en lite histori om flera bilderna 

(5) (UBES 4) när det var soligt och mycket fint vädret spelade barn fotboll 

I exemplet (4) och första frasen i (5) har informanterna använd bestämd form när det ska vara 

obestämd form. Den andra frasen i (5) saknar en bestämning när det gäller ett eller flera barn. Från 

bildserien vet vi nu att det gäller 4 barn och andra frasen i exempel (5) skulle kunna skrivas som: 

spelade några barn fotboll.   

4.3.3  Nivå 1–ObS–flicka 

I denna kategori har alla informanter 100 %. Det finns ingen skillnad mellan MBES och UBES. 

Exempel är följande: 

(6) (MBES 2) Där fannas ormar också 

(7) (MBES 4) Vi brukade gå ditt och spelade fotbol 

(8) (UBES 1) efter bestämd de om de fylla håll med vaten kan de ta ballen 

(9) (UBES 3) så de hämtar vatten och riner i höllet 

I denna kategori har informanterna använt sig både av plurala former så som ”ormar” och av 

oräknebara substantiv så som sporten ”fotboll” och ”vatten”.  

4.3.4  Nivå 1–BMoAlS–min syster 

Även denna kategori behandlar informanterna korrekt. Men alla har inte denna NF-typ i sina texter. 

Både USBE 1 och 3 saknar denna kategori. Exempel är följande: 

(10) (MBES 1) ”Var är min boll” säger Martin 

(11) (MBES 3) Hans kompisar tänker på hur de kan hjälpa honom 

(12) (UBES 2) Jag och mina kompisar tänkte att spela fotball 

(13) (UBES 4) i hållen kom bollen uppe mer och mer på vattnens yta 
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Den form som de flesta informanter har använt sig av är den possessiva pronomen som exempel 

(10)–(12). Ett undantag är exempel (13) där informanten har använt sig av genitivformen av vatten 

för att på samma sätt som de andra visa på ett ägandeförhållande. Till denna kategori hör också 

modifierare som denna, samma, varje m.m. Men dessa modifierare har inga av informanterna 

använt sig av. 

4.3.5  Nivå 2–MoSEnBa–hela dagen 

I denna kategori har MBES och USBE 4 inga belägg. Av de övriga som har använt denna har enbart 

ett misstag gjorts. Följande är exempel på målspråksenlig användning: 

(14) (USBE 2) bollen gick till en holl som fanns i den där parken 

(15) (USBE 3) De är i den höllen. Alla barnen börjar Prata varandra som Hur kan Hämtar bollen Från den hollen 

Även om de flesta informanterna har skrivit denna kategori på ett korrekt sätt så sker några få 

överanvändningar. I exempel (15) ser vi hur informanten skriver den höllen/hollen vid två tillfällen 

väldigt nära inpå varandra. Vid andra tillfället hade det räckt med att använda den bestämda formen 

hålet. Överanvändningen är inte på grund av osäkerhet på eller avsaknaden av kunskap för den 

bestämda formen. Längre fram i texten använder hen den bestämda formen vid två tillfällen på ett 

korrekt sätt. Följande är exempel på målspråksavvikande användning: 

(16) (UBES 1) De tänker om den problem 

I exempel (16) har informanten inte böjt substantivet i bestämd form efter det demonstrativa 

pronomenet den. Detta uttryck hade däremot fungerat i kategorin BMoAlS–min syster som i 

exemplet: Förlåt för det problem jag har orsakat, där det determinativa pronomenet den istället har 

använts. Det går också att få fram detta utryck genom ordföljden men då till hör de inte samma NF: 

För närvarande är det problem med telefonlinjen. Exempel (16) kan vara en helfrasinlärning där 

informanten har lärt sig utantill utan att förstå de grammatiska delarna.    

4.3.6  Nivå 2–SEnBa–flickan 

Detta är den största kategorin mellan 6–15 antal NF för varje informant, där MBES 2 och MBES 3 

ligger på 100 % korrekthet. Exempel på målspråksenlig användning är följande: 

(17) (MBES 2) Bilden handlar om fyra killar som spelar fotboll 

(18) (MBES 3) Då lägger han på huvudet en full balja 

(19) (UBES 4) Hålen var så djupt att dem inte kunde nåa den 

Exempel (17) väljer MBES 2 att berätta vad hen ser på bilden och bestämdheten i denna mening 

blir en deiktisk bestämdhet. Nummer (18) är exempel på implicit bestämdhet, även om huvudet 
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nämns för första gången i texten är den ett självklart attribut till han och (19) med anaforisk 

bestämdhet för att hål har nämnts innan i texten. Följande är exempel på målspråksavvikande 

användning: 

(20) (MBES 1) ”vi hittade bollen igen” pojkar säger 

(21) (MBES 4) Lekplats 

(22) (UBES 2) Vi kände oss glad att ha boll igen 

Bland misstagen i singular är exempel (20) och (22) de vanligaste, där substantivet saknar artikel 

helt och står i den nakna formen. Exempel (21) är dessutom en rubrik som informanterna valde att 

ha till sin bildberättelse. Både den bestämda eller den obestämda formen hade fungerat som rubrik.   

4.3.7  Nivå 2–ObAObS–en flicka 

Exempel på målspråksenlig användning: 

(23) (MBES 2) bollen hamnar in i en höl i skogen 

(24) (MBES 4) I vid skolan finns en mark som Vi brukade gå ditt 

(25) (UBES 1) ballen rämlar ner när ett träd 

Följande är exempel på målspråksavvikande användning:  

(26) (MBES 3) där finns höga träd och villa 

(27) (UBES 3) Mång barnen spelar Fottball på trädgården 

(28) (UBES 4) Efter halv timme såg de bollen 

Precis som i avsnitt 4.4.6 är substantiven i exempel (26) och (28) artikellösa. I exempel (27) 

används den bestämda formen när det istället ska vara obestämd form. 

4.3.8  Nivå 3–ObAMoObS–ett gult hus 

Alla informanter utom UBES 3 använder sig av denna kategori. Målspråksenlig användning är 

följande: 

(29) (MBES 1) han har ett bra förslag 

(30) (UBES 1) Jag ska skriva en lite histori 

(31) (UBES 4) De hittade ett fint, platt gräsigt felt 

Målspråksavvikande användning är följande: 

(32) (MBES 2) Andra försäka ta ute bollen men var så dup höll 

(33) (UBES 4) de förtsätta ha det så bra tid med varandra 
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Exempel (32) är artikellös och (33) är en kombination av uttrycket ha det bra och ha en bra tid. 

Möjligen har informanten lärt sig det första uttrycket som en helfras och använt samma struktur till 

att skapa det andra uttrycket. Men med substantiven tid kräver svenskan här en artikel. 

4.3.9  Nivå 3–FBAMoSEnBa–det gula huset 

Denna kategori har informanterna inte använt sig av. Det betyder inte att de inte kan behärska denna 

nivå, men denna nivå kan inte bedömas eftersom det saknas underlag. 

4.4  Sammanställning 

Resultatet för informanternas val av bestämdhet visar att användningen av artikellösa substantiv så 

som vatten inte har varit ett problem för någon och possessiva substantiv har också varit enligt 

målspråket. Målspråksavvikande användningar har i första hand handlat om fel val av bestämdhet. 

Osäkerheten finns hos båda grupperna men är större hos UBES. I andra fall har informanterna 

använt sig av artikellöst substantiv när svenskan kräver att bestämdhetsartiklar används. Det som är 

utmärkande är MBES stora frånvaro av kategorin MoSEnBa–hela dagen samt UBES antydan av 

en överanvändning av samma kategori.  

4.5  Individuella skillnader 

I detta avsnitt tas de individuella skillnaderna upp och en överblick av informanternas modersmål 

för att se om modersmålet kan ha en påverkan i den svenska inlärningen av bestämdhet eller inte 

ges. 

I det centralkurdiska språket används både artiklar för obestämd form och för bestämd form, och i 

materialet är det tre informanter som talar detta språk: 

MBES 1–centralkurdiska: med 15 NF visar hen på att behärska den bestämda och den obestämda 

formen enligt målspråket. FBAMoSEnBa–det gula huset använts tre gånger korrekt. Ett misstag 

görs vilket är i valet av fel bestämdhet där hen använder den obestämda formen plural pojkar när 

den ska vara i bestämdform plural. I den kvantitativa analysen visar MBES 1 ingen användning av 

formen bestämd plural. Misstaget kan antingen vara fel val av bestämdhet eller att informanten inte 

känner till pluralformen för bestämdhet. 

MBES 2–centralkurdiska: med 23 NF visar hen också vid flera tillfällen bevis på att behärska 

bestämdhet. En målspråksavvikande formulering har gjorts där hen har använt artikellös form på 

substantivet i kategorin FBAMoSEnBa–det gula huset i NF djup hål när det ska vara obestämd 

artikel (korrekt användning är ett djupt hål). Ingen kongruensböjning på adjektivet har gjorts i och 

med att hen har tolkat hål som ett utrum substantiv. 
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MBES 3–centralkurdiska: med 21 NF har hen till skillnad från MBES 1 och 2 använt neutrerna 

substantiv vid flera tillfällen. En målspråksavvikande formulering har gjorts i NF villa som i 

bildberättelsen är artikellös men behöver ha den obestämda artikel en. 

I det arabiska språket är artikellösa substantiv densamma som obestämd form medan den 

bestämda formen markeras som ett prefix till substantivet. I språket är det viktigt att tydligt visa 

skillnad på obestämd och bestämd form och i materialet finns det en som har arabiska som 

modersmål. 

MBES 4–arabiska: med 22 NF har hen tydligt visat skillnad mellan obestämd och bestämd form i 

sin text. Enbart i rubriken har hen inte satt ut artikel. På arabiska är artikellös substantiv densamma 

som obestämd form. Denna målspråksavvikande form har likheter med modersmålet, rubriken 

MBES 4 har kan både vara i obestämd eller bestämd form men denna studie kan inte visa på att 

modersmålet i detta fall har påverkat. Andra faktorer kan spela roll.  

Grupp 1 visar på få målspråksavvikande NF per informant. Det har förekommit ett fel i val av 

bestämdhet, i övrigt så har det handlat om en överanvändning av artikellösa substantiv i de fall 

svenska kräver att det måste finnas artiklar. Men artikellösheten har både använts i de fall det skulle 

ha varit obestämd form och då det skulle ha varit bestämd form. Gruppen MBES har alltså inte visat 

sig göra många fel vad gäller bestämdhet. 

I det persiska språket är substantivet normalt i grundform förutom när det står som direkt objekt, 

då kräver språket att substantivet tydligt visar om det är i obestämd eller bestämd form. I övrigt 

använder persiskan suffixet -i för att ge substantivet en obestämd markering ifall kontexten skulle 

vara oklar. Om flera substantiv står efter varandra och alla har obestämd betydelse får bara det 

sistnämnda substantivet en suffixmarkering. I materialet finns det två informanter som har persiska 

som modersmål: 

UBES 1–persiska: med 20 NF visar hen på osäkerhet i val av bestämdhet vid två tillfällen. 

Obestämd form använts när det ska vara bestämt och bestämd form använts när det ska vara 

obestämt. Vid ett tillfälle är substantivet artikellöst när den ska vara i bestämd form. UBES 1 har 

inte använt sig av kategorin BMoAlS–min syster. 

UBES 3–persiska: med 24 NF har hen vid två tillfällen gjort fel i val av bestämdhet där bestämd 

form har använts när det ska vara obestämd. Det oräknebara substantivet vatten har använts av alla 

informanter i texterna och användningen av det artikellösa substantivet har inte varit problematiskt. 

Men i UBES 3 bildberättelse har hen använt substantivet vatten vid tre tillfällen och vid ett tillfälle 

behövs den bestämda formen vilket hen inte att gjort. Har UBES 3 tillägnat sig kunskapen om att 

oräknebara substantiv böjs i bestämd form? Denna målspråksavvikande form kan antingen vara ett 

fel val av bestämdhet eller att informanten inte känner till formen på bestämda oräknebara 
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substantiv. Precis som UBES 1 har informanten inte använt sig av kategorin BMoAlS–min syster 

och utefter det har hen inte använt FBAMoSEnBa–det gula huset. 

Urdu är ett språk som inte har artiklar. Kändhetsreferenserna förstås genom kontexten. I 

materialet finns det en informant som har urdu som modersmål: 

UBES 2–urdu: med 18 NF visar hen vid flertalet fall på behärskning i valet av bestämdhet. Vid två 

tillfällen använder hen dock artikellös substantiv på boll när de ska vara i bestämd form samtidigt 

som den bestämda formen bollen också används. UBES 2 visar säkerhet att behärska formen för 

substantivet boll i bestämdhet men visar osäkerhet i val av bestämdhet. Detta kan vara en antydan 

av att informanten håller på att testa sig fram och skapar en hypotes på hur det ska vara vilket kan 

vara tecken på att informanten är under utveckling.  

Bosniska visar kändhetsreferenser bl.a. genom en tonmarkering på adjektiv vilket är hörbart i det 

talade språket men mer eller mindre osynligt i det skrivna. Detta gör att språket naturligt använder 

sig av många adjektiv. Bosniskan har också möjlighet att använda sig av räkneordet jedan för att 

visa på den okända referensen men den är inte obligatorisk. I materialet finns det en informant som 

har bosniska som sitt modersmål:   

UBES 4–bosniska: med 28 NF och har använt upp till tre adjektivattribut framför substantivet i sin 

text och har använt FBAMoSEnBa–det gula huset fyra gånger vilket i båda fallen är fler gånger än 

de andra informanterna. Till skillnad från de övriga i grupp 2 har UBES 4 inte använt sig av 

kategori MoSEnBa–hela dagen. UBES 4 har högst antal NF men också flest antal 

målspråksavvikande formuleringar. Vid ett tillfälle används den bestämda formen när substantivet 

ska stå i obestämd form. Två substantiv står utan den obestämda artikeln och precis som UBES 3 

har vatten använts i obestämd form när den ska vara bestämd. Vid ett tillfälle i meningen spelade 

barn fotboll saknar substantivet barn en modifierare som tydliggör om den står i obestämd form 

plural eller om informanten har använt sig av ett artikellöst substantiv i singular: spelade några 

barn fotboll/spelade ett barn fotboll. Meningen är inte helt tydlig för en läsare. 

Grupp 2 visar på flera målspråksavvikande NF per informant och varje informant gör också olika 

inkorrekta val i bestämdhet. UBES 2 är den som gör minst misstag i val av bestämdhet. UBES 4 

som har ett modersmål som använder sig av många adjektiv använder sig även av många adjektiv i 

det svenska språket. 
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5  Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra bestämdhet i elevtexter skrivna på svenska 

av vuxna andraspråkelever som har bestämdhet i sitt modersmål och hos elever som inte har det för 

att se om det finns skillnader mellan de båda grupperna och vilken skillnaden är.  

Innan resultatet diskuteras är det viktigt att nämna att materialet som har använts är så pass litet 

att det inte går att dra generella slutsatser. Däremot kan resultatet fungera som ett underlag för att 

visa en tendens som vidare kan användas i en större forskningsundersökning.  

En av de kunskaper Wijk-Andersson (1994 s. 380) tar upp som en andraspråksinlärare behöver 

lära sig förutom valet mellan obestämd och bestämd form är att veta hur man väljer formen. På 

grund av ogenomskinliga regler för bland annat form och innehåll menar Wijk-Andersson att detta 

är något som är svårt för alla andraspråktalare oavsett modersmål. I det resultat jag har kommit fram 

till ser jag inga stora skillnader i val av form mellan de som har bestämdhet i sitt modersmål och de 

som inte har det vilket är också det Wijk-Andersson menar: att det inte ska finnas någon skillnad 

oavsett modersmål. Det resultatet istället kan visa på är att det däremot finns individuella skillnader 

där olika individer har kommit olika långt i sin utveckling. En av de mest framträdande 

interimspråksstrategier som flera informanter använder sig av är övergeneraliseringen av utrum vid 

flera tillfällen.  

Några informanter använder sig bara av utrumformen medan andra använder också neutrala 

substantiv. MBES 3 utmärker sig med upp till sex neutrala substantiv vilket är mer än de andra 

informanterna. Samtidigt som MBES 3 försöker behärska både utrum och neutrumformen uppstår 

osäkerhet och fel görs. I obestämd form använder MBES 3 utrumformen en hål och i bestämd form 

den neutrernaformen hålet. Om man plockar bort substantivet hål där alla gör fel i resultatet ser vi 

informanter som bara använder sig av substantiv som har utrumformen, informanter som använder 

utrum och även neutrum när det känner sig säkra på formen och informanter som tar risker och 

använder sig av båda utrum- och neutrumformen samtidigt som det kan uppstå fel. Från en 

utomstående läsare kan man uppfatta att texten från den första och andra gruppen behärskar språket 

bättre en den sista gruppen. Abrahamsson (2009 s. 237) tar upp undvikande som en strategi som en 

inlärare använder sig av när hen känner sig osäker över en regel eller formulering, istället för att 

riskera att skriva fel undviker man det helt och hållet. Som lärare kan det då vara svårt att veta vad 

en elev kan eller inte. Många som använder sig av performansanalys har å andra sidan sett att 

språkliga fel kan vara ett tecken på utveckling (Abrahamsson & Bergman 2014 s. 119–120). MBES 

3 har lärt sig reglerna för utrum och neutrum och är i det stadiet då hen håller på att undersöka sina 

egna hypoteser om regeln genom att försöka sig på olika teorier. I detta fall kan läraren fungera som 

en vägledare och stöttare i att hjälpa eleven vidare i sin utveckling.    
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I den andra undersökningen med utgångspunkt i Monica Axelssons nivåskala där syftet är att se 

hur långt informanterna har kommit i sin utveckling av bestämdhet visar resultatet att samtliga 

informanter utom UBES 3 har kommit lika långt på skalan. UBES 3 har i sin bildberättelse inte haft 

belägg som visat på att hen kan behärska ObAMoObS–ett gult hus vilket de andra har gjort. Vidare 

visar resultatet att det finns en skillnad mellan de båda försöksgrupperna. Även om skillnaden är 

liten kan man se att de som inte har bestämdhetsmarkörer i sitt modersmål gör flera misstag i val av 

bestämdhet än de som har bestämdhet i sitt modersmål. Skillnaden är mellan 93 %–96 % i 

korrekthet för MBES och 80 %–89 % för UBES. Trots att båda hade hög procent i korrekthet var det 

ingen som visade prov på att kunna behärska den sista kategorin FBAMoSEnBa–det gula huset. 

Om det är att informanterna ännu inte kan behärska denna kategori eller om de har valt att inte 

använda sig av den kan jag inte säga. På samma sätt har inga av informanterna visat prov på den 

första kategorin Namn–Rom. Det slutsatser som går att dra är att en del av kategorierna i Monica 

Axelsson skala behöver informanterna inte kunna behärska för att klara av uppgiften. Den dubbla 

bestämdheten och användningen av namn är exempel på det. 

Forskning inom språktypologi (Andersson 2001) och den studie Monica Axelsson (1994) gjort 

stödjer varandra där lågt markerade drag lärs in före de högt markerade dragen. Monica Axelsson 

skala börjar på nivå 1 med artikellösa substantiv vilket har låg markering och forstätter med 

bestämdhetsartiklar på nivå 2 och vidare till nivå 3 med bland annat dubbel bestämdhet, vilket är ett 

språkligt drag som är så ovanligt att enbart det svenska och det norska språket har det. Båda 

grupperna visar en högre andel i korrekthet i nivå 1 än från nivå 2. Nivå 2 har däremot störst andel 

nominalfraser i jämförelse med nivå 1 och 3 och på nivå 3 har inga informanter visat prov på att 

kunna behärska dubbel bestämdhet, vilket också stödjer språktypologins teori om att högt markerade 

drag är svårt att tillägna sig. Den stora frånvaron på MoSEnBa–hela dagen hos MBES följer inte 

nivåskalan och i ett språktypologiskt perspektiv går det heller inte att ge en förklaring till denna 

avvikelse. I övrigt ser jag denna skala tillförlitlig i vad den utger sig till att vara, vilket är en skala 

som mäter utveckling på bestämdhet hos andraspråksinlärare.    

I alla språk görs det skillnad på känd och okänd referens och bland de språk som inte använder 

sig av bestämdhetsartiklar används andra medel för att visa på denna skillnad (Axelsson 1994 s. 9). 

Det som var utmärkande i resultatet var att inga av MBES använde sig av kategorin i MoSEnBa–

hela dagen, medan UBES använde det vid flera tillfällen, dock inte UBES 4. Att använda sig av 

bland annat demonstrativa pronomen som den där, den här osv. och possessiva pronomen som min, 

din, hennes osv. ger talaren möjlighet att göra substantivet känt utan att behöva använda sig av 

artiklar. UBES 1 uttrycker sig med NF den problem, UBES 3 använder sig av NF den hållen två 

gånger; en förstaspråkstalare i svenska hade i dessa två exempel inte använt sig av det demonstrativa 



40 

pronomenet utan använt sig av den bestämda formen problemet och hålet, vilket skulle kunna vara 

en möjlig förklaring till denna skillnad bland försöksgrupperna.  

5.1  Pedagogiska implikationer 

Att som lärare känna till att bestämdhet lärs in efter ett bestämt mönster kan hjälpa läraren i sin 

planering i vad eleven behöver utveckla i sitt nästa steg och en metod som performansanalys kan 

synliggöra detta. Precis som kritikerna säger tar en performansanalys lång tid och jag analyserade 

bara nominalfraserna där jag enbart tittade på bestämdheten och artikelbruk. En lärare har betydligt 

flera elever och mindre tid till att utföra en sådan analys. Men som tidigare har nämnts synliggör 

analysen elevens språk vilket ger värdefull information till läraren för dennes framtida 

lektionsplaneringar och stöttning för sina elever. Abrahamson och Bergman (2014 s. 124) säger 

också att för att man ska få en så bra bild som möjligt över en elevs språkutveckling ska 

performansanalys göras på olika typer av texter som eleven har producerat. Den kunskap som jag 

har fått genom dessa texter är begränsad till bildserien och ger mig bara en del av de kunskaper 

eleverna har.   

5.2  Framtida studier 

För framtida studier skulle det vara intressant att pröva resultatet som har presenterats på ett större 

material för att se om tendenserna håller i sig eller om det skiljer sig från materialet. Utifrån det finns 

det dessutom två områden som skulle vara av intresse att undersöka, varav en som en komplettering 

till denna studie. En undersökning av läromedlen skulle visa på vilka kunskaper eleverna redan har 

tillägnat sig om bestämdhet för den språknivå som har undersökts. Hur undervisar läromedlen om 

dubbel bestämdhet? Hur undervisar läraren om dubbel bestämdhet? Inga av informanterna visade på 

att de kunde behärska kategorin och Axelsson (1994) menar att det är något som är svårt för 

andraspråkselever. Finns det då strategier som kan användas för att underlätta inlärningen av detta? 

I en annan undersökning skulle det vara intressant att titta närmare på Ekerots (1995 s. 163–165) 

fem val som inläraren måste ta hänsyn till. Uppsatsens studie undersökte valet mellan obestämd och 

bestämd form och i Monica Axelssons nivåskala ingick också artikellösa substantiv och possessiva 

substantivuttryck. Men denna studie jämförde mellan två grupper av andraspråkstalare och inte 

mellan en första- och andraspråkstalare. Detsamma gäller valet mellan substantivuttryck och 

pronomen där Ekerot menar att den första överanvänds av andraspråkstalaren i jämförelse med en 

förstaspråkstalare som i samma situation skulle välja ett pronomen. Och slutligen skulle valet mellan 

den obestämda artikeln och det obestämda pronomenet någon ser ut mellan en första och en 

andraspråkstalare vara intressant att studera.  



41 

Litteratur 

Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

Abrahamsson, T. & Bergman, P. (Red.). (2014). Tankarna springer före... Att bedöma ett andraspråk i utveckling. 
Stockholm: Liber. 

Alexander, R. (2006). Bosnian, Croation, Serbian, A Grammar with Socolinguistic Commentary. London: The 

University of Wisconsin Press. 

Andersson, L.-G. (2001). Språktypologi och språksläktskap. Stockholm: Liber. 

Axelsson, M. (1994). Noun Phrase Development in Swedish as a Second Language. A Study of Adult Learners 

Acquiring Definiteness and the Semantics and Morphology of Adjectives. Stockholm: Stockholm University Centre 

for Research on Bilingualism. 

Bergman, P. & Abrahamsson, T. (2004). Bedömning av språkfärdigheten hos andrspråkselever. i K. Hyltenstam, & I. 
Lindberg (Red.), Svenska som andrspråk: i forskning, undervisning och samhälle (ss. 597–625). Lund: 

Studentlitteratur. 

Dryer, M. S. (1989). Article-Noun Order. Papers from the 25th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, 

83–97. Hämtat från http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/dryer/dryer/dryer.htm den 1 Maj 2015 

Dryer, M. S. (2013). Definite Articles. (M. S. Dryer, & M. Haspelmath, Redaktörer) Hämtat från The World Atlas of 

Language Structures Online: http://wals.info/chapter/37 den 27 april 2015 

Ekerot, L.-J. (2011). Ordföljd, tempus, bestämndhet (2 uppl.). Malmö: Gleerups. 

Eriksson, A. & Wijk-Andersson, E. (1988). Swedish noun and articles in german and polish students' swedish writing 
(FUMS rapport, nr 141). Uppsala: Institutionen för nordiska språk i Uppsala universitet. 

Heaton, J. B. (1966). Composition through pictures. London: Longman. 

Hellberg, S. (1987). Bestämd form: du vet vilken jag menar. i U. Teleman, Grammatik på villovägar (ss. 33–38). 
Stockholm: Liber. 

Hilmi, F. R. (2007). Sorany Kurdish for English Speakers (3:e uppl.). Atlanta: Newhopepublishing. 

Hultman, T. G. (2003). Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Norstedts Ordbok. 

Josefsson, G. (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur. 

Mace, J. (2003). Persian grammar: for reference and revision. London : Routledge. 

Matthews, D. & Kasim Dalvi, M. (2003). Teach yourself urdu. London: Hodder & stoughton Teach Yourself Books. 

Mønnesland, S. (2002). Bosnisk kroatisk serbisk grammatikk. Oslo: Sypress Forlag. 

Philipsson, A. (2004). Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv. i K. Hyltenstam, & I. Lindberg 
(Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, utbildning och samhälle (ss. 117–151). Lund: Studentlitteratur. 

Smart, J. R. (1986). Teach yourself arabic. London: Hodder & stoughton Teach Yourself Books. 

Svartholm, K. (1978). Svenskans artikelsystem. En genomgång av artikelbruket i vuxenspråket och en modell för analys 

av bruket i barnspråket. Stockholm: Institutionen för nordiska språk i Stockholms universitet. 

Thorell, O. (1977). Svensk grammatik. Stockholm: Esselte studium. 

Viberg, Å. Ballardini, K. & Stjärnlöf, S. (1986). Mål: Svensk grammatik på svenska. Stockholm: Natur & Kulltur . 

Wijk-Andersson, E. (1994). Bestämdhetsmarkering och bestämdhetsgivning. i A. Holmberg, & K. Larsson (Red.), 

Svenskans beskrivning: SvB. 20, Förhandlingar vid Tjugonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Umeå den 

2-3 december 1993 (ss. 380–387). Lund: Lund University Press. 

  



42 

Bilagor 

Bilaga 1  Enkät 

Jag kommer att undersöka hur språkutvecklingen ser ut hos elever som studerar svenska som 

andraspråk.  Att vara med i denna undersökning är frivilligt. Du kommer att vara anonym och 

kan när som helst avbryta din medverkan i studien.  

 

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ålder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kön: Man □ Kvinna □ 

Vilken kurs läser du? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vilket land kommer du ursprungligen från? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vilket är ditt modersmål? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hur länge har du bott i Sverige? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hur länge har du läst Svenska? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Varför är det viktigt för dig att lära dig svenska?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Tack för din medverkan 
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Bilaga 2  Bildserie 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Heaton (1966) Composition through pictures   
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Bilaga 3  Elevtexter från MBES 

MBES 1–Centralkurdiska 

Språk med bestämdhet 

Det är en vacker och solig dag. Martin spelar fotboll med hans kompisar i trädgården som vanligt. 

Bollen ruller och lamlar i en hål. 

 Oj, vilken otur, säger de. 

 ”Var är min boll” säger Martin. 

 ”det försvann, vi måste göra någonting” säger de. 

En av de säger att han har ett bra förslag. De hämtar mycket vatten och häller i hålen till det blir full 

och bollen kommer upp. 

Bravo!  

”det var en bra tänke, vi hittade bollen igen” pojkar säger. 

De kan fortsätta igen nu. 

 

MBES 2–Centralkurdiska 

Språk med bestämdhet 

Bilden handlar om fyra killar som spelar fotboll i skolan. En av killarna sjuta bollen över mina/sina 

kompisar och en av killarna sprang efter bollen men bollen hamnar in i en höl i skogen. Där fannas 

ormar också en av killarna var livräd och han sprang där från. Andra försäka ta ute bollen men var 

så dup höll. Killan var som räd av ormen kom tillbaka med en stor hänk full med vatte så han fäla 

höllen med vatten tills bollen komma upp och dem blev glad. 

 

MBES 3–Centralkurdiska 

Språk med bestämdhet 

Bilden handlar om nästan fyra barn i en by och där finns höga träd och villa. Där spelar de fotboll 

tillsammans och de ser roliga ut. Nära trädet finns ett håll för att bollen lägger i hållen. Han springar 

efter bollen men han kunna inte fånga den. Han försöker mycket att ta ut den i hållen men han kan 

inte ta ut den, Hans kompisar tänker på hur de kan hjälpa honom. Då lägger han på huvudet en full 

balja att han är stark och duktig. Slutligen kan de ta ut bollen under jorden eller i hållen när de 

slipper ut vatten i hållen och de kan lyckas i verket.  
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MBES 4 – Arabiska 

Språk med bestämdhet 

Lekplats 

Jag ska brätta om en händelse När jag var liten. I vid skolan finns en mark som Vi brukade gå ditt 

och spelade fotbol. En dag spelar jag och tre kompisar, och min kompis slängde bollen lång bort, 

och det kom i en stor hål. Jag försökte att ta ut bollen men kunde inte jag tar från hålen. Sedan såg 

jag en orm kom fram till hålen jag blev rädd, och min kompis sprang att hämta vatten till hålen för 

att vi ska fyla på vatten att bollen kom upp och han hämtade en stor hink med vatten jag blev glad 

att vi skule tar ut bolle. Nu vi ska försäta sa jag. 

 

Bilaga 4  Elevtexter från UBES 

UBES 1 – Persiska 

Språk utan obligatorisk bestämdhet 

Jag ska skriva en lite histori om flera bilderna. I första bilden såg jag att 4 killar spela med en ball. 

En av de killar ska ta ballen men han kan inte ta den.I andra bilden såg jag att ballen rämlar ner när 

ett träd. I trädje bilden såg jag att de försoker ta upp ballen men de kan inte därför att ballen gå 

mycket ner och finns en orm nära de och de blir räd. De tänker om den problem och efter bestämd 

de om de fylla håll med vaten kan de ta ballen eftersom ballen kommer upp och ormen går far från 

de. 

 

UBES 2 – Urdu 

Språk utan bestämdhet 

Det var en trevlig dag i somaras. Jag och mina kompisar tänkte att spela fotball i parken. Vi började 

spela och delade oss i tvatem. Ali sparkade bol jätte håt och bollen gick till en holl som fanns i den 

där parken. Vi kände oss jätte nervos och visste inte, vad skulle vi göra. Jag försökte ta ut bollen 

men jag kunde inte eftersom hollen var väldet djup. Vad skulle vi göra, vi visste inte Samtidit kom 

Erik med en pot med vatten. Vi fyllde up hollen med vatten och bollen kom up. Det gick bra. Vi 

kände oss glad att ha boll igen så vi skulle kunna försätta spela. Vi spelade ungifar en time. Sedan 

kände oss trött.  
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UBES 3 – Persiska 

Språk utan obligatorisk bestämdhet 

Mång barnen spelar Fottball på trädgården. Plösligen sköta bollen till lång bort och barnen är 

mycket förvåna, efter som de kan inte hitta bollen. ett barn hittar en höll och titta på inne. Han 

roppar andra kompisar och säger jag hitta bollen. De är i den höllen. Alla barnen börjar Prata 

varandra som Hur kan Hämtar bollen Från den hollen. De bästammer riner vätten i höllet, därFör att 

bollen gå över vatten. så de hämtar vatten och riner i höllet, sedan bollen lägger över vatten och 

bollen kommer ut. De är mycket glada som kan lös problemet och kan Fortsätta spelar igen. 

 

UBES 4 – Bosniska  

Språk utan obligatorisk bestämdhet 

En fin dag, när det var soligt och mycket fint vädret spelade barn fotboll. De hittade ett fint, platt 

gräsigt felt mellan kyrkan och skogen. Ooo … så roligt var det! 

De hoppade, skrek och mest av allt skratade de mycket. I en stund, en av pojkarna sparkade bollen 

så stark att bollen flåg i skogen. Pojkarna gick att ta bollen, men den var ingenstans! De sökte och 

sökte men de kunde inte hitta den. Efter halv timme såg de bollen djupt i en hål. Hålen var så djupt 

att dem inte kunde nåa den och de undrade sig… hur de kan göra det. Då fick en av påjkarna en idé! 

Han sprang hemma och när han kom tillbaka hade han med sig en stor ho fult med vatten. Medan 

han tankar vatten i hållen kom bollen uppe mer och mer på vattnens yta och då kunde de ta bollen. 

Så mycket glada var de och stolta på sig själva. Sedan kunde de förtsätta ha det så bra tid med 

varandra.  

 

 


