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Sammanfattning 

 
Ju äldre en elev blir desto större krav ställs på elevens förmåga att hantera mer 
informationsrika och koncentrerade texter. För att eleven ska lyckas med detta är det av stor 
betydelse att eleven har förmågan att bygga ut nominalfraserna i sina texter. En nominalfras 
består alltid av ett huvudord i form av ett substantiv eller ett pronomen som kan ha eventuella 
fram- och efterställda bestämningar vid namn attribut. Den utbyggda nominalfrasen möjliggör 
för eleven att uttrycka mycket information på ett litet utrymme vilket gör texten mer 
koncentrerad och informationsrik. Syftet med studien är att bidra med fördjupad kunskap om 
hur uppbyggnaden av nominalfraser ser ut i texter skrivna av lågstadieelever i Sverige samt i 
förlängningen bidra med förnyade sätt att undervisa om nominalfrasen. Studiens övergripande 
frågeställning handlar om i vilken utsträckning nominalfraserna i elevernas texter är 
utbyggda. Denna frågeställning har i sin tur konkretiserats i två underordnade frågeställningar. 
Dessa är följande: Hur är nominalfraserna i elevernas texter uppbyggda? Går det att finna 
några mönster gällande hur nominalfraserna i elevernas texter är uppbyggda, dvs. vilka 
nominalfraser är mer typiska och vilka förekommer i mindre utsträckning eller inte alls? För 
att besvara frågeställningarna har 30 elevtexter, från det nationella provet i svenska i årskurs 
3, analyserats med hjälp av ett analysverktyg. Analysverktyget utgör en beskrivning av 
nominalfrasens uppbyggnad med framförställda och efterställda attribut. I analysen har 754 
nominalfraser urskilts varav 290 är utbyggda med minst ett framförställt- eller efterställt 
attribut. Överlag är de utbyggda nominalfraserna i elevernas texter inte utbyggda i särskilt stor 
utsträckning. Majoriteten av dessa består av ett attribut i form av ett framförställt attribut. De 
tre mest förekommande attributen är attribut som hör till pronomengruppen (pronomen, en, 
ett, annan), relativa bisatser (en pojke som heter Olle) samt adjektivattribut (ett riktigt busigt 
bus). Förekomsten av övriga attribut, främst efterställda, är mycket låg.  
 
Nyckelord: Elevtexter, lågstadiet, nominalfrasers uppbyggnad, textanalys, ämnesdidaktik. 
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1 Inledning 

Under min tid på lärarutbildningen har jag utvecklat ett stort intresse för grammatik och 
grammatikens roll i elevers skriftspråkliga utveckling. Genom att erbjuda en undervisning där 
eleverna ges rika möjligheter att bygga upp en förståelse för språkets sammansättning och 
uppbyggnad skapas goda förutsättningar för varje enskild elev att utvecklas i sitt skrivande. 
Denna utveckling sker inte per automatik. Eleverna behöver hjälp med att få syn på vad de 
kan utveckla i sitt skrivande av olika typer av texter.  
 
När jag praktiserat och vikarierat i klasser på lågstadiet har jag lagt märke till att eleverna 
sällan bygger ut nominalfraserna i sina berättande texter. En nominalfras utgörs av ett 
substantiv eller ett pronomen som i sin tur kan definieras ytterligare med framförställda eller 
efterställda bestämningar i form av exempelvis ett adjektiv. Detta för att ge en mer ingående 
beskrivning av det substantiv eller pronomen som omnämns i texten. Nominalfraserna i 
elevernas texter är överlag relativt korta och odetaljerade. Bristen på längre nominalfraser där 
substantivet eller pronomen nyanseras med bestämningar leder till att elevernas berättelser 
blir relativt innehållsfattiga och ytliga utan ett större innehållsmässigt djup.  
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2 Bakgrund 

En övervägande del av det tänkande och den inlärning som äger rum i skolan är språklig 
(Larsson, 1989, s. 53). Språket utgör ett viktigt redskap för meningsskapande och är en 
förutsättning för kommunikation och inhämtande av ny kunskap. Genom att kommunicera 
med varandra och ingå i olika språkliga sammanhang kan vi göra oss förstådda och förstå 
andra människor i vår omgivning (Bjar & Liberg , 2010, s. 18). Med hjälp av språket kan vi 
uttrycka våra känslor, våra åsikter och utveckla en förståelse för vår omvärld, den värld som 
vi skapar tillsammans (Bjar & Liberg , 2010, s. 19). Genom att ingå i olika sociala 
sammanhang, där vi intar olika positioner i förhållande till andra, utvecklar vi även den egna 
identiteten och vår förståelse för oss själva som individ (Bjar & Liberg , 2010, s. 20).   

I inledningen till kursplanen i ämnet svenska i Lgr 11 står följande rörande språket och dess 
betydelse:  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 
andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 
förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk 
möts (Skolverket , 2011 , s. 222).  

Vidare står följande skrivet i Lgr 11 gällande skolan uppdrag: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 
och därmed tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket , 2011 , s. 9). 

I ovanstående utdrag från Lgr 11 lyfts språket fram som ett betydelsefullt verktyg i elevens 
lärande och utveckling. Av citaten framgår att skolans roll är att skapa rika möjligheter för 
varje enskild elev att utveckla sitt språk genom att samtala, läsa och skriva. Att som elev lära 
sig behärska språket är en förutsättning för att kunna verka i och förstå det samhälle som hen 
utgör en del av. Vikten av en god språkförmåga är något som lyfts fram av flera andra, bland 
annat Sven Strömqvist i hans artikel Om språktillägnande processen och av Palmér och 
Östlund- Stjärnegårdh i Bedömning av elevtext: en modell för analys. Palmér och Östlund- 
Stjärnegårdh menar att en god språkförmåga är nödvändig för att man som individ ska ha 
möjlighet att utnyttja sina medborgerliga rättigheter i vårt demokratiska samhälle (Palmér & 
Östlund- Stjärnegårdh , 2005).  

Enligt Bjar och Liberg (2010, s. 17) behöver barn få rika möjligheter att bygga upp en 
förståelse för olika språkliga redskap och deras betydelse för det egna lärandet. Det är av stor 
betydelse att i ett tidigt skede lära små barn att skriva för att de ska förstå att man genom 
skrivandet kan förmedla ett budskap och dela med sig av tankar och åsikter som andra 
människor kan ta del av (Fridolfsson, 2015, s. 137). Samtidigt som skrivandet skapar 



 

Johanna Söderstam  7 

möjlighet för oss människor att uttrycka betydelse kan vi genom skrivandet fördjupa våra 
kunskaper om vårt eget tänkande och reflekterande. På så sätt gör skrivandet det egna 
tänkandet synligt (Fridolfsson, 2015, s. 185). Till skillnad från talspråket kan det skrivna gå i 
arv från generation till generation vilket gör det skrivna till en mer beständig form av 
tänkande (Bjar & Liberg, 2010, ss. 19-20). Enligt Rosén och Gustafsson är en utvecklad läs- 
och skrivförmåga det främsta redskapet för en elevs intellektuella utveckling och hens 
fortsatta lärande (Rosén & Gustafsson, 2006, s. 30). 

Enligt Fridolfsson är det av stor betydelse att man som lärare har förmågan att urskilja vad i 
språket som brister hos en elev och vad som fungerar bra för att man skall ha möjlighet att 
skapa sig en bild av hens språkliga förmåga (Fridolfsson, 2015, s. 23). Om man som lärare 
inte har kunskap om hur ens elever ligger till i sin språk- och skriftspråksutveckling kan man 
heller inte utforma en undervisning där eleven får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt 
i sitt skrivande.  

Lingvistiken brukar förklaras som vetenskapen om språk (Linell, 1993, s. 7). En teori inom 
lingvistiken som vuxit sig stark de senaste åren är SFL, systemisk funktionell lingvistik. 
Enligt Halliday, grundaren av SFL, ses språket som ett medel för att skapa mening och 
betydelse (Halliday, 2004, s. 23).  

Genom att använda olika språkliga uttrycksformer, både verbala och icke verbala kan 
människor skapa betydelse på flera olika nivåer. De språkliga val en människa gör i ett 
sammanhang påverkas av den kontext i vilken personen i fråga befinner sig. Om man befunnit 
sig i en annan kontext hade man troligtvis gjort andra språkliga val som skulle bidragit till en 
annan betydelse (Bjar & Liberg, 2010, s. 18). Betydelsen och de val vi gör blir på så sätt 
situerad och beroende av det sammanhang vi befinner oss i. En specifik kontext ger med 
andra ord upphov till en viss typ av betydelse (Holmberg & Karlsson, 2013, ss. 19-20). Det är 
orden och kombinationer av ord, den så kallade lexikogrammatiken, som möjliggör för oss att 
uttrycka betydelserna (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 20).  

Kraven på elevers förmåga att skriva mer informationsrika och avancerade texter ökar med 
åldern (Liberg, 2008 , s. 62). Förmågan att hantera och skapa  texter med en större 
komplexitet är en förutsättning för att man som elev skall kunna hantera texter inom skolans 
alla ämnen (Nyström Höög, 2010, s. 9). Ett viktigt steg mot att kunna skriva mer avancerade 
och koncentrerade texter är förmågan att utforma flerordsfraser (Nyström Höög , 2010, s. 36). 
Ett exempel på en flerordsfras är den utbyggda nominalfrasen. Genom att sätta samman ord 
till fraser, satser och meningar sätts orden in i ett sammanhang (Fridolfsson, 2015, s. 169).  
 
Att kunna bygga ut nominalfraser med både framförställda och efterställda bestämningar 
utgör en viktig del i elevers skriftspråksutveckling. När en elev lärt sig hur hen kan bygga ut 
nominalfraserna i sina texter och visar på en förståelse för de utbyggda nominalfrasernas 
funktion i en text har hen tagit ett stort steg i sin skriftspråksutveckling (Lundin, 2009, s. 84). 
Den svenska nominalfrasen karaktäriseras av att den går att bygga ut i stor utsträckning vilket 
är något som man som lärare kan påpeka för elever som behöver utveckla sitt språk (Lundin, 
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2009, s. 75). Genom att bygga ut nominalfraserna i en text, med både framförställda och 
efterställda attribut, blir texten mer avancerad, levande och beskrivande (Lundin, 2009, s. 85). 
Det är därför av stor vikt att man som lärare skaffar sig goda kunskaper angående hur 
utbyggnaden av nominalfraser kan se ut och erbjuder en undervisning där eleverna ges rika 
möjligheter att lära sig hur de kan bygga ut nominalfraserna i sina texter.   

2.1 Problemformulering  

Det finns en del studier, både nationella och internationella, där den textuella strukturen i 
elevtexter studerats i syfte att beskriva elevens skriftspråkliga utveckling/språkförmåga. De 
olika textanalyser som genomförts i Sverige är främst inriktade på att undersöka äldre elevers 
skrivande och skrivutveckling. Dock saknas det liknande textanalyser rörande yngre elevers 
skrivande. I förarbetet till denna studie har inga studier som behandlar nominalfrasers 
uppbyggnad och struktur i texter skrivna av svenska elever på lågstadiet påträffats. Med tanke 
på detta är förhoppningen att denna studie ska bidra med mer kunskap inom detta område och 
i förlängningen leda till nya sätt att undervisa om nominalfrasen. Elevers skrivande behöver 
utvecklas, och här har vi en möjlighet att påbörja det arbetet genom en kartläggning.  
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3 Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras inledningsvis ett antal elevtextanalyser som genomförts i Sverige 
med fokus på svenska elevers och vuxnas skrivande. Därefter redogörs för ett antal 
internationella studier där texter skrivna av elever i de yngre åldrarna och mellanåren samt 
vuxna studerats. Dessa studier kommer att utgöra ett jämförelsematerial i denna studie.  

3.1 Elevtextanalyser i Sverige  

Med tanke på att den grammatiska forskningen i Sverige är så pass begränsad, särskilt 
gällande analyser av elevtexter från de lägre årskurserna med fokus på nominalfraser, så 
beskrivs tidigare textanalyser som genomförts i Sverige med fokus på olika textuella aspekter 
i äldre elevers skrivande och elever med svenska som andraspråk.  

3.1.1 Analys av texter  skrivna av gymnasiee l ever  och vuxna   

I en avhandling vid namn Gymnasistsvenska från 1977 har Tor G Hultman och Margareta 
Westman genomfört en studie som bygger på en analys av texter skrivna av gymnasister och 
vuxna. En stor del av den forskning som genomförts rörande elevers språkutveckling har tagit 
sin utgångspunkt i denna studie. Studien bygger på material från ett stort projekt, Skrivsyntax, 
som startades i Lund år 1970. Det övergripande syftet med studien var att undersöka huruvida 
elever i årskurs tre på gymnasiet nått målet för skrivträningen i läroplanen för 
gymnasieskolan, Lgy 70. Målet med all skrivträning var att eleverna skulle lära sig behärska 
den slitstarka bruksprosan. Materialet från gymnasiet består av totalt 151 gymnasistuppsatser 
från årskurs 3 i gymnasieskolan (Hultman & Westman, 1977, s. 5). Vuxenmaterialet består av 
samhällsinformerande broschyrer, allmänt informativa tidningsartiklar, utdrag ut läseböcker 
skrivna för gymnasieelever och utdrag ur debattböcker (Hultman & Westman, 1977, s. 13). 
Samtliga texter har analyserats utifrån aspekter som ordförråd, ordklassfördelning, syntax och 
grafiska förhållanden (Hultman & Westman, 1977, s. 11). 

Om man studerar de resultat som påvisats i den del av analysen där olika delar av syntaxen, 
ordens kombinationer till större enheter, analyserats, finns det några resultat som är av särskilt 
intresse för denna studie. Resultaten visar bland annat att förekomsten av utbyggda 
nominalfraser överlag var betydligt högre i de texter som var skrivna av vuxna jämfört med 
texter skrivna av gymnasister. De vuxna skribenterna visade helt enkelt på en större förmåga 
att hantera nominalfraser. Nominalfraserna återfanns i gymnasisttexter på alla nivåer men var 
fler till antalet i de uppsatser som tilldelats ett högre betyg (Hultman & Westman. 1977, s. 
205). Enligt Hultman och Westman behöver de elever som använder sig av färre utbyggda 
nominalfraser lära sig hur de kan använda det språk som de redan har på ett effektivare sätt 
(Hultman, 2003, s. 206).  
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Bland de framförställda attributen visade sig andelen pronomen som bestämmarattribut vara 
som högst i bruksprosan och gymnasistuppsatser skrivna av pojkar med betyget 5. 
Adjektivattribut, d.v.s. adjektiv som bestämningar i nominalfraser, stod för ungefär två 
tredjedelar av samtliga adjektiv i bruksprosan och uppsatser skrivna av pojkar med betyget 5. 
Andelen adjektivattribut i gymnasisttexter skrivna av pojkar var lägre i texter med lägre betyg 
(Hultman & Westman, 1977, s. 201).  

Resultaten gällande förekomsten av olika former av efterställda attribut i undersökningens 
texter visade att det i bruksprosan gick 24,2 efterställda attribut på 100 huvudord, där 
huvudorden var i form av både substantiv och pronomen.  Detta motsvarar 0,24 efterställda 
attribut per huvudord. Det genomsnittliga antalet efterställda attribut i gymnasisttexterna var 
0,184 efterställda attribut per huvudord. Det genomsnittliga antalet efterställda attribut i texter 
skrivna av pojkar var 0,196 och i texter skrivna av flickor 0,172. Pojkar med betyget 5 ligger 
på bruksprosans nivå, 0,249 efterställda attribut per huvudord medan pojkar med betyget 1 
befinner sig på nivå som är nära talspråket (Hultman & Westman, 1977, s. 203).  

De efterställda attributen utgjordes av prepositionsfraser eller satser/fraser. 
Prepositionsattributen var i form av preposition+ nominalfras t.ex. damen med hunden. 
Majoriteten av satserna bestod av relativsatser t.ex. damen som har en hund. Fraserna var 
främst infinitivfraser som hoppet att överleva. Förekomsten av övriga efterställda attribut var 
mycket låg (Hultman & Westman, 1977, s. 204). Vid en jämförelse mellan gymnasietexter 
skrivna av flickor och pojkar använde flickorna färre attribut relativt sett (Hultman & 
Westman, 1977, s. 202).  

Enligt Hultman och Westman har förmågan att bygga ut nominalfraser två stora fördelar. En 
av dessa är att de möjliggör för författaren att förmedla mycket information på ett knappt 
utrymme. Texten blir på så sätt kortare och mer innehållsrik, vilket enligt Hultman och 
Westman är något som utmärker en god text. De påpekar dock att det är av stor betydelse att 
koncentration inte drivs för långt då detta kan ge upphov till att texten blir svårläst för läsaren 
(Hultman & Westman , Gymnasistsvenska, 1977, s. 205).  

3.1.2 Analys av texter  skrivna av e l ever  i  årskurs 5 och 9 

 
I studien Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och 9 har 
Catharina Nyström Höög genomfört en analys av elevtexter från det nationella provet i 
svenska. Materialet bestod av totalt 100 argumenterande elevtexter varav hälften var skrivna 
av elever i årskurs 5 och hälften av elever i årskurs 9. I analysen av texterna tillämpades olika 
textlingvistiska metoder för att se hur eleverna utvecklas i sitt skrivande under grundskolans 
senare år (Nyström Höög, 2010, förord). I analysen har flera olika textuella aspekter studerats 
så som textlängd, meningslängd och rubriksättning (Nyström Höög, 2010, förord). Studiens 
resultat visade bland annat att eleverna i årskurs 9 skrev längre texter och längre meningar. 
Deras texter uppvisade en mer varierad textstruktur jämfört med femmornas texter. De texter 
som var skrivna av elever i årskurs 5 visade däremot på en tydligare koppling till den 
argumenterande genren (Nyström Höög, 2010, förord).  
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Ett resultat som är av särskilt intresse för denna studie är att andelen flerordfraser bland de 
nominala referenterna visade sig vara högre i niornas texter jämfört med femmornas, även om 
denna skillnad var relativt liten. I studien räknas alla nominala referenter som innehåller fler 
än ett ord som flerordsfraser. Hit hör både mer okomplicerade nominalfraser så som min 
syster och den meningen samt mer komplicerade nominalfraser som t.ex. en ordentlig 
utskällning. Av det totala antalet nominala referenter i femmornas texter utgjordes 27 procent 
av dessa av flerordsfraser. I texterna från årskurs 9 motsvarade antalet nominala flerordsfraser 
31 procent av det totala antalet nominala referenter. Analysen av texterna inom respektive 
årskurs visade på en större variation inom gruppen än mellan årskurserna. I texterna från 
årskurs 5 varierade andelen nominala referenter i form av flerordsfraser mellan 5- 48 procent. 
Skillnaden är något lägre i årskurs 9 där andelen låg mellan 21-46 procent. I de texter med en 
hög andel utbyggda nominalfraser var informationen i texten mer koncentrerad och texten 
som helhet mer enhetlig (Nyström Höög , 2010, s. 38). 

3.1.3 Nominal frasutveckl ing hos e l ever  med svenska som andraspråk 

I avhandlingen Noun phrase development in Swedish as a second language har Monica 
Axelsson, professor vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, undersökt 
nominalfrasutvecklingen hos 60 inlärare med svenska som andraspråk. Hennes hypotes var att 
dessa inlärare har lättare att tillägna sig vissa typer av nominalfraser jämfört med andra. Detta 
skulle enligt Axelsson bli synligt i vilka nominalfraser som inlärarna skulle välja att använda 
sig av samt hur hög korrektheten skulle vara i tillägnandet av dessa. Det övergripande syftet 
med studien var att identifiera och beskriva de nominalfraser som förekom hos inlärarna. 
Materialet som analyserades utgjordes av 120 inspelande intervjuer som samlats in under en 
fem månaders period (Axelsson, 1994, s. 29). I intervjuerna återfanns totalt 11000 
nominalfraser. Av dessa lyckades Axelsson urskilja nio olika typer av nominalfraser, både 
bestämda och obestämda, med olika komplexitet (Axelsson, 1994, s. 30). Axelson kom fram 
till att utvecklandet av nominalfraser följer en specifik inlärningsordning där nominalfraserna 
succesivt blir mer komplexa och avancerade ju längre inläraren kommer i sin språkutveckling 
(Axelsson, 1994, s. 100).  Hon utvecklade en modell för nominalfrasutveckling hos inlärare 
av svenska som andraspråk där de nio olika typerna av nominalfraser ordnades utifrån 
nedanstående tre nivåer (Axelsson, 1994, s. 99):  

 
Nivåerna är följande:  

 
• På nivå 1 återfinns namn, modifierare + obestämt substantiv, obestämt substantiv och bestämd 

modifierare (en eller flera) + artikellöst substantiv. T.ex. Johanna, tre pojkar, stol, min syster. 
• Nivå två består av modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel, ensamt substantiv 

med enklitisk bestämd artikel och obestämd artikel + obestämt substantiv. T.ex. hela dagen, 
killen, en kille.  

• Nivå tre innehåller de två mest komplexa nominalfraserna. Dessa är följande: obestämd artikel 
+ modifierare+ obestämt substantiv och framförställd bestämd artikel + modifierare+ 
substantiv med enklitisk bestämd artikel. T.ex. ett rött hus, det röda huset.  
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Studiens resultat visade att de mest förekommande nominalfraserna var de på nivå 1. Dessa 
nominalfraser var även de som användes korrekt i störst utsträckning. De näst mest 
förekommande nominalfraserna återfinns på nivå 2. Om man ser till korrektheten i 
användandet av dessa är även den relativt hög. De nominalfraser som används i minst 
utsträckning är nominalfraserna på nivå 3. Dessa nominalfraser är de mest komplexa och även 
de där korrektheten i användandet var som lägst. Ett samband som blev tydligt i studien var 
med andra ord att korrektheten var som störst i användandet av nominalfraserna med en låg 
komplexitet, d.v.s. nominalfrastyperna på nivå 1 och lägst i de mest komplexa 
nominalfraserna på nivå 3 (Axelsson, 1994, s. 106).   

3.2 Internationella elevtextanalyser  

 
I detta avsnitt redogörs för ett antal internationella studier där elevers skrivande i de yngre 
åldrarna samt mellanåren studerats. I samtliga studier har elevtexterna analyseras utifrån olika 
textuella aspekter där nominalfrasen utgör en del.  

3.2.1 Jämförande analys av texter  skrivna av e l ever  i  å ldrarna 8, 12 och 16  

 
Studien Grammatical structures written at three grade levels (Hunt, 1965) utgör en av de 
första studierna där man undersökte och jämförde elevers skrivande i årskurs 4, 8 och 12 för 
att beskriva elevernas språkutveckling. Syftet med studien var dels att erbjuda en systematisk, 
sammanhängande och detaljerad metod för att analysera grammatiska strukturer och 
undersöka meningsuppbyggnaden i elevtexter och dels att undersöka elevers språkutveckling 
(Hunt , 1965, s. 1). Studiens resultat visade bland annat att det attribut som användes i störst 
utsträckning i alla årskurser var adjektivattributet. Det näst mest förekommande attributet var 
substantiv i genitivform, dvs. genitivattribut t.ex. my dog eller the neighbors cat (Hunt , 1965, 
s. 101). Det tredje vanligaste attributet visade sig vara prepositionsfraser, dvs. 
prepositionsattribut (Hunt , 1965, s. 102). Förekomsten av utbyggda nominalfraser var högre i 
de äldre elevernas texter. Nominalfraserna i dessa texter var längre och bestod av flera olika 
attribut, både framförställda och efterställda, som adjektivattribut, genitivattribut, 
prepositionsattribut, infinitivattribut, jämfört med de nominalfraser som återfanns i de texter 
som var skrivna av elever i de lägre årskurserna. De yngre elevernas texter innehöll i större 
utsträckning enklare former av substantiv som t.ex. vanliga substantiv utan attribut, personliga 
pronomen och egennamn (Hunt , 1965, s. 108). 1 
 

3.2.2 Analys av texter  skrivna av e l ever i  å ldrarna 12-13 samt 14-15  

 

                                                

 
1 Det är inga större skillnader i uppbyggnaden av nominalfraser mellan engelskan och svenskan.  
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Studien From talking to writing: Linguistic Development in Writing är genomförd av Debra 
Myhill som är professor i utbildningsvetenskap vid Exeter universitet. Myhill har forskat 
mycket kring barns språkutveckling. Syftet med studien var dels att undersöka äldre elevers 
språkutveckling genom att studera språkliga konstruktioner i ett antal elevtexter och dels att 
undersöka elevernas förståelse för den egna skrivprocessen. Materialet bestod av berättande 
och argumenterande texter skrivna av elever i åldrarna 12-13 år respektive 14-15 år. I urvalet 
av elevtexterna togs hänsyn till ålder, kön och textkvalitet. Analysen av texterna genomfördes 
på både menings/satsnivå och textnivå med hjälp av ett kvalitativt analysverktyg (Myhill, 
2009, s. 1). Ett av studiens resultat rör uppbyggnaden av nominalfraser i de texter som 
analyserades. Resultatet visade att utbyggda nominalfraser förekom i större utsträckning i de 
texter som uppvisade en högre kvalitet. Dessa nominalfraser var utbyggda med både 
framförställda attribut i form av adjektivattribut och efterställda attribut som 
prepositionsattribut och adverbattribut. Genom att bygga ut nominalfraserna blir texten enligt 
Myhill mer koncentrerad, informationsrik och detaljerad (Myhill, 2009, s. 11).  

Resultat, liknande de i ovanstående studie, återfinns i en annan undersökning av Myhill vid 
namn Towards a linguistic model of sentence development in writing. Studien bygger på en 
större underökning, finansierad av Economic and Social Research Council, där ett stort antal 
elevtexter i åldrarna 11-16 år i den engelska skolan analyserats. Syftet med studien var att 
undersöka skillnader i språkutvecklingsnivå hos elever i åldrarna 11-16 år genom att studera 
meningsuppbyggnaden i elevernas texter (Myhill, 2008, s. 1). Något som framgick tydligt i 
denna studie var det starka sambandet mellan elevernas skrivförmåga och förekomsten av fler 
utbyggda nominalfraser. Elever med en mer välutvecklad skrivkompetens visade på en större 
förmåga att bygga ut nominalfraserna i sina texter, med bland annat adjektiv och adverb, 
jämfört med de elever som inte hade en lika utvecklad skrivförmåga. Detta samband visade 
sig vara betydligt starkare än det samband som påvisades mellan elevernas ålder och 
förekomsten av fler utbyggda nominalfraser (Myhill, 2008, s. 13). Texter av högre kvalitet 
bestod med andra ord av fler utbyggda nominalfraser (Myhill, 2008, s. 9). Enligt Myhill kan 
språkliga analyser av elevtexter bidra med mycket kunskap gällande elevers språkutveckling 
(Myhill, 2008, s. 13).  

3.3 Sammanställning av forskningsöversikt  

I både Hultman & Westmans studie och Nyström Höögs studie visar resultaten att 
förekomsten av utbyggda nominalfraser var högre i texter skrivna av äldre elever. Att andelen 
utbyggda nominalfraser ökar med stigande ålder, i texter skrivna av äldre elever, är något som 
även Hunt påvisat i sin studie. Studien Towards a linguistic model of sentence development in 
writing av Myhill visade likt Nyström Höögs studie på ett starkt samband mellan elevers 
skrivförmåga och andelen utbyggda nominalfraser. Detta samband visade sig i båda dessa 
studier vara starkare än det samband som påvisades mellan elevernas ålder och förekomsten 
av mer utbyggda nominalfraser. I dessa studier påvisades således större skillnader i andelen 
nominalfraser mellan texter skrivna av elever i samma årskurs än mellan texter skrivna av 
elever i olika årskurser. Betydelsen av att som elev kunna bygga ut nominalfraser med 



 

Johanna Söderstam  14 

framförställda samt efterställda attribut i syfte att skapa mer koncentrerade och 
informationsrika texter är något som lyfts fram av både Hultman & Westman och Myhill.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. 
Inledningsvis beskrivs systemisk funktionell lingvistik som i studien används för att tolka och 
diskutera resultaten. Därefter  följer en beskrivning av den svenska nominalfrasen som hjälpt 
till att utforma det analysverktyg som tillämpats i analysen.  

4.1 Systemisk funktionell lingvistik  

Denna studie baseras delvis på systemisk funktionell lingvistik, SFL. SFL grundades av 
Michael Halliday som är professor i lingvistik (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 10). SFL är en 
teori som handlar om hur betydelse skapas genom användning av språket (Halliday, 2004, s. 
23). Uppkomsten av denna teori grundar sig i en vilja hos Halliday att förstå de mekanismer 
som ligger till grund för språkutvecklingen. Med teorin ville Halliday erbjuda en ny förståelse 
av språk, en förståelse/ beskrivning av språket som skiljer sig från tidigare mer traditionella 
teorier inom lingvistiken, bland annat den tidiga transformationsgrammatiken, där 
språkutveckling bland annat förklarades i termer av ett medfött språkanlag. Till skillnad från 
andra teorier utgör SFL en språkmodell som fokuserar på språkets betydelse och funktion, 
inte på dess form (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 10).  
 
Halliday grundar sina teorier i barnspråksforskning och drar slutsatsen att betydelse är något 
som uppstår före orden och grammatiken (Holmberg & Karlsson , 2013, s. 10). SFL bygger 
på idén att språket består av fyra olika nivåer, så kallade strata. Dessa är följande; kontexten, 
betydelsen (semantics), betydelse (lexikogrammatik) och de fysiska uttrycken (Halliday, 
2004, ss. 24-25). Kontexten, den sociala situation som en person befinner sig i, är central i 
SFL, då den ses som ursprunget för all språkanvändning (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 19). 
Kontexten ger upphov till en specifik betydelse (semantik) som i sin tur kommer att uttryckas 
med hjälp av ord och kombinationer av ord på den andra nivån som behandlar 
lexikogrammatiken. Den sista nivån, de fysiska uttrycken, handlar om hur vi använder 
språkljud och skrivtecken så att man förstår orden, betydelsen och kontexten (Halliday, 2004, 
ss. 24-25).  
 
Genom ord och kombinationer av ord, lexikogrammatiken, skapas möjligheter för eleven att 
uttrycka betydelser (Halliday, 2004, s. 24). Enligt Halliday är lexikogrammatiken uppbyggd 
kring fyra olika nivåer. Dessa fyra nivåer är sats, fras/grupp, ord och morfem. Enheter från 
samtliga av dessa nivåer kan i sin tur sättas samman till större grammatiska enheter. Satser 
kan till exempel länkas samman till större satskomplex, fraser kan på samma sätt länkas 
samman till större fraskomplex o.s.v. (Halliday, 2004, s. 9). Inom SFL ses satsen som en 
viktig betydelsebärande enhet då den möjliggör för flera betydelser att länkas samman till en 
integrerad grammatisk enhet (Halliday, 2004, s. 10). 
 
Den utbyggda nominalfrasen, med framförställda och efterställda attribut, utgör enligt 
Halliday en viktig grammatisk konstruktion på så sätt att den ger läsaren en mer 
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informationsrik och detaljerad bild av det som beskrivs, dvs huvudordet i form av antingen ett 
substantiv eller ett pronomen (Halliday, 2004, s. 312). Ju fler attribut som används desto mer 
nyanserat blir huvudordet (Halliday, 2004, s. 329).  
 
Till skillnad från nominalfraser med ett substantiv som huvudord byggs nominalfraser där 
huvudordet utgörs av antingen ett personligt pronomen eller egennamn sällan ut. Dessa 
förekommer oftast utan några attribut. I de fall där ett egennamn omnämns behöver detta 
sällan definieras ytterligare med tanke på att det i de flesta fall enbart existerar en person med 
det namnet i den specifika kontext som personen i fråga utgör en del av. Detta leder till att 
läsaren inte behöver någon vidare definiering av personen för att förstå vem det rör sig om. I 
vissa fall behöver dock egennamn och personliga pronomen definieras med hjälp av olika 
former av attribut (Halliday, 2004, s. 325).  
 

4.2 Den svenska nominalfrasen  

4.2.1 Nominal frasens s truktur   

 

I Svenska Akademiens språklära definieras en nominalfras enligt följande: ”Den 
sammanfattande termen för konstruktioner som fungerar på samma sätt som ett ensamt 
substantiv i syntaktiskt avseende.” (Hultman, 2003, s. 204).  

Nominalfrasen består av ett huvudord som kan vara ett substantiv med eller utan 
bestämningar som t.ex. hon har en stor hund 2 eller ett substantiviskt pronomen som t.ex. han 
känner igen henne. I vissa fall kan nominalfrasen sakna ett substantiviskt huvudord eller ha 
ett underförstått sådant som ingen i nominalfrasen ingen känner mig. En nominalfras kan 
bestå av eventuella bestämningar som kallas för attribut. Dessa används för att ge läsaren 
ytterligare information om huvudordet. En nominalfras kan vara både bestämd (finit) och 
obestämd (infinit) (Hultman, 2003, s. 206).  

4.2.2.1 Framförstäl lda at tr ibut  

 
Enligt Hultman kan en nominalfras bestå av följande framförställda attribut (Hultman, 2003, 
s. 207):  

 
Adjektivattribut- utgörs av adjektivfraser med eller utan bestämningar t.ex. en söt kanin, en 
väldigt arg hund. Dessa står närmast det substantiviska huvudordet i nominalfrasen. Ett 
adjektivattribut kan bestå av två eller flera adjektiv som t.ex. en liten vacker fågel, små söta 
svenska jordgubbar.  
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Genitivattribut- består av en nominalfras som står i genitiv t.ex. månens starka sken. I en 
nominalfras placeras alltid genitivattribut framför adjektivattribut.  

 
Attribut som hör till pronomengruppen- dessa attribut utgörs av pronomen och placeras 
även de framför adjektivattribut i en nominalfras. Nedan följer olika former av attribut som 
hör till pronomengruppen:  
 

• Attribut i bestämda nominalfraser- består av pronomen som t.ex. den, den här, den där, 
denna/e, possessiva pronomen (min väska) och genitivattribut (hennes armband), båda/bägge, 
samma, själva, ena, och nästa.  

• Attribut i obestämda nominalfraser- består av pronomen som vilken, viken som helst, en, 
ingen, någon, varje, varenda, sådan, dylik och likadan.  

• Attribut i såväl bestämda som obestämda nominalfraser: Till denna grupp hör samtliga 
övriga pronomen som används som attribut som t.ex. de kvantitativa all, samtlig, hel, halv, 
många, mycket, få, de jämförande som t.ex. annan och övrig, de ordnande som t.ex. första och 
sista samt räkneord som t.ex. ett och  två.   

 

4.2.1.2 Efters tä l lda at tr ibut  

 
Enligt Hultman kan en nominalfras bestå av nedanstående efterställda attribut (Hultman, 
2003, s. 208):  

 
Prepositionsattribut- består av prepositionsfraser. Nedan följer olika former av 
prepositionsattribut:  
 

1. Preposition + nominalfras som t.ex. ”en kvinna med välbetalt jobb”  
2. Preposition + infinitivfras som t.ex. ”skälet för att stanna hemma”  
3. Preposition+ bisats som t.ex. ”skälet för att han ville stanna hemma” 
4. Ensam preposition som t.ex. ”våningen under” 
5. Prepositionsfraser som är attribut till det första ledet i satsen som skiljs från sitt huvudord och 

placeras efter det finita verbet  som t.ex. ”kön växer för starroperationer”  
 

Adverbattribut- består av adverb som t.ex ”försäljningen utomlands fortsätter också 
uppåt.” 

 
Infinitivattribut- utgörs av infinitivfraser som t.ex ”konsten att läsa”.  
 
Attributiva bisatser- består av bisatser av olika slag. Dessa är följande:  
 

1. Relativ bisats: ”en häst som gnäggar” 
2. Att-sats: åsikten ”att han skulle förlora” 
3. Frågebisats: ”frågan om hon skulle resa”  
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Predikativa attribut: består av adjektivfraser (adjektiv inklusive particip) med bestämningar 
som t.ex.  ”ett hus värt 2 miljoner kronor.” I vissa fall kan adjektivet ensam och pronomenen 
själv och vilken som helst sakna bestämning. Exempel på sådana fall är följande ”han 
ensam”, ”kungen själv”, ”en stad vilken som helst”. 

 
Appositioner: utgörs av nominalfraser i form av efterställda attribut.  
 

1. Lösa appositioner som t.ex cykelläraren, doktor F  
2.  Fasta appositioner som t.ex. ”doktor Forsberg” 

 
I uppbyggnaden av en nominalfras med både framförställda och efterställda attribut finns det 
vissa regler som måste följas. Genitivattribut och attribut som hör till pronomengruppen  ska 
exempelvis alltid stå före adjektivattributet. De olika attributen kan med andra ord inte ordnas 
hur som helst (Hultman, 2003, ss. 207-208).  
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5 Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva uppbyggnaden av nominalfraser i texter skrivna av 
elever i årskurs 3 i Sverige. En förhoppning är att med fördjupad kunskap om 
nominalfrasanvändningen hos elever i årskurs 3 bidra med förnyade sätt att undervisa om 
nominalfrasen.  

5.2 Studiens frågeställningar 

Studiens övergripande frågeställning är följande: I vilken utsträckning är nominalfraserna i 
elevernas berättelser utbyggda. Denna frågeställning har konkretiserats i nedanstående två 
frågeställningar vilka är:  

1. Hur är nominalfraserna i elevernas berättelser uppbyggda?  
2. Går det att finna några mönster gällande hur nominalfraserna i elevernas berättelser är 

uppbyggda, d.v.s. vilka nominalfraser är mer typiska och vilka förekommer i mindre 
utsträckning eller inte alls? 
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6 Metod 

I detta kapitel redogörs för metoden och det material som analyserats. I kapitlet beskrivs 
inledningsvis hur urvalet av materialet gått till. Därefter följer en beskrivning av de texter som 
ligger till grund för analysen och den kontext inom vilken texterna skapats. I samband med 
detta redogörs även kort för de elever som skrivit texterna. Det analysverktyg som tillämpats 
beskrivs och det redovisas hur bearbetningen av materialet gått till. I detta avsnitt beskrivs 
även vilka avgränsningar som gjorts. Sedan följer en beskrivning angående reflektioner över 
metoden där aspekter som validitet och reliabilitet lyfts fram. Till sist redogörs för de etiska 
hänsynstaganden som gjorts under genomförandet av studien.  

 
Analysen av elevtexterna baseras på en systemisk funktionell språksyn, SFL, och Hultmans 
beskrivning av nominalfrasens uppbyggnad med framförställda- respektive efterställda 
attribut. Studien är deskriptiv så till vida att den fokuserar på att beskriva språket. 
Anledningen till att det är av intresse att studera formen och uppbyggnaden av nominalfraser, 
är att nominalfraserna som grammatisk konstruktion möjliggör för eleverna att uttrycka 
betydelse. På så sätt är formen,  lexikogrammatiken, en del av funktionen. Att genomföra en 
textanalys där en specifik typ av texter är i centrum kan innebära en viss begränsning av 
perspektiv. I denna studie ses denna begränsning som nödvändig för att kunna åstadkomma en 
mer fördjupad beskrivning av nominalfrasernas uppbyggnad i texter skrivna av elever på 
lågstadiet.  

6.1 Urval  

För att få tillgång till de elevtexter som ligger till grund för studien kontaktades Institutionen 
för nordiska språk i Uppsala som är med och skapar provuppgifter till de nationella proven i 
svenska. Varje år genomför universitet och högskolor en insamling av nationella prov som 
lämnas in till provinstitutionen, bland annat Nordiska språk i Uppsala, där 
proven/provuppgifterna arkiveras. Genom att dokumentera och spara gamla nationella prov 
blir det möjligt att följa upp elevernas kunskaper gentemot kunskapskraven, bedriva forskning 
och utveckla nya nationella prov (Skolverket , 2015) 
 
Urvalet av texter från de nationella proven i svenska genomfördes med utgångspunkt i en lista 
över elevlösningar från delprov F och G, de delprov som behandlar skrivning. 
Elevlösningarna, i form av berättande texter, var inte ordnade i någon specifik ordning, utifrån 
några särskilda kriterier utan förekom i slumpmässig ordning. Med anledning av detta valdes 
elevtexter efter ordningen i listan. På så sätt blev urvalet lika slumpvist som om proven valts 
ut i slumpmässig ordning. Varje elevtext var tilldelad ett specifikt elevnummer som även var 
numret på det nationella prov som texten tillhör. I arkivet var proven sorterade efter nummer i 
olika pärmar. I och med att jag valde prov efter ordningen i listan så fanns samtliga nationella 
prov som jag skulle använda mig av i samma pärm. På listan över elevtexter fanns 
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information om vilket kön som respektive text tillhör, vilken skola som eleven som skrivit 
respektive delprov går på samt vilken kommun som skolan tillhör. Av listan framgick även 
om eleven som skrivit respektive text har svenska som andraspråk eller inte och om texten 
nått upp till kravnivån eller inte. Av det totala antalet provuppgifter som finns arkiverade 
valdes 30 stycken elevtexter, varav 16 är skrivna av pojkar och resterande 14 av flickor. 7 av 
elevtexterna är skrivna av elever med svenska som andraspråk. Av samtliga 30 texter är 3 
texter underkända. På grund av att texterna är skrivna för hand så var vissa elevtexter för 
svårlästa. Det gick heller inte alltid att tyda vad eleven skrivit. I dessa fall valdes nästa text i 
listan.  

6.2 Material, kontext och deltagare  

6.2.1 Elevtexter   

 
Elevtexterna kommer från de nationella proven i svenska i årskurs 3 från år 2012 och är 
skrivna i den berättande genren (delprov F och G) Varje år är dessa kopplade till ett specifikt 
tema som år 2012 var påhitt. Längden på texterna varierar. Den kortaste texten består av totalt 
46 ord och den längsta texten av 448 ord.   

6.2.2 Kontext 

6.2.2.1 De nat ione l la proven i  svenska i  årskurs 3  

 
Syftet med det nationella provet i svenska är att på ett så allsidigt sätt som möjligt pröva 
elevens förmåga och kunskaper i ämnet. Resultaten från proven ska tillsammans med lärarens 
fortlöpande iakttagelser och bedömning av eleven utgöra ett underlag vid lärarens 
helhetsbedömning av elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2016). De nationella proven i 
årkurs 3 genomförs under en period under läsåret som är fastställd av skolverket. För att 
proven skall utgöra en så naturlig del av undervisningen som möjligt är det upp till varje skola 
att själva avgöra när proven ska genomföras under provperioden (Skolverket, 2016). Till varje 
delprov följer en instruktion där det står beskrivet hur genomförandet av uppgiften ska gå till 
och hur läraren ska förbereda eleverna inför skrivandet. I instruktionerna till det delprov som 
texterna i denna studie utgör en del av står det att läraren ska inleda lektionen med att 
återknyta till en berättelse med temat påhitt som hen läst tidigare. Läraren ska föra ett 
gemensamt samtal kring begreppet påhitt. Läraren ska i samtalet knyta an till elevernas 
fantasier och egna äventyr och påhitt. Därefter ska läraren tala om för eleverna att de skall 
skriva en egen berättelse som handlar om påhitt. Det påhitt som de skriver om kan antingen 
vara hämtat från fantasin eller verkligheten. Läraren ska sedan skriva tre frågor på tavlan som 
ska hjälpa eleverna att strukturera sin berättelse. Dessa tre frågor är följande; Hur börjar det? 
Vad händer? och Hur slutar det? När eleverna fått skrivpapper och penna ska läraren 
förtydliga ytterligare en gång att berättelsen ska handla om ett påhitt. Eleverna ska ges 
möjlighet att genomföra skrivuppgiften utan tidspress och de elever som behöver ska få hjälp 
av läraren i form av stödfrågor, för att komma igång med skrivandet.   
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6.2.3 Eleverna  

 
De elever som skrivit texterna är från olika skolor i olika kommuner runt om i Sverige. 
Samtliga elever går i årskurs tre. Ett par elever har svenska som andraspråk medan de flesta 
har svenska som sitt förstaspråk. Alla elever går i kommunala skolor i och med att det enbart 
är i de kommunala skolorna som proven utgör allmänna handlingar vilka som regel ska 
bevaras.  

6.3 Analysmetod och genomförande  

6.3.1 Beskrivning av analysverktyg  

 
I analysen av elevtexterna tillämpades ett analysverktyg som är specifikt utformat för denna 
studie. Analysverktyget är skapat i Excel och baseras på Hultmans beskrivning av 
nominalfrasens uppbyggnad med framförställda respektive efterställda attribut. 
Analysverktyget är konstruerat i form av en tabell som består av ett antal kolumner där 
huvudordet, antingen i form av ett egennamn eller substantiviskt huvudord i varje 
nominalfras, skrivs i två kolumner i mitten. Till vänster om huvudordet finns fem kolumner 
för de framförställda attributen; attribut i bestämda nominalfraser, attribut i obestämda 
nominalfraser, attribut i såväl bestämda som obestämda nominalfraser, genitivattribut och 
adjektivattribut. De tre första kolumnerna tillhör alla attribut som hör till pronomengruppen 
vilket är den övergripande benämningen på alla attribut som utgörs av pronomen. Till höger 
om huvudordet finns kolumner för de efterställda attributen; prepositionsattribut, 
adverbattribut, infinitivattribut, attributiva bisatser, predikativa attribut och appositioner.  
Kolumnen för prepositionsattribut består i sin tur av ett antal kolumner där olika former av 
prepositionsattribut finns representerade. Dessa är preposition+ nominalfras, preposition+ 
infinitivfras, preposition+ bisats, ensam preposition och prepositionsfraser som är attribut till 
det första ledet i satsen som skiljs från sitt huvudord och placeras efter det finita verbet. På 
samma sätt är attributiva bisatser indelade i kolumner för olika typer av bisatser, vilka är 
relativ bisats, att-sats och frågebisats. Även attribut i form av appositioner har två kolumner 
där den ena är för lösa appositioner och den andra för fasta appositioner. Till vänster i 
analysverktyget finns en kolumn där respektive text markeras med en 1, 2, 3 o.s.v. samt tre 
kolumner för det totala antalet framförställda och efterställda attribut samt det totala antalet 
attribut per huvudord för samtliga nominalfraser i var och en av elevtexterna.  

    

6.3.2 Mater ia lbearbetning 

 
I analysen analyserades alla texter var för sig. För att lättare få syn på alla nominalfraser i 
respektive text markerades alla huvudord i varje text med understrykningspenna. Därefter 
studerades varje nominalfras mer ingående för att urskilja eventuella framförställda och 
efterställda attribut. Varje nominalfras, med huvudord och eventuella attribut, fördes sedan in 



 

Johanna Söderstam  23 

i tabellen i den ordning som de förekom i texten. Beroende på om huvudordet var i form av ett 
egennamn eller ett substantiviskt huvudord hamnade de antingen i kolumnen för egennamn 
eller i kolumnen för substantiviskt huvudord. Attributen skrevs i tillhörande kolumn i 
analysverktyget, alla adjektivattribut skrevs i kolumnen för adjektivattribut o.s.v.  
Anledningen till varför orden i varje nominalfras skrevs i sin helhet och inte enbart 
markerades med en siffra är att det skulle finnas möjlighet att hitta mönster för vilka ord som 
används inom de olika formerna av attribut. Om attributen enbart markerats med en siffra 
hade den möjligheten inte funnits. Genom att skriva ner nominalfraserna i sin helhet blir det 
även lättare att kontrollera att man fått med samtliga ord/attribut i respektive nominalfras. När 
alla 30 texter analyserats bearbetades informationen i tabellen dels med hjälp av ett 
ordbehandlingsprogram vid namn Lix, dels i Excel för att få fram resultaten. I de fall där det 
uppstod oklarheter gällande utbyggnaden av någon nominalfras i någon av texterna skrevs 
dessa ned i ett dokument. När alla texter analyserats studerades dessa nominalfraser än en 
gång för att identifiera attributen och huvudorden med hjälp av grammatikböcker som 
Svenska akademiens språklära och Svenska akademiens grammatik.  

 
Till en början sammanställdes det totala antalet framförställda och efterställda attribut i varje 
nominalfras i två kolumner till vänster i tabellen. Därefter beräknades det totala antalet 
framförställda och efterställda attribut i varje nominalfras och skrevs ner i en kolumn bredvid. 
När dessa beräkningar genomförts så beräknades det genomsnittliga antalet framförställda och 
efterställda attribut per nominalfras i var text för sig för att se i vilken utsträckning 
nominalfraserna är utbyggda i var och en av de trettio elevtexterna. När dessa genomsnittliga 
värden beräknats räknades tre nya och slutgiltiga genomsnittliga värden fram för det 
genomsnittliga antalet framförställda och efterställda, samt det totala antalet attribut per 
huvudord i urvalsgruppen. Dessa beräkningar utfördes genom att addera de genomsnittliga 
värdena för de framförställda, efterställda och det totala antalet attribut per huvudord i 
respektive text dividerat på antalet elevtexter. Resultaten beskriver således den generella 
utbyggnaden i en slumpvald text i urvalsgruppen. Genom att använda sig av detta 
tillvägagångsätt undviks att en text kan komma att bidra till ett för lågt eller högt generellt 
genomsnitt. På så sätt är värdet mer rättvisande jämfört med ett totalt genomsnitt där hänsyn 
ej tagits till respektive text, d.v.s. totala antalet attribut i samtliga elevtexter (378) dividerat på 
det totala antalet huvudord (754). En elevtext kan exempelvis vara mycket längre än de andra 
elevtexterna och innehålla många outbyggda huvudord medan de andra texterna innehåller 
färre men utbyggda nominalfraser. Denna text skulle då kunna ge upphov till ett för lågt 
genomsnittligt värde för antalet attribut per huvudord i urvalsgruppen. Textens längd ska inte 
ha någon betydelse för resultatet, korta elevtexter ska väga lika tungt som långa. 

 
För att få fram ett resultat angående förekomsten av respektive attribut, både framförställda 
och efterställda, samt vilket attribut som används i störst utsträckning i de utbyggda 
nominalfraserna tillämpades samma metod. Förekomsten av varje attribut i samtliga 
elevtexter analyserades var för sig. Först beräknades det totala antalet gånger som attribut 
tillhörande pronomengruppen används i de utbyggda nominalfraserna i varje elevtext. 
Därefter beräknades det totala antalet huvudord i respektive elevtext. Alla värdena fördes 
direkt in i en egen tabell i Excel. Sedan beräknades det genomsnittliga antalet pronomen per 



 

Johanna Söderstam  24 

huvudord i varje text. Efter detta summerades samtliga medelvärden och dividerades på 
antalet texter, för att få fram ett generellt medelvärde för antalet pronomen per huvudord i 
urvalsgruppen.  

  
Slutligen användes Lix ordbehandlingsprogram för att beräkna vilken typ av ord eller sats 
som användes i störst utsträckning inom respektive attribut. Detta för att se om det gick att 
finna några mönster gällande de ord/satser som används inom respektive attribut i 
elevtexterna.  
 
För att kunna analysera hur de olika nominalfraserna är uppbyggda har excel programmerats 
till att ange/räkna ut vilka nominalfraser som är utbyggda med 1, 2 respektive 3 attribut.   
Programmet utnyttjar OCH & OM formler som används för att märka ut de huvudord som 
byggs ut i enlighet med en viss typ av utbyggnadsmönster. Om ett huvudordet t.ex. är utbyggt 
med totalt 3 attribut där ett av attributen är efterställt visas indexsiffran 1 om inte visas 
indexsiffran 0. Om indexsiffran i det här fallet visar 1 kan man dra slutsatsen att de 
framförställda attributen i nominalfrasen är lika med 2. Indexsiffrorna för varje specifik 
uppbyggnad/mönster för respektive nominalfras som visas i de sex kolumnerna längst till 
vänster i programmet summerades i varje text var för sig och adderades till ett slutgiltigt 
totalvärde. Detta värde anger det totala antalet utbyggda nominalfraser med ett specifikt 
utbyggnadsmönster. Ett exempel på ett utbyggnadsmönster är nominalfraser utbyggda med 2 
totala attribut där 1 är framförställt.  
 
Genom att urskilja hur många nominalfraser som består av ett visst antal attribut kunde  
slutsatser dras gällande vilken typ av nominalfras/uppbyggnadsmönster som är mest 
förekommande i elevernas texter.   
 
6.3.2.1  Avgränsningar   
 
I analysen av elevtexterna har enbart de nominalfraser där huvudordet utgörs av ett 
egennamn, Sebastian eller Ella, eller ett substantiviskt huvudord i form av ett substantiv som 
t.ex. flicka, boll och katt analyserats. Alla de nominalfraser där huvudordet var i form av ett 
pronomen som hon, han, den, det analyserades därför inte. Detta med anledning av att 
pronomen sällan byggs ut i de elevtexter som utgör materialet i studien, något som framgick 
vid en genomläsning av texterna innan studien genomfördes. Utöver ovanstående 
avgränsningar har alla de nominalfraser som finns inuti en annan nominalfras inte heller 
studerats.  

6.4 Reflektion över metoden 

I analysen av elevtexterna var det i vissa fall svårt att identifiera vilket ord som utgjorde 
huvudordet i en specifik nominalfras samt vilka attribut som nominalfrasen bestod av. För att 
kunna komma vidare i analysen skrevs dessa nominalfraser ned i ett dokument. När samtliga 
texter analyserats återgick jag till att studera dessa nominalfraser för att identifiera attributen 
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och huvudordet med hjälp av grammatikböcker som exempelvis Svenska akademiens 
språklära och Svenska akademiens grammatik.  

6.4.1 Rel iabi l i t e t  och val idi te t   

 
Urvalet av de texter som analyserats i studien har skett slumpmässigt. Genom att utgå från ett 
slumpvist urval blir de resultat som man erhåller i studien enligt Patel och Davidsson 
representativt för hela populationen, i detta fall för samtliga lågstadieelever. Ett slumpmässigt 
urval möjliggör även enligt Patel och Davidsson för studien att uppnå en högre 
generaliserbarhet. Att studien är generaliserbar innebär att resultaten skulle bli samma om 
man upprepar analysen fast med ett annat urval, andra elevtexter (Patel & Davidsson, 2003, s. 
54).  
 
Med validitet avses att man i studien mäter det som man avser att mäta (Patel & Davidsson, 
2011, s. 102). Genom att använda ett analysverktyg i analysen av elevtexterna säkerställs att 
man i studien mäter det som man avser att undersöka vilket bidrar till att validiteten i studien 
säkerställs. I den teori som analysverktyget baseras på finns det beskrivningar och exempel på 
de olika framförställda och efterställda attribut som används i utbyggnaden av nominalfraser, 
något som underlättat identifieringen av de olika attributen i nominalfraserna i elevtexterna. 
Analysverktyget kan liknas vid en bedömningsmatris där det klart och tydligt framgår vad det 
är man mäter. En bedömningsmatris motverkar att tillförlitligheten blir för låg (Skolverket, 
2011, ss. 27-28).  

Enligt Patel och Davidsson finns det två sätt att försäkra sig om validiteten i ett 
analysinstrument. Dessa är att säkerställa innehållsvaliditeten och den samtida validiteten. För 
att försäkra sig om att analysverktyget uppnår en god innehållsmässig validitet har en 
noggrann genomgång av det teoretiska fältet genomförts och lagt grunden för verktygets 
utformning. Denna aspekt menar Patel och Davidsson bidrar till en god innehållsmässig 
validitet (Patel & Davidsson, s. 103). 

I metodavsnittet beskrevs hur det genomsnittliga antalet av respektive attribut per nominalfras 
i urvalsgruppen beräknats. Genom att tillämpa detta tillvägagångssätt skapas större 
möjligheter att uppnå en god reliabilitet i studien. Detta på grund av att en specifik text med 
extremvärden inte skall få för stor inverkan på de generella medelvärden som beräknats. Med 
extremvärden menas de texter som avviker från de andra texterna genom att texten 
exempelvis är mycket lång med många outbyggda huvudord. Detta styrks även av Patel och 
Davidsson som hävdar att ett instrument är reliabelt om verktyget motstår slumpinflytanden 
och således minskar antalet felvärden med följden att de genomsnittliga värdena konvergerar 
mot normalvärdet (Patel & Davidsson, 2011, s. 104).  

6.5 Etiska hänsynstaganden  

I hanterandet av de texter som analyserats har hänsyn tagits till två allmänna krav som gäller 
inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Båda dessa principer kan ses som 
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konkretiseringar av det grundläggande individskyddskravet som handlar om att ingen individ 
får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning i samband med 
forskning som inbegriper människor (Vetenskapsrådet , 2002 , s. 5). Det första kravet, 
konfidentialitetskravet, handlar om att alla uppgifter om personer i en undersökning ska ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett säkert sätt så att inga 
oberättigade personer kan ta del av dem (Vetenskapsrådet , 2002 , s. 12). I redovisningen av 
resultatet med utdrag från elevernas texter kommer därför inga elevnamn att framgå i syfte att 
säkerställa att ingen elev kan identifieras. Hänsyn har även tagits till nyttjandekravet som 
handlar om att alla uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet , 2002 , s. 14). Ingen av texterna kommer att användas 
till annat än studien. I samband med att elevtexterna hämtades på Institutionen för nordiska 
språk tecknades ett avtal om att hantera texterna i enlighet med individskyddskravet. 	  
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7  Analys & resultat  

I detta kapitel redogörs för hur analysen av elevtexterna genomförts. I analysen beskrivs 
inledningsvis i vilken utsträckning nominalfraserna är utbyggda, vilket svarar mot den första 
frågeställningen. Därefter följer en mer ingående beskrivning av hur nominalfraserna är 
uppbyggda. I denna beskrivning redogörs för vilka attribut som förekommer i de utbyggda 
nominalfraserna, vilket/vilka attribut som används i störst utsträckning samt om 
nominalfraserna generellt består av 1, 2 eller 3 attribut. Denna beskrivning svarar mot de 
andra två frågeställningarna i studien som rör hur nominalfraserna är uppbyggda samt om det 
går att finna några mönster gällande hur nominalfraserna i elevernas berättelser är uppbyggda, 
d.v.s. vilka nominalfraser som är mer typiska och vilka som förekommer i mindre 
utsträckning eller inte alls? I analysen kommer samtliga nominalfraser som lyfts fram som 
exempel att följas av en parantes som anger vilken text nominalfrasen ifråga tillhör.  

7.1 I vilken utsträckning är nominalfraserna i elevernas berättelser 
utbyggda?   

Tabell 1: Totala antalet huvudord samt de totala antalet utbyggda nominalfraser. 

Summa totalt antal huvudord 754 

Summa totalt antal utbyggda NF 303 
 

Tabell 2: Antalet utbyggda egennamn och substantiviska huvudord. 

  Egennamn Substantiviska huvudord 

Summa huvudordstyp 160 594 

Antal utbyggda  1 302 
 

Av tabell 1 framgår att elevtexterna består av totalt 754 nominalfraser/huvudord. Av dessa är 
303 nominalfraser utbyggda, d.v.s. de består av minst 1 framförställt eller efterställt attribut. 
Av resultaten som presenteras i tabell 2 kan man utläsa att 160 av de totalt 754 huvudorden i 
elevernas texter utgörs av egennamn varav 1 är utbyggt, i detta fall med en relativ bisats. 
Denna nominalfras är följande: Oskar och Milo som skulle utföra världens största godisbus 
(9) där Oskar och Milo utgör huvudordet/egennamnet och som skulle utföra världens största 
godisbus en relativ bisats. Resterande 594 huvudord är substantiviska huvudord. Av dessa är 
302 substantiv utbyggda.  
 
Tabell 3: Genomsnittligt antal framförställda-, efterställda samt totala antal attribut per huvudord i urvalsgruppen.  

Texter i urvalsgruppen Framförställ
da attribut 

Efterställda attribut 

Genomsnittlig utbyggnad 0,46 0,08 
Genomsnittlig total utbyggnad av huvudord  0,53 
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Av tabell 3 framgår att det generella genomsnittliga antalet framförställda attribut per 
huvudord i urvalsgruppen är cirka 0,46. Detta kan jämföras med det generella medelvärdet för 
antalet efterställda attribut per huvudord som är cirka 0,08. Det genomsnittliga antalet 
framförställda attribut per huvudord i urvalsgruppen är med andra ord betydligt högre än det 
genomsnittliga antalet efterställda attribut per huvudord. Den generella utbyggnaden med 
attribut, både framförställda och efterställda, i urvalsgruppen är cirka 0,53 attribut per 
huvudord. Överlag är nominalfraserna i elevernas texter inte utbyggda i särskilt stor 
utsträckning, med några få undantag. I analysen har ingen koppling framkommit mellan 
genomsnittligt antal attribut per huvudord och texter skrivna av elever med svenska som 
andraspråk.  
 

7.2 Hur är nominalfraserna i elevernas berättelser uppbyggda?  

Tabell 4: Förekomsten av nominalfraser med 1, 2 respektive 3 attribut. 

Texttyper Antal 
texter 

Antal 
texter 
med 1 
NF/text 

Antal 
texter 
med 2 
NF/text 

Antal 
texter 
med 3 
NF/text 

Antal 
texter 
med 4 
NF/text 

Antal 
texter med 
>4 
NF/text 

Totalt antal 
nominalfraser 
med X attribut 

Texter som består 
av NF utbyggd med 
3 attribut 

6 - - - - - 7 

2 framförställda & 1 
efterställt 

6 5 1 0 0 0 7 

Texter som består 
av NF utbyggd med 
2 attribut 

22 - - - - - 61 

1 framförställt & 1 
efterställt 

18 9 4 3 1 0 30 

2 framförställda 16 7 8 0 2 0 31 
Texter som består 
av NF utbyggd med 
1 attribut 

30 - - - - - 235 

1 framförställt 30 1 1 5 3 20 219 
1 efterställt 8 4 6 0 0 0 16 

 
I tabell 4 går det att utläsa att ingen av samtliga nominalfraser i elevernas texter är utbyggd 
med fler än 3 attribut. Av det totala antalet nominalfraser i elevtexterna består 7 av dessa av 3 
attribut, 2 framförställda samt 1 efterställt. Dessa nominalfraser återfinns i 6 av de totalt 30 
elevtexterna. Av dessa 6 texter består 5 texter av 1 nominalfras som är utbyggd med 3 attribut 
(1, 9, 14, 22, 26) medan 1 elevtext innehåller 2 nominalfraser som innehåller 3 attribut 
vardera (20) Ingen av dessa 6 texter innehåller således 3 eller flera nominalfraser som består 
av 3 attribut. Exempel på nominalfraser med 2 framförställda samt 1 efterställt attribut är 
följande; det bästa buset någonsin (1), ett litet busgäng som var ganska busiga (9), ingen lätt 
match att vinna (14) och en jättefin hund som var lagom stor med fina ögon (26) Av de 
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totala antalet elevtexter är det med andra ord endast 1/5 av elevtexterna som består av 
nominalfraser som är utbyggda med tre attribut. 
 
I tabell 4 framgår även att totalt 61 av 303 utbyggda nominalfraser består av 2 attribut vardera 
vilka återfinns i 22 av de totalt 30 elevtexterna. Av dessa består 30 stycken nominalfraser av 1 
framförställt och 1 efterställt attribut. De resterande 31 nominalfraserna innehåller två 
framförställda attribut. I 18 av 30 texter återfinns minst en nominalfras med 1 framförställt 
och 1 efterställt attribut. Hälften av dessa texter, dvs 9 texter, innehåller 1 nominalfras som är 
utbyggd med 1 framförställt och 1 efterställt attribut. I 4 texter återfinns 2 nominalfraser med 
denna uppbyggnad. 3 texter består av 3 nominalfraser med 1 framförställt samt 1 efterställt 
attribut och 1 text består av 4 nominalfraser med samma uppbyggnad. Några exempel på 
nominalfraser med 1 framförställt- och 1 efterställt attribut är följande: en flicka som hette 
Chemja (28), en pojke som hette Olle (24), en kanon som de skulle åka i (22), 30 sekunder 
senare (18) och min kusin Alex (13). Av det totala antalet elevtexter består 16 av dessa av 
minst 1 nominalfras som består av 2 framförställda attribut. Av dessa 16 elevtexter består 7 
texter av 1 nominalfras med 2 framförställda attribut. I 8 av dessa 16 elevtexter återfinns 2 
nominalfraser som är utbyggda med 2 framförställda attribut. I 2 av 16 texter finns 4 
nominalfraser med 2 framförställda attribut. Exempel på nominalfraser med 2 framförställda 
attribut är: min farfars garage (13), det sista alternativet (14), ett snyggt tjejmonster (15) 
samt dom andra elefanterna (20) Ingen av samtliga 22 elevtexter innehåller fler än 4 
nominalfraser med 2 attribut.  I 6 av 30 texter (text 8, 10, 16, 25, 27, 29) återfinns ingen 
nominalfras med 2 eller 3 attribut.  
 
Av det totala antalet nominalfraser med enbart 1 attribut, vilket är totalt 233 nominalfraser, 
utgörs 219 av dessa av 1 framförställt attribut. Samtliga elevtexter består av minst en 
nominalfras som är utbyggd med 1 attribut. Endast 1 text består av enbart 1 nominalfras som 
är utbyggd med ett framförställt attribut. Av totalt 30 elevtexter innehåller 1 text 2 
nominalfraser som är utbyggda med ett framförställt attribut. I 5 elevtexter återfinns 3 
nominalfraser med denna uppbyggnad och 3 elevtexter består av 4 nominalfraser med ett 
framförställt attribut. De resterande 20 elevtexterna innehåller fler än 4 nominalfraser som är 
uppbyggda med 1 framförställt attribut. Exempel på nominalfraser med 1 framförställt attribut 
är följande: min kompis (25), Sandras lillebror (26), några tyskar (8), en gång (3) och en dag 
(12) I en av de 20 texter som består av fler än 4 nominalfraser med ett framförställt attribut 
återfinns hela 26 nominalfraser med denna uppbyggnad. De resterande 16 nominalfraserna 
består av 1 efterställt attribut. Dessa nominalfraser återfinns i 10 av elevtexterna (1, 2, 5, 6, 9, 
13, 14, 26, 28, 30) Av dessa 8 elevtexter består 4 texter av 1 nominalfras med 1 efterställt 
attribut och resterande 6 texter av 2 nominalfraser med denna uppbyggnad. Exempel på 
nominalfraser med 1 attribut i form av 1 efterställt attribut är följande: mr Uggla som rullade 
med ögonen (12), kontrollanten som var mormor egentligen (14) och tårtan som Sandra 
skulle få när hon fyllde år (26) I dessa exempel utgörs det efterställda attributet av en relativ 
bisats.  
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Tabell 5: Genomsnittligt antal av respektive attribut/huvudord i urvalsgruppen.  

Typer av attribut Generellt medelvärde för antal attribut per huvudord i 
urvalsgruppen.  

Attribut som hör till pronomengruppen 0,400 
Genitivattribut 0,024 
Adjektivattribut 0,036 
Prepositionsattribut (preposition+NF) 0,011 
Adverbattribut 0,007 
Infinitivattribut 0,001 
Attributiva bisatser (relativa bisatser) 0,049 
Predikativa attribut 0 
Appositioner 0,007 

 
I tabell 5 presenteras resultaten gällande det generella medelvärdet för antalet av respektive 
attribut per huvudord i urvalsgruppen. Om man ser till vilket attribut som förekommer i störst 
utsträckning i texterna är det attribut som hör till pronomengruppen, vilket utgör ett av de 
framförställda attributen i analysverktyget. Till denna grupp hör enligt Hultman samtliga 
pronomen som används i bestämda (den, min, lärarens), obestämda (vilken, ingen, någon, 
varje) samt både bestämda och obestämda nominalfraser (många, sista, två) (Hultman, 2003, 
s. 207). Det genomsnittliga antalet pronomen per huvudord i urvalsgruppen är cirka 0,4.  
 
Tabell 6: Tabell över de tio mest förekommande pronomen som framförställt attribut.   

Attribut som hör till pronomengruppen Antal 
en 105 
ett 24 
min 20 
hans 12 
nästa 9 
tre 8 
sin 6 
det 6 
annan 5 
tio  4 
 
Det pronomen som används i störst utsträckning är den obestämda artikeln en som 
förekommer totalt 105 gånger i elevtexterna, vilket framgår av resultaten i tabell 6.  Det näst 
mest använda pronomenen är ett som förekommer totalt 24 gånger. Därefter kommer 
pronomen som min, hans (possessiva pronomen i genitivform) och nästa (relationella, 
ordnande pronomen) Exempel på nominalfraser där ovanstående pronomen förekommer är 
följande: en varg som gnagde på ett ben (12), ett monster (15), min granne (18), hans katt 
(16), nästa dag (15) Eleverna visar därmed att de behärskar att bygga ut nominalfraser med 
attribut som hör till pronomengruppen. I de flesta nominalfraser där ett obestämt pronomen i 
form av en eller ett används står de som ensamt attribut vilket leder till att huvudordet inte 
nyanseras i särskilt stor utsträckning (Halliday, 2004, s. 312).  
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Det näst mest förekommande attributet är relativa bisatser. Relativa bisatser tillhör de 
attributiva bisatserna vilket enligt Hultman är ett av de efterställda attributen (Hultman, 2003, 
s.  207-208). Detta är den enda typ av attributiva bisatser som används i de utbyggda 
nominalfraserna. Exempel på nominalfraser som innehåller relativa bisatser är följande: en 
pojke som hette Olle (24), ett påhitt som var jätteroligt (22), den enda elefanten som var 
färgglad (20) och en gubbe som bodde där (19)  Det generella medelvärdet för antalet relativa 
bisatser per huvudord i urvalsgruppen är cirka 0,05.  
 
Tabell 7: Tabell över tio av de relativa bisatser som används som efterställt attribut.  

 

 
Av tabell 7 framgår att ingen av de relativa bisatserna förekommer mer än 1 gång i elevernas 
texter. Även om vissa av texterna har ett högre genomsnittligt antal relativa bisatser per 
huvudord så är medelvärdet för respektive text överlag lågt. Detta ger i sin tur upphov till ett 
lågt generellt medelvärde i urvalsgruppen.  
 
Det tredje mest förekommande attributet är adjektivattribut. Detta attribut används i nästan 
lika stor utsträckning som relativa bisatser. Enligt Hultman utgörs adjektivattribut av 
adjektivfraser med eller utan bestämningar (Hultman, 2003, s. 207). I genomsnitt består varje 
huvudord i urvalsgruppen av cirka 0,04 adjektiv per huvudord. Vissa elevtexter består av flera 
adjektivattribut medan nominalfraserna i flera andra texter inte innehåller ett enda. Oavsett 
om en text totalt sett innehåller 4 adjektivattribut blir det genomsnittliga antalet 
adjektivattribut per huvudord i texten relativt lågt med tanke på att det totala antalet huvudord 
är betydligt fler.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Attributiva bisatser (relativa bisatser) Antal 

som-jagade-mig 1 
som-kände-sig-utanför-hela-tiden 1 
som-rullade-med-ögonen 1 
som-jag-skulle-göra-det 1 
som-jag-hittade-ute-på-gården 1 
som-hjälpte-till 1 
som-hon-fick 1 
som-jag-har-tjänat 1 
som-rånade-en-bank 1 
som-sandra-skulle-få-när-hon-fyllde-
år 

1 
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Tabell 8: Tabell över de tio vanligaste adjektiven som används som framförställt attribut. 

Adjektivattribut  Antal 

bästa 3 
liten 2 
hemliga 2 
ny 2 
stor 2 
orange 1 
oranga 1 
rätt 1 
små 1 
speciell 1 

 
Resultaten i tabell 8 visar att adjektiv som bästa, liten, hemliga, ny och stor förekommer fler 
än 1 gång i elevernas texter. Adjektiven hemliga och ny är de adjektiv som används flera 
gånger i en och samma elevtext. Resterande adjektiv, bästa, liten och stor, förekommer flera 
gånger men återfinns i olika elevtexter. Utöver dessa förekommer flera andra adjektiv men de 
används endast 1 gång. Exempel på nominalfraser där ovanstående adjektiv förekommer är 
följande: en ny cykel (23), hemliga saker (4), en liten kanon som de skulle åka i (22) Av 
resultaten framgår tydligt att attribut som hör till pronomengruppen är det i särklass vanligaste 
attributet i de utbyggda nominalfraserna.  

 
Förekomsten av andra attribut som genitivattribut, prepositionsattribut, infinitivattribut, 
adverbattribut och appositioner är mycket låg. Det enda attribut som inte används en enda 
gång i elevernas texter är predikativa attribut som är adjektivfraser med bestämningar. Ett 
exempel på en nominalfras med ett efterställt predikativt attribut är följande:”en stad vilken 
som helst” (Hultman, 2003, s. 207-208). 
 
Det genomsnittliga antalet genitivattribut i urvalsgruppen är cirka 0,024 genitivattribut per 
huvudord. Genitivattribut består enligt Hultman av en nominalfras i genitivform (Hultman, 
2003, s. 207).  
 
Tabell 9: Tabell över tio av de genitivattribut som används som framförställt attribut.  

Genitivattribut Antal 

Sandras 4 
Zebs 3 
Gemmas 2 
farfars 2 
Sebastians 1 
tyskens 1 
torsdags 1 
mammas 1 
Ebbas 1 
Majas 1 
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Tabell 9 visar tio av de genitivattribut som används i elevtexterna. I de fall där ett av 
genitivattributen används flera gånger rör det sig om samma elevtext. Exempel på 
genitivattribut är Gemmas, farfars, torsdags och Zebs som bland annat förekommer i följande 
nominalfraser: Gemmas mamma (5) och min farfars yxa (13).   
 
I genomsnitt används cirka 0,011 prepositionsattribut per huvudord i urvalsgruppen. Samtliga 
av de totalt 8 prepositionsattribut som används är i form av en preposition+ en nominalfras, 
vilket är en av de olika formerna av prepositionsattribut (Hultman, 2003, s. 207-208). 
Exempel på nominalfraser som består av en preposition+ nominalfras är följande: godis på en 
bänk bredvid sängen (2), tre träd i skogen (5), en järnplatta på magen (13)  
 
Tabell 10: Tabell över de 8 prepositionsattribut som förekommer som efterställt attribut. 

Prepositionsattribut 
(preposition+NF) 

Antal 

på-backen 1 
på-en-bänk-bredvid-sängen 1 
på-magen 1 
i-toan 1 
i-taket 1 
i-skogen 1 
i-sverige 1 
i-biblioteket 1 
 
Av tabell tio framgår att ingen av de totalt 8 prepositionsattributen förekommer mer än 1 gång 
i de nominalfraser som är utbyggda med prepositionsattribut.  
 
Infinitivattribut, vilket enligt Hultman utgörs av infinitivfraser, återfinns endast i 1 av de 
utbyggda nominalfraserna (Hultman, 2003, s. 207-208). Detta infinitivattribut utgörs av 
infinitivfrasen att vinna och ingår i följande nominalfras: Ingen lätt match att vinna (14) 
Medelvärdet för antalet infinitivattribut blir så lågt som cirka 0,001 infinitivattribut per 
huvudord i urvalsgruppen, vilket framgår av resultaten i tabell 5.  
 
Resultaten i tabell 5 visar att det genomsnittliga antalet adverbattribut i urvalsgruppen är cirka 
0,007 adverb per huvudord. Enligt Hultman utgörs adverbattribut av adverb (Hultman, 2003, 
s. 207-208). De adverb som används som attribut är senare, överallt och någonsin. Adverbet  
senare förekommer som attribut i 2 nominalfraser i 2 av elevtexterna. Exempel på 
nominalfraser där dessa adverb används som attribut är följande: 30 sekunder senare (18), 3 
dagar senare (23), ketchup överallt (13), det bästa buset någonsin (1)  
 
Det generella medelvärdet för antalet appositioner per huvudord är cirka 0,007, vilket framgår 
av tabell 5. Enligt Hultman tillhör appositioner de efterställda attributen och utgörs av 
nominalfraser (Hultman, 2003, s. 207-208). Det totala antalet fasta appositioner som 
förekommer som attribut i elevernas texter är 4. Dessa är i form av egennamn som Monia, 
Gemma, Emma samt Alex. Dessa förekommer i följande nominalfraser: min granne Gemma 
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(5), min kusin Alex (13), mamma Monia (28) samt hem Emma (2) Lösa appositioner 
förekommer således inte i någon av elevtexterna.  
 
Att det genomsnittliga värdet för främst de efterställda attributen och genitivattribut, bortsett 
från de relativa bisatserna, i urvalsgruppen blir så pass lågt beror på att majoriteten av de 
utbyggda nominalfraserna i elevernas texter ej består av dessa attribut.  

7.3 Vilka nominalfraser är mer typiska och vilka förekommer i liten 
utsträckning eller inte alls?  

Majoriteten av samtliga utbyggda nominalfraser i elevernas texter består av 1 framförställt 
attribut, närmare bestämt 219 av de totalt 303 utbyggda nominalfraserna. Samtliga elevtexter 
består av minst 1 nominalfras som är utbyggd med 1 framförställt attribut varav vissa texter 
består av flera nominalfraser med denna uppbyggnad. De nominalfraser som består av 2 
attribut består antingen av 2 framförställda attribut eller 1 framförställt och 1 efterställt 
attribut. Ingen av de nominalfraser som är utbyggd med 2 attribut består av 2 efterställda. De 
nominalfraser som är utbyggda med 3 attribut förekommer i relativt liten utsträckning i 
elevtexterna. Endast 6 av totalt 30 elevtexter består av 1 nominalfras med 3 attribut. Samtliga 
av dessa nominalfraser består av 2 framförställda och 1 efterställt attribut. Ingen nominalfras 
består således av 3 framförställda eller fler än 1 efterställt attribut. I elevtexterna återfinns 
ingen nominalfras utbyggd med 4 eller fler attribut.  

7.4 Sammanställning av resultat  

I analysen har ett flertal resultat påvisats rörande nominalfrasernas uppbyggnad i elevtexter 
skrivna av elever i årskurs 3. Av analysen framgår bland annat att endast 1 av 160 egennamn i 
elevernas texter byggts ut, i detta fall med ett efterställt attribut i form av en relativ bisats. 
Vidare har studien påvisat att det genomsnittliga antalet framförställda attribut per huvudord  
är mycket högre än det genomsnittliga antalet efterställda attribut per huvudord i de utbyggda 
nominalfraserna. Det generella medelvärdet för antalet framförställda attribut per huvudord i 
urvalsgruppen är cirka 0,46 medan det genomsnittliga värdet för antalet efterställda attribut är 
cirka 0,08. Generellt är nominalfraserna i elevernas texter inte utbyggda i särskilt stor 
utsträckning. Eleverna i studien visar överlag på en relativt låg förmåga att utnyttja de olika 
former av attribut som enligt Hultman kan utgöra framförställda och efterställda attribut i den 
svenska nominalfrasen. Majoriteten av dessa attribut, främst efterställda, används alltså i liten 
utsträckning av eleverna. De flesta av de utbyggda nominalfraserna består av 1 framförställt 
attribut. Ingen nominalfras består av fler än 3 attribut totalt sett. De attribut som används i 
störst utsträckning tillhör pronomengruppen. Detta är det i särklass mest förekommande 
attributet. Därefter kommer attributiva bisatser i form av relativa bisatser och adjektivattribut. 
Genitivattribut och övriga efterställda attribut förekommer ytterst sällan i de utbyggda 
nominalfraserna.  
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8 Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten i studien att diskuteras i förhållande till tidigare forskning 
och teoretiska utgångspunkter.  
 
Resultaten i denna studie angående vilka efterställda attribut som används i störst utsträckning 
stämmer relativt väl överens med resultaten i Hultman och Westmans (1977) studie 
Gymnasistsvenska. De efterställda attributen i det material som analyserades i 
Gymnasistsvenska, både bruksprosan och gymnasistuppsatserna, var i form av 
prepositionsfraser eller satser. Samtliga prepositionsattribut utgjordes av preposition + 
nominalfras. Resultaten i Gymnasistsvenska visar även att relativa bisatser var det mest 
förekommande attributet bland satserna. Båda dessa resultat stämmer väl överens med 
resultaten i denna studie. Av resultaten i Gymnasistsvenska framgår också att infinitivattribut 
används i stor utsträckning. Detta resultat överensstämmer däremot inte med resultaten i 
denna studie där endast 1 nominalfras består av ett infinitivattribut. Förekomsten av övriga 
efterställda attribut visade sig i Gymnasistsvenska vara mycket låg. Genom att jämföra 
resultaten i denna studie med resultaten i Gymnasistsvenska skulle man därför kunna dra 
slutsatsen att användandet av efterställda attribut, som appositioner, adverbattribut, 
predikativa attribut, attributiva bisatser i form av att-satser och frågebisatser inte ökar med 
elevernas stigande ålder och är på så sätt inte specifikt kopplat till texter skrivna av yngre 
elever. En eventuell förklaring till den låga förekomsten av dessa attribut i denna studie skulle 
därför kunna vara att de är svårare att tillägna sig eller att de helt enkelt inte används på 
samma sätt som övriga attribut i utbyggnaden av nominalfraser. Att appositioner, 
adverbattribut, predikativa attribut o.s.v. inte används i bruksprosan, som är texter skrivna av 
vuxna, kan vara ett tecken på att de inte heller förekommer i särskilt stor utsträckning i den 
sakprosa som eleverna möter i skolan. Detta skulle i sin tur kunna bidra till en låg användning 
av dessa attribut i elevernas egna texter som en följd av att eleverna inte möter dessa 
efterställda attribut  i särskilt stor utsträckning.  
 
Däremot tyder resultaten i tidigare studier på att andelen attribut per huvudord ökar ju äldre 
eleverna blir. I Gymnasistsvenska (1977) visade sig det genomsnittliga antalet attribut per 
huvudord vara 0,24 i bruksprosan och 0,184 i texter skrivna av gymnasister. Detta kan 
jämföras med det genomsnittliga antalet attribut per huvudord i denna studie som visade sig 
vara betydligt lägre, nämligen 0,053. Denna stora skillnad tolkas som att antalet attribut per 
huvudord ökar desto med elevernas ålder. Något som kan vara viktigt att ha i åtanke i 
diskussionen av dessa resultat är att alla elever inte gick vidare efter årkurs 9 på 70- talet då 
denna studie genomfördes. De elever som gick i gymnasiet var oftast mer språkstarka elever 
som valde att gå vidare till högre studier. Med detta i beaktande är det tveksamt om det går att 
anta att den ökade andelen utbyggda nominalfraser är en ”naturlig” utveckling som sker med 
åren.   
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Att förekomsten av utbyggda nominalfraser är högre i texter skrivna av äldre elever är något 
som även påvisats av Hunt (1965). De utbyggda nominalfraserna i de äldre elevernas texter 
bestod av flera olika attribut, både framförställda och efterställda, jämfört med de yngre 
elevernas texter som i större utsträckning utgjordes av outbyggda nominalfraser, personliga 
pronomen och egennamn. Dock visar resultaten i Nyström Höögs (2010) studie att den ökade 
andelen flerordfraser i de äldre elevernas texter var marginell jämfört med de yngre elevernas 
texter. Skillnaden i andelen flerordsfraser bland de nominala referenterna visade sig vara 
större mellan texter skrivna av elever i samma årskurs än mellan elever i olika årskurser. 
Detta resultat talar emot att andelen utbyggda nominalfraser ökar med stigande ålder. Det som 
är intressant är att det i denna studie, likt Myhills (2008) och Höögs (2010), påvisades relativt 
stora skillnader i andelen flerordsfraser i de olika elevtexterna. Detta skulle kunna tolkas som 
att användandet av utbyggda nominalfraser inte är kopplat till en specifik ålder utan snarare 
har med andra faktorer att göra som skrivförmåga, enskild skriftspråksutveckling o.s.v. Om 
man ser det ur detta perspektiv får undervisning och sociokulturella parametrar en större 
betydelse, likaså kontexten där språkandet äger rum. Aspekter som stimulans och utmaning 
blir då viktiga i elevens språkliga utveckling.  
 
Den höga förekomsten av egennamn och outbyggda nominalfraser i yngre elevers texter som 
påvisats i bland annat Hunts (1965) studie är något som framgått även i denna studie. Om man 
däremot ser till resultaten i Hunts studie angående vilka attribut som visade sig vara de mest 
använda så skiljer sig dessa åt om man jämför med resultaten i denna studie. Resultaten i 
Hunts studie visar att det mest förekommande attributet var adjektivattribut medan detta 
attribut visades sig vara det tredje mest använda attributet i de utbyggda nominalfraserna i 
denna studie. Det näst mest förekommande attributet i Hunts resultat är genitivattributet. I 
denna studie är attributiva bisatser i form av relativa bisatser det attribut som används i näst 
störst utsträckning. Det bör dock påpekas att indelningen i attribut kan skilja sig åt mellan 
denna studie och Hunts studie, något som är viktigt att ha i åtanke då det kan ha betydelse för 
de resultat som framkommit i studierna.  
 
Trots det faktum att resultaten i denna studie visar på ett generellt lågt medelvärde för antal 
attribut per huvudord i urvalsgruppen finns det de elevtexter som består av nominalfraser som 
är utbyggda med fler attribut jämfört med de andra elevtexterna. Det kommer alltid att finnas 
elever som kommit längre i sin skriftspråksutveckling. Vad detta beror på är svårt att svara på. 
Det finns så många faktorer som kan påverka hur väl en elev tar till sig, och lär sig hantera, 
skriftspråket och vilken skriftspråklig förmåga en elev besitter. Enligt Hultman och Westman 
(1977) är det av stor vikt att man som lärare skapar en undervisning där de elever som 
använder färre utbyggda nominalfraser får möjlighet att lära sig att använda det språk som de 
redan har på ett mer effektivt sätt.  
 
Det är viktigt att poängtera att det krävs en balans mellan längre, mer utbyggda, nominalfraser 
och kortare mer outbyggda nominalfraser för att texten skall bli läsbar och förståelig. Om en 
text enbart består av utbyggda nominalfraser blir det svårt för läsaren att ta till sig innehållet 
och budskapet i texten (Hultman & Westman, 1977) I denna studie har endast 
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nominalfraserna i elevernas texter studerats. Det är dock viktigt att poängtera att det självfallet 
finns andra faktorer som spelar in och har betydelse för textens kvalitet.  
 
Att endast 1 av 160 egennamn byggs ut är inte ett särskilt uppseendeväckande resultat. Om 
man ser till hur egennamn används i språket är det sällan dessa byggs ut vilket tyder på att 
detta inte är något som är specifikt för yngre elever. Anledningen till att ett egennamn sällan 
nyanseras ytterligare, med framförställda eller efterställda attribut, beror enligt Halliday 
(2004) på att det vanligtvis enbart existerar en person med det namnet i den specifika kontext 
som händelsen äger rum i. Personen behöver på så sätt inte beskrivas ytterligare. Genom att ta 
hänsyn till hur alla använder språket, både yngre och äldre, blir det tydligt att den låga 
förekomsten av utbyggda egennamn inte är något som är typiskt för yngre personer och deras 
språkanvändning. Att en relativt stor del av elevernas texter består av egennamn kan snarare 
tyda på en genremedvetenhet då egennamn är vanligt förekommande i texter skrivna i den 
berättande genren.  
 
Analysen av vilka ord som används inom respektive attribut visade överlag inte på några 
tydliga samband. Dock framgick det att det mest förekommande pronomenen var pronomen i 
obestämd form som en som utgör 105 av samtliga 289 pronomen i elevernas texter. I flera fall 
står denna obestämda artikel som ensamt attribut i flera av de utbyggda nominalfraserna vilket 
gör att dessa nominalfraser inte blir utbyggda i särskilt stor utsträckning jämfört med andra 
nominalfraser som består av flera olika attribut. Enligt Halliday (2004) blir huvudordet mer 
nyanserat ju fler attribut som används. Genom att bygga ut en nominalfras med flera attribut 
ges läsaren en mer detaljerad bild av det som beskrivs, huvudordet, vilket underlättar 
förståelsen av innehållet i texten. Att detta var det enda ord som förekom fler än två gånger 
kan bero på att elevernas texter är högst individuella, och behandlar olika erfarenheter, vilket 
leder till att de ord som används blir olika.  
 
Metoden och det analysverktyg som använts i analysen av elevtexterna kan även tillämpas i 
analysen av andra elevtexter för att uppmärksamma hur nominalfraser i elevtexter är 
uppbyggda. Det är av stor betydelse att erbjuda en metod för att studera grammatiska 
strukturer i elevernas texter, så som nominalfrasen, då lexikogrammatiken enligt Halliday 
(2004) är ett betydelsefullt verktyg för att uttrycka betydelse och skapa mening. Enligt Myhill 
(2008) kan textanalyser bidra med mycket kunskap om hur elevers språkförmåga ser ut. För 
att man som lärare skall lyckas skapa sig en bild av sina elevers språkliga förmåga är det 
enligt Fridolfsson (2015) av stor vikt att man kan urskilja vad varje elev behärskar och vad 
eleven ifråga behöver hjälp med att utveckla. Genom att ha tillgång till ett effektivt 
analysverktyg är det lättare att bedöma sina elevers förmåga att bygga ut nominalfraser och få 
syn på vad eleverna behöver hjälp med att utveckla.  
 
Även om fokus i skrivundervisningen på lågstadiet inte främst ligger på att lära sina elever att 
hantera och bygga ut nominalfraser är det ändå av stor betydelse att man som lärare skapar sig 
en bild av elevernas förmåga att bygga ut nominalfraser. Förmågan att bygga ut nominalfraser 
har enligt Hultman och Westman (1977) stora fördelar. Genom att använda sig av utbyggda 
nominalfraser kan författaren bland annat förmedla mycket information på ett litet utrymme i 
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sin text vilket bidrar till att texten blir mer koncentrerad och informationsrik. Denna aspekt 
utgör enligt Hultman och Westman en god egenskap hos en text.  
 
De resultat som påvisats i denna studie kan sammanfattningsvis ge en bild av förmågan hos 
elever i årskurs 3 att bygga ut nominalfraser i sina texter. De nominalfraser som urskilts i 
analysen kan antas utgöra den repertoar av nominalfraser som elever i årskurs 3 på lågstadiet 
har förmågan att hantera. Hur man ser på eleven och dess möjligheter och förmåga att bygga 
ut nominalfraser kan nämligen antas få konsekvenser för hur läraren väljer att utforma sin 
undervisning och hur arbetet i klassrummet kommer att gestaltas i praktiken. Förhoppningen 
är att den fördjupade kunskap som denna studie gett upphov till angående nominalfrasernas 
uppbyggnad i elevtexter från årskurs 3 ska bidra till nya sätt att undervisa om nominalfrasen.  
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9 Konklusion  

Att vissa elevertexter består av fler välutbyggda nominalfraser kan tolkas som att dessa elever 
har en mer välutvecklad förmåga att uttrycka betydelse genom att använda sig av mer 
koncentrerade komplexa grammatiska enheter, som den utbyggda nominalfrasen, jämfört med 
de elever som inte bygger ut nominalfraserna i sina texter i lika stor utsträckning. Genom att 
sätta samman ord till större enheter har dessa elever större möjlighet att ordna sina 
erfarenheter, åsikter och attityder till större sammanhängande och betydelsebärande enheter, 
något som har stor betydelse för att i framtiden kunna hantera allt mer komplexa och 
avancerade texter.  
 
Av egen erfarenhet, från tidigare praktiker i olika skolor, präglas en stor del av dagens 
skrivundervisning på lågstadiet av fri skrivning som bland annat grundar sig på idén att 
eleverna ser skrivandet som mer lustfyllt om de ges större frihet att skriva fritt på egen hand. 
Min uppfattning är att den fria skrivningen resulterar i att allt mindre fokus läggs på 
grammatiska aspekter och deras betydelse. Att bygga mer komplexa grammatiska strukturer, 
så som nominalfrasen, är inget som eleverna, enligt min åsikt, klarar av att utveckla helt på 
egen hand. Detta är något som även resultaten i denna studie påvisat. Det kräver en effektiv 
och metodisk grammatikundervisning. Att lära sig ett språk innebär, som i matematiken, att 
lära sig en uppsättning regler och detta kräver en strukturerad undervisning. Jag anser att det 
av stor betydelse att grammatiken uppmärksammas mer i skolan. Som lärare är det viktigt att 
man skapar en undervisning där eleverna ges möjlighet att bygga upp en förståelse för 
grammatikens roll och hur man kan använda lexikogrammatiken som ett sätt att uttrycka 
betydelse. I undervisningen behöver man inte använda grammatiska begrepp som 
nominalfras, det viktiga är att eleverna lär sig hur de kan använda sig av beskrivningar, hur 
man gör en beskrivning rent konkret, och hur dessa kan användas för att skapa mer levande 
texter. Det skulle vara intressant om det framöver genomförs fler studier inom detta område 
som är mer inriktade på hur lärare på lågstadiet talar om beskrivningar och deras betydelse för 
en text.  
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