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Sammanfattning 

Detta är en undersökning inom svenskans grammatik med fokus på nominalfraser. 
Nominalfraser bidrar till att texter blir mer informationsrika och används om man vill beskriva 
exempelvis ett föremål eller en levande varelse. Med nominalfras avses ett textsegment som 
består av ett huvudord i form av ett substantiv, pronomen eller egennamn. Dessa huvudord kan 
sedan byggas ut med framförställda och/eller efterställda attribut för att ge mer detaljerad 
information om huvudordet. 
 Syftet med denna studie var att undersöka lågstadieelevers användning av nominalfraser i 
elevtexter i den berättande genren. Detta med fokus på vilka attribut eleverna använder sig av 
samt om användningen av utbyggda nominalfraser skiljer sig mellan de två årskurserna som ingår 
i studien. Vi studerade 40 elevtexter med fyra olika teman skrivna av elever i årkurs 2 och årskurs 
3. För att besvara syftet och forskningsfrågorna analyserades elevtexterna utifrån en kvantitativ 
innehållsanalysmetod. Studiens teoretiska utgångspunkt var Michael Hallidays (2004) språkteori 
om systemisk funktionell lingvistik. Ett analysverktyg skapat utifrån Språklära av Tor G. Hultman 
(2003) låg till grund för analysarbetet.  

 Resultatet visade bland annat att en tredjedel av samtliga nominalfraser som studerades var 
utbyggda med ett eller flera attribut. Framförställda attribut användes flitigare av samtliga elever 
än efterställda attribut. Det visade sig även att resultaten varierade beroende på elevtexternas 
tema, elevernas förutsättningar hade alltså betydelse för hur de använde sig av utbyggda 
nominalfraser i sina texter. Användningen av utbyggda nominalfraser skiljde sig ytterst lite mellan 
de två årskurserna, vilket inte var ett förväntat resultat i och med att näst intill all forskning inom 
området visar på det motsatta.  
 
 
Nyckelord: Attribut, Elevtext, Kvantitativ innehållsanalys, Nominalfras, Svenskämnet 
  



 

 3 

Innehållsförteckning	
Sammanfattning ....................................................................................................................................... 2	

1. Inledning ............................................................................................................................................... 5	

1.1 Arbetsfördelning ........................................................................................................................... 5	

2. Bakgrund ............................................................................................................................................... 7	

2.1 Skriftens funktion ......................................................................................................................... 7	

2.2 Syftet med en välutvecklad skrivförmåga ................................................................................. 8	

2.3 Nominalfras ................................................................................................................................... 9	

2.3.1 Nominalfrasens funktion ..................................................................................................... 9	

2.3.2 Nominalfrasens form ........................................................................................................... 9	

2.3.3 Framförställda attribut ....................................................................................................... 10	

2.3.4 Efterställda attribut ............................................................................................................. 11	

2.3.5 Substantiviska pronomen .................................................................................................. 12	

2.4 Sammanfattning .......................................................................................................................... 12	

3. Forskningsöversikt ............................................................................................................................ 13	

4. Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................................... 17	

5. Syfte och frågeställningar ................................................................................................................. 19	

6. Metod .................................................................................................................................................. 20	

6.1 Material och urval ....................................................................................................................... 20	

6.2 Analysmetod och genomförande ............................................................................................. 21	

6.3 Validitet och reliabilitet .............................................................................................................. 22	

6.4 Etiska aspekter ............................................................................................................................ 23	

6.5 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 24	

7. Analys och Resultat ........................................................................................................................... 25	

7.1 Övergripande resultat av elevernas användning av nominalfraser och dess utbyggnad .. 25	

7.1.1 Årskurs 2 .............................................................................................................................. 25	

7.1.2 Årskurs 3 .............................................................................................................................. 27	

7.1.3 Jämförelse mellan årskurs 2 och årskurs 3 ...................................................................... 29	

7.2 Fördelning av huvudord ............................................................................................................ 29	

7.2.1 Årskurs 2 .............................................................................................................................. 30	



 

 4 

7.2.2 Årskurs 3 .............................................................................................................................. 31	

7.2.3 Jämförelse mellan årskurs 2 och årskurs 3 ...................................................................... 32	

7.3 Framförställda och efterställda attribut ................................................................................... 32	

7.3.1 Årskurs 2 .............................................................................................................................. 33	

7.3.2 Årskurs 3 .............................................................................................................................. 35	

7.3.3 Jämförelse mellan årskurs 2 och årskurs 3 ...................................................................... 37	

7.4 Sammanfattning av resultat ....................................................................................................... 38	

8. Diskussion .......................................................................................................................................... 40	

9. Konklusion ......................................................................................................................................... 43	

Referenslista ............................................................................................................................................ 44	

Bilaga 1 .................................................................................................................................................... 46	

 
 



 

 5 

1. Inledning 

Som studenter på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1-3 har vi fått en större insikt i hur viktigt det är med ett utvecklat 
skriftspråk. Skriftspråket är och kommer att vara den största ingången till lärande och kunskap i 
vårt samhälle. Inom skriftspråket finns det en mängd olika aspekter att analysera. Vid en 
textanalys finns det flera olika typer av analysdimensioner såsom ordförråd, ordvariation och 
genrestruktur (Folkeryd, 2016, s. 3). I denna studie har vi valt att fokusera på nominalfraser, vilka 
Svenska Akademiens grammatik (1999, s. 11) menar är en av grammatikens viktigaste byggstenar. 
Nominalfraser används om man vill säga något om en levande varelse, ett föremål, en substans 
eller något abstrakt som till exempel en händelse, ett tillstånd eller en egenskap, vilket bidrar till 
att texter blir mer nyanserade och informationsrika (Hultman, 2003, s. 11). Svenska Akademiens 
ordlista, SAOL (2009) definierar nominalfras på följande sätt: “Fras med ett substantiv eller 
substantivliknande ord som kärna” (s. 2118).  
 En text med utbyggda och korrekta nominalfraser säger mycket om hur långt en elev har 
kommit i sin skrivutveckling. Undervisningen i skolan bidrar till denna utveckling då eleverna får 
hjälp med att utveckla en mer nominal stil i sitt skriftspråk (Josephsson, Melin & Oliv, 1990). 
 Att en äldre elev har ett mer välutvecklat skriftspråk, kan tyckas självklart. Tidigare studier 
(Axelsson 1994, Hultman & Westman 1977, Nyström Höög 2010) som gjorts, visar också på att 
äldre elever använder utbyggda nominalfraser i en större utsträckning i jämförelse med elever i de 
yngre åldrarna. Det har även visat sig att vilka nominalfraser som används har betydelse, alla 
nominalfraser bidrar inte alltid till en mer innehållsrik och nyanserad text.   
 I dagsläget är forskningen kring elevers användning av nominalfraser tämligen tunn, särskilt 
för de yngre åldrarna. Detta gjorde det särskilt intressant för oss i denna studie att undersöka hur 
elever från årskurs 2 och 3 använder sig utav nominalfraser i sitt skrivande. Vidare kommer vi i 
studien även att undersöka om det sker någon progression i användningen av nominalfraser 
mellan årskurs 2 och 3.  
 Ett exempel på en nominalfras ur en elevtext kan ses i studiens titel; ”En färgglad krokodil 
som simmade runt”.  Denna rubrik valdes då det är ett utmärkt exempel på en nominalfras som 
innehåller både ett framförställt och ett efterställt attribut.  
 

1.1 Arbetsfördelning 

Eftersom att vi är två skribenter i denna studie har vi valt att dela upp arbetet på följande sätt: 
Sara Skyggeson har ansvarat för elevtexterna från årskurs 2 och Michaela Johansson har ansvarat 
för elevtexterna från årskurs 3. Den del som därför till största del är uppdelad mellan oss 
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skribenter är avsnittet analys och resultat där Sara har analyserat elevtexterna från årskurs 2 och 
Michaela har analyserat elevtexterna från årskurs 3. Resterande delar i studien har vi diskuterat 
och arbetat fram tillsammans, såsom bakgrund, forskningsöversikt, teoretisk utgångspunkt, metod samt 
diskussion och konklusion. Vi båda har även varit delaktiga i planeringen av arbetet då vi under 
processens gång träffats varje morgon och strukturerat dagens arbete.  
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi inledningsvis att presentera skriftens funktion i samhället samt 
redogöra för syftet med en välutvecklad skrivförmåga. Detta för att få kännedom om 
nominalfrasens del i det stora.  
 Vidare kommer vi att presentera nominalfrasens funktion och form för att få förståelse om 
dess betydelse för språket samt för att få kunskap om hur de är uppbyggda. Detta ligger till grund 
för vår kommande analys. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av vad som behandlats i 
detta avsnitt, att finnas.  

 

2.1 Skriftens funktion 

I vår vardag förväntas alla människor att kunna bidra i olika situationer där förmågan att kunna 
läsa och skriva krävs (Liberg & Säljö, 2014, s. 357). Caroline Liberg och Roger Säljö (2014, s. 357) 
menar till exempel att det i en bostadsrättsförening förväntas att vi ska kunna skriva protokoll 
och ta ställning till ett bokslut. Människor förväntas också kunna läsa och förstå olika slags 
instruktioner, dagstidningar, recept och så vidare. Idag lever vi i ett informationssamhälle, där 
massmedia dagligen förmedlar information om vad som sker i världen. Att läsa, skriva och 
hantera information har varit och är idag grundläggande färdigheter för människans 
kunskapsutveckling. Detta är såpass viktigt att det inte bara påverkar individen, utan också hela 
samhällen (ibid. s. 357). De människor som inte kan läsa och skriva lever ett annat liv än de som 
besitter denna kunskap menar Liberg och Säljö (2014, s. 358). Samhällen fungerar också olika 
beroende på om de har en läs- och skrivkunnig befolkning eller inte, då dessa färdigheter bland 
annat används och har använts för att kategorisera och organisera egendom samt för att samla 
och bearbeta livserfarenheter (Liberg & Säljö, 2014, s. 359). För att texter och deras innehåll ska 
komma till användning och utvecklas vidare, krävs det att medborgare i ett samhälle utvecklar 
färdigheter i att läsa, skriva, samtala om och röra sig i texter. Detta är inte bara en medborgerlig 
rättighet utan också en skyldighet (Liberg & Säljö, 2014, s. 359). 
 Ulf P. Lundgren och Roger Säljö (2014, s. 24) menar att skriften är en av anledningarna till 
att skolan uppkom för 5000 år sedan. För en stor del av befolkningen var skriften då helt okänd. 
Långt tillbaka hade skriften och de som behärskade skriften hög status i samhället. Skrivkonsten 
ansågs vara given från gudarna och symboliserade nyckeln till visdom och kunskap. Vidare menar 
även Lundgren och Säljö (2014, s. 25) att skriftspråket var revolutionerande vid dess uppkomst 
då det ger oss människor möjlighet att bevara information och ses därför som ett redskap som 
hjälper oss människor att bygga upp ett kollektivt minne. Olika texter såsom biografier, 
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skönlitteratur och vetenskapliga artiklar ger människor möjlighet att bli delaktiga i en större 
erfarenhetsvärld än den värld man omges av.  
 Skriftspråket är och kommer att vara den mest dominanta ingången till lärande och 
kunskap i vårt samhälle. I och med att skriftspråket ständigt används i vår vardag, är 
förväntningarna på oss medborgare högre än längre tillbaka i tiden (Liberg & Säljö, 2014, s. 360). 
Förr var målet för skrivträningen och användningen begränsad; det var för många tillräckligt att 
kunna skriva sitt eget namn. Idag ställs andra krav på oss människor och färdigheterna att läsa 
och skriva är viktiga för skolans alla ämnen. Skolan är den miljö där eleverna har möjlighet att 
vara medskapare i verksamheten, vilket bidrar till både en kunskapsuppbyggnad och ger eleverna 
en känsla av delaktighet (Liberg & Säljö, 2014, s. 361). Detta menar Liberg och Säljö (2014, s. 
361) är grundläggande för elevernas identitet och lärande. 
 Även Halliday (1978, s. 41) menar att skrivundervisningen har förändrats genom tiderna. 
Från att förr vara ett traditionellt produktinriktat, grammatiskt skrivande, till att idag vara ett mer 
processinriktat och funktionellt skrivande. 

 

2.2 Syftet med en välutvecklad skrivförmåga 

Inger Fridolfsson (2015, s. 184-185) menar att skriva är ett sätt att kommunicera sina berättelser, 
tankar och åsikter. Detta innebär att texten också måste vara läsbar för mottagaren för att den 
funktionella och den kommunikativa sidan inte ska gå förlorad. Därför är skribentens handstil, 
stavning och meningsbyggnad viktiga för skrivandet. Skrivandet bidrar även till en möjlighet att 
fördjupa sig kunskapsmässigt. När man sätter ord och tankar i skrift utvidgar man medvetenheten 
kring sin egen förståelse och tänkande. Genom skrivandet blir tankar synliga menar Fridolfsson 
(2015, s. 185). 
  Som skribent är det viktigt att sätta sig in i en mottagares perspektiv. Mottagaren av texter 
har inte samma förkunskaper och erfarenheter som skribenten har. Skriften ställer därför även 
höga krav på den språkliga uttrycksförmågan samt på ordvariation och formuleringar. Det går 
inte att formulera sig i skrift så som vi talar. Detta innebär att utvecklingen av elevers 
skrivförmåga är viktigt för att innehållet ska kunna nå läsaren på bästa möjliga sätt (Fridolfsson, 
2015 s. 185-186).  
 Vidare menar Fridolfsson (2015, s. 225) att elevers skrivförmåga är en viktig förutsättning 
för att både klara skolarbete och för delaktighet i samhället. Människor som har problem med att 
läsa och skriva hamnar i större utsträckning i utanförskap, i och med att samhällets krav på att 
hantera och förstå skriftspråket har ökat de senaste decennierna. 
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2.3 Nominalfras 

Nedan kommer nominalfrasers funktion och form att beskrivas. Detta kommer ligga till grund 
för skapandet av det analysverktyg som kommer användas i denna studie.  

2.3.1 Nominalfrasens funktion 

Enligt Svenska Akademins grammatik (1999, s. 11) hör nominalfrasen till en av grammatikens 
viktigaste byggstenar. Olle Josephsson, Lars Melin och Tomas Oliv (1990, s. 40) menar att när 
man diskuterar elevers skriftspråk finns det två stilar som ligger till grund för meningsbyggnaden; 
verbalstil och nominalstil. Genom lärande och undervisning i skolan sker en utveckling hos 
eleven från en verbal stil till en allt mer nominal stil i skriftspråket. 
 Nominalstilen, med många långa nominalfraser, kännetecknas av att texten har hög 
komplexitet och hög koncentration. Meningarna i en nominal stil byggs upp av många substantiv. 
Genom att använda sig av en nominalstil i en text, kan denna uppfattas mera professionell, än en 
text med en mer utpräglad verbalstil vilken kan uppfattas som talspråklig (Josephsson, Melin & 
Oliv, 1990, s. 40). Utbyggda nominalfraser skapar informationstäthet och ökar textens 
rörelseenergi, utan att den för den skull blir svårläst (Hellspong & Ledin, 1997, s. 125). 
 Nominalkvot är ett mått på graden nominalstil i en text. Detta går att räkna ut genom ett 
antal beräkningar beskrivna av Josephsson, Melin och Oliv (1990, s. 41). För att göra en 
förenklad beräkning menar de dock att man kan jämföra antal verb med antal substantiv i samma 
text. Om antalet substantiv är fler än verben, anses texten ha en mer nominal stil (Josephsson, 
Melin & Oliv, 1990, s. 41). De vill dock understryka att det inte alltid är eftersträvansvärt med en 
hög nominalkvot. I vilken genre texten är skriven i har till exempel en stor betydelse. En 
berättande text med en lägre nominalkvot kan i vissa fall visa på bättre rytm och nyansering än en 
text med en högre nominalkvot (Josephsson, Melin & Oliv 1990, s. 41). En utredande facktext 
kräver till exempel att det finns ett rikt innehåll vilket leder till högre nominalkvot (Josephsson, 
Melin & Oliv, 1990, s. 42).  
 Att ha ett varierat och rikt ordförråd kan vara till stor hjälp för att bygga ut nominalfraser i 
en text. En text där huvudordets bestämningar byggs ut blir mer beskrivande, vilket leder till en 
mer nyanserad och nominal text. Vilka ord som används i en text visar tydligt vilken stil texten 
har, en så kallad stilmarkör. För elevernas språkutveckling krävs det att eleverna har en känsla för 
ords stilnivå, ser skillnad på talspråk och skriftspråk, har ett stort ordförråd samt en morfologisk 
medvetenhet. Detta kan bidra till en större säkerhet hos eleven i sitt skrivande (Josephsson, Melin 
& Oliv, 1990, s. 45-46). 

 

2.3.2 Nominalfrasens form 

Svenska Akademiens ordlista, SAOL (2009) definierar nominalfras på följande sätt: “Fras med ett 
substantiv eller substantivliknande ord som kärna” (s. 2118). 
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Enligt Svenska Akademiens grammatik (1999, s. 11,15) används nominalfraser om man vill 
säga något om en levande varelse, ett föremål, en substans eller något abstrakt som till exempel 
en händelse, ett tillstånd eller en egenskap. En nominalfras är oftast ett substantiv som både kan 
bestå av ett eller flera ord med eventuella bestämningar. En bestämning kan exempelvis vara 
katten, katten bakom stenen, den söta katten eller katten därute.  
 Även egennamn samt substantiviska pronomen som exempelvis hon, han, den, kan vara 
huvudord i en nominalfras. Dessa ersätter substantivet i nominalfrasen. Utöver detta finns det 
även konstruktioner som varken innehåller ett substantiv eller ett substantiviskt pronomen som 
huvudord, exempelvis den stora, den starka, ingen eller något illaluktande (Hultman, 2003, s. 206). 

 

2.3.3 Framförställda attribut 

Nominalfraser har bestämningar som kallas för attribut, vilka kan vara framförställda eller 
efterställda. Dessa attribut ger mer information om huvudordet. De framförställda attributen 
finns beskrivna i Hultman (2003, s. 207) och presenteras nedan.  

 

• Emfatiskt attribut: Används endast i relation till ett pronomen till exempel alla de andra. 

 

• Definit attribut: Anger definithet, vilket innebär att läsaren ska känna igen det som 
presenteras i texten, exempelvis de, dem, dessa eller det.  

 

• Genitivattribut: Står framför adjektivattributen och består av en nominalfras som står i 
genitiv till exempel mannens höga hatt. 
 
 

• Kvantitetsattribut: Anger antal och mängd. Består av ett kvantitativt pronomen, grundtal 
eller kvantitetsbetecknade nominalfraser. Exempel på dessa är en, ett, många, något, få, 
mycket.  
 
 

• Adjektivattribut: Innehåller adjektivfraser med eller utan bestämningar till exempel en gul 
anka eller en vacker kvinna. Adjektivattribut kan även bestå av två eller flera adjektiv, till 
exempel ett nytt roligt spel eller små flitiga bruna myror. 

 

• Possessivattribut: Anger en relation mellan det som attributet betecknar och det som 
betecknas med hela nominalfrasen till exempel Bengts katt.  
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En nominalfras kan bestå av flera framförställda attribut. Ordningen och kombinationen mellan 
dessa attribut måste följa vissa regler. Detta innebär bland annat att genitivattributet måste stå 
framför adjektivattributet samt att definita attribut och kvantitetsattribut också alltid kommer 
före adjektivattributet (Hultman, 2003, s. 207).  

2.3.4 Efterställda attribut 

Efterställda attribut förekommer i både bestämda och obestämda nominalfraser och kan vara av 
olika slag. Även dessa finns beskrivna i Hultman (2003, s. 208) och presenteras nedan:  

 

• Prepositionsattribut: Består av prepositionsfraser till exempel preposition + nominalfras 
(en kvinna med välbetalt jobb), preposition + infinitivfras (skälet för att stanna hemma), 
preposition + bisats (skälet för att han ville stanna hemma), eller ibland ensam preposition 
(våningen under). Inom denna kategori finns även en konstruktion där första ledet i satsen 
skiljs från sitt huvudord och sätts efter det finita verbet, till exempel konsumtionen ökar för 
mataffärer.  

 

• Adverbattribut: Då ett prepositionsattribut är möjligt kan i regel en adverbfras fungera 
som attribut. Adverbattribut används framförallt för att beteckna befintlighet (möblerna 
där hemma), utgångspunkt (vägen hit), och tid (förändringarna nu).  

 

• Attributiva bisatser: Består av en relativ bisats (en häst som gnäggar), att-sats (åsikten att 
han skulle förlora), frågebisats (frågan om hon skulle resa).  

 

• Infinitivattribut: Består av infinitivfraser, till exempel konsten att läsa (bruksanvisningar).  

 

• Predikativa attribut: Har nominalfrasens referent som sin predikationsbas och består av 
adjektivfraser, som innefattar adjektiv med bestämningar till exempel ett öl bryggt i 
Tjeckien eller en båt byggd i Polen.  

 

• Appositioner förekommer både som lösa samt fasta. Lösa appositioner utgörs av en 
nominalfras med substantiv eller egennamn som huvudord (president i det europeiska 
förbundet). Fasta appositioner står i regel mellan kommatecken, till exempel (Brunte), 
min gamle häst.  
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2.3.5 Substantiviska pronomen 

Som nämnt ovan kan även substantiviska pronomen utgöra nominalfraser och används oftast 
utan attribut, till exempel jag, han, hon, det, de, den, vi, ni. Substantiviska pronomen kan dock till 
viss del få attribut vid så kallat bestämda nominalfraser. Vid framförställda pronomen som 
attribut förekommer exempelvis attribut som alla ni, hela jag, båda de eller själva du. Substantiviska 
pronomen kan också få ett efterställt attribut som nominalfras med substantiv som huvudord, 
exempelvis alla ni i skolan, alla ni där ute, (för) alla er som. I obestämda nominalfraser kan 
substantiviska pronomen vara huvudordet, exempelvis allting, någonting, ingenting, man, var och en, 
vem som helst och vad som helst (Hultman, 2003, s. 221).  

 

2.4 Sammanfattning  

För människans kunskapsutveckling är läsa, skriva och hantera information grundläggande 
färdigheter. Samhällets krav på att människan ska kunna hantera och förstå skriftspråket har 
dessutom ökat de senaste decennierna. Att ha en välutvecklad skrivförmåga är därför idag en 
viktig förutsättning för att både klara skolarbete och för delaktighet i samhället.  
 Vi har i detta avsnitt även presenterat nominalfrasens uppbyggnad och vad den har för 
betydelse i skriftspråket. Genom lärande och undervisning i skolan utvecklas elevernas skriftspråk 
till en allt mer nominal stil. Genom att använda sig av en nominal stil uppfattas skrivandet mer 
professionellt samt att användningen av utbyggda nominalfraser ger en mer informationstät text. 
 Som framgått ur detta avsnitt är nominalfraser en viktig del i grammatiken och för elevers 
skrivande. Mot bakgrund av detta är det relevant att undersöka lågstadieelevers förmåga att 
använda utbyggda och varierade nominalfraser då det kan ses som ett tecken på kvalitet och 
skriftspråklig utveckling.  

I efterföljande avsnitt presenteras en forskningsöversikt över tidigare studier som gjorts på 
området.   



 

 13 

3. Forskningsöversikt 

Då forskningsläget är relativt tunt angående studier av nominalfraser för de tidigare årskurserna, 
kommer denna forskningsöversikt främst behandla studier gjorda på äldre elever än de i vår 
studie. Vidare kommer också en studie som gjorts på elever med svenska som andraspråk att 
beröras. Studierna som presenteras skiljer sig åt i syfte, metod och resultat, de kommer därför i 
forskningsöversikten redogöras var och en för sig.  
 Den studie som åldersmässigt ligger närmast vår studie är Mot ökad diskursivitet?: 
skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9 skriven av Catharina Nyström Höög, 
från 2010. Hon analyserade argumenterade texter från nationella prov i årskurs 5 respektive 
årskurs 9. Analysen bestod av 100 texter, 50 texter från vardera årskursen. I årskurs 5 var temat 
för provet I vått och torrt, där miljöfrågor var i fokus. Texterna varierade mycket i längd, den 
längsta var 377 ord lång och den kortaste bestod av endast 19 ord. För provet i årskurs 9 var 
temat Vidgade vyer, även inom detta tema varierade texternas längd. Den kortaste texten bestod av 
132 ord och den längsta texten bestod av 1174 ord (Nyström Höög, 2010).  
 Nyström Höög (2010) analyserade textinnehåll och variation, där hon fokuserade på 
innehållslig täthet, nominalfrasernas struktur och ordvariation. Hon analyserade även texternas 
struktur där bland annat textaktiviteten undersöktes. Utifrån vår studie har vi i hennes avhandling 
valt att fokusera på resultaten gällande nominalfrasernas struktur. Nyström Höög (2010) kom 
fram till att tätheten, antal nominala referenter, var högre i femmornas texter än i niornas texter. 
Detta menar Nyström Höög (2010) var oväntat, då skrivutvecklingen bidrar till ett mer 
koncentrerat språk, med mer information per textenhet. Nyström Höög (2010) menar därmed att 
hennes studie visar på motsatt utveckling.  
 Vidare visade studien att vilka nominalfraser som används, har betydelse för tätheten i 
texten. Många nominalfraser i studiens texter utgörs av pronomen, vilka inte alltid bidrar till en 
innehållslig täthet. 29 % av femmornas texter och 46 % av niornas texter består av nominala 
referenter med ett pronomen som huvudord (Nyström Höög, 2010, s. 36). En förklaring till att 
femmorna har en lägre andel pronomen menar Nyström Höög (2010) kan bero på texternas 
längd. Ytterligare en förklaring menar hon kan vara att femmornas tema är mer konkret att arbeta 
med då de har möjligheter att använda fackord i sina texter. Nyström Höög (2010) menar att det 
är nödvändigt med pronomen i en text för att behålla en referent under en längre tid, samtidigt 
som proportionerna mellan substantiv och pronomen är betydelsefulla.  
 Slutligen anser Nyström Höög (2010) att koncentrera innehåll i en text med hjälp av 
flerordsfraser, är något elever förväntas utveckla med stigande ålder. Flerordsfraser är en nominal 
referent som innehåller fler än ett ord. Denna studie visar på en utveckling hos eleverna då niorna 
visar på högre andel flerordsfraser i sina texter i jämförelse med femmorna. Eftersom att detta 
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mått är oberoende av textlängd anser Nyström (2010) detta vara ett bra mått i och med att 
materialet i studien är av olika längd.  
 En liknande studie som utförts är Gymnasistsvenska från 1977 av Tor G. Hultman och 
Margareta Westman. De undersökte i sin studie gymnasisters och vuxnas skrivande till skillnad 
från Nyström Höög (2010) som i sin studie fokuserade på elever i årskurs 5 till 9. Hultman och 
Westman (1977) intresserade sig för skillnader och likheter mellan de två åldersgrupperna 
gällande syntax, ordklassfördelning, ordförråd och grafiska förhållanden. Undersökningen byggde 
på ett vetenskapligt material från projektet Skrivsyntax, vilket startades i Lund 1970. Detta var en 
undersökning som berörde skrivträning i skolan med språkliga utgångspunkter.  
 Materialet för gymnasisterna byggde på 151 slumpmässigt utvalda texter skrivna av elever i 
årskurs tre på gymnasiet från det centrala provet i svenska år 1970. Det fanns inte ett lika 
självklart underlag för de vuxna (Hultman & Westman, 1977).  De valde ut texter skrivna av 
vuxna som riktade sig mot en bred och varierad publik, vilket de ansåg gjorde dem till goda 
representanter. Texterna var skrivna av mer eller mindre professionella skribenter och presenterar 
de fyra genrerna; broschyrer, tidningsartiklar, läroböcker samt debattexter (Hultman & Westman, 
1977). 
 Av de olika delarna som Hultman och Westman (1977) studerade är det syntaxen som blir 
mest relevant för vår studie. De kom i sin undersökning fram till att den största skillnaden mellan 
de två grupperna var att gymnasisterna inte använde sig av utbyggda nominalfraser i samma 
utsträckning som de vuxna gjorde. Det förekom utbyggda nominalfraser i samtliga betygsgrupper 
hos gymnasisterna, men i olika utsträckning. Dock förekom utbyggda nominalfraserna i högre 
grad hos elever med högre betyg (Hultman & Westman, 1977). 
 Vidare menar Hultman och Westman (1977) att det finns två olika sätt att få med en viss 
mängd information i en text. Antingen kan den göras lång och utspädd eller kort och 
koncentrerad. I studien visade det sig att pojkar med högsta betyg valde det senare alternativet 
medan flickor med liknande betyg skrev längre uppsatser med ett mer utspätt språk. Ytterligare 
ett resultat som framgår är att det finns två fördelar med utbyggda nominalfraser. En fördel anser 
de är att mycket kan sägas på ett knappt utrymme. Texten blir kort och innehållsrik, vilket 
Hultman och Westman (1977) menar är en god egenskap hos en text. För det andra hjälper 
nominalfraserna oss att skikta information, så att det framgår vad som är huvudsak och bisak 
(Hultman & Westman, 1977).   
 Ytterligare en avhandling som är väsentlig för vår studie är Noun Phrase Development in 
Swedish as a Second Language från 1994 av Monika Axelsson, professor vid Stockholms Universitet. 
Axelsson (1994) studerade hur andraspråksinlärare muntligt använder sig utav nominalfraser. Där 
av skiljer sig denna studie från tidigare nämnda, men då den behandlar elevers användning av 
nominalfraser kan resultaten även bidra till vår studie.  
 Axelssons (1994) studie baserades på intervjuer, där 60 informanter mellan 20 och 55 år 
deltog. Dessa informanter intervjuades vid två tillfällen. 20 stycken av respondenterna hade 
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spanska som förstaspråk, 20 stycken hade polska som förstaspråk och 20 stycken hade finska 
som förstaspråk. Tesen som Axelsson (1994) ställde sig var att det finns vissa nominalfraser, vilka 
är lättare att ta till sig än andra. Syftet med studien var därför att se vilka nominalfraser som var 
lätta och vilka nominalfraser som var svåra bland andraspråkstalarna. Hon var då främst 
intresserad av korrektheten i användandet samt frekvensen. 
 Utifrån studien kunde Axelsson (1994) hitta nio olika typer av nominalfraser. Dessa nio 
nominalfrastyper delade hon sedan in i tre kategorier, tre nivåer. Dessa nivåer baserade hon på 
hur svårt andraspråksinlärarna tyckte det var. Nivå 1 bestod av de nominalfraser som förekom 
ofta och som användes av samtliga inlärare. Formen på nominalfrasen kunde dock brista 
emellanåt. Exempel på nominalfraser vid denna nivå är obestämt substantiv (flicka), modifierare 
+ obestämt substantiv (tre flickor) och namn (Peter, Rom). På nivå 2 valde Axelsson (1994)  att 
placera modifierare + substantiv med enklitisk bestämd artikel (hela dagen), ensamt substantiv 
med enklitisk bestämd artikel (flickan) och obestämd artikel + obestämt substantiv (en flicka). På 
denna nivå förekom dessa nominalfraser vid relativ hög korrekthet samt relativ hög frekvens. 
Slutligen på nivå 3, placerades nominalfraser som obestämd artikel + modifierare + obestämt 
substantiv (ett gult hus), framförställd bestämd artikel + modifierare + substantiv med enklitisk 
bestämd artikel (det gula huset). Denna dubbla bestämdhet insåg Axelsson (1994) vara svårt för 
inlärarna i denna studie.  
 En annan studie som gjorts på området är en internationell undersökning av Dorit Ravid 
och Ruth Berman (2010); Developing Noun phrase Compexity at school age: A text-embeddedcross-linguistic 
Analysis. De undersökte i sin studie förekomsten av nominalfraser i berättande och förklarande 
texter i både tal och skrift. I studien deltog 96 informanter i åldrarna 9-30 år med engelska eller 
hebreiska som modersmål. Undersökningen baserades på speciellt utarbetade kriterier, bland 
annat ordens längd, syntaktiska djup, abstraktion av huvudsubstantiv. Resultaten visade på en 
tydlig och konsekvent utveckling vid användningen av mer komplexa nominalfraser i åldern 9-12 
år och i synnerhet från 16 års ålder. Nominalfrasernas ord ökar i längd, blir mer varierade och 
innehåller mer abstrakta substantivistiska huvudord med stigande ålder, vilket Ravid och Berman 
(2010) anser beror på att de kognitiva och kommunikativa förmågorna utvecklas. Ravid och 
Berman (2010) utgår från kognitiva teorier, till skillnad från de andra studierna i 
forskningsöversikten som utgår från ett sociokulturellt perspektiv, vilket utgår från att lärande har 
med socialisering att göra. Ravid och Berman (2010) menar därför i sin studie att yngre elevers 
arbetsminne inte är lika utvecklat och att de har en begränsad kunskapsbas, vilket i sin tur kan 
innebära att de är mindre benägna att bygga ut sina nominalfraser.  
 Vidare framkom det även i studien att de förklarande texterna innehåller fler nominalfraser 
än de berättande texterna gör, då de menar att nominalfraser är mer gynnsamma i förklarande 
texter än i de berättande texterna. Det visade sig också att nominalfraser spelar en mer central roll 
i det hebreiska språket än i det engelska språket. Det framkom av undersökningen att nästan 
hälften av alla ord i samtliga texter och åldersgrupper upptogs av nominalfraser i det hebreiska 
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språket. Omkring en tredjedel av samtliga ord återfanns i det engelska språket. Detta tyder på att 
hebreiskans nominalfraser upptar mer textutrymme (Ravid & Berman, 2010).   
 Ravid och Berman (2010) kom också fram till att nominalfraser bestående av fem till sju 
ord var vanligast i elevtexterna. Komplexa nominalfraser med tio ord eller fler, var mer begränsat 
och förekom därför endast sporadiskt i urvalet. Detta menar de kan bero på att det har visat sig 
att det krävs språkliga och kognitiva resurser för att förvärva kunskap om syntaktisk komplexitet 
av varierande form.  

Efter att vi nu studerat forskning inom området går det att konstatera att nominalfraser i 
nuläget inte har studerats på elever i årskurs F-3, vilka är de åldrarna vår utbildning är inriktad 
mot. Elevers förmåga att använda utbyggda och varierade nominalfraser kan ses som ett tecken 
på kvalitet och skriftspråklig utveckling, och är därför av intresse för forskningen att veta något 
om. Med denna studie finner vi det därför intressant att undersöka yngre elevers användning av 
nominalfraser och dess attribut. 

I nästa avsnitt kommer den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för denna studie 
att presenteras.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Vår studie utgår från Hallidays språkteori om systemisk funktionell lingvistik, vilken utvecklades i 
slutet av 1970-talet med grund i Vygotskijs sociokulturella tankar om språk. Hallidays språkteori 
har språkets betydelse och funktion i fokus istället för i språkets form (2004, s. 10).  
 Halliday (1978, s. 36-37) anser att en grundläggande funktionell språk- och textsyn 
innehåller tre olika aspekter; innehåll, funktion och form. Dessa tre aspekter beskriver han som 
ideationella, relationella och textuella metafunktioner inom den systemfunktionella lingvistiken. 
Anna-Malin Holmberg och Per Karlsson (2007, s. 10) har i en svensk version, vilken bygger på 
Hallidays teori, förklarat att teorin utgår från en kontext och ett språkbruk som ser hela 
grammatiken som en grund istället för att förklara fel och brister. Grammatik ger både uttryck 
och skapar betydelse, vilket bidrar till meningsfullhet.  
 Vidare menar Holmberg och Karlsson (2007, s. 18) att Hallidays teori utgår från språket 
som ett viktigt verktyg för att exempelvis söka kontakt med människor och beskriva erfarenheter. 
De anser att vi människor har konstruerat språket utifrån våra behov av att kommunicera. Britt 
Johansson och Anniqa Sandell Ring (2012, s. 224) tolkar Hallidays språkteori som att språket ses 
som en social konstruktion och finns i nästan allt vi gör. Dessutom anser Halliday (2004, s. 24-25) 
att alla människor har biologiska förutsättningar för att lära sig ett språk. Beroende på vilken 
funktion språket fyller i en människas liv, kan språket utvecklas mer eller mindre i oändlighet. I 
citatet nedan beskriver Halliday språkets funktion.  

 

We use language to make sense of our experience, and to carry out our interactions with 
other people. This means that the grammar has to interface with what goes on outside 
language: with the happenings and conditions of the world, and with the social process 
we engage in. But at the same time it has to organize the construal of experience, and the 
enactment of social process, so that they can be transformed into wording (Halliday, 
2004, s.24).  

 
Vidare menar Halliday (2004, s. 26) att i skriftspråket är en texts uppgift endast att återge det 
språkliga system som texten är skriven av, vilket betyder att texten inte har någon betydelse om 
du inte kan språket. Johansson och Sandell Ring, (2012, s. 225) anser att undervisning i 
funktionell grammatik inte innebär att lära in ett korrekt språk med regler som inom den 
traditionella grammatikundervisningen, utan fokuserar istället på de olika delarna i språket och 
vad de har för effekt för att skapa betydelse.  
   Halliday (2004, s. 26) ser inte grammatiken som två separata objekt, med språket som ett 
system och språket som en uppsättning av texter, utan menar istället att det finns en relation 
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mellan de båda objekten. Halliday (2004) jämför detta med relationen mellan väder och klimat 
vilket citatet nedan beskriver.  
 

Climate and wheater are not two different phenomena; rather, they are the same 
phenomenon seen from different stand points of the observer. What we can call ’climate’ 
is weather seen from a greater depth of time – it is what is instantiated in the form of 
weather. The weather is the text: it is what goes around us all the time, impacting on, and 
sometimes disturbing, our daily lives (Halliday, 2004, s.27). 

 

Vidare anser Halliday (2004, s. 24-25) att språket kan ses som ett komplext semiotiskt system 
med olika nivåer, kallat strata. Dessa nivåer är kontext, semiotik, lexikogrammatik och fysiska 
uttryck, som kan användas när man vill tala om och förklara språkets uppbyggnad. Stratanivåerna 
organiseras i en modell där semiotik, lexikogrammatik och fysiska uttryck är inbäddade i 
kontexten, alla nivåer sammanlänkas och har en relation till varandra, vilket Halliday kallar 
“realization” (2004, s. 24-25).  
 Halliday (2004, s. 9-10) menar att ord och grammatik, lexikogrammatik, ger möjligheter för 
elever att uttrycka betydelse. Det finns olika nivåer i grammatiken i alla språk. I det engelska 
språket representeras det som sats, fras/grupp, ord och morfem. När enheter från samtliga av 
dessa delar länkas samman skapas en kontext och språket får betydelse.  
 Nominalfraser har funktionen att de gör texter mer nyanserade (Halliday, 2004, s. 312). 
Halliday (2004, s. 322,329) anser även att desto fler framförställda attribut desto mer detaljerad 
information får man om huvudordet. Det finns också attribut som specificerar huvudord mer 
eller mindre samt att ordningen av attributen också spelar roll för betydelsen.  
 Personliga pronomen och egennamn behöver inte någon vidare specificering då de är unika 
i sig själva. De byggs därför sällan ut med olika former av attribut, dock finns det särskilda 
undantag som du där längst bak (Halliday, 2004, s. 325).  

 Vi har nu introducerat den teoretiska utgångspunkt vilken kommer att appliceras och 
diskuteras i diskussionen, avsnitt 8.  I närmast följande avsnitt kommer studiens syfte och 
frågeställningar att presenteras som ligger till grund för uppsatsen. 
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5. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka användningen av nominalfraser i elevtexter skrivna i 
den berättande genren av elever i årskurs 2 och 3. Syftet har genererat följande frågeställningar:  
 

• Hur vanligt är det med utbyggda nominalfraser i elevtexterna?  
 
• Vilka huvudord används och skiljer de sig åt i hur de byggs ut? 

 
• Vilka olika attribut förekommer i elevtexterna?  

 
• Skiljer sig användningen av utbyggda nominalfraser mellan de två årskurserna? Sker det 

någon progression? 
 
I och med denna studie kommer vi att kunna beskriva och analysera de utbyggda 
nominalfrasernas betydelse och vad de kan bidra med i skriftspråket. Studien kan möjligen också 
bidra till vidare utveckling för lärande och undervisning gällande elevers skrivutveckling.  
 I nästkommande avsnitt kommer vi att gå in på området som behandlar undersökningens 
metod och genomförande, vilket senare leder fram till en presentation av resultatet.  
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6. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metod, som är en kvantitativ analysmetod. I första delen 
presenteras studiens material och urval. Vidare beskrivs studiens analysmetod och genomförande 
samt validitet och reliabilitet. Slutligen i avsnittets sista två delar diskuteras etiska aspekter och 
metodens för - och nackdelar.    

 

6.1 Material och urval  

Under åren 2011 till 2014 bedrev Jenny Wiksten Folkeryd, Caroline Liberg och Åsa af Geijerstam 
ett forskningsprojekt kallat ASL-projektet vid Uppsala Universitet. Detta var ett projekt som 
syftade till att undersöka användningen av dator i tidig läs- och skrivutveckling. Till projektet 
samlades 700 elevtexter in, inom två olika genrer; berättande texter och faktatexter. Materialet 
samlades in fortlöpande av klasslärare i årskurs 1-3 vid två olika skolor i Uppsala kommun.  

Materialet i vår studie är ett urval av texter från forskningsprojektet, som vi fått tillåtelse av 
ledningen att använda oss av. Vi valde den berättande genren då detta är en vanlig genre som 
lågstadieelever skriver i, vilket är relevant för oss skribenter då vi studerar till lärare med 
inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Dock menar Ravid och 
Berman (2010) att förklarande texter innehåller fler nominalfraser samt att de där är mer 
gynnsamma i jämförelse med berättande texter. Om förklarande texter hade funnits att tillgå i 
forskningsprojektet hade detta därför varit ett naturligt val av material till vår studie.  

Texterna från forskningsprojektet behandlade olika teman, fyra teman per årskurs. I vår 
urvalsprocess hade vi vissa krav som var viktiga för vår analys. Vi ville ha texter som innehöll fler 
än fyra meningar samt att vi ville ha texter som tydligt höll sig till sitt tema. Dessa krav hade vi för 
att vi skulle ha tillräckligt långa texter att analysera samt för att texterna skulle vara jämförbara 
med varandra.  

Utifrån våra krav var det endast två teman per årskurs som lämpade sig för vår studie. Efter 
att ha tagit hänsyn till dessa aspekter valdes 40 elevtexter ur forskningsprojektet ut, vilka var 
skrivna av elever i årskurs 2 och årskurs 3.  I årskurs 2 valdes texter med tema ”Framtiden” och 
”Tomtesaga”. Texterna från årskurs 3 behandlade tema ”En ny värld” och ”En resa”. På nästa 
sida finns detta material presenterat i Tabell 1.  
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  Tabell 1. Beskrivning av material 

Årskurs Tema Benämning Antal 

2 Framtiden F 10 

2 Tomtesaga T 10 

3 En resa ER 10 

3 En ny värld ENV 10 

SUMMA:   40 

 
Dessa texter finns i pappersform och är slumpmässigt utvalda genom att vi tagit de tio första 
inom varje tema. Längden på elevtexterna varierar; i årskurs 2 tema ”Framtiden” är medelvärdet 
73 ord och i tema ”Tomtesaga” är medelvärdet 256 ord. I årskurs 3 är medelvärdet för temat ”En 
resa” 103 ord och medelvärdet med temat ”En ny värld” är 220 ord.  

 

6.2 Analysmetod och genomförande  

I denna studie kommer elevtexterna att analyseras utifrån språkförmågan, där elevernas förmåga 
att bygga ut nominalfraser är i fokus. Metoden för denna undersökning är en kvantitativ 
innehållsanalys och kommer att vara en analys på frasnivå. Göran Bergström och Kristina 
Boréus, (2013, s. 50) anser denna slags analys vara bra när man är intresserad av att kvantifiera, 
alltså räkna förekomsten av eller mäta företeelser i texter utifrån ett specifikt forskningssyfte. 
Eftersom att vi har ett stort urval som ska analyseras, lämpar sig en kvantitativ innehållsanalys då 
Bergström och Boréus (2013, s. 51) menar att denna metod används för att kvantifiera ett större 
material. Vi har valt att göra denna analys manuellt, då nominalfraserna ska analyseras på en 
sekundär nivå och det finns inte något dataprogram som kan hantera detta. Bergström och 
Boréus, (2013, s. 51) menar att en fördel med att använda en manuell analysmetod, är att fler 
tolkningar och komplicerade bedömningar kan göras. Eftersom att texterna i vår studie är skrivna 
av barn, kan det finnas meningar i materialet som är inkorrekt skrivna. Detta är något som en 
dator inte skulle upptäcka och är därför en ytterligare anledning till att vi valde att göra analysen 
manuellt.   

I analysen kommer ett analysverktyg att användas som är skapat utifrån Hultmans modell 
om nominalfraser från verket Språklära (2003) och kan ses i Tabell 2 nedan. Analysverktyget är 
organiserat enligt följande: I första kolumnen finner man de olika elevtexterna, vilka är sorterade 
efter tema och årskurs. Sedan följer fem kolumner av framförställda attribut; emfatiskt attribut, 
definit attribut, genitivattribut, kvantitetsattribut och adjektivattribut. I kolumn sju finns huvudorden i 
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fraserna, vilka kan bestå av pronomen, substantiv eller egennamn. De tre sista kolumnerna i 
tabellen består av efterställda attribut; prepositionsattribut, adverbattribut och attributiva attribut.  

 
Tabell 2. Det analysverktyg som används i studien. Exemplen i tabellen är utbyggda nominalfraser från elevtexter vi studerat.  

 
 
Analysen består av fyra olika steg. I de första tre stegen kommer fokus att vara på vilka 
nominalfraser och attribut som existerar i elevtexterna och hur ofta dessa förekommer. Dessa steg 
baseras på de tre första frågeställningarna i föreliggande studie. De 40 elevtexterna kommer i ett 
första steg att analyseras var och en för sig för att se om det förekommer nominalfraser i 
texterna. De funna nominalfraserna markeras sedan ut med en överstrykningspenna. I nästa steg i 
analysarbetet kategoriseras varje funnen nominalfras in i tre kategorier; huvudord, framförställda 
attribut och efterställda attribut. Detta för att kunna urskilja de olika beståndsdelarna samt för att 
se vilka huvudord och attribut som förekommer i elevtexterna. I det tredje steget i analysen 
kategoriseras varje beståndsdel in i rätt kategori enligt Tabell 2.  I det fjärde steget i analysen 
kommer resultatet från årskurs 2 och årskurs 3 slutligen att jämföras. Detta för att kunna besvara 
den fjärde och sista frågeställningen i studien. Dessa fyra steg kommer att utföras på samtliga 
elevtexter.  
 Analys och resultatavsnittet kommer sedan att presenteras efter följande rubriker; 
Övergripande resultat av elevernas användning av nominalfraser och dess utbyggnad, Fördelning av huvudord 
samt framförställda och efterställda attribut. Dessa rubriker baseras på analysverktyget och studiens 
forskningsfrågor. Resultatet kommer att redovisas i tabeller. Värdena i tabellerna kommer att vara 
avrundade till närmsta heltal och blir därmed ungefärliga.  

 

6.3 Validitet och reliabilitet  

I denna studie har vi under processens gång haft syfte och frågeställningar i åtanke för att mäta 
det vi ska mäta, vilket Runa Patel och Bo Davidsson (2012, s. 102) menar stärker validiteten. I 
resultat - och analysavsnittet är nominalfraserna exemplifierade från elevtexterna. Även detta 
stärker validiteten då läsaren får en inblick i elevtexterna och hur vi skribenter har tolkat 
materialet. Patel och Davidsson (2012, s. 103) menar att det kan vara bra att testa sitt 
analysverktyg för att säkerhetsställa den samtidiga validiteteten. Detta har vi inte haft möjlighet att 
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göra, men då analysverktyget är skapat utefter en redan befintlig modell från Hultman (2003), 
ansåg vi heller inte detta vara nödvändigt.  

Eftersom vi utgått från en redan befintlig modell stärks också reliabiliteten i och med att 
detta hjälper oss att motstå slumpinflytanden av olika slag. Samtliga texter är behandlade på 
samma sätt och har studerats både enskilt och jämförts med varandra vilket innebär att de blivit 
grundligt studerade. Under bearbetningen av materialet har texterna överförts i tabeller i Excel, 
vilket innebär att vi haft kontroll över vårt material och våra resultat. Vi skribenter har haft ansvar 
för en årskurs var under analysen, men har gemensamt gått igenom alla texter och diskuterat 
problem och svårigheter. Detta innebär att reliabiliteten stärks då vi hjälpts åt att tolka materialet. 
Likaså gäller under kategoriseringen av nominalfrasernas attribut med hjälp av analysverktyget.  

Forskningsresultat ska helst vara så generella som möjligt (Patel & Davidsson, 2012, s. 109). 
Eftersom det finns en tidsbegränsning för denna studie, har vi valt att behandla 40 elevtexter, 
från fyra olika klasser. Vi är medvetna om att resultatet i denna studie inte går att generalisera, det 
går inte att dra för stora slutsatser av resultatet, men urvalet är ändå så pass stort att det går att 
tala om hur lågstadieelever använder sig av nominalfraser.  

 

6.4 Etiska aspekter 

Det finns en rad riktlinjer att ta hänsyn till vid genomförandet av en studie vilka finns beskrivna i 
Vetenskapsrådet (2012, s. 5-6). Denna studie kommer att behandla texter som är skrivna av barn 
och bör därför behandlas med anonymitet i enlighet med individsskyddkravet som är 
grundläggande för forskningsetiska principer. Individskyddskravet utgår från fyra huvudkrav: 
informations-, samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012, s. 6). Vi 
har fått tillgång till detta material via ett forskningsprojekt som utförts av Uppsala universitet 
vilket vi beskrivit ovan. Materialet får inte delas digitalt utan endast tas del av i pappersform, 
vilket vi kopierat upp för eget bruk. Det finns även ett avtal mellan ledningen av 
forskningsprojektet och informanterna som deltar i studien. Med hänsyn till dessa punkter 
uppfylls information -och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2012, s. 7-11).  
 Texterna kommer även behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket i vårt fall 
innebär att det inte går att ta del av några känsliga uppgifter såsom personuppgifter i barnens 
texter. Materialet får endast användas av forskningsgruppen och studenter med tillåtelse av 
ledningen. När studien är slutförd ska materialet återlämnas i originalskick. Med hänsyn till dessa 
punkter uppfylls de två sista huvudkraven; konfidentialitet- och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2012, s. 12-14).  
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6.5 Metoddiskussion 

En fördel med att denna studie är kvantitativ är att materialet inte behöver tolkas på samma sätt 
som om vi hade utfört en kvalitativ studie. Detta innebär att det går att undvika 
slumpinflytanden, vilket stärker reliabiliteten. Å andra sidan hade vi kunnat studera textens 
innehåll på ett annat sätt med en kvalitativ metod, vilket också hade varit en väldigt intressant 
aspekt.  
 Eftersom att en kvantitativ studie handlar om att mäta och räkna företeelser i texter, finns 
en viss risk för felmarginal, särskilt då vi har valt att göra analysen manuellt. Detta är något vi är 
medvetna om och vi har i allra högsta grad gjort vårt yttersta för att detta ska undvikas. Vi har 
analyserat elevtexterna flera gånger samt att vi kontrollräknat alla uträkningar tre gånger. En 
fördel är att vi är två skribenter, vilket innebär att vi kontrollerat varandras analysarbeten och 
uträkningar.  
 I och med att vårt material i studien består av elevtexter från ett redan befintligt 
forskningsprojekt har vi fått ytterst lite information om elevernas förutsättningar vid skrivandet 
av texterna.  Detta innebär att vi exempelvis inte har någon information om eleverna, lärarnas 
instruktioner eller när på dygnet eleverna skrev texterna. Detta är faktorer som hade kunnat 
påverka studiens resultat. Om vi istället hade valt att samla in materialet själva hade vi haft 
möjlighet att få tillgång till mer information och vi hade haft möjlighet att ta hänsyn till yttre 
faktorer i studien. Detta hade tagit tid av vårt analysarbete och då hade vi å andra sidan inte haft 
tid att analysera samma mängd texter. Det hade i sin tur inneburit att urvalet inte hade kunnat bli 
lika omfattande.  

 Att studiens material består av fyra olika teman, kan också påverka resultatet. Om temat 
hade varit samma för samtliga 40 elevtexter hade resultatet förmodligen kunnat se annorlunda ut. 
Detta var inte något vi kunde påverka då forskningsprojektet bestod av olika teman inom olika 
årskurser.   
 Vi har nu diskuterat metodens för- och nackdelar samt i ovanstående delar i avsnittet 
redogjort för hur vi analyserat och bearbetat det material vi samlat in. I nästkommande avsnitt 
kommer studiens analys och resultat att presenteras.  
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7. Analys och Resultat 

I följande avsnitt kommer studiens analys och resultat att presenteras. I den första delen kommer 
vi att redogöra för ett övergripande resultat av elevernas användning av nominalfraser och dess 
utbyggnad. Den andra delen behandlar huvudordens fördelning och slutligen kommer en djupare 
analys av framförställda och efterställda attribut att redovisas. Samtliga delar av analysen utgår 
från analysverktyget vilket är skapat utifrån Hultman (2003) samt från syfte och forskningsfrågor 
som denna studie är baserad på.  

 

7.1 Övergripande resultat av elevernas användning av nominalfraser och dess 
utbyggnad  

I Tabell 3 och Tabell 4 nedan finns en översikt på primär nivå av ett övergripande resultat gällande 
nominalfraser i samtliga elevtexter. I första och andra kolumnen kan temat och nummer på 
elevtexterna utläsas. I tredje kolumnen finns en beskrivning på hur många ord respektive text 
innehåller. Vidare i kolumn fyra står den procentuella andelen av nominalfraser i förhållande till 
totala antalet ord. Kolumn fem och sex visar andelen framförställda och efterställda attribut i 
förhållande till totala antalet nominalfraser.  
 

7.1.1 Årskurs 2  

Elevtexterna med tema ”Framtiden” innehåller i genomsnitt färre ord än vad elevtexterna med 
tema ”Tomtesaga” gör; 73 ord jämfört med 164 ord. Andelen nominalfraser av det totala antalet 
ord varierar också i de 20 elevtexterna vilket kan ses i Tabell 3, på nästa sida. I tema “Framtiden” 
finns elevtexten med den lägsta andelen totala nominalfraser, 21 % av totala antalet ord (elevtext 
F8). Den högsta andelen nominalfraser ur samma tema är 43 % (elevtext F1). Ett uträknat 
medelvärde av samtliga tio texter ur tema “Framtiden” blir således 31 %. Elevtexter ur tema 
“Tomtesaga” följer ett liknande mönster; den lägsta andelen nominalfraser är 23 % (elevtext T8) 
och den högsta andelen nominalfraser är 33 % (elevtext T6). Ett medelvärde från tema 
“Tomtesaga” blir då 27 %. Vid en sammanslagning av dessa två teman finner vi således att ett 
medelvärde av andelen nominalfraser av totalt antal ord är 28 %.  
 I Tabell 3 nedan går det även att utläsa andelen framförställda och efterställda attribut i de 
olika elevtexterna. Längre fram i analysen kommer dessa två olika sorters attribut att analyseras 
ytterligare och mer nyanserat. Ur tema “Framtiden” förekommer ett eller flera framförställda 
attribut till huvudordet i nio av tio texter. Elevtext F5 är den enda text som inte innehåller varken 
något framförställt eller efterställt attribut.   
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  Tabell 3. Övergripande tabell för nominalfraserna och dess utbyggnad. 
Tema Elevtext  Antal 

ord 
Totala antalet 
nominalfraser/ 
totala antalet ord 

Totala antalet 
framförställda 
attribut/ totala 
antalet 
nominalfraser  

Totala antalet 
efterställda attribut/ 
totala antalet 
nominalfraser  

F 1 49 21/49         =43 % 3/21        =14 % 0/21                =0 % 
F 2 99 32/99         =32 %  12/32      =38 % 1/32                =3 %  
F 3 28 8/28           =29 % 1/8          =13 % 0/8                  =0 % 
F 4 94 26/94         =28 % 12/26      =46 % 0/26                =0 % 
F  5 18 6/18           =33 % 0/6          =0 %  0/6                  =0 % 
F 6 31 9/31           =29 % 3/9          =33 % 0/9                  =0 % 
F 7 92 33/92         =36 %  7/33        =21 % 0/33                =0 % 
F 8 34 7/34           =21 % 5/7          =71 %  1/7                  =14 % 
F 9 138 41/138       =30 % 8/41        =20 % 3/41                =7 % 
F 10 146 39/146       =27 % 14/39      =36 % 3/39                =8 % 
Summa  729    
Medelvärde  73 31 % 29 % 4 %  
T 1 114 37/114       =32 % 13/37      =35 % 1/37                 =3 % 
T 2 70 19/70         =27 % 4/19        =21 % 1/19                 =5 % 
T 3 166 46/166       =28 % 14/46      =30 %  4/46                 =9 % 
T 4 274 74/274       =27 % 22/74      =30 % 3/74                 =4 % 
T 5 99 26/99         =26 % 10/26      =38 % 1/26                 =4 % 
T 6 309 101/309     =33 % 29/101    =29 %  3/101               =3 % 
T 7 153 43/153       =28 % 4/43        =9 % 1/43                 =2 % 
T 8 452 106/452     =23 %  22/106    =21 %  3/106               =3 % 
T 9 116 33/116       =28 % 11/33      =33 % 3/33                 =9 % 
T 10 805 200/805     =25 % 55/200    =28 % 6/200               =3 %  
Summa  2558    
Medelvärde  256 27 %  27 % 8 % 
Totalt 
medelvärde 
F + T 

 164 28 % 27 % 7 % 

 
I elevtext F8 är 71 % av huvudorden utbyggda med ett framförställt attribut, vilket är den högsta 
andelen bland samtliga elevtexter ur temat. Denna siffra visar alltså på att näst intill tre av fyra 
nominalfraser byggs ut med ett framförställt attribut. Siffran är i särklass högst av samtliga värden 
av både framförställda och efterställda attribut. Denna text har också en stor andel efterställda 
attribut (14 %) i förhållande till antalet ord i texten och i jämförelse med de andra elevtexterna. 
En text som denna som är utbyggd med många nominalfraser, menar Hultman och Westman 
(1977) kan göra texten kort och innehållsrik, vilket är eftersträvansvärt. Den lägsta andelen 
framförställda attribut under tema ”Framtiden”, bortsett från elevtext F5, vilken inte innehåller 
några framförställda attribut alls, har elevtext F3 med 13 %.  

I tema “Tomtesaga” förkommer däremot framförställda attribut i samtliga texter. Elevtext 
T5 består till 38 % av någon form av framförställda attribut, vilken är den högsta andelen i detta 
tema. Elevtext T7 ur temat består dock endast av 9 % framförställda attribut i förhållande till 
antalet huvudord. Ett medelvärde av andelen framförställda attribut i de 20 elevtexterna från både 
tema “Framtiden” och tema “Tomtesaga” är 27 %. 
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 Gällande efterställda attribut är dessa relativt sparsamt förekommande i förhållande till de 
framförställda attributen. Sex av tio texter med tema “Framtiden” saknar helt efterställda attribut. 
Elevtext F8, vilken nämndes ovan, är den elevtext som består av flest efterställda attribut i 
förhållande till antalet nominalfraser (14 %).  

Texterna ur tema “Tomtesaga” har generellt en högre andel efterställda attribut. Vid detta 
tema innehåller samtliga elevtexter någon form av ett efterställt attribut, om än återhållsamt. 
Elevtext 7 innehåller exempelvis endast 2 % efterställda attribut. De elevtexter med högst antal 
efterställda attribut i tema “Tomtesaga” är T3 och T9, vilka bägge två innehåller 9 % efterställda 
attribut. Ett medelvärde av samtliga 20 elevtexter är 7 %.  
 Vid en jämförelse av andelen framförställda och efterställda attribut går det alltså att se en 
tydlig skillnad bland elevtexterna i årskurs 2; framförställda attribut förekommer i en allt högre 
grad än vad de efterställda attributen gör.  
 

7.1.2 Årskurs 3 

Elevtexterna med tema ”En resa” innehåller något färre ord i jämförelse med elevtexterna med 
temat ”En ny värld”, vilket kan ses nedan i Tabell 4. Den kortaste elevtexten innehåller 30 ord och 
de två längsta elevtexterna inom temat innehåller 185 ord. Elevtexterna med tema ”En ny värld” 
har ett medelvärde på 220 ord, den kortaste elevtexten innehåller 57 ord och den längsta består 
av 495 ord.  
 Vidare visar tabellen (Tabell 4) hur många nominalfraser elevtexterna innehåller i 
förhållande till hur många ord elevtexterna består av. Resultatet visar att samtliga 20 elevtexter 
innehåller nominalfraser och de båda temana har tillsammans ett medelvärde på 30 %. Det högsta 
värdet inom temat ”En resa” är 37 % (ER7) och det lägsta värdet är 18 % (ER8). Elevtexterna 
med tema ”En ny värld” innehåller däremot något färre nominalfraser, trots att de innehåller fler 
ord, det högsta värdet inom temat är 32 % (ENV1, ENV8) och det lägsta värdet är 21 % (ENV2, 
ENV6). Endast två elevtexter ur tema “En ny värld” har en högre andel nominalfraser än 30 %, i 
jämförelse med elevtexterna med tema ”En resa” där fem elevtexter har ett värde över 30 %. 
 Den femte kolumnen i Tabell 4 nedan, visar hur många framförställda attribut elevtexterna 
innehåller i förhållande till antal huvudord. Samtliga elevtexter med tema ”En resa” innehåller 
framförställda attribut. Det lägsta värdet inom temat är 10 % (ER10), denna text är också den 
kortaste texten och innehåller endast 30 ord, vilket man också bör ha i åtanke. Det högsta värdet 
inom temat är 50 % (ER8), vilket är ett relativt högt värde, hälften av alla huvudord är alltså 
utbyggda. ER8 består av endast 77 ord och har lägst andel huvudord, vilket visar på att det är en 
kort och koncentrerad elevtext. Detta menar Hultman och Westman (1977) är fördelen med 
utbyggda nominalfraser, då det gör texten kort och innehållsrik.  
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  Tabell 4. Övergripande tabell för nominalfraserna och dess utbyggnad. 

Tema Elevtext Antal 
ord 

Totala antalet 
nominalfraser/ 
totala antalet 
ord 

Totala antalet 
framförställda 
attribut/ totala 
antalet 
nominalfraser 

Totala antalet 
efterställda attribut/ 
totala antalet 
nominalfraser 

ER 1 63 21/63       =33 % 3/21       =14 % 0/21                      =0 % 
ER 2 112 29/11       =26 % 11/29     =38 % 0/29                      =0 % 
ER 3 61 18/61       =30 % 3/18       =17 % 2/18                      =11 % 
ER 4 80 23/80       =29 % 11/23     =48 % 0/23                      =0 % 
ER 5 185 59/185     =32 % 18/59     =31 % 4/59                      =7 % 
ER 6 185 60/185     =32 % 21/60     =35 % 1/60                      =2 % 
ER 7 57 21/57       =37 % 4/21       =19 % 1/21                      =5 % 
ER 8 77 14/77       =18 % 7/14       =50 % 4/14                      =29 % 
ER 9 175 48/175     =27 % 13/48     =27 % 1/48                      =2 % 
ER 10 30 10/30       =33 % 1/10       =10 % 0/10                      =0 % 
Summa  1025 303 92 13 
Medelvärde  103 29 % 30 % 4 % 
ENV 1 325 103/325   =32 % 16/103   =16 % 6/103                    =6 % 
ENV 2 387 81/387     =21 % 20/81     =25 % 10/81                    =12 % 
ENV 3 57 16/57       =28 % 8/16       =50 % 2/16                      =13 % 
ENV 4 155 38/155     =25 % 14/38     =37 % 3/38                      =8 % 
ENV 5 100 29/100     =29 % 6/29       =21 % 2/29                      =7 % 
ENV 6 495 105/495   =21 % 35/105   =33 % 6/105                    =6 % 
ENV 7 228 55/228     =24 % 13/55     =24 % 6/55                      =11 % 
ENV 8 141 45/141     =32 % 9/45       =20 % 2/45                      =4 % 
ENV 9 72 20/72       =28 % 2/20       =10 % 0/20                      =0 % 
ENV 10 235 70/235     =30 % 18/70     =26 % 3/70                      =4 % 
Summa  2195 562 141 40 
Medelvärde  220 26 % 25 % 7 % 
Totalt 
medelvärde 
ER + ENV 

 161 27 % 27 % 6 % 

 
Vidare visar Tabell 4 ovan att elevtexterna med tema ”En ny värld” likt tema ”En resa” har ett 
högsta värde på 50 % (ENV3), det vill säga att hälften av alla huvudord har ett framförställt 
attribut. Även i detta fall innehåller ENV3 färre ord och huvudord, likt ER10 beskriven ovan. 
Elevtext ENV9 innehåller endast 10 % framförställda attribut, vilket också är det lägsta värdet för 
temat ”En ny värld”. Medelvärdet för andelen framförställda attribut inom temat är 25 %, vilket 
är något lägre än medelvärdet för “En resa” som har ett värde på 30 %. 
 I Tabell 4 kan man även utläsa att de efterställda attributen inte är lika vanligt 
förekommande som de framförställda attributen. Elevtexterna från tema ”En resa” har fyra 
elevtexter vilka inte innehåller några efterställda attribut alls, alltså 0 %. Ett intressant resultat är 
att elevtext ER8 som innehåller 50 % framförställda attribut även innehåller flest efterställda 
attribut, 29 %. Trots detta är medelvärdet för de efterställda attributen inom temat endast 4 %, 
vilket beror på att åtta av elevtexterna enbart innehåller 11 % efterställda attribut. Tema ”En ny 
värld” har till skillnad från tema ”En resa” endast en elevtext som saknar efterställda attribut. 
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Detta innebär att medelvärdet för tema ”En ny värld” är något högre med värdet 7 % och visar 
även på en jämnare fördelning av efterställda attribut mellan elevtexterna. 

 

7.1.3 Jämförelse mellan årskurs 2 och årskurs 3 

Vid en jämförelse mellan de två årskurserna kan man se att medelvärdet gällande nominalfraserna 
i förhållande till antal ord endast är en knapp skillnad mellan de fyra temana. Årskurs 2, tema 
“Framtiden” innehåller flest nominalfraser i förhållande till antal ord (31 %) jämfört med ”En 
resa” som har den högsta andelen nominalfraser i årskurs 3 (29 %).  Detta går att likna vid det 
Nyström Höög (2010) kom fram till då hon fann en skillnad mellan årskurs 5 och årskurs 9. Det 
var till och med så att elevtexterna från årskurs 5 hade en högre täthet gällande nominala 
referenter, vilket även visat sig i vår studie då årskurs 2 har en högre täthet än årskurs 3. 
 Förekomsten av framförställda attribut följer samma mönster; det är ingen större skillnad 
mellan de fyra temana. Medelvärdet för de framförställda attributen är samma för båda 
årskurserna (27 %). Likaså gäller de efterställda attributen, som inte skiljer sig mycket åt mellan de 
fyra temana. Även fast skillnaderna är små är det ändå årskurs 2 som har en lite högre andel 
efterställda attribut. Tema ”Tomtesaga” från årskurs 2 är temat som har flest efterställda attribut 
(7 %).  
 En tydlig iakttagelse är att de båda årskurserna innehåller betydligt fler framförställda 
attribut i jämförelse med de efterställda attributen. Nyström Höög (2010) ser en utveckling 
gällande utbyggda nominala referenter mellan årskurs 5 och årskurs 9.  Även Ravid och Berman 
menar att utveckling av komplexa nominalfraser sker med stigande ålder. Denna utveckling kan 
inte ses i denna studie i samma grad, då det har visat sig att årskurs 2 har en högre täthet gällande 
nominala referenter samt en högre andel efterställda attribut i jämförelse med årskurs 3.  Det man 
bör ha i åtanke är att det skiljer endast ett år mellan årkurserna jämfört med fyra år i Nyström 
Höögs (2010) studie. 
 

7.2 Fördelning av huvudord  

Tabell 5 och Tabell 6 nedan visar de olika huvudorden i elevtexterna. Ett huvudord i en 
nominalfras kan bestå av ett pronomen, substantiv eller egennamn. I tabellerna går det att utläsa 
hur fördelningen av dessa kategorier ser ut.  
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7.2.1 Årskurs 2 

  Tabell 5. Fördelning av huvudord. 
 

Huvudord 
Elevtext  Pronomen Substantiv Egennamn 
F 1 11 10 - 
F 2 17 15 - 
F 3 1 7 - 
F 4 11 9 6 
F 5 3 3 - 
F 6 - 9 - 
F 7 22 11 - 
F 8 - 7 - 
F 9 29 12 - 
F 10 16 23 - 
Summa 110 106 6 
Fördelning 50 % 47 % 3 % 
T 1 4 21 12 
T 2 5 14 - 
T 3 14 26 6 
T 4 22 52 - 
T 5 8 17 1 
T 6 27 74 - 
T 7 22 15 6 
T 8 44 62 - 
T 9 13 16 4 
T 10 69 123 8 
Summa 228 420 37 
Fördelning 34 % 61 % 5 % 

 
I de tio elevtexterna av tema “Framtiden” förekommer det sammanlagt 110 pronomen, vilket är 
fler än substantiven som är 106 stycken till antalet. Denna fördelning blir således 50 % samt 47  
%. Vid en analys av texterna ur tema “Framtiden” var för sig, går det att se att de vid nästan 
samtliga tillfällen innehåller fler pronomen än substantiv. Detta kan bero på att temat inbjuder till 
en större förekomst av pronomen än substantiv då eleverna har valt att skriva om sig själva, sin 
familj eller sina vänner. Ett vanligt förekommande pronomen är jag. Andra förekommande 
pronomen är ni och de. Egennamn förekommer endast i en text i tema ”Framtiden” (elevtext F4), 
där det förkommer sex gånger. Exempel på namn som förekommer i elevtext F4 är: Lindex, x-
faktor, Hedda, Hugo, Hilda.  
 Gällande texterna ur tema “Tomtesaga” är substantiven däremot betydligt fler än 
pronomen; 420 stycken jämfört med 228 stycken. En fördelning i detta fall är 61 % motsvarande 
34 %. I tema “Tomtesaga” förekommer egennamn som huvudord i sex elevtexter (T1, T3, T5, 
T7, T9, T10), till skillnad från tema ”Framtiden” då endast en enda text innehöll egennamn. 
Denna skillnad kan bero på att temana skiljer sig åt då många av egennamnen är namn på tomtar 
och nissar. Exempel på pronomen som förekommer i elevtexter ur temat ”Tomtesaga” är han 
och de. 
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 De elevtexter där samtliga tre kategorier av huvudord förekommer, vilket går att se i Tabell 
5 ovan, är elevtext F4 och elevtext T1, T3, T5, T7, T9 och T10, det vill säga sammanlagt sju 
texter av 20 möjliga.  

 

7.2.2 Årskurs 3 

  Tabell 6. Fördelning av huvudord. 
 

Huvudord 
Elevtext  Pronomen Substantiv Egennamn 
ER 1 10 10 1 
ER 2 11 16 2 
ER 3 7 8 3 
ER 4 9 13 1 
ER 5 20 34 5 
ER 6 24 35 2 
ER 7 6 7 2 
ER 8 6 7 1 
ER 9 23 24 1 
ER 10 3 6 1 
Summa 119 160 19 
Fördelning 40 % 53 % 7 % 
ENV 1 43 38 22 
ENV 2 37 44 - 
ENV 3 5 10 1 
ENV 4 16 21 1 
ENV 5 14 15 - 
ENV 6 43 62 - 
ENV 7 37 18 - 
ENV 8 25 16 4 
ENV 9 7 12 1 
ENV 10 36 28 6 
Totalt 263 264 35 
Fördelning 47 % 47 % 6 % 

 
I samtliga elevtexter med tema ”En resa” finns alla tre kategorier av huvudord representerade, 
vilket går att utläsa ovan i Tabell 6. Vanligast är substantiven, totalt innehåller samtliga elevtexter 
inom tema ”En resa” 160 substantiv. Därefter kommer pronomen som är 119 stycken. Vid en 
analys av varje elevtext var för sig inom temat är det ingen av elevtexterna som har fler pronomen 
än substantiv, substantiven är dominerande. Inom tema ”En resa” finns även 19 egennamn 
representerade, vilka är fördelade på samtliga elevtexter. Att samtliga elevtexter inom detta tema 
innehåller egennamn kan bero på elevtexternas tema, som innebär att eleverna ska beskriva en 
resa. Många av egennamnen är namn på länder såsom Turkiet, Thailand eller Egypten eller namn på 
familjemedlemmar eller vänner exempelvis Klara, Kevin eller Saloma.  
 Tema ”En ny värld” innehåller likt tema ”En resa” flest pronomen och substantiv, men i 
detta fall skiljer endast ett pronomen dem åt, till skillnad från tema ”En resa” som har en skillnad 
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på 41 fler substantiv. Gällande egennamnen innehåller fyra elevtexter inom tema ”En ny värld” 
egennamn. Däremot kan man utläsa av Tabell 6 att tema ”En ny värld” innehåller 35 egennamn, 
vilket är 15 fler jämfört med tema “En resa” där samtliga elevtexter innehåller egennamn. Detta 
kan bero på att ENV 1 innehåller 22 egennamn, vilket påverkar den totala summan. Även den 
totala andelen substantiv och pronomen är betydligt högre för tema ”En ny värld”, 527 stycken 
totalt i jämförelse med ”En resa” som totalt innehåller 285 stycken. Det man bör ha i åtanke är 
att texterna inom tema ”En ny värld” också består av fler ord.  
 

7.2.3 Jämförelse mellan årskurs 2 och årskurs 3  

Vid en jämförelse ur denna aspekt kan man se att fördelningen av huvudorden skiljer sig mellan 
de båda årskurserna. Nyström Höög (2010) menar att en proportion mellan substantiv och 
pronomen är betydelsefullt.  Mer än hälften av elevtexterna med tema “Framtiden” (årskurs 2) 
har en övervägande andel pronomen som huvudord. Detta menar Nyström Höög (2010) inte 
alltid bidrar till en innehållslig täthet. Vidare menar Nyström Höög (2010) också att pronomen är 
viktiga för en text då de hjälper till att behålla en referent under en längre tid. 
  I resterande tre teman ser man tydligt att substantivet är dominerande som 
huvudord.  Egennamn förekommer vid många fler tillfällen i årskurs 3 än i årskurs 2; 16/20 
elevtexter jämfört med 7/20 elevtexter. De tre kategorierna av huvudord är även mer jämnt 
fördelade i årskurs 3; i 16/20 elevtexterna finns alla huvudord representerade. I årskurs 2 
däremot, är det endast sju texter där alla huvudord finns representerade.  
 

7.3 Framförställda och efterställda attribut  

Tabell 7 och Tabell 8 nedan är mer ingående gällande de framförställda och efterställda attributen. 
De visar attributens olika beståndsdelar och analysen sker denna gång på en djupare nivå, en 
sekundär nivå.  
 I mittenkolumnen i tabellerna nedan finns huvudorden, vilka redovisades på en sekundär 
nivå i Tabell 5 och Tabell 6. Därför kommer inte dessa att presenteras ytterligare i denna del av 
analysen. I bakgrunden förklaras nominalfrasens olika attribut som kan ses i Tabell 7 och Tabell 8 
nedan. Eftersom att alla attribut inte är förekommande, har vi valt att endast redovisa de attribut 
som förekommer i studiens elevtexter. De framförställda attributen som förekommer i studien är; 
emfatiskt attribut, definit attribut, genitivattribut, kvantitetsattribut samt adjektivattribut, vilka kan utläsas i 
de fem första kolumnerna i Tabell 7 och Tabell 8 nedan. Prepositionsattribut, adverbattribut samt 
attributiva bisatser är de efterställda attributen, vilka kan ses i de tre sista kolumnerna. De attribut 
som således inte finns i någon av elevtexterna, varken i årskurs 2 eller årskurs 3 är possessivattribut 
(framförställt) samt infinitivattribut, predikativattribut samt appositioner (efterställda).  
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7.3.1 Årskurs 2  

Tabell 7. Resultat över elevernas användning av nominalfrasernas olika attribut. 

7.3.1.1 Framförställda attribut 

Framförställda attribut i form av emfatiskt attribut förekommer inte i någon av texterna, varken i 
tema “Framtiden” eller ”Tomtesaga”, vilket går att utläsa i Tabell 7 ovan. Definit attribut 
förkommer inte heller inom tema “Framtiden” men i tema “Tomtesaga” återfinns de vid 15 
tillfällen, i fyra av texterna. Det vanligaste definita attributet bland dessa är dom, vilket 
förekommer 11 av de 15 gångerna. Exempel på en nominalfras med ett definit attribut är dom 8 
nissarna, som förekommer mer än en gång.  
        Ur Tabell 7 ovan går det även att utläsa att det sammanlagt förkommer 8 stycken 
genitivattribut ur elevtexterna från tema “Framtiden” och 18 stycken från tema “Tomtesaga”. De 
vanligast förkommande genitivattributen ur tema “Framtiden” är min och ur tema “Tomtesaga” 
är hans. Vid en sammanslagning av dessa bägge temana finner man att genitivattributen utgör 9 % 
av de sammanlagda framförställda attributen.  
        En annan iakttagelse är att den allra vanligaste formen av framförställda attribut är 
kvantitetsattribut. Dessa förekommer i elevtexter från “Framtiden” vid 53 tillfällen och 130 
tillfällen i elevtexter från tema “Tomtesaga”. En procentuell uträkning av detta innebär att av det 
sammanlagda antalet framförställda attribut är 64 % kvantitativa. Det vanligast förkommande 
kvantitativa attributet är en vilket förekommer 85 gånger av de 183 kvantitativa attributen. 
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        Slutligen förekommer adjektivattribut vid 13 tillfällen (18 %) vid tema “Framtiden” och 48 
tillfällen (23 %) vid tema “Tomtesaga”. De vanligast adjektivattributet som förekommer ur tema 
“Framtiden” är stora/stort/stor och ur tema “Tomtesaga” är det röd/röda de vanligast 
förekommande. En sammanlagd procentsats av antal förekommande adjektivattribut av de 
framförställda attributen är 22 %.  

 

7.3.1.2 Efterställda attribut 

De efterställda attributen förekommer mer sällan än de framförställda attributen. I tema 
“Framtiden”, tio texter, förekommer efterställda attribut endast vid sju tillfällen, portionerat på 
fyra texter. I tema “Tomtesaga” förekommer efterställda attribut vid 26 tillfällen, portionerat på 
samtliga tio elevtexter.  
 Som kan ses i Tabell 7 ovan är det främst efterställda attribut i form av attributiva bisatser 
som förekommer. Sammanlagt av de samtliga 20 elevtexter förekommer dessa vid 24 tillfällen av 
33 möjliga efterställda attribut, det vill säga 74 %. De vanligaste attributiva bisatserna är relativa 
och inleds med som. Exempel på dessa är som alltid skojade duma saker om sin lillasyster (T3), som var 
1234 år gammal (T8) eller som spelade fotboll (T5). Efterställda attribut i form av prepositionsattribut 
vilka är näst vanligast förekommande efterställda attribut, förekommer vid 8 av 33 tillfällen, det 
vill säga 23 %. Exempel på prepositionsattribut är med en bjällra i (T10) och med stall (F9).  
 Slutligen förekommer adverbattribut endast en enda gång sammanlagt i samtliga 20 texter, 
vilket resulterar i 3 % av de efterställda attributen. Detta adverbattribut lyder där alla bor (F8). 
 

7.3.1.3 Framförställda och efterställda attribut 

Elever som använder sig utav både framförställda attribut och efterställda attribut är relativt få i 
texter från tema ”Framtiden”, endast 4 av de 10 texterna. Dessa elevtexter är F2: en gång, F8: en 
gång, F9: tre gånger och F10: tre gånger. Exempel på dessa nominalfraser vilka både är har 
framförställt och efterställt attribut är; en robot som kunde prata (F9) och en tidsmaskin som tog dig 20 
år framåt i tiden (F10). 
 Vid en analys av denna aspekt av elevtexterna ur tema ”Tomtesaga”, finns utbyggda 
nominalfraser med både framförställda och efterställda attribut i samtliga tio elevtexter. Om än i 
varierande antal; T1: en gång, T2: en gång. T3: fyra gånger, T4: två gånger, T5: två gånger, T6: en 
gång, T7: en gång, T8: tre gånger, T9: tre gånger, T10: sex gånger. Exempel på nominalfraser som 
både innehåller framförställt och efterställt attribut är en bror som hette Erik (T9) och en tomte som 
hade 8 nissar. 

Som tidigare redovisats i analysen ovan, innehåller bägge temana fler framförställda attribut 
än efterställda. Det vanligaste är ett framförställt attribut till huvudordet och en avsaknad av 
efterställt attribut.  
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7.3.1.4 Huvudord 

Nominalfraser med ett substantiv som huvudord är ofta utbyggda med antingen ett framförställt 
eller ett efterställt attribut. Däremot är det inte ett enda pronomen från varken tema ”Framtiden” 
eller tema ”Tomtesaga” som är utbyggda på något sätt.  

Egennamnen är inte heller utbyggda i någon hög grad. Endast 2/43 egennamn är utbyggda 
vilket är med ett framförställt attribut. De båda exemplen är ur samma elevtext; T10 och lyser vår 
bästa ren Snö, och den 24 december. Inte ett enda egennamn är utbyggt med ett efterställt attribut.   

 

7.3.2 Årskurs 3 

7.3.2.1 Framförställda attribut 

Nedan i Tabell 8 kan man utläsa att det framförställda attribut som återfinns i samtliga elevtexter 
minst antal gånger är emfatiskt attribut. Det återfinns i elevtext EN4 och ENV2 som Alla de 
andra i båda elevtexterna. I denna mening är alla det emfatiska attributet och förekommer endast i 
relation till ett pronomen. Definita attribut förekommer inte heller i samma grad som de övriga 
attributen, de vanligaste definita attributen i samtliga 20 elevtexter är den, de, där den förekommer 
flest antal gånger. I ”En resa” förekommer det två definita attribut och i ”En ny värld” 
förekommer definita attribut sju gånger.          
 En annan iakttagelse är att genitivattribut förekommer oftare i elevtexterna i jämförelse 
med de definita attributen. Elevtexterna med temat ”En resa” innehåller 31 genitivattribut och 
elevtexterna med temat ”En ny värld” innehåller sju genitivattribut. Detta är relativt få i 
förhållande till texternas ordmängd, vilket även gör detta till ett mycket intressant resultat. De 
vanligaste genitivattributen i ”En resa” är min och mina och det vanligast förekommande 
genitivattributet i en ”En ny värld” är min, som också är det enda genitivattribut som 
förekommer.  
 Kvantitetsattribut är dominerande inom både tema ”En resa” och tema ”En ny värld”. ”En 
resa” innehåller 50 kvantitetsattribut (48 %) och ”En ny värld” innehåller 101 kvantitetsattribut 
(55 %). De vanligast förekommande kvantitetsattributen i samtliga elevtexter inom de båda 
temana är en och ett.  
 Slutligen förekommer adjektivattribut vid 21 tillfällen inom tema ”En resa” till skillnad från 
i ”En ny värld” där de förekommer vid 66 tillfällen.  De vanligaste adjektivattributen i “En resa” 
är bästa och stora och för en “En ny värld” är de konstig, konstiga.  
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 Tabell 8. Resultat över elevernas användning av nominalfrasernas olika attribut. 

7.3.2.2 Efterställda attribut 

De efterställda attributen är relativt få i jämförelse med de framförställda attributen. I 
elevtexterna med tema ”En resa” finns fem prepositionsattribut, noll adverbattribut och sju 
attributiva bisatser. De vanligast förekommande prepositionsattributen är utbyggda med med, i, 
från. Exempel på sådana utbyggda nominalfraser i elevtexterna är: en sko med skostorlek 46 (ER5), 
pärlor i ansiktet (ER8) samt glass från Burger King (ER6). De vanligaste attributiva bisatserna är 
relativa satser och inleds alla med som. Ett exempel på en sådan utbyggd nominalfras är: Ett land 
som heter Kurdistan (ER9). 
 Vidare kan man i Tabell 8 ovan, se att det i elevtexterna med tema ”En ny värld” finns sex 
prepositionsattribut, två adverbattribut och hela 32 attributiva bisatser, vilket är 80 % av alla 
efterställda attribut. De attributiva bisatserna är alltså dominerande och likt tema “En resa” består 
de av relativa satser och alla dessa attribut inleds med som. Ett exempel på en sådan utbyggd 
nominalfras från tema ”En ny värld” är: En familj som var på semester (ENV6). Vidare innehåller 
temat två stycken adverbattribut, dessa är längst ner (ENV2) och där (ENV10). Slutligen inleds de 
vanligast förekommande prepositionsattributen med i, på, med. Ett exempel på en utbyggd 
nominalfras med ett prepositionsattribut från tema ”En ny värld” är: En orm älg med horn (ENV6). 
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7.3.2.3 Framförställda och efterställda attribut 

Ovan i Tabell 8 går det att utläsa att tema “En resa” innehåller 12 efterställda attribut, av dessa är 
10 utbyggda tillsammans med ett framförställt attribut, vilket är ett intressant resultat då det är en 
hög andel. “En ny värld” innehåller 40 efterställda attribut varav 24 stycken av dessa är utbyggda 
tillsammans med ett framförställt attribut. Detta innebär att ungefär hälften av alla utbyggda 
efterställda attribut även har ett framförställt attribut i sin nominalfras. 6/10 elevtexter inom tema 
”En resa” har en nominalfras av detta slag och 9/10 elevtexter inom temat ”En ny värld” 
innehåller denna typ av nominalfras.  Exempel på sådana nominalfraser från elevtexterna är: Ett 
hotell som var jättestort och fint (ER8) och En färgglad krokodil som simmade runt (ENV6).  
 

7.3.2.4 Huvudord  

Egennamnen i elevtexterna från de båda temana har ingen utbyggnad i form av ett framförställt 
eller ett efterställt attribut. Dessutom har ingen av elevtexterna från de båda temana ett 
pronomen som huvudord, som är utbyggt med ett framförställt attribut. Elevtexterna från tema 
”En resa” har inte heller några pronomen med utbyggda efterställda attribut. Däremot har 
elevtexterna från tema ”En ny värld” pronomen med utbyggda efterställda attribut. Dessa fraser 
är; dem som pratade (ENV1), alla de andra som klättrade högre än mig, de som skulle åka rutschkana, de som 
stod längst ner i kön, de som var inne i husen, alla som lekte (ENV2).  
 

7.3.3 Jämförelse mellan årskurs 2 och årskurs 3 

I både årskurs 2 och årskurs 3 förekommer relativt få utbyggda nominalfraser överlag. De 
framförställda attributen förekommer dock i högre grad än de efterställda attributen.  Ravid och 
Berman (2010)  menar att yngre elevers arbetsminne inte är lika utvecklat och att de har en 
begränsad kunskapsbas, vilket enligt hans perspektiv kan vara en faktor till att eleverna är mindre 
benägna att bygga ut sina nominalfraser.  
 En skillnad mellan årskurserna i vår studie är att det endast är elevtexterna från årskurs 3 
som innehåller emfatiska attribut. Det är ingen större skillnad gällande definita attribut mellan de 
båda årskurserna och det vanligaste definita attributet för samtliga 40 texter är den. Likaså gäller 
genitivattributen, vilka inte skiljer sig nämnvärt åt mellan de två årskurserna. I årskurs 2 är de 
vanligaste genitivattributen min och hans jämfört med årskurs 3 där min och mina förekommer flest 
antal gånger. Kvantitetsattribut är dominerande bland de framförställda attributen inom de båda 
årskurserna. Av alla framförställda attribut i elevtexterna från årskurs 2, är 64 % 
kvantitetsattribut.  I årskurs 3 är denna siffra 48 %.  
 Adjektivattribut förekommer inte i lika hög grad som kvantitetsattribut i någon av de två 
årskurserna. Av alla framförställda attribut i elevtexterna från årskurs 2, är 21 % adjektivattribut. 
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Elevtexterna från årskurs 3 innehåller några fler med ett värde på 31 %. En är det vanligast 
förekommande kvantitetsattribut för båda årskurserna.  

Bland de efterställda attributen förekommer attributiva bisatser flest antal gånger både i 
årskurs 2 och årskurs 3. Sammanlagt i årskurs 2 är procentsatsen 74 % och i årskurs 3, 75 %. 
Samtliga attributiva bisatser inleds med ordet som. Prepositionsattribut och adverbattribut 
förekommer inte alls i lika hög grad i någon av årskurserna. I samtliga elevtexter utgör 
adverbattribut endast 3 % av de efterställda attributen.  
 I årskurs 2, tema “Framtiden” innehåller nästintill hälften av elevtexter minst en 
nominalfras som både har framförställt och efterställt attribut. I tema “Tomtesaga” innehåller 
samtliga elevtexter någon nominalfras av detta slag. Till skillnad från årskurs 3 där elevtexterna 
med tema “En resa” innehåller 50 % nominalfraser, med både framförställt och efterställt 
attribut. Elevtexterna från tema “En ny värld” innehåller näst intill alla utbyggda attribut åt båda 
hållen. En skillnad är att det förekommer fler attribut av detta slag i elevtexterna från årskurs 3. 
Näst intill samtliga nominalfraser med ett efterställt attribut, har även ett framförställt attribut i 
elevtexterna från tema “En resa” (årskurs 3). I “En ny värld” är denna siffra 50 %.  
  Vid en jämförelse mellan de två årskurserna gällande utbyggnad av huvudord, finner vi en 
liten skillnad. Pronomen byggs inte ut vid ett enda tillfälle i årskurs 2, vilket det görs i årskurs 3 
vid åtminstone sex tillfällen. Egennamn är också sparsamt utbyggda i de bägge årskurserna. 
Endast i årskurs 2 finner vi egennamn som är utbyggda, dock endast vid två tillfällen. De 
huvudord som byggs ut flest antal gånger är substantiven.  

 

7.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar på att ungefär en tredjedel av alla 1800 nominalfraser som studerats byggs ut på 
något sätt; med framförställt attribut, efterställt attribut eller bägge delar. I årskurs 2 är 
procentsatsen 32 % och i årskurs 3, 35 %.  

Överlag förekommer de framförställda attributen i högre grad än vad de efterställda 
attributen gör, vilket både gäller årskurs 2 och årskurs 3. Det vanligaste framförställda attributet 
är kvantitetsattributet som totalt förekommer 334 antal gånger av de 572 framförställda attributen 
som elevtexterna innehåller (58 %). Det emfatiska attributet är det attribut som förekommer 
minst antal gånger, knappt 1 % av det totala antalet framförställda attribut. Resterande 
framförställda attribut som förekommer är definita attribut, genitivattribut samt adjektivattribut. 
  Gällande de efterställda attributen är det vanligaste attributet attributiva bisatser, som 
förekommer 63 antal gånger av 85 möjliga efterställda attribut. Det näst vanligaste attributet är 
prepositionsattribut som förekommer 19 gånger av de totalt 85 efterställda attributen. Slutligen 
förekommer adverbattribut endast tre gånger, som också är det sist förekommande efterställda 
attributet.  
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27 % av samtliga nominalfraser som undersökts har minst ett framförställt attribut. 7 % av 
samtliga nominalfraser innehåller minst ett efterställt attribut. Av dessa förekommer det även 
nominalfraser som innehåller både ett framförställt och ett efterställt attribut. 14/20 av elevtexter 
från årskurs 2 innehåller någon nominalfras med både ett framförställt och ett efterställt attribut. 
15 av 20 elevtexter från årskurs 3 har någon nominalfras som även är utbyggd på detta sätt.  

Resultatet visar även på att det finns en skillnad mellan årskurs 2 och 3 gällande 
förekomsten av antal nominalfraser i förhållande till antalet ord. Elevtexterna från årskurs 2 har 
faktiskt en större täthet gällande nominala referenter än vad årskurs 3 har (28 % jämfört med 27 
%) Likaså förekommer faktiskt de efterställda attributen mer i elevtexter från årskurs 2 än i 
elevtexterna från årkurs 3 (7 % jämfört med 6 %) De framförställda attributen däremot 
förekommer i lika hög grad i elevtexter från årskurs 2 och årskurs 3 (27 %).  

 Det finns en variation på vilka huvudord (substantiv, pronomen eller egennamn) som 
byggs ut. I både årskurs 2 och årskurs 3 är det vanligast att bygga ut substantivet. Pronomen och 
egennamn förekommer i inte samma grad. Pronomen byggs ut vid ytterst få tillfällen i elevtexter 
från årskurs 3 jämfört med årskurs 2 som helt saknar utbyggda pronomen. Utbyggda egennamn 
förekommer vid två tillfällen i årskurs 2, men saknas däremot i årskurs 3.  

Det resultat som framkommit ur analysen kommer nu i avsnitt 8 att diskuteras tillsammans 
med tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkt. I efterföljande avsnitt 9 kommer 
slutligen konklusionen, där vi bland annat kommer att föreslå vidare forskning.  

 
 
 



 

 40 

8. Diskussion 

Skriftspråket är idag en viktig ingång till lärande och kunskap. En välutvecklad skrivförmåga är 
därför en viktig förutsättning för delaktighet i samhället. Genom lärande och undervisning 
utvecklas elevernas skrivförmåga. Det är därför viktigt som lärare att vara medveten om de olika 
delarna i språket som bidrar till utvecklingen av elevers skrivförmåga. Syftet med denna studie var 
därför att undersöka användningen av nominalfraser i elevtexter skrivna av elever i årskurs 2 och 
3 i den berättande genren. Detta för att lyfta nominalfrasers betydelse och vad de kan bidra med i 
elevers skrivande. I denna diskussion kommer resultatet som framkommit ur analysen att 
diskuteras utifrån studiens teori och tidigare forskning.  
 Halliday (2004) menar utifrån sin språkteori att ord och grammatik, där nominalfraser 
ingår, ger möjligheter för elever att uttrycka betydelse. Detta innebär att nominalfrasen som form 
bidrar till det funktionella i elevers skrivande. Vidare menar Halliday (2004)  att texten inte har 
någon betydelse om du inte kan språket. Desto rikare språk och bredare kunskaper eleverna har, 
desto större förutsättningar har eleverna därför att bygga ut sina nominalfraser. Av samtliga 
nominalfraser som studerats i denna studie visar det sig att det endast är en tredjedel av 
nominalfraserna som är utbyggda med ett eller flera attribut. Detta var en lägre andel än vad vi 
förväntat oss. Detta går att likna vid resultatet i Axelssons (1994) studie, då hon kom fram till att 
de flesta eleverna hade svårigheter att bygga ut sina nominalfraser. Då vi studerat bortåt 1800 
nominalfraser, vilket är ett relativt stort material, kan detta resultat säga något om lågstadieelevers 
användning av utbyggda nominalfraser i sina texter.  
 Nominalfraserna har funktionen att göra texterna mer levande och innehållsrika (Halliday 
2004). Form och funktion hänger ihop och påverkar i sin tur innehållet, vilket innebär att formen, 
i detta fall nominalfrasen, är en del i något större. Halliday (2004) menar utifrån sin språkteori att 
framförställda attribut bidrar till mer detaljerad information om huvudordet. Både i årskurs 2 och 
3 förekommer framförställda attribut vid många fler tillfällen än de efterställda attributen gör. 
Denna iakttagelse ger oss en indikation på att framförställda attribut är lättare att använda sig av 
än de efterställda attributen är. De vanligaste framförställda attributen i både texter från årskurs 2 
och 3 är kvantitetsattribut som till exempel en och ett och genitivattribut såsom min och mina. 
Dessa attribut kan tänkas vara mer elevnära än ett efterställt attribut. De vanligaste efterställda 
attributen är attributiva bisatser som inleds med som. Det är möjligt att det krävs mer av eleverna 
att utforma ett efterställt attribut än ett framförställt attribut. Denna slutsats drar vi då efterställda 
attribut oftast innehåller fler än ett ord, vilket kan göra utbyggnaden mer komplex.  
 Användningen av utbyggda nominalfraser skiljer sig ytterst lite mellan de två 
årskurserna.  Det som dock framgår är att elevtexterna från årskurs 2 faktiskt har en större täthet 
gällande nominala referenter än i elevtexter från årskurs 3. Även de efterställda attributen byggs 
ut mer i årskurs 2 än i årskurs 3. Detta var ett oväntat resultat från vår sida vid studiens start, då 
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vi, precis som Hultman och Westman (1977) och Ravid och Berman (2010), hade en hypotes om 
att elevernas skrivutveckling bidrar till ett mer koncentrerat språk och ökar med åldern. Vi är 
medvetna om att det endast skiljer ett år mellan eleverna i vår studie i jämförelse med Nyström 
Höögs studie (2010) där det skiljer fyra år. Men utifrån vår erfarenhet sker det mycket i elevernas 
utveckling mellan årskurs 2 och årskurs 3. Precis som i Nyström Höögs studie (2010), fick vi ett 
resultat som visar på det motsatta gällande nominala referenter. 

I tre av de fyra temana är substantiv det dominerande huvudordet. Egennamn och 
pronomen som huvudord förekommer inte i samma grad och är sällan utbyggda. I elevtexter från 
årskurs 2 återfanns endast två egennamn som var utbyggda, utöver det fann vi inga utbyggda 
egennamn. Likaså gäller pronomen, bara sex stycken återfanns. Dessa utbyggnader består endast 
av efterställda attribut. Resultatet visar sig stämma väl överens med Hallidays (2004) teori, då han 
menar att egennamn och personliga pronomen inte behöver någon vidare specificering eftersom 
de är unika i sig själva.  
 Egennamn förekommer i mycket högre grad i elevtexterna från årskurs 3. 7 av 20 elevtexter 
från årskurs 2 innehåller egennamn motsvarande 16 av 20 elevtexter i årskurs 3. En reflektion 
över detta är att val av tema kan påverka vilka huvudord eleverna använder sig av. Exempelvis 
innehåller samtliga elevtexter inom tema “En resa” egennamn. Detta tema kan eventuellt inbjuda 
till att skriva om namn på länder eller familjemedlemmar. Det blir därför viktigt som lärare att 
vara medveten att val av tema kan påverka. Vad är det eleverna ska berätta om? Om man som 
lärare exempelvis vill att eleverna ska öva på att bygga ut sina nominalfraser, är det viktigt att välja 
ett tema som inte bjuder in till att använda sig av egennamn eller pronomen, då dessa byggs ut i 
mindre grad. Ravid och Berman (2010) menar att förklarande texter är de texter som är mest 
gynnsamma för utbyggandet av nominalfraser. Även detta är viktigt för lärare att tänka på i sin 
undervisning, genren är av betydelse för elevers användning av nominalfraser. Halliday (2004) 
anser att språket är en social konstruktion som finns med i nästan allt vi gör, vilket innebär att alla 
val lärare gör i sin undervisning är betydelsefulla.  

I 29 av 40 elevtexter i denna studie förekommer nominalfraser som både är utbyggda med 
minst ett framförställt och ett efterställt attribut. Detta kan ses som en relativt hög andel och visar 
på viss komplexitet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att vissa av texterna endast innehåller 
exempelvis en nominalfras av detta slag som dessutom är relativt enkel konstruerad. Ett exempel 
på en nominalfras som innehåller både ett framförställt och efterställt attribut lyfts i studiens titel; 
”En färgglad krokodil som simmade runt”. Som tidigare nämnts i inledningen ser vi denna 
nominalfras som ett utmärkt exempel och vi hade önskat att vi funnit fler i studiens material. 
Ravid och Berman (2010) menar att det kan krävas språkliga och kognitiva resurser för att kunna 
bygga ut nominalfraser av varierande slag.  
 På individnivå är det endast två elevtexter som skiljer sig genom att innehålla betydligt fler 
utbyggda nominalfraser än de andra elevtexterna i förhållande till antalet ord. Att det endast är 
två elevtexter som sticker ut kan ses som problematiskt då detta kan tyda på att elever inte får den 
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hjälp och det stöd i undervisning som de skulle behöva, för att fler elever skulle nå ännu längre. 
Samtliga elever behöver stimulans, oavsett var de befinner sig. För att uppnå detta kan det 
innebära att fler resurser behövs i form av exempelvis utmanande uppgifter att arbeta med samt 
mer stöd från lärare med kunskap om nominalfrasers betydelse. 
 Under studieprocessens gång har vi mött verksamma lärare som har varit nyfikna på vad 
vår uppsats handlar om. Vi har då uppmärksammat att många lärare inte är medvetna om vad en 
nominalfras och dess utbyggnad är. Detta är en intressant iakttagelse då nominalfraser har en stor 
betydelse för elevers skrivande. Som tidigare visats i studien pekar resultatet på att elevtexterna 
innehåller en relativt låg andel utbyggda nominalfraser, vilket tyder på att eleverna behöver stöd i 
detta. Då det är lärare som har ansvar för undervisningen anser vi att det är viktigt att de är 
medvetna om nominalfrasernas existens och hur man på bästa sätt lär ut för att eleverna ska 
utveckla sin skrivförmåga gällande denna aspekt.  
 Eftersom att urvalet i denna kvantitativa studie kan anses vara så pass stort att det går att 
tala om lågstadieelevers användning av nominalfraser, kan resultaten förhoppningsvis bidra till 
vidare utveckling för lärande och undervisning. Studien kan således ses som en byggsten i det 
rådande forskningsfältet.  
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9. Konklusion 

Under arbetet med denna studie har vi insett vilken betydande effekt nominalfraser har i elevers 
skrivande och i skriftspråket i allmänhet. Att det var såpass liten del av nominalfraserna som var 
utbyggda i vårt material gjorde oss förvånade och fick oss att intressera oss ännu mer för ämnet. 
Studien visade också på att förutsättningar och val av tema är viktigt att ha i åtanke som lärare i 
undervisningen för att elevers skrivförmåga ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Resultaten som 
presenterats i denna studie kan således ge lärare en inblick i vilka svårigheter eleverna har gällande 
användandet av utbyggda nominalfraser och använda den kunskapen i sin undervisning. Denna 
kunskap är något vi i vår framtida roll som lågstadielärare kommer ha nytta av.  
 Under processens gång insåg vi att det hade varit intressant att göra en kvalitativ studie på 
samma material för att kunna studera innehållet mer ingående. En intressant aspekt hade varit att 
kombinera en kvalitativ innehållsanalys med kvalitativa intervjuer, för att ta reda på vad 
verksamma lärare har för uppfattning om undervisningen gällande nominalfraser.  
 För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka ett större åldersspann av yngre 
elever. Det skiljde endast ett år mellan eleverna i vår studie, vilket resulterade i en knapp skillnad i 
användandet av nominalfraser mellan årskurserna. I och med att resultaten varierade mellan 
studiens fyra teman, hade det också varit intressant att studera texter med samma tema för att se 
om resultatet hade blivit ett annat. Även en annan genre hade varit spännande att undersöka då 
forskning visar på att förklarande texter är mer gynnsamma för användandet av nominalfraser 
(Ravid & Berman, 2010). Avslutningsvis kan en framtida uppgift för exempelvis en lärarstudent 
vara att undersöka komplexiteten i utbyggda nominalfraser, då vi anser det vara en intressant 
aspekt att begrunda.  
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Bilaga 1  

Nedan finns ett exempel på hur vi har strukturerat nominalfraserna från en elevtext (ENV4). 
Samtliga elevtexter har strukturerats på detta vis, vilket har varit underlaget för vår analys.  

 
Satsnummer Framförställda attribut Huvudord Efterställda attribut 

1 en gong  
1  jag  
1  thailand  
2  vi  
2 en  djungel  
3 en  gong  
3  jag  
3  den  
4  det  
4  det  
5  det  
5  fåglar som i angry- birds rio 

5  där  
5  man  
6  jag   
6 en bumerang-fågel  
6 min lillebror som en vit fågel som 

lägger ägg 
7 min pappa  
7 den gula jättesnabba fågeln  
7 min  mamma  
7 den rosa  fågeln som kan lyfta saker 

8  vi  
8  paraden  
9  vi  
9  paradis-stranden  
9  det  
9  apa-kungen  
9 en stor del av stranden  
10  vi  
10 en ganska stor del av stranden  
11  vi  
11 strandens glass-affär  
11  den  
11 massor med glass  
12  choklad-glass  
12  päron-glass  
12  vanilj-glass  
12 alla sorters glass  

 


