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Abstract: 
Uppsatsen handlar om användningen av bestämdhet hos inlärare av svenska som främmande språk 
på högre nivå i Ryssland. Bestämdhet saknas som obligatorisk kategori i ryska, och många av dessa 
inlärare har fortfarande problem med denna kategori. Undersökningen baseras på ett skriftligt 
material från 12 informanter, samtliga med ryska som modersmål och bosatta i Ryssland. Syftet var 
att undersöka och kategorisera användningen, både målspråksenlig och avvikande, av species och 
jämföra resultaten med tidigare studier. Det upptäcktes att informanterna överanvände nakna 
former till förfång för främst bestämd form och obestämd form singular med ett adjektivattribut, 
och det diskuteras om huruvida detta är en ren avvikelse i formvalet, eller om överanvändningen kan 
bero på en utebliven markering. I övrigt fanns färre rena formfel än i tidigare studier, men 
överanvändningen av naken form var däremot markant vanligare, vid bestämd form oftast när det 
gällde referenter som är unika i sammanhanget. Vissa konstruktioner diskuteras också utifrån ett 
konstruktionsgrammatiskt perspektiv i de fall där bestämdheten kan beskrivas utifrån tydliga 
konstruktioner.  
 
Nyckelord: 
bestämdhet, svenska som andraspråk, species och artikelbruk, ryskspråkiga inlärare, transfer, 
konstruktionsgrammatik  
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1. Inledning 
 
Jag har upptäckt att många av mina rysktalande elever som befinner sig på en hög nivå i svenska har 
problem i valet mellan bestämd/obestämd form. De kan alltså processa nominalfraser med korrekta 
former, vilket pekar på en viss nivå enligt processbarhetsteorin, och en hög språklig förmåga enligt 
Axelssons nivåer för nominalfraser, men just i valet mellan bestämdhet/obestämdhet tas det ofta fel, 
och sådana fel täcks inte heller in av processbarhetsteorin, samtidigt som grova avvikelser kan vara 
störande för samtalspartnern (Nyqvist 2015). Bestämdhet saknas i ryskan, vilket kan göra att man 
kan anta att de har svårare att behärska bestämdhetskategorin, men mycket av forskningen tyder på 
att modersmålets påverkan på denna förmåga är förhållandevis liten (Wijk-Andersson 1994:380), 
även om vissa skillnader har upptäckts (Nordanger 2009). 

Informanterna i denna undersökning har alla lång erfarenhet av svenska, mellan fyra och 
tjugo år, vissa har till och med mångårig erfarenhet av undervisning, och gemensamt för dem alla är 
att ingen av dem har vistats någon längre period i Sverige, vilket gör att deras kontakt med det 
svenska språket är förhållandevis begränsad (även om det numera finns goda möjligheter till 
språkkontakt tack vare böcker och filmer på internet), vilket gör att de kan förväntas ha en lägre 
pragmatisk nivå (Håkansson & Norrby 2005). Även Axelsson hävdar att bestämdhet är svårt att 
tillägna sig utan mycket informell input (Axelsson 1994:99). Att undersöka den avvikande 
användningen hos denna informantgrupp kan skapa en bredare förståelse för de villkor som råder 
när man lär sig svenska som främmande språk, alltså utanför Sveriges gränser. Undersökningen är 
baserad på 12 argumenterande texter om olika ämnen skrivna av 12 inlärare på hög språklig nivå 
(uppskattningsvis omkring C1 enligt Europarådets nivåskala för bedömning av språkkunskaper 
(Skolverket 2009:27)) med ryska som modersmål, bosatta i Ryssland. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka användningen av bestämdhet bland inlärare i svenska som främmande språk i 
Ryssland. Dessa inlärare har oftast få problem med själva bildandet av formerna, men valet av 
species kan ofta brista. Att undersöka dessa avvikelser skulle kunna bidra till att öka förståelsen för 
hur inlärningen av bestämdhet ser ut på högre nivåer. 
 
2.1 Frågeställningar 
 

- Vilka avvikelser finns i användningen av bestämdhet i svenska för rysktalande inlärare på 
hög språklig nivå som befinner sig utanför Sverige? 

- Hur ser förhållandet mellan korrekt användning och avvikande former ut? 
- Hur kan avvikelserna kategoriseras? 

 
3. Teoretiska utgångspunkter 

 
3.1 Bestämdhet  
 

3.1.1. Bestämdhet i ryska 
 
I mer traditionella grammatikor anges det att man i ryskan inte uttrycker bestämd eller obestämd 
form (Wikland 1974:6). Detta är en sanning med modifikation, då bestämdhet kan uttryckas på tre 
sätt: lexikalt, morfosyntaktiskt eller syntaktiskt. Det som är sant är dock att det inte finns några 
obligatoriska markörer för bestämdhet. Lexikala markörer är possessiva pronomen, deiktiska 
markörer och andra pronomen, morfosyntaktiska är verbaspekter eller valet mellan adjektiv- eller 
genitivkonstruktioner i nominalfrasen, och i syntaxen kan ordföljden också indikera bestämdhet med 
hjälp av tema-rema-relationer (Brun 2001:119–123). 
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3.1.2. Bestämdhet i svenska 

 
I svenska uttrycks bestämdhet med hjälp av ett rikt formsystem som är svårt för inlärare att tillägna 
sig. Bolander hävdar till och med att ”species torde därför vara det absolut svåraste i svensk 
grammatik” (Bolander 2012:121). 

I svenskan finns tre olika grundläggande former när det gäller bestämdhet: Obestämd form, 
naken form och bestämd form. Obestämd form delas in i fraser med obestämd artikel (en 
mening/några meningar) eller artikellös form (mening/meningar), och bestämd form uttrycks med 
en bestämd slutartikel (meningen/meningarna), och om det finns ett adjektiv närvarande i frasen 
uttrycks bestämdheten tre gånger: med bestämd fristående artikel, bestämd form på adjektivet, 
bestämd slutartikel på substantivet (den långa meningen/de långa meningarna) (Bolander 2012:117). 
 

3.2. Beskrivningen av bestämdhet och nominalfrasen enligt Svenska akademiens 
grammatik 

 
Svenska akademins grammatik (SAG) urskiljer tre huvudtyper av definita nominalfraser: 

a) Enkel definit nominalfras med definit attribut: den (här) lilla cykeln, Bengts cykel 
b) Enkel definit nominalfras utan definit artikel: cykeln, högra dörren, nästa gång, gamle vän 
c) Komplex definit nominalfras, det vill säga en enkel definit nominalfras konstruerad med ett 

inledande pronominellt attribut, till exempel ett totalitetspronomen: alla Bengts cyklar, alla de 
(här) holländska cyklarna, alla cyklarna (SAG 3:15). 

 
SAG beskriver definita och indefinita nominalfraser i olika syntaktiska funktioner, vilket kan ses som 
ett försök att beskriva vilka mönster som finns i användningen av bestämdhet: 
 

a) Egentligt subjekt: Som egentliga subjekt fungerar nästan bara indefinita nominalfraser: 
Det har rymt [två kaniner/*de två finaste kaninerna/*Emmas kaniner]. 

b) Predikativ: Predikativ är oftast svagt referentiella och indefinita, i många fall nakna: 
Han är [utbildningsminister/en duktig simmare] 
Definit form kan dock förekomma i undantagsfall, då predikationen gäller identiteten mellan 
subjektets och subjektspredikativens referenter: 
Jag är faktiskt personalchefen. (SAG 3:139–140). 
 

Denna beskrivning täcker dock inte in alla kontexter för användning och förutom rent syntaktiska 
regler måste man förlita sig på nominalfrasens betydelse. I SAG urskiljer man tre betydelser: 
deskriptiv, kvantitativ och referentiell (SAG 3:142). Den referentiella betydelsen av nominalfrasen är 
den som är mest aktuell för denna undersökning då den är kopplad till bestämdhet, och den kan 
vara antingen definit, indefinit, svagt referentiell eller interrogativ (SAG 3:150). 

a) Definit betydelse innebär att talaren antar att lyssnaren vet vilken referent hen pratar om. 
Uttrycks oftast med en syntaktisk definit nominalfras: ett definitivt attribut, bestämd form, 
ett egennamn eller ett definit pronomen (detta problem, tecknet, Anna, hon). 

b) Indefinit betydelse innebär att talaren antar att lyssnaren inte vet vilken referens hen pratar 
om. Här får lyssnaren ny information om den verkliga/fiktiva världen. Detta uttrycks med 
syntaktiskt indefinita nominalfraser (en psykolog, fem flickor, sådan smörja, någon). 

c) Svagt referentiell betydelse innebär att nominalfrasens betydelseinnehåll är mer relevant än 
nominalfrasens klass av referenter. Sådana nominalfraser är oftast syntaktiskt indefinita och 
har ofta inget kvantitetsattribut (Han är svensk mästare, vi åker ofta tåg). 

d) Interrogativ betydelse handlar om nominalfraser som innehåller ett interrogativt ord (Vad 
skriver Per om?) (SAG 3:150–151).  
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3.3. Restriktiva bisatser 
 
En restriktiv relativsats är en sats som tillför någonting till hela meningens betydelse, och meningen 
skulle förlora sin betydelse om relativsatsen togs bort (jämför SAG 3:88): 
 
 den hjälp vi bad om [mest i neutralt och formellt skriftspråk] 
 hjälpen vi bad om [i talspråk och i ledigt och neutralt skriftspråk] 
 den hjälpen vi bad om [mest i talspråk och ledigt skriftspråk] 
 
Restriktiva bisatser påverkar alltså den föregående nominalfrasens form: I formellt skriftspråk 
används obestämd form (eventuellt adjektivattribut dock i bestämd form), men med determinativ 
artikel, i mer avslappnat skriftspråk kan enbart bestämd form användas, och i talspråk används 
determinativ artikel samt bestämd form på både eventuellt adjektivattribut och substantiv. 
 
Detta är bara ett kort sammandrag av SAG:s beskrivning av bestämdhet och restriktiva bisatser, men 
eftersom SAG inte är inriktad mot inlärare följer istället en beskrivning av bestämdhet utifrån ett 
andraspråksperspektiv. 
 

3.4. Ekerots fem val 
 
Inlärare av svenska på högre nivå har ofta inte så många rena formfel, utan svårigheten ligger snarare 
i själva formvalet (Nyqvist 2015:86). Detta val har beskrivits som fem val av Ekerot (2011:148) och 
här följer en redogörelse för denna beskrivning, som är inriktad just mot inlärare, och inte mot 
(främst) modersmålstalare av svenska, som ju SAG:s beskrivning är. De fem valen är: 
 

1) Substantivuttryck eller pronomen? 
2) Artikellöshet eller (bestämd/obestämd artikel)? 
3) Bestämd eller obestämd artikel? 
4) Bestämd artikel eller possessivuttryck? 
5) En eller någon? 

 
3.4.1.     Substantivuttryck eller pronomen?  

 
Användningen av pronomen är inte så relevant för denna uppsats, då undersökningen enbart gäller 
nominalfraser, men kort kan användningen av pronomen sammanfattas med att vi använder dem så 
ofta vi kan i språket. Detta eftersom kommunikationen underlättas och blir effektivare, då vi 
ständigt slipper upprepa en hel nominalfras. Man kan dock se att andraspråksinlärare ofta 
överanvänder substantivuttryck (Ekerot 2011:150–152). 
 

3.4.2.  Artikellöshet eller (bestämd/obestämd) artikel? 
 
”Artikellöshet betecknar att något är oavgränsat och diffust medan såväl bestämd som obestämd 
artikel hänvisar till att något är specifikt och avgränsat” (Ekeroth 2011:152). Artikellösheten fungerar 
dock på olika sätt för oräknebara substantiv respektive räknebara. Då vi talar om oräknebara 
substantiv uttrycker artikellösheten en obestämd mängd: ”Han slog på vatten i kylaren”. Det kan 
också uttrycka ”allmän betydelse”, så som i ”violer är blå”. Det finns även andra situationer då 
artikellösa former för singular tillämpas: 
 

1) Vid ämnesnamn: Vi fick fågel till middag. 
2) I uttryckstyper som: De har hund. (vi kategoriserar dem som hundägare) 
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3) Vid ”klassificerande” predikatsfyllnad efter vara och bli, som uttrycker yrke, nationalitet med 
mera: Han är snickare. Detta används dock inte vid ”värderande” predikatsfyllnad: Han är en 
bra snickare.  

4) I olika fasta verbfraser: plocka svamp, röka pipa, åka tåg. (Ekerot 2011:153). 
 

3.4.3. Bestämd eller obestämd artikel? 
 
Den största skillnaden mellan naken form och bestämd/obestämd artikel är att man i de två sista 
fallen refererar till något som är specifikt och avgränsat. Valet mellan bestämd/obestämd artikel 
beror sedan på om den talande tror att den tilltalade vet vad som avses. Det finns fyra vanliga typer 
av bestämdhet: 

5) Anaforisk (referenten är tidigare nämnd): I biblioteket fanns en läsesal och en musiksal. I läsesalen 
satt många människor och läste tidningar. 

6) Deiktisk (när man pekar ut någonting med hjälp av pronomen den, det, de (där/här)). 
7) Unikhet (referenten är unik i en viss kontext): solen, kungen. 
8) Implicit bestämdhet (man kan lista ut vilken referent det handlar om): Sen gick jag till 

biblioteket. I läsesalen satt många människor och läste tidningar. 
 
Det allra svåraste för inlärare av svenska är den implicita användningen, enligt Ekerot. I exemplet 
Sen gick jag till biblioteket. I läsesalen satt många människor och läste tidningar måste vi som mottagare dra 
egna slutsatser – vi måste veta att det på bibliotek ofta finns läsesalar, och vi förstår dessutom av 
kontexten att det på detta bibliotek bara finns en enda läsesal – annars hade nominalfrasen uttrycks 
som i en läsesal eller i en av läsesalarna (Ekerot 2011:154–155). 
 

3.4.4. Bestämd artikel eller possessivuttryck? 
 
Possessivuttryck kan fungera som ett alternativ eller ett komplement till implicit bestämdhet. Ofta 
kan man välja fritt mellan de två uttrycken: 
 

9) Jag ställde bilen på gatan (implicit, mottagaren förstår vems bil det handlar om) 
10) Jag ställde min bil på gatan (possessivuttryck, förtydligar). 

 
I vissa fall är valet dock inte helt fritt, då vi på svenska oftast inte säger Jag har ont i mitt huvud (vilket 
man däremot gör på engelska). Ekerot beskriver det som att ”ju mindre självklart, desto större 
benägenhet att använda possessivuttryck” (Ekerot 2011:156). Possessivuttryck kan alltså användas 
för att förtydliga, när talaren inte kan förvänta sig att mottagaren förstår vilken referent som 
omnämns (Ekerot 2011:155–156).  
 

3.4.5. En eller någon? 
 
Någon, något, några används som motsättning till obestämd artikel och anger att den som talar inte 
vet, eller inte vill ange, vilken (eller vilka) ordet syftar på. Se skillnaderna: 
 

11) Eva bor i någon by på landet. 
12) Eva bor i en by på landet. 

 
Någon kan också användas i ja/nej-frågor: 
 

13) Har du skjutit någon älg idag? 
I nekande satser: 
 

14) Per har en bror, men han har inte någon syster (=ingen syster) (Ekerot 2011:156–157).  



 
 

8 

 
Någon i plural, det vill säga några, används ofta som obestämd artikel, jämför:  
 

15) De träffade flickor i Stockholm. 
16) De träffade några flickor i Stockholm. 

 
I 16) handlar det om konkreta flickor, medan det i 15) inte är definierat (Ekerot 2011:153). 
 
Det är intressant att se att Ekerot lägger så stor vikt vid valet av någon, då Axelsson enbart ”klumpar 
ihop” någon med andra indefinita modifierare och hon ser det inte som en särskild typ av 
nominalfras (Se Axelsson 1994:32). 
 

3.5. Allmän betydelse 
 
När en nominalfras har en generell syftning, det vill säga har en så kallad ”allmän betydelse”, kan 
samtliga bestämdhetsformer användas. Dock inte hur som helst, se exemplen: 
 

17) Hunden (en hund) har fyra ben. 
18) Vildsvinet ( *ett vildsvin) utrotades tidigt. 
19) Luft (luften) innehåller syre. 
20) Hundar (*hundarna) får medföras på tåget. (Ekerot 2011:161). 

 
Här följer SAG:s beskrivning av allmän (= generisk) betydelse: 
 
Definit generisk: 

Pianot är ett stränginstrument (= företeelsen piano som sådan) 
 Pianona är stränginstrument (= alla pianon) 
 
Indefinit generisk: 
 Ett piano är ett stränginstrument (= vilket som helst piano) 
 Pianon är stränginstrument (= vilka som helst pianon) (SAG 3:150). 
 

3.6. Konstruktionsgrammatik 
 
Inom konstruktionsgrammatiken anser man att grammatik och ordförråd är så tätt sammankopplade 
att det inte går att skilja dem åt som två kategorier. Istället försöker man att beskriva språket i form 
av konstruktioner som består av både grammatik och ordförråd. Man definierar konstruktioner som 
”conventional, learned form-function pairings at varying levels of complexity and abstraction 
(Goldberg 2013:17). Modersmålstalare använder sig ofta av färdiga konstruktioner och strukturer i 
sitt tal, vilket betyder att de inte behöver förlita sig på grammatiska produktiva regler när de talar 
(Ekberg 2013:274). För att andraspråksinlärarna ska få tillgång till dessa mönster måste de först 
identifieras i språket. Ett exempel på en konstruktion är:  
 

- Var det en bra match igår? 
- Nja, bra och bra, vi vann åtminstone.  

 
Frasen bra och bra är ett exempel på ”X-och-X-konstruktionen”, som består av konjunktionen och 
samt två förekomster av variabeln X, som kan vara vilket ord som helst som förekommit i det 
tidigare uttalandet, och den pragmatiska funktionen är att man omförhandlar relevansen av X 
(Lyngfelt & Wide 2014:1). 
 I Svenskt konstruktion, som är en fritt tillgänglig konstruktionsdatabas med en samling 
svenska konstruktionsmönster, finns flera beskrivningar av konstruktioner som har med bestämdhet 
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att göra. Ett exempel på en konstruktion med substantiv är konstruktionen: ”det_är_AP_med_NP” 
– ”Det är gott med choklad”, där nominalfrasen i detta fall alltid används i naken form, singular eller 
plural (Svenskt konstruktion 2020). 
 
 

4. Tidigare forskning 
 

4.1. Erikssons och Wijk-Anderssons undersökning av tyska och polska inlärare av 
svenska 

 
Eriksson och Wijk-Andersson (1988) undersökte 20 uppsatser skrivna av polska och tyska inlärare 
av svenska vid Uppsala universitet, 10 från respektive språkgrupp, och jämförde även texterna mot 
en svensk kontrollgrupp. Informanterna hade studerat svenska i minst ett år vid tidpunkten för 
uppsatsskrivandet. Eriksson och Wijk-Andersson upptäckte att de polska inlärarna gjorde fler 
misstag än de tyska, och att skillnaderna till största delen låg i valet av form, inte i själva 
formbildningen, där antalet avvikelser var liknande för de två grupperna. Polackerna överanvände 
dessutom olika typer av possessiva konstruktioner (de utgjorde 17.4 % av alla deras nominalfraser), 
vilket kan tolkas som att de aktivt försöker undvika att välja speciesform. De polska inlärarna 
överanvände också naken form (i 61.5 % av deras avvikande val användes naken form istället för 
former med suffix eller artikel). Eriksson och Wijk-Andersson fann också en tendens till problem 
med bestämdhet när det fanns efterställda attribut, men de undersökte inte den totala mängden 
sådana konstruktioner (Eriksson & Wijk-Andersson 1988). 
 
 

4.2. Monica Axelssons undersökning om nominalfrasutveckling 
 
Axelssons undersökning från 1994 är en av de största och mest grundläggande undersökningar som 
gjorts av användningen av bestämdhet i svenskan. I hennes undersökning har avvikelser definierats 
efter korrekt val av form, och inte korrekt form, och därför har nominalfraser som ”vi slutade andra 
skiften” markerats som korrekt, medan ”nästa veckan” är fel (Axelsson 1994:32). Dock rör hennes 
kategorisering enbart rätt val av form efter vissa modifierare, och inte rätt val av form i en viss 
kontext.  

Axelsson undersökte hur spanska, finska och polska inlärare av svenska använde 
bestämdhet, för att se om användningen skiljde sig åt beroende på om bestämdhet uttrycks som en 
obligatorisk grammatisk kategori i modersmålet eller inte, och också generellt vilken typ av 
nominalfraser som är enkla att tillägna sig (Axelsson 1994:29). Undersökningen baserades på ett 
muntligt material med 60 inlärare av svenska som andraspråk, 20 modersmålstalare av respektive 
språk. Det är också en av få undersökningar av bestämdhet i svenska som baseras på ett muntligt 
material. Inlärarna var alla bosatta i Sverige, och de delades in i två grupper utifrån språklig nivå, och 
resultaten jämfördes också på gruppnivå (Axelsson 1994:6–7).  
 Axelsson definierar olika typer av nominalfraser (se Axelsson 1994:31–32): 
 
Definita: 

- Namn: både nakna former (Rom) och namn med bestämt suffix (Vasagatan) 
- NDefD: Noun-enclitic Definite article-Definite: boken 
- MoND: Modifier-Noun-Definite: min bok (delas in i possessiva MoNDs och andra (efter alla, 

andra, den, denna, dessa, nästa, samma, varje) 
- MoNDefD: Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite: hela boken 
- DefMoNDefD: Definite article-Modifier-Noun-enclitic Definite article-Definite: den tunna 

boken 
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Indefinita: 
- Nakna substantiv: bok, tåg, böcker 
- MoNI: Modifier-Noun-Indefinite: tre böcker (andra modifierare: många, mycket, ingen/någon, 

några, olika, vilken). 
- IndNI: Indefinite article-Noun-Indefinite: en bok. Innehåller en formell svårighet, nämligen 

den förställda indefinita artikeln. 
- IndMoNI: Indefinite article-Modifier-Noun-Indefinite: en tunn bok. Innehåller två formella 

svårigheter: en förställd indefinit artikel och en förställd modifierare. 
 
Axelsson hittade tre olika steg för processen av inlärningen av nominalfraser, där namn, MoNI (tre 
flickor), nakna substantiv och MoND (min syster) låg på nivå 1 med ungefär 90–98% korrekthet i 
materialet, MoNDedD (hela dagen), NDedD (flickan) och IndNI (en flicka) låg runt 60–69%, medan 
IndMoNi (ett gult hus) och DefMoNDefD (det gula huset) låg runt 33 respektive 22 procent (Axelsson 
1994:99). Hon fann också att nakna former var frekventast, och att dessa former blir mer frekventa i 
takt med att den språkliga nivån ökar, vilket också stämmer överens med en modersmålslik 
användning av språket (Axelsson 1994:77). 
 Axelsson konstaterar att bestämdhet är en kategori som är så komplicerad att man kan fråga 
sig huruvida det går att förbättra korrekthetsgraden enbart genom undervisning, och konstaterar att 
den bästa lösningen kan vara input i informella situationer under en längre tidsperiod (Axelsson 
1994:99).  
 

4.3. Sundmans undersökning av universitetsstuderande i Finland 
 
Sundman (1995) undersökte finska universitetsstuderande med svenska som huvudämne och 
försökte att hitta vilka feltyper som var vanligast. Informanterna hade alltså lång erfarenhet av 
svenska, först i grundskolan, och sedan under universitetsstudierna. Undersökningen redogör dock 
inte för några exakta siffror på vilka avvikelser som var vanligast, utan redogör endast för allmänna 
tendenser i materialet. I hennes material utgör felaktiga speciesval ungefär 1/3 av alla avvikelser, 
medan resten av avvikelserna är avvikelser i artikelformen. Detta särskilt vid bestämda former med 
adjektivattribut (*de rurala barn), obestämda former efter framförställda attribut (individens *språklig 
identitet) samt vid restriktiva bisatser. Vid speciesval handlade avvikelserna ofta om överanvändning 
av bestämd form i plural, och förklarar det med interferens från finskan. Hon upptäckte att naken 
form ofta överanvändes istället för obestämd form med artikel, men också att obestämd form med 
artikel användes istället för naken form (Sundman 1995). 
 

4.4. Nordangers jämförelse av ryska och engelska inlärare av norska 
 
Nordanger (2009) undersökte avancerade engelskspråkiga och ryskspråkiga inlärare av norska för att 
se om de engelskspråkiga hade fler målspråksenliga kontexter, då bestämdhet är en obligatorisk 
grammatisk kategori i engelskan, men inte i ryskan. Hon undersökte enbart definita fraser ur ett 
material på 100 texter skrivna av ryskspråkiga inlärare och 100 texter skrivna av engelskspråkiga. Alla 
texter har skrivits för ”test i norsk- høyere nivå” och var till största del inriktad på att undersöka 
betydelsen av transfer från modersmålet (Nordanger 2009:5–6). 

Det visade sig att de ryskspråkiga överanvände naken form, vilket även förekom hos de 
engelskspråkiga, men hos dem i mindre utsträckning (Nordanger 2009:102). Nordanger konstaterar 
vidare att det hos de ryskspråkiga förekom fler avvikelser då bestämd form borde förekommit för 
referenter som i sammanhanget är unika, där de hos de ryskspråkiga oftare, i 20 % av fallen, var 
omarkerade, jämfört med de engelskspråkigas 5 %. Vidare fann hon att korrektheten i idiomatiska 
fraser låg på en likartad nivå för båda grupperna (omkring 90%) (Nordanger 2009:74). De 
ryskspråkiga hade här generellt bättre resultat än i andra kontexter, och Nordanger förklarar detta 
med att många av dessa uttryck är frekventa prepositionsuttryck som kan läras in som fraser, 
samtidigt som de engelskspråkigas resultat blev något sämre än i andra kontexter, vilket kan tolkas 
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som negativ transfer från modersmålet, då liknande uttryck på engelska kan konstrueras annorlunda 
vad gäller bestämdheten (Nordanger 2009:104). 
 

4.5. Nyqvists undersökning av finskspråkiga universitetsstuderande 
 
Nyqvist (2015) undersökte hur finskspråkiga universitetsstuderande behärskar bestämdhet och 
artikelbruk och analyserade detta på både grupp- och individnivå, och jämförde resultaten på 
gruppnivå med material från niondeklassare i Finland. Hon fann att frastyper utan morfologiska 
bestämdhetsmarkörer, alltså possessiva attribut, nakna former och obestämd form pluralis, i 
gruppmaterialet uppgick till en korrekthetsprocent på 80%, medan obestämd respektive bestämd 
form singularis låg omkring 70%, och bestämd form pluralis och dubbel bestämdhet låg lägre. Hon 
konstaterade också att adjektivattribut kan påverka målspråksenligheten, då dessa komplicerar 
nominalfrasen vid obestämd form singularis, vilket leder till artikelbortfall. Sammantaget kunde hon 
också se att normavvikelserna som handlade om speciesvalet var fler än sådana avvikelser som 
enbart handlade om formen (53 % respektive 43 %). I grundskolematerialet var majoriteten av 
avvikelserna däremot formmässiga (Nyqvist 2015:85–86). 
 Vidare fann Nyqvist olika mönster i valen av species: 
Den vanligaste normavvikelsen, som uppgick till 13 %, var överanvändningen av bestämd form 
istället för obestämd form (Egentligen skulle jag ta ansvar för att producera *stålet till kunderna) (Nyqvist 
2014:87). Detta kan enligt en annan undersökning av Nyqvist uppfattas av infödda talare som 
störande (Nyqvist 2014). 

11 % av alla normavvikelser utgjordes av överanvändning av bestämd form istället för naken 
form (Nyqvist 2015:87). Även detta kan vara störande för infödda talare (Nyqvist 2014). 
Vid obestämda former var de vanligaste normavvikelserna form i singularis (då främst i samband 
med adjektivattribut), samt om speciesval i pluralis (Nyqvist 2015:87). 
När det gäller bestämd form är istället överanvändningen av naken form istället för bestämd form 
vanligast, då dessa utgör 96 % av normavvikelserna för bestämd form ((Efter *gymnasium ville jag 
fortsätta mina studier) (Nyqvist 2014:88). Denna avvikelse är dock inte så störande, enligt 
modersmålstalare. Avvikelsen är vanligast när den bestämda formen inte har nämnts tidigare i 
texten, alltså när de är direkt deiktiska eller indirekt anaforiska (Nyqvist 2015:87–88). Vid bestämd 
form pluralis överanvänds oftast obestämd form, vilket är den näst vanligaste normavvikelsen 
gällande speciesvalet (25 %) (Nyqvist 2015:88). 

Dubbel bestämdhet är ett problem när det kommer till formen. I 26% av fraserna i singularis 
faller den bestämda artikeln bort, och i 54 % i pluralis. Detta är den näst vanligaste avvikelsen som 
gäller formen (Nyqvist 2015:88). 

Den vanligaste formavvikelsen är efter PRG-attribut (pronominella och genitivattribut), där 
bestämd form överanvänds. Detta kan förklaras av att det finns en motsättning mellan form och 
betydelse (Nyqvist 2015:89). 
 

4.6. Håkanssons konstruktionsgrammatiska undersökning av 
bestämdhetskonstruktioner 

 
Håkansson (2015) undersöker i sin magisteruppsats bestämdhet utifrån ett 
konstruktionsgrammatiskt perspektiv som kan tyckas vara intressant som ett komplement till den 
”traditionella” grammatiken. I undersökningen identifierar hon bestämdhetsbrott och försöker att 
gruppera dem i övergripande kategorier och se hur dessa kategorier kan beskrivas som mönster och 
konstruktioner enligt konstruktionsgrammatiska principer. 11 kategorier identifieras: 
 
Dubbel bestämdhet: ”det allra viktigaste anledning” (43 st.) 
Possessivt attribut: ”engelskas påverkan” (14 st.) 
Artikel/suffix: Och vi alla vet att det på samma gattan ligger den nyrenoverade Frölunda köpcentrum” (5 st.) 
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Definit NP: ”På sommaren ser jag att de spelar fotboll i slottsskogen medan samtidigt andra människor ligger 
på gräsmatta och njuter under solen” (51 st.) 
Indefinit NP: ”Om dem hade någon stället med en små bio, spelarna, musik, osv kanske dem vill inte ha det 
så tråkigt och sluta att hålla på med dåliga grejer” (17 st.) 
Svagt referentiell: ”Först var jag en invandrare i England, nu är jag den i Sverige (5 st.) 
Optionellt: ”Sverige har minoritetsgrupper som pratar minoritetsspråket (7 st.) 
Delmängd: ”FN visar att nästan hälften av världsspråk är utsatta att dö ut (7 st.) 
Samordning: ”Men hur kommer språk att påverkas av kultur och samhället?” (9 st.) 
Totalitet: Med språk försvinner också hela kultur med sina traditioner (2 st.) 
Presentering: ”Det finns stora företagen som bygger nya mögligheter av framtid, men svenskarna förlurar 
inte sina traditioner (4 st.) (Håkansson 2015:25).  
 
Antalet bestämdhetsbrott räknades, men jämfördes inte med det totala antalet förekomster av aktuell 
konstruktion i materialet, eftersom syftet enbart var att identifiera kategorier. Kategorierna delades 
sedan in i tre grupperingar: De tre första kategorierna rör problem med strukturen, och kategori 4–7 
har med nominalfrasens betydelse att göra. Kategori 8–11 kan inte grupperas på något liknande sätt 
(Håkansson 2015:26). Sedan söker Håkansson efter hur dessa kategorier kan beskrivas som mönster 
och konstruktioner. 
 Fördelen med denna typ av kategorisering kan vara att den är öppnare: Kategorin 
”optionellt” innehåller även kontexter där fler än ett speciesval är möjligt. Man kan också gå in mer 
specifikt och hitta enskilda konstruktioner som kan beskrivas enligt ett mönster, och dessa mönster 
kan vara mer eller mindre schematiska (Håkansson 2015:33). Det finns dessutom 
bestämdhetsmönster som inte passar in i en traditionell beskrivning av grammatikreglerna 
(Håkansson 2015:46). 
 Vissa av konstruktionerna är mer schematiska än andra och kan därför mer fördelaktigt 
beskrivas i form av konstruktioner: delmängd, samordning, hela Ndef och presentering. Dessa brukar dock 
mer sällan finnas beskrivna i form av konstruktioner, eller regler, i läromedel. Konstruktionerna svagt 
referentiell betydelse, dubbel bestämdhet och artikel/suffix finns dock ofta beskrivna (Håkansson 2015:33–
34).  
 
 

5. Metod 
 

5.1. Val av metod 
 
Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ eftersom den både söker efter vilka typer av 
bestämdhetsavvikelser som finns hos informanterna och hur dessa kan kategoriseras, vilket är 
kvalitativt inriktat, men undersökningen söker även efter att ta reda på vilka avvikelser som är mest 
utbredda bland informanterna, vilket är kvantitativt. Dock är materialet för litet för att kunna göra 
några större generaliseringar, men jämförelser kommer att göras med Nyqvists (2015), Sundmans 
(1995), Nordangers (2009), Axelssons (1994) och Håkanssons (2015) resultat för att se om det finns 
några tendenser till skillnader och likheter. Med hjälp av dessa kombinerade kvalitativa och 
kvantitativa metoder är målet att kunna förklara några av de villkor som råder för inlärare av svenska 
som främmande språk utanför Sverige. 
 

5.2. Urval och avgränsningar 
 
Undersökningen är baserad på 12 texter skrivna av 12 inlärare av svenska bosatta i Ryssland. 
Informanterna valdes ut baserat på deras språkliga nivå och utifrån vilka jag lyckades få kontakt med 
i mitt kontaktnät. Samtliga har ryska som modersmål, de har alla lärt sig svenska i vuxen ålder (den 
tidigaste startåldern är 17 år) och de har alla avslutat någon form av akademisk utbildning. De har 
alla lång erfarenhet av svenska, de har studerat/haft kontakt med svenska i minst fyra år vid 
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tidpunkten för textskrivandet, några av dem har upp till tjugo års erfarenhet, flera av dem har 
erfarenhet av svenskundervisning, men ingen av dem har varit permanent bosatt i Sverige vid något 
tillfälle. De har olika anledningar till att lära sig svenska: Några planerar en Sverigeflytt, några arbetar 
som svensklärare eller översättare från svenska, för några är det snarast en hobby. Alla informanter 
bedöms vara på en hög språklig nivå i svenska, omkring nivå C1 enligt Europarådets nivåskala för 
bedömning av språkkunskaper.  
 I självbedömningstabellen för Europarådets nivåskala för skrivande på C1 återfinns följande 
beskrivning: ” Jag kan uttrycka mig i skrift på ett klart och välstrukturerat sätt med utförligt angivna 
synpunkter och förklaringar. Jag kan skriva om komplicerade förhållanden i ett brev, en uppsats eller 
en rapport och argumentera för vad jag anser är viktigt. Jag kan välja en stil som är anpassad till den 
tänkte läsaren” (Skolverket 2009:27). Texterna kan bedömas vara på en C1-nivå då texterna är 
välstrukturerade och innehåller egna synpunkter och förklaringar. Uppgiften att skriva en 
argumenterande text är också så pass komplex att även själva formatet pekar på en viss språklig nivå. 
 Exemplen som diskuteras vidare har valts ut eftersom de anses vara representativa för ett 
visst avvikelsemönster, eller att de på något sätt illustrerar en viss avvikelse på ett tydligt sätt. I vissa 
fall där avvikelserna varit mer olika varandra fler exempel tagits upp för att illustrera samma 
företeelse, medan färre exempel har tagits upp där det fanns fler paralleller mellan exemplen. I de fall 
där flera olika exempel varit möjliga har exemplen valts ut för att få en så stor spridning mellan de 
olika informanterna som möjligt. 
 

5.3. Undersökningsmaterial 
 
Undersökningen är baserad på ett skriftligt material, då ett skriftligt material också är enklare att 
hantera än ett muntligt, och dessutom är komplexiteten när det gäller bestämdhet högre i skriven 
text, då referenten oftare är känd i talat språk (Bolander 2012:119), vilket gör att fler intressanta 
kontexter kan undersökas. Dessutom är undersökningen inriktad på vilka val av bestämdhet som är 
svårast för andraspråksinlärare, även när de har tid att tänka över valen, vilket de har när de skriver 
en text. 

Vissa av texterna skrevs specifikt för undersökningen och vissa har skrivits tidigare i 
samband med tidigare studier i svenska. Alla texter utom två är skrivna enligt instruktionerna i 
Avancera skriv (Trevisani 2011), där informanterna fick välja ämne fritt bland de som erbjöds där. De 
är alla argumenterande där egna tankar blandas med fakta från ett inspirationsblad. Texterna som 
baserats på Avancera skriv är mellan 420–521 ord långa och har skrivits på dator, utan 
stavningskontroll men användning av ordbok har varit tillåten. 6 av texterna diskuterar ämnet 
”humor”, 2 diskuterar ”turism”, och en text vardera diskuterar ”namn” respektive ”högskolestudier i 
förändring”. Anledningen till att texterna skiljer sig åt till sitt ämne var för att informanterna skulle få 
möjlighet att välja något som intresserade dem mer. Eftersom deltagandet var frivilligt bedömdes 
detta kunna öka motivationen till att delta och skriva texten inom en förhållandevis snäv tidsram. 
Trots att ämnena skiljer sig åt bedöms de vara likvärdiga när det gäller användningen av bestämdhet. 

Två av texterna avviker något från det övriga materialet, då de skrivits tidigare i ett annat 
sammanhang, men de är av samma argumenterande karaktär som texterna som baserats på Avancera 
skriv, dock något längre, 614 respektive 540 ord, där uppgiften var att skriva en insändare och 
argumentera kring en aktuell fråga i Sverige. Eftersom de två sistnämnda texterna bedöms kunna 
bidra med något till den aktuella undersökningen utan att de avviker allt för mycket från de övriga 
blev de inkluderade i materialet.  
 

5.4. Genomförande 
 
Analysen i undersökningen följer Nyqvists metoder (Nyqvist 2013, Nyqvist 2015) som är både 
frekventiell och normativ. Frekventiell analys innebär att man visar hur frekventa de olika betydelse- 
och frastyperna är i textproduktionen utifrån de obligatoriska kontexterna, och dessa siffror har 
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jämförts med resultaten hos de universitetsstuderande från Nyqvist (2015). Normativ analys 
undersöker hur informanternas språk motsvarar normen. 

Utifrån Denscombes beskrivning av dataanalysprocessen har arbetet delats in i fem steg 
(Denscombe 2010:240): 
 

1. Identifiera samtliga nominalfraser samt substantiverade adjektiv och markera dem som 
normativa eller avvikande, kontroll av tveksamma fall mot SAG. 

2. Sökande efter mönster, sortering efter frastyp: 
- Nakna nominalfraser (indelade i fyra undergrupper: singular med/utan adjektivattribut, 

plural med/utan adjektivattribut) 
- Indefinit singulart substantiv: en bok 
- Obestämda substantiverade adjektiv: en vuxen 
- MoNI (minus någon som fått en egen kategori enligt Ekerots fem val): tre böcker 
- Någon (enligt Ekerot, här indelat i två undergrupper: singular/plural): några böcker 
- Definita nominalfraser (indelade i tre undergrupper: singular/plural/substantiverat adjektiv): 

boken/böckerna/de vuxna 
- Possessiva MoND (indelade i två undergrupper: med/utan adjektivattribut): min tunna 

bok/min bok 
- Andra MoND (ej indelade i undergrupper utefter eventuell närvaro av adjektivattribut 

eftersom det totala antalet var så pass litet): samma böcker 
- MoNDedD: hela boken 
- DefMoNDefD: den tunna boken 
 
3. Analys av avvikelserna: dela in i kategorier, jämföra storleken på olika kategorier samt 

jämföra med det totala antalet nominalfraser 
4. Beskrivning av kategorierna: tolka avvikelserna och kategorierna 
5. Validering av data: jämföra med tidigare forskning och tidigare kategoriindelningar, söka 

efter mönster och konstruktioner. 
 
Analysen omfattar hela nominalfrasen, och därför räknas förutom substantivet också eventuella 
pronominella attribut (possessiva, indefinita och definita attribut), genitivattribut och adjektivattribut 
in i analysen. Pronominella attribut och genitivattribut förkortas med termen PRG-attribut (se 
Nyqvist 2013:20). Nominalfraser som innehåller adjektivattribut har analyserats separat, eftersom 
attributen ökar komplexiteten, vilket ofta kan leda till artikelbortfall (Nyqvist 2015:84). Fasta uttryck 
är också medtagna, samt substantiverade adjektiv är medräknade (till exempel ”det bästa”), eftersom 
de också uttrycker bestämdhet. 
 När det gäller restriktiva relativsatser finns det ett problem. Här är tre olika varianter 
godkända enligt SAG (SAG 3:88, samt se avsnitt ovan). Eftersom de aktuella texterna kan anses 
höra till en formell stil borde samtliga varianter utom den hjälp vi bad om uteslutas, men med hänsyn 
till att även hjälpen vi bad om förekommer i hög utsträckning i text och tal som informanterna kan 
tänkas möta, så har även denna variant godkänts, även om den kan anses vara talspråklig. Varianter 
som den hjälpen vi bad om har dock inte godkänts eftersom de anses höra till en alltför talspråklig stil, 
och de (och andra avvikelser som rör restriktiva relativsatser) har då kategoriserats som en avvikelse 
från kategorin MoND (den hjälp vi bad om). 
 

5.5. Databearbetning och analysmetod 
 
Alla nominalfraser fördes in i en exelfil där de korrekta sorterades under en flik, de avvikande under 
en annan, efter varje enskild text i materialet. Eventuellt fördes relevant information om kontexten 
in i dokumentet för att förenkla den följande analysen. Texterna numrerades från 1–12 och det 
sammanlagade antalet räknades ihop i en tredje flik för överskådlighetens skull.  
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5.6. Forskningsetiska överväganden 
 
Vid all typ av forskning måste man balansera forskningens intresse av att få fram ny kunskap mot 
informanternas behov av integritet (FEN 2017:39). Texterna i den här undersökningen är inte av 
någon personlig eller integritetskränkande karaktär, och informanterna blev informerade om syftet 
med undersökningen innan de godkände sitt deltagande, och de påmindes i informationsbrevet om 
undersökningens syfte och uppmanades till att inte ta upp alltför personliga frågor i sina texter.  
 Majoriteten av informanterna känner jag personligen, vilket skapar ett slags maktförhållande. 
Dock är ingen av dem några studenter som vidare ska betygsättas och de är alla myndiga, vilket gör 
att deras beslut att delta antas ha varit av fri vilja. Informanterna fick i gengäld tillbaka sina texter 
med kommentarer om vad som kunde förbättras, vilket kan vara till hjälp för dem i deras 
inlärningsprocess. Ingen av texterna innehåller någon information som är av känslig art då de är 
skrivna om mer allmänt hållna ämnen. Materialet kommer efter undersökningens slut inte att 
överlåtas till tredje part. 
 

6. Resultat och analys 
 
Materialet innehåller totalt 1118 nominalfraser, varav 130 är avvikande, 12 av dessa är avvikelser 
som enbart rör nominalfrasens form och 118 är problem med valet av species. 
 Undersökningen rör enbart hela materialet på gruppnivå, det sker alltså ingen analys på 
individnivå, men här kan det konstateras att alla texter håller en jämn nivå, det är ingen text som 
skiljer sig med en mycket högre andel avvikelser än övriga. Det högsta antalet avvikelser ligger på 23 
(text 2), och två texter hade det lägsta antalet, 6 (text 4 respektive text 9), och medeltalet per text 
ligger på 10,8. Överlag höll texterna en hög nivå, där många korrekta nominalfraser av komplicerat 
slag, alltså bestämd form med ett adjektivattribut, producerades (totalt 25), och de flesta texter fanns 
exempel på kontexter med korrekt omvänd ordföljd i bisats, vilket typer på en viss språklig nivå 
enligt processbarhetsteorin (Håkansson 2013:154). Det kan alltså konstateras att texterna håller en 
jämn, hög nivå, och att ingen av texterna sticker ut så pass mycket att den enskilt skulle kunna 
påverka slutanalysen i någon riktning. 
 
6.1. Vilka avvikelser finns i användningen av bestämdhet? 
 
6.1.1. Nakna former 
 
Den vanligaste frastypen är naken form i singular, som också i hög grad används på ett 
målspråksenligt sätt (totalt 221 korrekta kontexter) och där det enbart fanns 11 fall då språknormen 
hade krävt naken form och någon annan form användes istället. Problem finns i vissa uttryck, som 
(1) åka tåget* [åka tåg] (text 7), (2) byta kanalen* [byta kanal] (text 6), men liknande uttryck används 
korrekt hos andra informanter, vilket kan tyda på att detta inte är någon generell svårighet. Dock är 
liknande fasta verbfraser relativt ovanliga i materialet, och det är därför svårt att uttala sig bestämt 
om detta. Ett undvikande av konstruktioner kan också tyda på att de inte behärskas. 

En procentuellt större andel avvikelser upptäcktes för naken form singular med 
adjektivattribut, där en obestämd artikel lades till i de flesta fall. Här identifierades en konstruktion 
som upprepades hos två informanter: (3) på ett rätt sätt* [på rätt sätt] (text 1), (4) fyller en rätt funktion* 
[fyller rätt funktion] (text 5). Det verkar som att adjektivattributet rätt ändrar nominalfrasens 
karaktär, vilket också bekräftas av SAG (SAG 3:58), och attributet kräver alltid naken form. Dock 
var det totala antalet förekomster av naken singular med ett adjektivattribut mycket litet, totalt 23 
kontexter varav 16 var korrekta. Att närvaron av ett adjektivattribut komplicerar nominalfrasen och 
sänker korrektheten stämmer överens med Nyqvists upptäcker (2015:85–86). 

Även naken form plural var mycket vanlig i materialet, 143 korrekta, med bara en avvikande 
användning (bestämd form användes i detta fall), och i detta fall ställer närvaron av ett 
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adjektivattribut inte till det så mycket för informanterna, eftersom ingen extra svårighet tillkommer, 
vilket också syns i resultatet: 81 korrekta kontexter och 2 avvikande vid ett närvarande 
adjektivattribut. 

Vi kan alltså se att nakna former inte är särskilt svåra för informanterna i den här 
undersökningen, vilket kanske inte heller är särskilt överraskande, då det inte krävs att man skriver 
till någon artikel eller bestämd ändelse, det är så att säga ”nollformen” av substantivet. Vi kan dock 
se en stor överanvändning av naken form – i 33 fall användes naken form istället för någon annan 
form, mestadels bestämd form singular, och i 28 fall användes naken form + adjektivattribut istället 
för någonting annat (mestadels obestämd form), och 27 fall av naken plural användes istället för 
någon annan form (mestadels bestämd form plural). Totalt utgör överanvändning av olika nakna 
former 88 av avvikelserna när det gäller valet av form, vilket motsvarar 75 % av samtliga avvikelser i 
formvalet. Hos Eriksson och Wijk-Andersson låg denna siffra på 61,5 % (Eriksson & Wijk-
Andersson 1988:11). 

I samband med detta kan man fråga sig om dessa avvikelser verkligen alltid bör räknas som 
en ren avvikelse i formvalet. Eftersom naken form är ”nollformen” av substantivet kan detta val 
alltså tolkas som ett ”icke-val”, informanterna har helt enkelt inte markerat någonting, vilket 
antingen kan bero på en osäkerhet i valet, eller att man helt enkelt har ”glömt” att markera 
bestämdheten. Den uteblivna obestämda artikeln är vanligare när ett adjektivattribut finns 
närvarande, vilket kan hänga samman med att hela nominalfrasens komplexitet ökar och fokus 
överförs till att kongruera adjektivattributet rätt, vilket kan peka på att det helt enkelt handlar om 
”glömska”. Överanvändning av naken form istället för obestämd form vid ett enkelt substantiv är 
inte så vanligt, enbart 5 förekomster (av totalt 37 korrekta kontexter). Att samtliga fall av avvikande 
bestämd form singular utgjordes av naken form (27 avvikelser, 131 korrekta kontexter) kan tyda på 
att det inte är valet av form som är problemet, utan svarare att det finns en svårighet i att lägga på ett 
suffix. Mer om obestämda och bestämda former följer nedan. 
 
6.1.1. Obestämda former 
 
Vad det gäller obestämda former så var antalet avvikelser få i de fall då det endast var ett substantiv 
inblandat i nominalfrasen. När det gäller nominalfraser som innehåller ett adjektivattribut har naken 
form överanvänts, vilket kan ses som en normavvikelse, men eftersom dessa avvikelser är betydligt 
färre vid nominalfraserna i singular, kan dessa snarare tolkas som en ren formavvikelse än en 
avvikelse i valet av species på grund av att nominalfrasens komplexitet har ökat, vilket redan 
diskuterats ovan. Intressant är att bortfall av obestämd artikel sker oftare då adjektivattributet utgörs 
av ”sådan” (4 avvikande fall hos 2 informanter, 0 målspråksenliga vid singular), samt ”annan” (3 
avvikande fall hos 2 informanter, 0 målspråksenliga): 
 
(5) ”Sådan iakttagelse* [en sådan iakttagelse] var allmänt erkänd långt före hela monoaminteorin av 
depression skapades i psykiatri…” (text 2) 
 
(6) ”… andra tvärtom vill hellre byta kanalen fast de tittar gärna på program där det finns annan typ* 
[en annan typ] av humor” (text 6). 
 
I övrigt utgörs samtliga kontexter utom två med avvikande användning av obestämd form singular 
med ett adjektivattribut av fall där den obestämda artikeln fallit bort (totalt 24 fall, av 57 
normspråksenliga kontexter). De två övriga fallen kommer från samma informant, där bestämd 
form har använts istället: 
 
(7) ”Och Australien var ju Storbritanniens koloni. Vad sägs om vita jazzmusiker? Approprierar de 
den underordnada kulturen*? [en underordnad kultur] (text 11) (eftersom det talas om olika exempel är 
det inte en specifik kultur det handlar om, utan om ”vilken som helst” i generisk betydelse) 
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Det förekommer totalt bara fyra fall då bestämd form har använts istället för obestämd form, ett av 
dessa fall är i samband med ett substantiverat adjektiv, där en bestämd artikel har lagts till: 
 
(8) ”Forskarna på ISHS hävdar också att humor hjälper de sjuka* [sjuka] att bli frisk fortare om de 
ofta skrattar” (text 1). 
 
Det andra fallet handlar om en nominalfras med ett efterställt attribut, som kan ha tolkats av 
informanten som ett attribut som bestämmer huvudordet, men som här används i generisk 
betydelse: 
 
(9) ”Mannen* [en man] med glimten i ögat behandlar stressen bättre, kommunicerar lättare och dras 
inte lika lätt in i kriser” (text 8). 
 
Någon överanvändning av bestämd form istället för obestämd syns alltså inte i detta material, något 
som i hög grad fanns i Nyqvists material (2015:87).  
 
Konstruktioner med någon är fåtaliga i materialet, och avvikelserna där beror mestadels på formfel i 
negerade satser, och någon används enbart vid fyra tillfällen i den funktion som beskrivs av Ekerot, 
det vill säga för att avgränsa pluralfraser: 
 
(10) ”I arbetslivet föredrar majoriteten av personalchefer människor med humor för att de anses 
som bättre problemlösare och stresshanterare enligt några amerikanska forskare (text 2).  
 
6.1.2. Bestämda former 
 
Bestämd form singular är mycket vanlig i materialet, men avvikelserna är också förhållandevis många 
(21 % av samtliga obligatoriska kontexter) och de återfinns hos samtliga informanter. I samtliga fall 
har man använt naken form istället för bestämd form, vilket antingen kan tolkas som en avvikelse i 
speciesvalet, eller helt enkelt bara en formavvikelse där man har glömt den bestämda ändelsen, som 
redan diskuterats ovan. Knappt hälften (12 fall av 27) av avvikelserna sker i kontexter där referenten 
är unik, så som barndom, livslängd, dödlighet, miljö. Denna avvikelse, det vill säga vid unika företeelser, 
var vanlig även hos de rysktalande informanterna hos Nordanger (2009:74). I andra fall handlade 
avvikelserna om kontexter där referenten tidigare varit nämnd:  
 
(11) ”Några tror att det inte finns en chans att lyckas utan självdisciplin” (- omnämns för första 
gången) 
(12) ”Angående självdisciplin* [självdisciplinen] – jag tror att distansutbildningen hjälper tvärtom att 
utveckla den” (text 5) 
 
(13) ”När man organiserar sin resa själv, är man säker på att han eller hon inte exploaterar 
personalen som arbetar som slavar (mellan hotellgäster* [hotellgästerna] slappnar av) och ofta får en 
blygsam lön” (text 7). 
 
Bestämda former i plural visade sig vara ännu svårare, där antalet avvikande kontexter överstiger 
antalet målspråksenliga kontexter (24 avvikande kontexter mot 5 målspråksenliga). Där är de flesta 
kontexter antingen generiska i betydelsen ”alla”, eller implicita: 

 
Generisk: 
(14) ”Vi tänker mer och mer om klimatet och därför undviker vi flygresor, för att minska 
koldioxidutsläpp* [koldioxidutsläppen]” (text 7). 
 
 Implicit: 
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(15) ”Det har kommit många olika populära teveprogram där deltagare* [deltagarna] presenterar sin 
humor som diskuteras och analyseras” (text 6). 
 
Det finns också en del exempel på implicita referenter vid singular, både korrekta och avvikande, 
men det totala antalet är förhållandevis litet och det är svårt att göra någon bedömning av hur svåra 
implicita fall är för informanterna. 
 
Det finns också avvikelser i vissa konstruktioner som har med delmängd att göra: 
 
(16) ”98 procent av personalchefer* [personalcheferna] håller med att vi hanterar stress bättre, hittar 
mer kreativa problemlösningar…”” (text 3).  
 
Här kan informanten också ha blivit ”lurad” av konstruktionen som återfanns i 
uppgiftsbeskrivningen, då det stod ”I en amerikansk undersökning svarade 98% av 800 
personalchefer att de föredrog personer med humor” (Trevisani 2001:67). 
 
Konstruktioner med ”av...”, som ”majoriteten av…”, ”en av…”, ”de flesta av…” kräver alltid 
bestämd form, om frasen inte följs av en konkret siffra, som i exemplet ovan, eller av en restriktiv 
bisats: 
 
(17) ”Jag tror att distansutbildningen är en av de bästa saker som har hänt oss i vår tid” (text 5). 
 
6.1.3. Bestämda former med adjektivattribut 
 
När det gäller bestämd form med adjektivattribut möter vi (som väntat utifrån tidigare 
undersökningar) i materialet förhållandevis många rena formavvikelser, som visar sig i olika 
varianter: 
 
Bortfall av förställd bestämd artikel (1 förekomst): 
(18) medicinska personalen* (text 2) 
 
Bortfall av bestämt suffix (2 förekomster): 
(19) de senaste decennier* (text 2) 
(20) den enda möjlighet* (text 5) 
 
Bortfall av flera delar (2 förekomster): 
(21) social kontexten* (text 3) 
(22) den endast människa* (text 6) 
 
Det finns också exempel på överanvändning av naken form (totalt 6 förekomster): 
(23) cynisk medicinsk humor (text 2) 
(24) de flesta av svenska förnamn* (text 4) (här kräver konstruktionen ”de flesta av” bestämd form, 
dock hade ”de flesta svenska förnamn” varit korrekt) 
(25) snällt skratt (text 7) 
 
Ett fall finns där obestämd form har använts för någonting som redan nämnts i texten: 
(26) ett litet barn (text 9). 
 
Totalt sett finns det 25 målspråksenliga kontexter för bestämd form med ett adjektivattribut, mot de 
12 avvikande, vilket ger en målspråksenlig användning på 67,6 %. Mindre än hälften av dessa är 
formavvikelser, vilket pekar på en högre språklig nivå än hos till exempel Nyqvist (2015:86). 
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6.1.4. PRG-attribut 
 
Avvikelserna vid possessiva konstruktioner är få (totalt 5), samtidigt som det totala antalet 
förekomster är högt (130). Två rena formavvikelser finns då ett adjektivattribut är inblandat ((27) 
vårt moderna samhället* (text 4), (28) min underbar semester* (text 7)), i ett fall har genitiv-s-ändelsen fallit 
bort ((29) småbarn humor ([småbarns humor] text 8)), och i två fall hade kopplingen till substantivet i 
nominalfrasen behövts förtydligas ((30)”Och varför att inte namna sig efter sin idol, t.ex. favoritband 
eller skådespelare? [sitt favoritband eller sin favoritskådespelare]” (text 4) samt (31) ”Denna metod 
funkar tyvärr bara inom ramen för den här kontinenten… [vår kontinent]” (text 9)). 
 Hos Nyqvist bestod formfel efter PRG-attribut för den största andelen formavvikelser, och 
detta förklarades med att det finns en avvikelse mellan form och betydelse: obestämd form används 
efter possessiva attribut, även fast föremålet är ”bestämt”. I detta material återfinns dock bara en 
sådan avvikelse, som nämnts ovan (vårt moderna samhället*). Detta kan peka på att informanterna i 
detta material har en tillräckligt hög språklig nivå för att ha lämnat sådana typer av formfel bakom 
sig. 
 Tidigare forskning, till exempel Eriksson och Wijk-Andersson, har upptäckt problem med 
överanvändning av possessiva konstruktioner bland inlärare av svenska som har ett modersmål där 
bestämdhet saknas, som till exempel polska. Det finns dock inga större tendenser till detta i det här 
materialet, då den totala procentandelen (11,8 %) ungefär motsvarar antalet i det svenska materialet 
hos Eriksson och Wijk-Andersson, som låg på 10,7 % (Eriksson & Wijk-Andersson 1988:9). Viktigt 
att komma ihåg är dock att deras informanter bara hade studerat svenska i minst ett år. I det här 
materialet finns dock enstaka fall av överanvändning av possessiva uttryck: 
 
(32) ”Frisättning af endorfiner och monoamintransmittorer som serotonin, dopamin och 
noradrenalin som pågår i vår hjärna när vi skrattar…” (text 2) 
 
(33) ”När man organiserar sin resa själv, är man säker på att han eller hon inte exploaterar personalen 
som arbetar som slavar…” (text 7). 
 
I det första exemplet skulle ”vår hjärna” kunna bytas ut till ”hjärnan” eftersom man i svenska oftast 
uttrycker kroppsdelar i bestämd form, då man av sammanhanget oftast förstår vems 
hjärna/kroppsdel man talar om (till skillnad från i engelska). I det andra exemplet är ”resan” 
generisk, och sin resa skulle kunna bytas ut till en resa, då i betydelsen ”vilken resa som helst”. Det är 
dock ingen av informanterna som överanvänder possessiva konstruktioner på ett sätt som upplevs 
som störande eller monotont. 

 
6.1.5. Med modifierare 
 
Olika typer av modifierare verkar inte ställa till med några besvär för inlärare av svenska på denna 
nivå, av totalt åtta avvikelser bland de tre typerna (MoND,MoNI och MoNDefD) återfinns samtliga 
åtta i kategorin MoND, och sex av dem är kopplade till restriktiva bisatser, och bara ett av dem är 
ett rent formfel ((34) samma stort ansvar*) (text 10). En av avvikelserna handlar om konstruktionen 
med ”de flesta”, som ju logiskt ser ut att följa mönstret för bestämd form med ett adjektivattribut, 
men avviker genom att kräva obestämd form:(35) de flesta resorna* (text 9). Här hade bestämd form 
krävt en konstruktion med av: ”de flesta av resorna”, alternativt obestämd form: ”de flesta resor”. 
 
6.1.6. Restriktiva bisatser 
 
Restriktiva bisatser är något som vållar problem för några av informanterna, dock är det svårt att 
avgöra exakt hur svårt detta är eftersom det saknas kontexter hos samtliga informanter. Två av 
informanterna har rena avvikande konstruktioner, hos ett par återfinns restriktiva bisatser som 
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konstruerats på en lägre stilnivå än vad som borde förväntas för en text i det aktuella 
sammanhanget: 
 
(36) ”Olika människor skrattar åt olika skämt och på grund av allt som man reagerar på med leende 
skapas det mångtydiga fenomenet som heter humor” (text 1).  
 
(37) ”Ofta händer det så att man inte gillar namnet som ens föräldrar har gett en och då kan man byta 
det ”(text 4). 
 
Med sådana kontexter godkända återfinns rent felaktiga restriktiva bisatser endast hos två av 
informanterna (dock saknas kontexter helt hos sju av dem): 
 
(38) Roll [den roll] som humor spelar i vårt liv är hård att överskatta… (text 2). 
 
(39) ”’Hen’ kan också hjälpa i talspråk när man t.ex. inte vill vara konkret om könet av person [den 
person] som man berättar om (text 10). 
 
Totalt återfinns 6 avvikande konstruktioner vid restriktiva bisatser, och det finns 6 målspråksenliga 
fall. Trots det lilla antalet kontexter kan det göras ett försiktigt antagande om att konstruktioner med 
restriktiva bisatser är svåra för inlärarna, kanske delvis därför att de är relativt ovanliga i språket men 
kräver en kontraintuitiv form (den/det/de + obestämd form).  
 
6.1.7. Efterställda attribut 
 
Eriksson och Wijk-Andersson identifierade nominalfraser med efterställda attribut som en svårighet, 
och 9,2 % av de avvikande nominalfraserna hade ett efterställt attribut efter sig (Eriksson & Wijk-
Andersson 1988:18). Sådana konstruktioner finns det dock inte särskilt många av i detta material, 
och det finns 14 korrekta kontexter, men enbart 3 avvikande: 
 
(40) ”I alla fall, det är lugnare och mysigare att vara ensam eller nästan ensam på stranden eller på 
gator*[gatorna] av en liten gammal stad än mellan massor av folk och skrikande barn” (text 7). 
 
(41) ”Psykolog [psykologen] och forskare [forskaren] Sven Svebak och hans kollegor från universitetet i 
Trondheim…” (text 2). 
 
Det senare exemplet kan vara ”smittat” av instruktionsbeskrivningen, då det där står ”Sven Svebak – 
psykolog och forskare vid Trondheims universitetet” (Trevisani 2001:66). Dock motsägs denna teori 
av det faktum att ”universitetet” här har fått bestämt suffix, trots att detta saknas i 
uppgiftsbeskrivningen. 
 
6.1.8. Idiomatiska uttryck 
 
Få idiomatiska uttryck används av informanterna i deras texter, vilket är typiskt för 
andraspråksanvändare (se Ekberg 2013). Det finns dock en del fasta uttryck med substantiv 
inblandade, som dock inte vållar några problem för inlärarna: å ena sidan, till exempel, i så fall. Dessa 
uttryck är dock inte särskilt många i materialet, enbart 6 förekomster. 

I de fall där mer avancerade idiomatiska uttryck har använts har de dock använts på ett 
korrekt sätt: (42) har sinne för (text 1), (43) ha mage att, (text 8) (44) dra sitt strå till stacken (text 10), (45) 
inom ramen för (text 9), (46) med glimten i ögat (text 8). Några fall finns av avvikande användning, så som 
(47) ta flyg (text 9), (48) åka tåget (text 7), (49) byta kanalen (text 6). Detta stämmer överens med 
Nordangers resultat, där den procentuella korrektheten generellt var hög hos hennes ryska 
informanter vid idiomatiska och fasta uttryck (Nordanger 2009:104). 
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6.2. Konstruktioner 
 
Camilla Håkansson definierade 11 kategorier av bestämdhetsrelaterade fel och beskrev dessa i form 
av konstruktioner. Flera av dessa återfinns även i mitt material, som till exempel dubbel 
bestämdhet, artikel/suffix, definit NP, indefinit NP, svagt referentiell betydelse, optionellt, 
delmängd (Håkansson 2015). Alla dessa konstruktioner återfinns i det här materialet, men det finns 
inga avvikelser vid kategorierna possessiv attribut, totalitet, presentering och samordning. Som 
tidigare nämnts lämpar sig vissa av dessa konstruktioner bättre för beskrivning i form av 
konstruktioner än andra: delmängd, samordning, hela Ndef och presentering. Av dessa är det 
egentligen bara delmängd som vållar problem för informanterna i denna undersökning (totalt 5 
avvikande kontexter): 
 
(50) ”I arbetslivet föredrar majoriteten av personalchefer* [personalcheferna] människor med humor för 
att de anses som bättre problemlösare…” (text 2) 
 
(51) De flesta av svenska förnamn och efternamn* [de svenska förnamnen och efternamnen] förblir 
traditionella och vanliga (text 4). 
 
Det finns dock också några exempel på korrekta konstruktioner med delmängd, totalt 3 stycken.  
 
I materialet finns flera exempel på korrekt samordning:  
 
(51) ”Därför finns det nuförtiden professionella clowner som medarbetar med medicinska 
personalen på olika sjukhus både för barn och vuxna” (text 1). 
 
Det finns dessutom många exempel på korrekta hela Ndef: 
 
(52) ”Medlemmarna från hela världen” (text 6) 
 
Det finns dock fraser som går utanför Håkanssons konstruktion (”nominalfrasen har betydelsen ’allt 
av något’ och konstrueras av ett totalitetspronomen [hela] och ett [substantiv i bestämd form] 
(Håkansson 2015:36): 
 
(53) ”Det kan leda till att hen blir mobbat i hela sitt liv pga detta vilket kan resultera i psykiska 
problem senare” (text 4). 
 
Här följs hela av ett possessivt pronomen, vilket är en förhållandevis vanlig konstruktion. 
 
Inte heller konstruktioner av typen presentering vållar några bekymmer för informanterna i den här 
undersökningen. 
 
(54) ”Inte många vet nog, att det finns en seriös forskning om humor” (text 8). 
 
Det finns dock andra konstruktioner som skulle kunna formuleras baserat på materialet i den här 
undersökningen. Förekomsten av vissa adjektivattribut verkar föra med sig en obligatorisk obestämd 
artikel: 
 
en sådan/ett sådant 
en annan/ett annat 
en särskild/ett särskilt 
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Detta eftersom de per definition gör att man pratar om ett särskilt objekt, även om man pratar om 
substantiv som normalt är oräknebara och därför skulle skrivas i naken form: 
 
en sådan mjölk 
en annan mjölk 
en särskild mjölk 
 
Detta verkar dock inte vara helt självklart för alla informanter i undersökningen, vilket skulle kunna 
tyda på att en tydlig beskrivning av konstruktionen, till exempel i läroböcker, kan vara till hjälp. 
 

7. Diskussion 
 
7.1. Resultatdiskussion 
 
Undersökningen hade som syfte att undersöka användningen av bestämdhet bland inlärare i svenska 
som främmande språk i Ryssland. Av materialet framgår att avvikelserna är förhållandevis få, av 
totalt 1135 nominalfraser (substantiverade adjektiv inräknat) var enbart 130 avvikande, varav 12 
handlade om själva formen och resterande, 118, om speciesvalet. Detta tyder på en hög språklig nivå 
enligt Axelsson (1994). 

Den absolut vanligaste avvikelsen i det aktuella materialet är överanvändning av nakna 
former, vilket också var vanligt i övriga artiklar om användningen av bestämdhet bland 
andraspråksinlärare. Där betraktas dessa avvikelser också som en avvikelse i valet av species, men 
frågan är om det i många fall inte handlar om att inläraren helt enkelt har låtit bli att göra ett val eller 
att de bara har glömt obestämd artikel/bestämt suffix. För detta talar det faktum att bortfall av 
obestämd artikel är vanligare då ett adjektivattribut är inblandat, vilket alltså höjer komplexiteten och 
förflyttar inlärarens fokus från att sätta ut den obestämda artikeln till att kongruera adjektivet på rätt 
sätt, den kognitiva belastningen ökar alltså. När det gäller bestämd form singular är bortfallet av det 
bestämda suffixet som vanligast när det handlar om någonting som är unikt i sammanhanget, så som 
”barndomen”, ”hoppet”, ”miljön”, alltså i situationer där bestämdheten inte har någonting med 
texten att göra, utan med att referenten är känd bara genom sina inneboende egenskaper. Kanske 
kan dessa kontexter kräva stor input för att de ska automatiseras, och då informanterna i studien inte 
har daglig kontakt med svenska vållar de fortfarande problem, samtidigt som andra vanligare unika 
företeelser dock är korrekta, så som ”världen”, ”jobbet”, ”samhället”, vilket tyder på att 
informanterna har stött på dem fler gånger och därför använder dem på rätt sätt. Något som skulle 
kunna peka på transfer från modersmålet är det faktum att man i övriga kontexter har möjlighet att 
uttrycka bestämdhet om man skulle önska, antingen lexikalt, morfosyntaktiskt eller syntaktiskt, men 
dessa möjligheter saknas vid referenter som är unika i sammanhanget. Att bestämma dessa 
nominalfraser kan kanske upplevas som redundant av informanterna. Som sagt är denna avvikelse 
vanlig också hos de rysktalande hos Nordanger (2009), men inte hos de engelsktalande, vilket skulle 
kunna peka på transfer från modersmålet. 
 Den största skillnaden mellan det här materialet och övriga artiklar om samma ämne är just 
överanvändningen av naken form. Detta kan bero på en osäkerhet i valet, och att informanterna då 
istället har använt ”nollformen” för att skapa mindre förvirring. Naken form är också den vanligaste 
kontexten i hela materialet, vilket gör det till en förhållandevis säker form att gissa på. Det kan också 
bero på skillnader i genre mellan texterna, vilka skulle kunna leda till skillnader i över-
/underanvändning av vissa former. En viktig skillnad, som redan har nämnts, mellan den här 
undersökningen och Eriksson och Wijk-Anderssons undersökning är att den undersökningen 
baseras på informanter som bara hade studerat svenska i minst ett år, så även om de vid tillfället för 
textskrivandet var bosatta i Sverige kan man anta att deras erfarenhet av svenska var betydligt lägre 
än hos informanterna i den här undersökningen, vilket också påverkar textgenren. Någon 
beskrivning av den genre som informanterna hade skrivit inom finns dock inte hos Eriksson och 
Wijk-Andersson, så det är svårt att uttala sig om detta. 
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 Rena formfel är relativt ovanliga i materialet, vilket tyder på att inlärarnas svenska är på en 
hög nivå, då de kan konstruera korrekta nominalfraser. Formfel var vanligare i många av de tidigare 
artiklarna, hos Sundman (1995) uppgick de till 2/3 av alla avvikelser, medan de i detta material 
enbart utgjorde 10 %. Det kan tyckas vara lite förvånande att formfelen var så många i Sundmans 
undersökning med tanke på att informanterna hade svenska som huvudämne universitetsnivå i 
Finland, och de bedrivit studier i svensk miljö under flera år. Sundman förklarar detta med att det 
svenska systemet för artikelbruk är mycket invecklat och att hon anser att avvikelserna inte berodde 
på transfer från modersmålet. Andra undersökningar (Nordanger 2009, Eriksson & Wijk-Andersson 
1988) har dock visat att modersmålet har en viss påverkan. Även de finsktalande hos Nyqvist (2015) 
hade färre avvikelser i formbildningen än hos Sundman. 
 Det upptäcktes också att flera av avvikelserna kan formuleras som konstruktioner enligt 
konstruktionsgrammatikens principer. Av Håkanssons (2015) konstruktioner var det delmängd som 
visade sig vara svårast för mina informanter. Varför just denna konstruktion oftare är avvikande är 
svårt att svara på, men en anledning kan vara att den sällan tas upp i läroböcker (Håkansson 
2015:34). Att göra inlärarna uppmärksamma på konstruktionen redan på lägre språkliga nivåer 
genom tydliga regler i läroböcker skulle vara hjälpsamt för deras språkliga utveckling. Samma sak 
gäller för konstruktioner med sådan, annan, särskild som i singular alltid skrivs med obestämd artikel, 
även om referenten är oräknebar och vanligtvis skrivs utan artikel. Även konstruktioner med 
restriktiva bisatser bör uppmärksammas mer i läromedel och undervisning, då flera av informanterna 
har problem med dessa. 
 Sammanfattningsvis kan man konstatera att kategorin bestämdhet är svår att tillägna sig till 
fullo, vilket inte är någonting nytt sett till tidigare forskning. Den aktuella undersökningen lyfter 
dock frågan om huruvida överanvändning av naken form ska ses som ett avvikande val av form eller 
ibland som ett uteblivet val av form. I tidigare undersökningar har detta kategoriserats som ett 
avvikande formval, men frågan bör undersökas vidare. 
 
 
7.2. Metoddiskussion 
 
Validitet 
 
Ibland kan det vara svårt att undersöka olika grammatiska fenomen eftersom informanterna kan 
undvika en viss konstruktion av olika anledningar, och därför kan de vara svåra att mäta. När det 
kommer till bestämdhet är det väldigt svårt att undvika att använda nominalfraser, eftersom de 
förekommer i nästan varje mening. Vissa typer av nominalfraser kan vara vanligare i vissa typer av 
texter, men eftersom uppgiften som informanterna skrev var att både ta med fakta ur faktabladet, 
och skriva egna åsikter, så får texten en blandad karaktär med drag av olika texttyper. I en berättande 
text hade kanske adjektivattribut varit vanligare, vilket hade gett mer underlag för att undersöka 
sådana kontexter, men alla olika typer av nominalfraser förekommer, vilket ger ett bra 
undersökningsmaterial. 
 Att informanterna skrev om olika ämnen kan ha påverkat resultaten i viss grad, jämfört med 
om alla hade utgått från exakt samma frågeställning och informationsblad. Texterna liknar dock 
varandra till sin karaktär, då de alla följer samma mönster med en blandning av fakta och egna 
argument. Att de behandlar olika ämnen kan snarare ge en större bredd i materialet jämfört med om 
alla behandlat samma ämne. 
 
Reliabilitet 
 
Det finns självklart en risk att vissa av nominalfraserna skulle kunna kategoriseras på ett annat sätt 
av en annan forskare. Även om tveksamma fall har jämförts med beskrivningar i SAG och med 
Ekerots beskrivning av de fem valen, finns det dock fraser vissa som förblir just tveksamma. I vissa 
fall kan ju flera alternativ vara möjliga, beroende på vad informanten menade från början. Jag valde 
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att ge samtliga avvikande nominalfraser en sträng kategorisering och inte ge dem flera olika 
alternativ för att göra materialet så överblickbart som möjligt. Jag upplevde dock de tveksamma 
fallen som mycket få, vilket gör att det generella resultatet förmodligen inte skulle påverkas 
nämnvärt av en annan bedömare. Ett exempel på ett tveksamt fall är:  
 
”Denna metod funkar tyvärr bara inom ramen för den här kontinenten men kontinenten är så stor och 
intressant att det inte verkar vara ett jätteproblem att massturista…” (text 9) 
 
I detta fall är det otydligt vilken kontinent som avses, och det finns många olika sätt att förtydliga 
detta på. Jag valde att kategorisera frasen som en obligatorisk kontext för possessivt pronomen, då 
detta hade varit det enklaste sättet att uttrycka det på: ”vår kontinent”. Ett alternativ hade varit att 
utesluta frasen helt, men även att göra detta skulle vara ett val som skulle påverka resultatet. 
Reliabiliteten hade kunnat ökas ytterligare genom att ta in en medbedömare, men detta gjordes alltså 
inte med hänsyn till undersökningens storlek. 
 
Generaliserbarhet 
 
Materialet är som sagt baserat på enbart 12 informanter, vilket gör att risken för individuella 
avvikelser är stor. Dock är informanternas avvikelser och användning relativt samstämmiga, vilket 
skulle kunna tyda på att resultaten är generaliserbara även för större inlärargrupper på denna nivå. 
Viktigt är dock också att understryka att samtliga har akademisk utbildning, vilket ger en bra grund 
för en avancerad nivå i svenska. Den akademiska bakgrunden är dock jämförbar med övriga 
undersökningar som diskuteras i uppsatsen, då dessa också baseras på universitetsstuderande. 

Generellt sett stämmer fynden i den här undersökningen överens med fynden från tidigare 
undersökningar, med den skillnaden att rena formfel är något lägre, men att användningen av enbart 
naken form är högre. Det kan handla om slarv från informanternas sida, och här kan kanske 
situationen där texten skrevs spelat in: Övrigt material från de andra artiklarna bygger på texter som 
skrivits i en provsituation, medan texterna i den här undersökningen antingen skrevs specifikt för att 
användas som undersökningsmaterial, eller som en del av tidigare studier. Om informanterna i den 
här undersökningen hade skrivit ett prov som upplevts som viktigt, hade de kanske kontrollerat 
artiklar och suffix noggrannare. En annan skillnad jämfört med provsituationen är dock att 
informanterna har haft obegränsat med tid på sig, och alltså haft möjligheten att kontrollera alla 
former noggrant. 

Att materialet är baserat på just rysktalande antas inte påverka resultaten i någon högre grad, 
jämfört med om informanterna hade haft ett annat modersmål som saknar bestämdhet som en 
obligatorisk kategori. En viss grad av transfer har observerats, men transfern kan antas vara ungefär 
likvärdig med den från andra i detta avseende liknande språk, som till exempel finska och polska. 
 
7.3. Resultatens koppling till andra områden inom andraspråksforskningen 
 
Undersökningen bekräftar Axelssons (2004:99) uttalande om att bestämdhet är en kategori som är 
svår är tillägna sig utan stora mängder informell input, och visar på det som Håkansson och Norrby 
(2005) skrev om pragmatisk nivå. Inlärarna i den här undersökningen har den teoretiska kunskapen 
att bilda korrekta former, men de använder ibland formerna på ett avvikande sätt. Just den här 
pragmatiken är svår att mäta med exakta verktyg. Om vi ser till processbarhetsteorin, som ibland 
används för att mäta inlärares språkutveckling, så visar den bara på korrekt kongruens mellan 
substantivet och adjektivattributet, men den säger ingenting om huruvida den korrekt processade 
nominalfrasen har använts på ett pragmatiskt sätt enligt målspråksnormen (se Håkansson 2013 för 
mer om processbarhetsteorin). Inte heller perfomansanalysen (se Abrahamsson&Bergman 2014 för 
mer om performansanalys) täcker in den pragmatiska användningen av språket, utan den tittar på 
hur språkets komplexitet utvecklas, där en större nominalfras tyder på en högre språklig nivå, men 
ingen hänsyn tas här heller till om den komplexa nominalfrasen är pragmatiskt använd eller inte. 
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Även Axelssons (2004) steg av tillägnandet av nominalfraser är till största delen inriktade på själva 
formbildningen och inte på den pragmatiska användningen av formerna. 

Vissa försök har gjorts att mäta den pragmatiska nivån och jämföra den med rent 
grammatiska kunskaper, se till exempel Håkansson och Norrby (2005). De konstaterar att pragmatik 
är ett relativt outforskat område inom andraspråksforskningen, särskilt jämförelser mellan samma 
inlärares grammatiska och pragmatiska nivå. De konstaterar i sin undersökning att det är ovanligt 
med en högre pragmatisk nivå än en grammatisk, vilket också min undersökning pekar på. Den visar 
att alla informanter i princip nått maxnivån enligt processbarhetsteorin och de har också 
välutvecklade nominalfraser enligt performansanalysens system, men det finns fortfarande många 
pragmatiska avvikelser från målspråksnormen som inte mäts av dessa instrument. Ett sätt att mäta 
den pragmatiska användningen av nominalfraser skulle kunna vara att titta på förekomster av olika 
typer av nominalfraser, till exempel målspråksenlig användning av den bestämda formens olika 
funktioner (anaforisk, deiktisk, unikhet, implicit), användningen av olika centrala konstruktioner 
enligt Håkansson (2015) (presentering, delmängd, totalitet, svagt referentiell m.m.). En undersökning 
av detta ingick dock inte i syftet för den här uppsatsen. 
 
7.4. Vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att vidare undersöka inlärare på denna höga språkliga nivå på ett muntligt 
material, för att se om artikel- och suffixbortfall blir ännu vanligare, vilket i så fall ytterligare skulle 
kunna peka på att inlärarna inte uppmärksammar bestämdhetsmarkering i särskilt hög grad, och att 
problemet ibland kanske inte ligger just i själva valet mellan bestämd/obestämd/naken form, utan 
just i bristen på uppmärksamhet på grund av redundansen, särskilt vid unika företeelser. Det skulle 
också vara intressant att undersöka kontexter där referenten är unik med hjälp av ett eliciterat 
material av något slag, för att se om grundförståelsen för fenomenet finns hos informanterna, men 
att de inte alltid realiserar det i praktiken av olika anledningar. 
 Ett annat perspektiv som skulle vara intressant är att göra en liknande undersökning av 
andraspråkstalare som är bosatta i Sverige och som använder svenska i sin vardag. Vilka avvikelser 
kvarstår även efter att man bott många år i Sverige? Detta skulle kunna ge en fingervisning om vilka 
typer av nominalfraser som är allra svårast att tillägna sig, och kunde också visa vilka skillnader det 
finns mellan dem som inte är bosatta i Sverige. Liknande undersökningar, så som de som diskuteras 
i den här uppsatsen, görs oftast på informanter som fortfarande är inne i lärprocessen, och som 
kanske inte använder så mycket svenska än i sin vardag. 
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