
 

 

MÄLARDALENS HÖGSKOLA 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestämd eller obestämd form 
 

En studie i bestämdhet bland svenskstuderande i Polen 
 
 

Karl Qureshi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     C-uppsats, 15 hp 
                     Svenska som andraspråk, SSA230 
                     Vårterminen 2015 
                     Handledare: Gerrit Berends 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
Akademin för utbildning,                    Kandidatuppsats 
kultur och kommunikation                   SSA 230, 15 hp 
                            Vårterminen 2015 
 
SAMMANDRAG 
___________________________________________________________________________ 
 
Karl Qureshi 
 
Bestämd eller obestämd form 
- En studie i bestämdhet bland svenskstuderande i Polen 
 
Definite or indefinite form 
- A study in definiteness among students in Swedish in Poland 
 
2015                           Antal sidor: 46 
___________________________________________________________________________ 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka bruket av bestämdhet bland svenskstuderande i 

Polen och försöka utröna hur och i vilken grad deras bruk avviker från normen. För att få en 

holistisk bild av fenomenet har även normriktiga former tagits i beaktning. 

 Metoden som tillämpas är en felanalys som har till syfte att studera felfrekvensen samt 

orsakerna till fenomenet genom att samtliga nominalfraser, med ett substantiv som huvudord, 

excerperas ur det primära materialet, bestående av 24 studentuppsatser. Dessa studeras och 

analyseras sedan för att kunna ge en enhetlig bild av fenomenet. 

 Resultatet visar att studenterna överlag klarar att producera normriktiga fraser både 

avseende form och funktion. Bland de normriktiga nominalfraserna dominerar lexikaliserade 

fraser samt fraser som innehåller olika typer av attribut. Bland de avvikande nominalfraserna 

dominerar fraser med anaforisk samt svagt referentiell betydelse. Dessutom visar resultatet att 

studenterna gärna använder sig av en strategi som går ut på att kopiera satser och fraser redan 

givna i uppgiftens instruktioner, vilket i likhet med lexikaliserade fraser påverkar utfallet då 

studenterna oftast inte behöver ta hänsyn till substantivets böjning. 
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1 Inledning 

Kontakten och kulturutbytet mellan Polen och Sverige har en mycket lång historia som 

troligtvis sträcker sig ända tillbaka till förhistorisk tid (se t.ex. Heather 1996, Kaliff 2001). På 

1500-talet blir förbindelserna mellan länderna allt tätare i samband med att Sigismund I (även 

kallad Sigismund III Vasa) utses till kung av både Sverige och Polen (Lagerqvist 2001:52). 

Detta är en tendens som har fortgått ända till våra dagar, inte minst efter att Polen gick med i 

EU 2004, vilket följaktligen har lett till ett ökat intresse för det svenska språket bland 

polacker. I dag är studier i det svenska språket ett mycket populärt ämne vid samtliga nio 

universitet och högskolor i Polen som erbjuder studier i ämnet (SI 2014). 

 Det finns emellertid en rad svårigheter förknippade med att lära sig ett nytt språk. Inläraren 

behöver inte bara lära sig språkets grammatiska och fonologiska regler, utan även de sociala 

och kulturella betingelser som det grundar sig på. Detta innebär att inlärningsmiljön, utöver 

generella och individuella orsaker, är ytterst väsentlig för vad inläraren upplever som 

besvärligt eller ej. Det ter sig exempelvis rimligt att anta att fonetiska och fonologiska 

aspekter av språket är enklare att tillägna sig i en naturlig språkmiljö än vid studier i en 

akademisk miljö i utlandet. 

 Lika självklara torde strukturella faktorer såsom böjning och ordföljd däremot inte vara då 

dessa oftast följer fasta regler som inläraren, åtminstone till en början, måste nöta sig igenom. 

Ett i detta hänseende intressant element i det svenska språket är bestämdhet, som förvisso inte 

är unikt för det svenska språket men som saknas i flera av världens språk, varav polskan är ett 

av dem. Dessutom vållar just bestämdhet stora svårigheter för inläraren, vilket främst bottnar i 

att reglerna för hur formerna används inte är helt entydiga (Pettersson 1976:119). 

 Detta är något som frustrerar inläraren. Jag har som lärare i svenska vid ett av universiteten 

i Polen som erbjuder studier i svenska sett hur bestämdhet är ett ständigt återkommande 

problem bland studenter både på kandidat- såväl som magisternivå. Även om studenterna 

förväntas att behärska reglerna för bestämdhet redan efter det första året av sina studier, sker 

en automatisering av systemet, vilket är nödvändigt för bruket av normriktiga former 

(Pettersson 1976:120), inte förrän långt senare. Detta leder inte bara till irritation och en viss 

uppgivenhet bland studenterna, utan även allsköns avvikande former i samband med 

bestämdhet. Att konstruktioner av detta slag kan yttra sig på en rad olika sätt och på grund av 
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en rad olika faktorer är något som har fångat mitt intresse och som ligger till grund för 

föreliggande uppsats. 

1.1 Syfte 

Vad beträffar kontrastiva skillnader mellan polska och svenska finns det en rad aspekter som 

kan undersökas och belysas ur ett andraspråksperspektiv. Jag har i denna uppsats valt att 

fokusera på några av de frågeställningar och problem som berör bruket av bestämdhet. 

 Syftet med denna uppsats är sålunda att undersöka bruket av bestämdhet bland 

svenskstuderande i Polen och försöka utröna om, och i så fall i vilken mån, deras bruk avviker 

från normen samt försöka klargöra vilka eventuella faktorer som ligger till grund för detta. 

 Till syftet föreligger följaktligen några centrala frågeställningar som skall belysas och 

besvaras i samband med analysen av materialet. Dessa kan presenteras som följande: 

 

• I vilken utsträckning förekommer avvikelser beträffande bestämdhet i skriven svenska 

bland svenskstuderande i Polen? 

• Vilka eventuella faktorer kan ligga till grund för avvikelser av den arten? 

• Hur och till vilken grad yttrar sig ett normriktigt bruk av bestämdhet i skriven svenska 

bland svenskstuderande i Polen? 

• Förekommer det omskrivningar, eller liknande strategier, för att undvika 

konstruktioner med bestämdhet? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är fördelad på totalt sex kapitel. I kapitel 2 ges, utöver en forskningsbakgrund med 

fokus på polska inlärare, teoretiska ramar vad andraspråksinlärning angår med fokus på 

transfer och processbarhetsteorin. Dessutom redogörs det för bestämdhet i svenskan såväl 

som polskan. Kapitel 3 ägnas åt undersökningens metod, material och informanter. I kapitel 4 

presenteras resultatet av analysen, som diskuteras i kapitel 5 med stöd av relevant litteratur. 

Uppsatsen avslutas med en uppsummerande diskussion i kapitel 6, i vilket det även förs en 

diskussion kring valet av metod, material samt framtida forskning. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

Bestämdhet och artikelbruk har länge varit föremål inom barnspråksforskningen sedan den 

slog igenom på 1970-talet. Men även om man är enig om att strukturella avvikelser 

förekommer hos unga barn i samtliga språk, är man oense om till vilken grad och vad detta 

bottnar i. Vissa menar att barns grammatikkunskaper är bristfälliga, medan andra menar att 

kunskaperna hos barn är målspråksenliga och att det i stället rör sig om problem i 

produktionen, vilket följaktligen leder till att deras språkförmåga verkar undermålig (Nyqvist 

2013:38). 

 Vad gäller bestämdhet bland andraspråksinlärare är undersökningarna desto färre och 

dessutom av senare datering. Relevant för denna uppsats är emellertid Eriksson & Wijk-

Anderssons (1988) rapport, i vilken de undersöker tio tyskars respektive polackers 

användning av bestämdhet och artiklar i skriven svenska. Målet är att genom en felanalys 

utifrån tre kategorier, nämligen artikellös form, obestämd form och bestämd form, försöka 

visa huruvida och hur dessa två grupper skiljer sig dels från en svensk kontrollgrupp, dels från 

varandra. 

 Resultaten av rapporten visar att samtliga andraspråksinlärare gör formfel oavsett 

förstaspråk på grund av ”the complexity of the Swedish way of marking definiteness and 

indefiniteness with free articles and suffixes” (Eriksson & Wijk-Andersson 1988:18). 

Omkring lika många formfel, procentuellt räknat, förekom hos de tyskspråkiga studenterna 

som de polskspråkiga. En tydlig skillnad mellan de två grupperna finns dock i valet mellan 

bestämd och obestämd form. Medan de tyskspråkiga studenterna oftast klarar denna 

distinktion, har de polskspråkiga studenterna desto större svårigheter. Dessutom finns det en 

skillnad i bruket av obestämda artiklar. De tyskspråkiga studenterna använder överlag lika 

många obestämda artiklar som den svenska kontrollgruppen, medan de polskspråkiga 

studenterna använder desto färre. I stället tenderar de att använda sig av pronomen i samband 

med grundform som ett substitut för artiklar och suffix. 

 Dessutom bör nämnas Monica Axelssons (1994) avhandling, i vilken hon undersöker 

tillägnandet av bestämda och obestämda nominalfraser i talad svenska hos 60 vuxna 

andraspråksinlärare med tre olika förstaspråk, nämligen finska, polska respektive spanska. 
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Under analysens gång kunde nio nominalfrastyper urskiljas, som sedan delas in i tre olika 

nivåer utifrån svårighetsgrad vid inlärning. 

 Nivå 1 innefattar enklare nominalfraser bestående av egennamn, nakna (artikellösa) former 

samt substantiv med ett possessivt eller indefinit attribut. Även om ett fåtal avvikelser 

förekom, anses samtliga inlärare behärska dessa typer. Nivå 2 innefattar definita 

nominalfraser med efterställd bestämd artikel, både ensamt, exempelvis boken, och med 

framförställt definit attribut, exempelvis den här boken. Nivå 3 innefattar slutligen mer 

komplexa nominalfraser bestående av både bestämda och obestämda nominalfraser med 

adjektivattribut, exempelvis den röda boken respektive en röd bok. 

 Resultaten visar dessutom att inlärarna använder sig av helfrasstrategier, vilket innebär att 

de använder sig av fraser och uttryck med relativt komplexa strukturer även om de ännu inte 

har tillägnat och automatiserat dess grammatiska strukturer. Detta sker emellertid mer 

frekvent i det tidigare skedet av inlärningsprocessen än det senare, vilket resulterar i att 

korrektheten för dessa fraser faktiskt dalar i samband med inlärarens språkutveckling till dess 

denne har tillägnat sig dessa former. 

2.2 Interimspråksteorin och några av dess analysmodeller 

För att förstå de faktorer som påverkar utvecklingen av interimspråket bör man först göra en 

distinktion mellan förstaspråk och andraspråk. Den väsentliga skillnaden mellan dessa två 

begrepp är åldern då inlärningen av språket tar vid. Sker inlärningen då inget språk är 

etablerat rör det sig om ett förstaspråk. Sker inlärningen vid ett senare skede rör det sig i 

stället om ett andraspråk. En åldermässig gräns brukar dras vid omkring tre års ålder, även om 

detta har svaga stöd i forskningen (Viberg 1993:18). Viktigt att poängtera är att detta inte 

nödvändigtvis betyder att förstaspråket är det språk som en individ kan bäst, utan 

utvecklingen av ett språk kan ske i olik takt och grad utifrån sociala omständigheter, 

exempelvis migration (Abrahamsson & Bylund 2012:154). 

 Vissa skiljer även på begreppen andraspråk och främmandespråk, som vid en första 

anblick kan vara svåra att urskilja. Den allmänna uppfattningen är dock att ett andraspråk är 

ett sekundärt språk som liksom förstaspråket lärs in i en naturlig miljö, medan inlärningen av 

ett främmandespråk sker kulturellt (Einarsson 2009:91–92). I föreliggande uppsats görs 

emellertid ingen sådan distinktion, eftersom man inte har kunnat påvisa några generella 

skillnader mellan dessa två vad inlärarspråkets strukturella utveckling angår (Abrahamsson & 

Bylund 2012:156). 
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 Begreppet interimspråk syftar till den version av andraspråket som inläraren uppvisar 

under själva inlärningsprocessen, och är således, av naturliga skäl, både enklare och 

instabilare (Abrahamsson & Bylund 2012:154). Interimspråksteorin, myntad av Larry 

Selinker 1972, tar sin utgångspunkt i att interimspråkets utveckling bottnar i fem kognitiva 

processer, nämligen transfer från förstaspråket, transfer från undervisningen, 

inlärningsstrategier, kommunikationsstrategier och övergeneralisering (Abrahamsson & 

Bylund 2012:174). Selinker och Lamendella (1981) reviderar emellertid teorin knappt ett 

decennium senare, och menar att även andra aspekter spelar en roll vid inlärningen. Denna 

teori skiljer sig således från exempelvis Lenneberg och Chomsky i det avseende att den är 

psykologisk betingad snarare än lingvistisk (Abrahamsson & Bylund 2012:174). 

 Som ett resultat av dessa kognitiva processer kom interimspråket att studeras med fokus på 

inlärarens fel. Med fel menas en förenklad eller avvikande variant av inlärarspråket som 

motsvarar dennes verkliga kompetens, och bör skiljas från misstag, som i stället inträffar när 

inläraren inte utnyttjar sin kompetens på rätt sätt (CEFR 2009:150). En tidig analysmodell för 

studier av inlärares fel var den kontrastiva analysen, som hade till syfte att jämföra två språk 

utifrån strukturalistiska och behavioristiska principer, och på så vis förutsäga 

inlärningssvårigheter hos andraspråksinlärare (Hyltenstam 1979:15‒16). Den uppstod förvisso 

redan på 1940-talet, men kom att lägga grunden för de principer vilka interimspråksteorin och 

felanalysen vilar på. 

 Felanalysen uppstod i slutet på 1960-talet som en motreaktion till den kontrastiva analysen 

(Hyltenstam 1979:20‒21). Upphovsmännen till felanalysen ifrågasatte tanken om att kunna 

förutsäga inlärningssvårigheter och menade att det fanns flera brister i både den 

språkteoretiska grund, som de kontrastiva studierna vilade på, samt inlärningsteoretiska syn 

som präglat forskningsfältet. Det bör dock poängteras att den kontrastiva analysen inte är 

beroende av någon språkvetenskaplig teori och att det i själva verket var strukturalismen som 

språkteori, som de tidiga kontrastiva analyserna utgick ifrån, man kritiserade (Hyltenstam 

1979:19). 

 De teoretiska grunderna till felanalysen som metod hävdar, i likhet med 

interimspråksteorin, att fel hos en inlärare kan förklaras med hjälp av följande orsaker: 

interferens, övergeneralisering, förenkling och den pedagogiska inlärningsmiljön (Hyltenstam 

1979:21‒22). Man bör emellertid i dag, då många utöver sitt förstaspråk redan har tillägnat 

sig ett eller fler andraspråk, tillägga att transfer även kan ske från ett andraspråk. Detta torde 

även gälla övergeneralisering och förenkling. 
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 Felanalysen har på senare tid kritiserats till performansanalysens fördel. Kritiken bottnar i 

att felen hos inläraren inte räcker för att beskriva interimspråket, utan även normriktiga 

former måste tas i beaktning, eftersom det inte är en självklarhet att inläraren har tillägnat sig 

målspråkets regler bara för att denne använder sig av strukturer som överensstämmer med 

dessa (Hyltenstam 1979:23). Performansanalysen skiljer sig från felanalysen i det avseende 

att den har till syfte att beskriva både rätt och fel hos inläraren och på så vis ge en bättre 

helhetsbild på interimspråket (Hyltenstam 1979:24). 

2.3 Språklig transfer 

Som kan observeras i föregående avsnitt (se 2.2) är transfer ett ytterst relevant fenomen inom 

andraspråkforskningen. Diskussioner om transfer uppstod så tidigt som på 1940- och 50-talet i 

Förenta staterna och omfattade till en början åtskilliga fenomen förknippade med 

språkkontakt, exempelvis kodväxling och lån, snarare än andraspråksinlärning, som en följd 

av 1800-talets komparativa lingvistik (Odlin 1989:6‒9). Denna syn kom dock att ändras under 

1960-talet i samband med de kontrastiva analyserna, vilka tog sin utgångspunkt i kulturella 

och lingvistiska faktorer, även om fokus främst låg i uttal och grammatik (Odlin 1989:16). 

Men i samband med kritiken som kom att riktas mot den kontrastiva analysen på 1970-talet, 

kritiserades även dess syn på transfer, eftersom de då vanligt förekommande felanalyserna 

bland annat visade att vissa fel är vanliga inom andraspråksinlärningen oavsett inlärarens 

förstaspråk (Odlin 1989:19). 

 I dag är synen på transfer minst lika komplicerad utan några entydiga definitioner, vilket 

har resulterat i att somliga andraspråksforskare har övergett begreppet (Odlin 1989:25). 

Terence Odlin (1989:27) definierar transfer som ”the influence resulting from similarities and 

differences between the target language and any other language that has been previously (and 

perhaps imperfectly) acquired” och menar vidare att transfer kan förekomma inom språkets 

samtliga undersystem både inom språkets morfologi och syntax (Odlin 1989:23). Det är även 

denna definition som ligger till grund för föreliggande uppsats. 

 Transfer delas vanligtvis vidare in i positiv transfer och negativ transfer, varav positiv 

transfer innebär att inläraren gynnas av sitt förstaspråk i samband med inlärningen av 

andraspråket. Detta betyder exempelvis att likheter i käll- respektive målspråkets ordförråd 

kan resultera i att processen att tillägna sig en god läsförståelse på målspråket påskyndas, men 

omfattar även språkets övriga delar såsom fonologi, morfologi och syntax (Odlin 1989:36). 
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Negativ transfer (även kallad interferens1) omfattar å andra sidan en rad fenomen som har en 

negativ inverkan på inlärningen av andraspråket: underproduktion, överproduktion, 

felproduktion och feltolkning (Odlin 1989:36‒38). Dessa fenomen, och i synnerhet 

felproduktion, har dock i likhet med positiv transfer en inverkan på språkets samtliga delar. 

 Det är dessutom viktigt att understryka att transfer delvis är beroende av käll- respektive 

målspråkets strukturella avstånd till varandra, vilket nödvändigtvis inte sammanfaller med 

språkens släktskap (Odlin 1989:32). Inlärare som talar ett språk med liknande syntax som 

målspråket tenderar att inte bara ha mindre svårigheter med inlärningen av ordföljden, utan 

även andra strukturella funktioner såsom artiklar (Odlin 1989:36), vilket bland annat omfattar 

de bestämda och obestämda artiklarna som i svenskan och polskan manifesteras på olika vis. 

Sist men inte minst bör även inlärarens individuella begränsningar nämnas, vilka kan ha en 

inverkan vad transfer angår (jfr Odlin 1989:42). 

2.4 Den svenska nominalfrasen enligt processbarhetsteorin 

Nominalfrasen i svenskan är, i likhet med många andra indoeuropeiska språk, en grammatisk 

tillika syntaktisk konstruktion med ett substantiv, egennamn eller substantiviskt pronomen 

som huvudord. Ofta kan huvudordet ensamt utgöra nominalfrasen, men det är inte ovanligt 

med attribut, framförställda eller efterställda. Nominalfrasen kan således ha en mycket enkel 

till en relativt komplex struktur (SAG vol. III 1999:3, 11), jfr rummet [i Jag tycker om 

rummet] kontra den första nyligen moderniserade ubåten (efter SAG vol. III 1999:11, 13). 

 Vad beträffar inlärningen och tillämpningen av den svenska nominalfrasen bör nämnas 

Manfred Pienemanns processbarhetsteori, som går ut på att inläraren genomgår en rad 

utvecklingsstadier med utgångspunkt i fem kognitiva procedurer: lexikon, kategoriprocedur, 

frasprocedur, satsprocedur och bisatsprocedur (Abrahamsson & Bylund 2012:174‒175). Vad 

gäller svenskan kan dessa procedurer illustreras med följande tabell: 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1 Odlin (1989:26) poängterar emellertid att termen negativ transfer är att föredra då den kan ställas i kontrast till 

positiv transfer. 
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Tabell 1 

Procedur Inlärningsprocess Morfologi 

5) Bisatsprocedur Skillnaden mellan huvud- 

och bisats 

 

4) Satsprocedur Information mellan fraser Kongruensböjning av 

adjektiv i predikativ ställning 

3) Frasprocedur Information inom fraser Kongruensböjning i attributiv 

ställning 

2) Kategoriprocedur Lexikala morfem Markering av plural samt 

bestämdhet hos substantiv 

1) Lexikon ”ord” Oböjda former 

(efter Pienemann 1998:182) 

 

Den grundläggande tanken med processbarhetsteorin är att inläraren endast kan tillämpa en 

procedur när denne har tillägnat och automatiserat föregående procedur. Utvecklingsstadierna 

måste således ske i tur och ordning (Abrahamsson & Bylund 2012:175‒176). 

 Pienemann (1998:198) menar att det finns flera studier som ger tillräckligt med empiriska 

data mot vilka processbarhetsteorin kan testas. Även om fokus ligger på olika morfologiska 

fenomen, vad den svenska nominalfrasen angår, kan man skönja vissa tendenser. 

Anmärkningsvärt är att inlärare tycks tillägna sig enkla nominalfraser innan de börjar 

producera mer komplexa sådana (Pienemann 1998:198‒201). Svårigheterna vid komplexa 

nominalfraser tycks dessutom främst ligga i kongruens och val av genus snarare än val av 

bestämdhet, exempelvis det vita mössan (efter Lahtinen 1993, i Pienemann 1998:200) och 

blommor är vackert (efter Hammarberg 1996, i Pienemann 1998:200). Salameh m.fl. (i 

Pienmann 1998:201) konstaterar även att inlärare ibland markerar bestämdhet enbart hos 

själva substantivet i stället för hela nominalfrasen. Dessa exempel ger ett starkt stöd för 

processbarhetsteorins hierarkiska ordning med fokus på nominalfrasens form, men säger desto 

mindre om dess funktion. 

2.5 Bestämdhet i svenskan 

Till skillnad från många andra indoeuropeiska språk som uttrycker bestämdhet med hjälp av 

en framförställd artikel eller som saknar distinktion mellan bestämd och obestämd form, 
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bildas bestämd form i svenskan med hjälp av ett suffix. Detta suffix härrör från ett 

demonstrativt pronomen, fsv. hĭn2 ’den där’, som har haft en efterställd position och som har 

varit obetonat. Sålunda har det med tiden kommit att utvecklas till en enklis sammanfogad 

substantivet, jfr fsv. fiskrin (< fiskr hin) ’fisken’ (Wessén 1958b:104‒105). 

 Jämte detta förekom också ett framförställt pronomen, ϸæn, ϸe, ϸæt, som i de äldsta 

källorna även uppträder i formerna sa (saR), su, ϸat (Wessén 1958b:103). Dessa går tillbaka 

till ie. * so, *sā, *tod, med motsvarigheter i både grekiska och sanskrit: gr. ὁ, ἡ, τό och skr. sa, 

sā, tad (Wessén 1958a:89). Dessa demonstrativer brukades som bestämd artikel framför 

adjektiv, men stundom även utan attribut och påminner således om den bestämda artikeln i de 

västgermanska språken, jfr ty. der Mann (Wessén 1958b:103‒104). 

 I modern svenska uttrycks bestämdhet med hjälp av artikel, framförställd och/eller 

efterställd, eller avsaknad av artikel. Bestämd form uttrycker att nominalfrasens referent är 

unikt identifierbar (SAG vol. III 1999:155), medan obestämd form uttrycker att 

nominalformens referent inte är unikt identifierbar utifrån dess beskrivning (SAG vol. III 

1999:169). Valet av hur bestämdhet skall användas i svenskan utgår från nominalfrasens 

funktion. Nedan följer en kort beskrivning på de funktioner som är relevanta för uppsatsens 

syfte. 

2.5.1 Deiktisk betydelse 

När nominalfrasen identifieras utifrån den situation där den yttras talar man om deixis (SAG 

vol. III 1999:155), vilket har betydelse för nominalfrasens artikelbruk. Bestämd form med 

efterställd artikel används i en nominalfras när den betecknar något i en snäv (tal)situation, 

men även när den betecknar något inom en bredare identifikationsram (SAG vol. III 

1999:159), exempelvis kopiatorn [t.ex. kontorets enda kopiator] och kommunen [den kommun 

som den talande tillhör] (efter SAG vol. III 1999:159). 

 Deixis kan vara direkt eller indirekt. Direkt deixis syftar till en referent som ingår i det 

deiktiska rummet (SAG vol. III 1999:160), exempelvis den här kvällen [den kväll som råder i 

samtalssituationen] (efter SAG vol. III 1999:160). Vid indirekt deixis menas en referent som 

står i relation till något i det deiktiska rummet, vilket ofta betecknas med ett attribut. I detta 

fall kan substantivet ha bestämd form, exempelvis cykeln som du köpte i går och den högra 

stolen (efter SAG vol. III 1999:161), men även obestämd form, exempelvis min moster i 

                                                 
2 Böjs som fsv. min ’min’ (Wessén 1958b:104). 
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Haparanda (efter SAG vol. III 1999:160). I det senare fallet rör det sig om ett 

possessivattribut i form av ett framförställt pronomen (SAG vol. III 1999:160‒161). 

2.5.2 Anaforisk betydelse 

En anaforisk definit nominalfras får sin bestämdhet ur sin textuella kontext. I likhet med 

deixis kan en anafor vara direkt eller indirekt (SAG vol. III 1999:162). Vid direkt anafor 

syftar den anaforiska nominalfrasen direkt tillbaka på ett korrelat. Inte ovanligt är att anaforen 

i en sådan situation ofta uttrycks med hjälp av ett pronomen (SAG vol. III 1999:163), 

exempelvis Per har skrivit en bok om daggmaskar. Han ska disputera på den i maj (efter SAG 

vol. III 1999:163), men även med ett substantiv, exempelvis Det finns både en schäfer och en 

tax i huset. Men det är alltid schäfern man ser Per gå ut med (efter SAG vol. III 1999:163). I 

det senare fallet är nominalfrasen alltid bestämd med en efterställd artikel. 

 En indirekt anafor å andra sidan innebär, oavsett om den är explicit eller implicit, att 

anaforen är unikt identifierbar även om ett direkt korrelat saknas. Detta kan exempelvis bero 

på att referenten kan identifieras på grund av en annan referent eller helt enkelt är 

underförstådd i sitt sammanhang (SAG vol. III 1999:165‒166), exempelvis Hon köpte ett 

bord och en soffa. Benen på bordet var skadade (efter SAG vol. III 1999:165) och Andersson 

tänker sälja sin bil. Reparationerna blev för dyra, tyckte de (efter SAG vol. III 1999:166). 

 En anaforisk nominalfras uttrycks gärna med ett demonstrativt pronomen. Utgör detta 

pronomen allena själva nominalfrasen, exempelvis Eriksson skrev till platschefen att denne 

skulle hämta honom kl. 6 (efter SAG vol. III 1999:167), får detta inga konsekvenser i 

samband med den bestämda formen. En nominalfras med ett demonstrativt pronomen och 

substantiv som huvudord har emellertid betydelse för den bestämda formen. Pronomenet 

den/det kräver nämligen att substantivet står i bestämd form, vilket inte pronomenet 

denna/detta gör (SAG vol. III 1999:166‒168), jfr Jag bad honom att köra försiktigt, men den 

mannen är inte riktigt klok kontra Jag har träffat honom tidigare, men denne man är svår att 

känna igen. Det bör emellertid understrykas att det endast är formen som skiljer sig. Vad 

funktionerna angår används dessa gärna om varandra, exempelvis Han satte först fram en 

pinnstol, men sedan fick jag en riktig fåtölj, och denna stol/den stolen var nästan förrädiskt 

skön att sitta i (efter SAG vol. III 1999:168). 
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2.5.3 Generisk betydelse 

En nominalfras med generisk betydelse innebär att huvudordet refererar till hela den art eller 

klass som nominalfrasen syftar till. Den generiska nominalfrasen kan uppträda i både bestämd 

form och obestämd form (SAG vol. III 1999:161). 

 Den definita generiska nominalfrasen bygger på deixis, på så vis att den refererar till ett 

substantiv som omfattar samtliga i sitt slag, vilket kan uttryckas med hjälp av både singular 

såväl som plural (SAG vol. III 1999:161‒162), exempelvis Mammuten har dött ut för länge 

sedan, Det ettåriga barnet har ännu begränsad rörlighet (efter SAG vol. III 1999:161) och 

Mammutarna var ofantligt stora däggdjur, De ettåriga barnen har ännu begränsad rörlighet 

(efter SAG vol. III 1999:162). 

 Den indefinita generiska nominalfrasen bygger även den på deixis då den uttrycks med ett 

huvudord som syftar till samtliga i sitt slag. Denna typ av nominalfras uppträder i följande 

former: i singular med obestämd framförställd artikel som attribut, som godtycklig referent 

för arten, pronomenen man, vem som helst, vad som helst, i plural utan kvantitetsattribut, som 

då betecknar alla referenter av arten, samt dividuativt (det vill säga i samband med oräknebara 

massord) utan kvantitativsattribut. Tydligast är den generiska betydelsen i påståendesatser 

som beskriver allmängiltiga förhållanden (SAG vol. III 1999:173‒174), exempelvis En 

persondator kostar inte längre särskilt mycket (efter SAG vol. III 1999:174) och 

Persondatorer är dyra saker. 

2.5.4 Icke-specifik indefinit betydelse 

Om en indefinit nominalfras saknar någon referent talar man om icke-specifik indefinit 

betydelse. Dess främsta funktion är att introducera en referent, som sedan blir unikt 

identifierbar och således kan åberopas med hjälp av en anaforisk nominalfras senare i texten 

eller (tal)situationen (SAG vol. III 1999:169), exempelvis Ge mig en liten kniv och en gaffel, 

men kniven måste vara vass (efter SAG vol. III 1999:169). 

 Dessutom förekommer den icke-specifika nominalfrasen i icke-affirmativa satser, det vill 

säga frågesatser, negerade satser och hypotetiska satser (SAG vol. III 1999:170). Vanligtvis 

förekommer dessa satser i samband med det obestämda pronomenet någon (SAG vol. III 

1999:171), exempelvis Kom det någon komet?, Det kom aldrig någon komet och Om det 

kommer någon komet, säg till mig (efter SAG vol. III 1999:170). 
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 Vidare förekommer den icke-specifika nominalfrasen i modala satser, det vill säga satser 

som uttrycker det någon vill, önskar eller måste, eller i satser med teoretiska sakförhållanden 

(SAG vol. III 1999:171), exempelvis Han vill att vi ska köpa en video och att vi ska ha den i 

sommarstugan, Om vi ändå hade en video! och Tänk om det kommer en komet! (efter SAG 

vol. III 1999:171). 

2.5.5 Specifik indefinit betydelse 

Om en indefinit nominalfras har en tänkt referent som sändaren förutsätter existerar, men som 

är okänd för mottagaren talar man i stället om specifik indefinit betydelse (SAG vol. III 

1999:172), exempelvis Två äldre damer har sökt dig. De var från Hässleholm, sa den ena och 

Det försvann en katt för oss i somras. Den brukade hålla till i uthuset (efter SAG vol. III 

1999:172). 

 I vissa fall kan en specifik indefinit nominalfras användas om en identifierbar referent. 

Detta sker när det är ett attribut som är rematiskt, det vill säga ny information, i 

sammanhanget och alltså inte referentens identitet (SAG vol. III 1999:172), exempelvis 

Beskedet mottogs av en förvånad skara medarbetare [vilka medarbetarna är framgår sedan 

tidigare, men yttrandet meddelar primärt att de var förvånade, vilket är ny information] (efter 

SAG vol. III 1999:172). 

2.5.6 Svagt referentiell betydelse 

I somliga fall används en nominalfras utan att någon referent faktiskt avses. I stället är det 

beskrivningen som är väsentlig för kommunikationen. I dessa fall talar man om svagt 

referentiell betydelse. Eftersom referensen är svag är det ur ett semantiskt perspektiv ofta 

oklart eller ointressant huruvida nominalfrasen skall betraktas som indefinit eller definit. 

Flertalet av denna typ av nominalfras är emellertid att betrakta som indefinita (SAG vol. III 

1999:175). 

 Vanligt är att en indefinit nominalfras med svagt referentiell betydelse saknar 

kvantitetsattribut, vilket innebär att huvudordet uppträder i så kallad naken form och att dess 

anaforiska pronomen eller predikativ inte kongruensböjs (SAG vol. III 1999:175‒176), 

exempelvis Andersson är folkpartist och det är jag med (efter SAG vol. III 1999:176). 

Attribut kan emellertid förekomma i form av måttangivelse eller helhetsangivelse när det 

abstrakta måttet är referent, men dess referentiella betydelse är svag, eller när en viss 
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specificerad kvantitet anges i kontexten samtidigt som den är referentiellt svag (SAG vol. III 

1999:181), exempelvis två timmar tidigare, två liter jordgubbar, tre års ålder och en 

uppsättning böcker; men även i viss grad mycket mjölk samt Jag har köpt lite jordnötssmör 

(efter SAG vol. III 1999:181). 

 En svagt referentiell nominalfras uppträder ofta som predikativ och lös apposition, det vill 

säga ett attribut med substantiv som huvudord. Den fungerar då som en funktion i 

konventionella system av yrken, trosinriktningar, politiska grupper, nationalitet etc. (SAG vol. 

III 1999:176), exempelvis Jag är bibliotekarie, Ibland tar man mig för engelsman och Man 

ska säga att han är katolsk präst (efter SAG vol. III 1999:176, 177). I dessa fall uppträder 

nominalfrasen i naken form. Nominalfrasen kan även uppträda med en obestämd artikel när 

den är semantiskt graderbar och/eller värderande samt när den hänförs till en överordnad klass 

(SAG vol. III 1999:178), exempelvis Karlsson är en skurk [det vill säga ’skurkaktig’] och 

Guckuskon är en (sorts) blomma (efter SAG vol. III 1999:178). 

 Vidare kan en svagt referentiell nominalfras uppträda när den står som objekt eller rektion 

(styrning), och är således en del av en verb- eller prepositionsfras; gärna som lexikaliserade 

fraser (SAG vol. III 1999:178‒179), exempelvis ha sommarstuga, åka bil, spela piano, få 

något i present, ligga på sjukhus, gång på gång och från topp till tå (efter SAG vol. III 

1999:179). En nominalfras med naken form kan även ha attribut i form av adjektiv (SAG vol. 

III 1999:179), exempelvis ha stor familj och spela amerikansk fotboll (efter SAG vol. III 

1999:180). 

2.6 Bestämdhet i polskan 

Polskan är ett slaviskt, närmare bestämt västslaviskt, språk talat av drygt 35 miljoner i Polen 

och ytterligare åtskilliga miljoner i närliggande områden, av historiska skäl, och Västeuropa 

och övriga världen på grund av migration (Sussex & Cubberly 2006:54, Swan 2002:5). 

 Som ett västslaviskt språk delar polskan flera arkaiska drag inte bara med övriga slaviska 

språk, utan även många andra indoeuropeiska språk, främst baltiska, indiska och iranska språk 

(jfr Sussex & Cubberly 2006:21). Ett i denna uppsats angeläget sådant drag är avsaknaden av 

bestämdhet i form av artiklar eller suffix och enklitikor, som i slaviska språk endast 

förekommer i bulgariska och makedonska, vilket är att betrakta som ett balkanskt substrat, 

samt nordryska. I övriga slaviska språk, inklusive polskan, uttrycks bestämd form, eller vad 

som kan liknas vid bestämd form, med hjälp av determinativer, deixis, ordföljd eller aspekt 

(Sussex & Cubberly 2006:235). 
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 I modern polska används det demonstrativa pronomenet ten ’denna’ alltmer för att uttrycka 

bestämd form jämte dess ordinarie bruk (Sussex & Cubberly 2006:357): 

 

(1) widziałaś tego [m. gen. sg.] nowego nauczyciela? 

have you seen the/this new teacher? 

(efter Sussex & Cubberly 2006:357) 

 

Denna tendens återspeglas väl i polska översättningar av svensk litteratur i vilka det inte är 

ovanligt att svenska bestämda nominalfraser med framförställda attribut återges med det 

demonstrativa pronomenet ten. Detta är emellertid inte allmängiltigt då även pronomenlösa 

former förekommer (Jazowy-Jarmuł 2004:34‒35): 

 

(2) Gubben Sundelius kunde väl bli lite sjuk och skicka den snälla Docenten [...] 

Starurszek Sundelius mógłby się niegroźnie rozchorować i wysłać tego [m. gen. sg.] 

miłego docenta [...] 

(3) De nya försöken att formulera språkliga regler har [...] 

Nowe próby formułowania reguł językowych rzuciły [...] 

(efter Jazowy-Jarmuł 2004:34, 35) 

 

Nominalfraser av detta slag kan även i vissa fall återges med ett possessivt pronomen 

(Jazowy-Jarmuł 2004:34): 

 

(4) Han ser på det stora örat, på halsen [...] 

Patrzy na jego [m. gen. sg.] duże ucho i szyję [...] 

(efter Jazowy-Jarmuł 2004:34) 

 

 För att markera obestämd form använder de flesta slaviska språken i stället indefinita 

pronomen som ett och en viss, jfr tjeck. jeden ’ett’ och ry. некий ’en viss’ (Sussex & 

Cubberly 2006:357). Detta gäller även för polskan som främst använder sig av pronomenen 

pewien ’en viss’ samt jakiś ’någon slags’ (Swan 2002:176), exempelvis: 

 

(5) kobieta w pewnym wieku 

a woman of a certain age 
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(6) Myślę, że kupię jakiś sernik. 

I think I’ll buy some kind of cheesecake. 

(efter Swan 2002:176, 179) 

 

Räkneordet jeden ’ett’, som ett indefinit pronomen med betydelsen ’en viss’, kan även i vissa 

fall fungera på samma sätt som pewien (Swan 2002:174), exempelvis: 

 

(7) Znam jedną kobietę, która na pewno ci pomoże. 

I know a (certain) woman who will surely help you. 

(efter Swan 2002:174) 
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3 Metod och material 

3.1 Metod 

I denna uppsats tillämpas en kvantitativ-kvalitativ metod som har sitt ursprung i en 

språkvetenskaplig felanalys. Den är kvantitativ då den avser att samla in och kategorisera 

kvantifierbara data och kvalitativ i det hänseende att den avser att ge en djupare närhet och 

förståelse till de underliggande orsakerna av dessa data. 

 Trots den kritik som på senare tid har riktats mot felanalysen, finns det en rad förtjänster 

med den som metod i denna uppsats. Performansanalysen är inte bara otroligt tidskrävande, 

utan utgår även från ett diakront perspektiv. Detta innebär att performansanalysen främst 

lämpar sig som ett diagnostiskt redskap för att sedan fastställa en prognos för inlärarens 

vidare språkutveckling. Felanalysens främsta fördel är, utöver att den här enbart fokuserar på 

en slags feltyp och således ger mer lättöverskådliga resultat, att den i stället utgår från ett 

synkront perspektiv, ur vilket materialet bedöms dels summativt och dels direkt. Detta innebär 

att informanternas färdigheter mäts och bedöms vid ett tillfälle samt genom egen produktion i 

form av fri skrivning (jfr CEFR 2009:184, Bergman & Sjöqvist 2003:60), och sålunda 

beskriver den faktiska situationen beträffande interimspråket på ett visst stadium. 

 Felanalysen har till syfte att studera felfrekvens för olika språkliga kategorier, i detta fall 

bestämdhet, samt orsakerna till dessa fel (jfr Hammarberg 1977:5). Detta innebär i praktiken 

att materialet utgår ifrån ett frasschema, med fokus på nominalfraserna, där både normriktiga 

och avvikande former, vad bestämdhet beträffar, excerperas och sedan studeras och 

analyseras var för sig för att kunna ge en enhetlig bild på fenomenet. Med nominalfras avses 

här endast substantiv då pronomen och egennamn inte böjs utifrån bestämdhet. 

Tillvägagångssättet kan illustreras med följande exempel där nominalfraser, bestående av 

huvudord (ho) samt eventuella attribut (attr.), excerperas: 

 

Jag ser att din datorn och tv:n har både varit stulna men jag är inte säkert på andra saker. 

Det är svårt att säga vad tjuvar har lämnat eftersom dina möbler har varit ramlade. 

 

(1) din datorn och tv:n 

attr.  ho            ho 
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Nominalfraserna är avvikande då de är indirekt deiktiska med ett possessivattribut och bör 

således stå i obestämd form. 

 

(2) andra saker 

attr.     ho 

 

Nominalfrasen är normriktig då det rör sig om en nominalfras med svagt referentiell betydelse 

som ingår i en prepositionsfras. 

 

(3) tjuvar 

  ho 

 

Nominalfrasen är avvikande då den är anaforisk i vilken referenten redan är känd, eftersom 

den har nämnts tidigare i texten. Den bör således stå i bestämd form. 

 

(4) dina möbler 

attr.    ho 

 

Nominalfrasen är normriktig då den är indirekt deiktisk med ett possessivattribut och står som 

sig bör i obestämd form. 

 

 Det bör emellertid understrykas att felanalysen här inte tar någon hänsyn till eventuella fel 

eller avvikelser beträffande ortografi, genus eller syntax. Orsaken till detta är att distinktionen 

mellan bestämd och obestämd form i svenskan utgörs av ett agglutinerande suffix, som i 

bestämd form aldrig uppträder med ett nollmorfem (-Ø). Stammens stavning och ordens 

genus eller följd påverkar således inte i sig bruket av bestämdhet. 

3.2 Material 

Det primära materialet utgörs av 24 studentuppsatser skrivna i samband med den skriftliga 

delen av tentamen i kursen Praktisk svenska (pol. Praktyczna nauka języka szwedzkiego) 

läsåret 2013/2014. 
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 Studenten fick i uppgift att under 120 minuter författa en text, omfattande 250‒300 ord, 

utifrån ett av följande tre ämnen: 

 

1) ”Det behövs två för att göra ett äktenskap lyckligt, men det behövs bara en för att göra 

det olyckligt”, har någon sagt. Tycker du att det är sant? Det blir färre och färre 

människor som gifter sig nu. Kan man säga att äktenskapet har blivit en föråldrad form 

av samliv? 

2)  Religionsfrihet innebär att man får tro på vilken religion man vill. Samtidigt vet vi att 

det uppstår olika konflikter på grund av det. Hur ska man lösa det här problemet? 

3) Du har lovat att vattna blommorna och ta hand om posten åt en kompis som är borta 

på semester. En dag upptäcker du att det har varit inbrott i lägenheten. Dörrlåset är 

trasigt, allt är i en enda röra och några värdefulla saker är stulna. Du ringer till värden 

och till polisen. Du skaffar också en låssmed som lagar låset. Skriv ett brev till din 

kompis och berätta vad som har hänt och vad du har gjort. 

 

Valet av ämne var helt fritt och fördelningen av uppsatserna utifrån ämne är, som en följd av 

detta, inte helt jämn. Av de sammanlagda 24 studentuppsatserna är 16 skrivna utifrån ämne 1, 

endast en utifrån ämne 2 och 7 utifrån ämne 3. I övrigt bör det tilläggas att samtliga 

studentuppsatser är handskrivna samt utan några som helst hjälpmedel. 

3.3 Informanter 

Urvalet av informanter grundar sig på en eftersträvan av homogenitet med hänsyn till 

studiebakgrund med önskan om att kunna få en klarare helhetsbild angående det studerade 

fenomenet på ett visst stadium av interimspråket. Andra faktorer, som ålder och kön, är helt 

betingade intresset för det svenska språket samt antagningen till studier i ämnet, och har 

därför inte tagits med i beaktning i samband med urvalet. 

 De 24 studenter som deltog i tentamen i kursen Praktisk svenska, vars uppsatser utgör det 

primära materialet, studerade vid testtillfället på det andra studieåret av sin kandidatexamen i 

Svensk filologi (pol. Filologia szwedska) vid Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań. Efter 

avklarad kurs beräknas studenten ha kunskaper, vad skriftlig produktion samt praktisk 

grammatik beträffar, som motsvarar lägst B1+ enligt CEFR-skalan (AMU 2014). Detta 

innebär, då CEFR-skalan saknar deskriptorer för B1+, att studenten bör ligga någonstans 

mellan B1 och B2, och således kan: 
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(CEFR 2009:26‒27) 

 

 

(CEFR 2009:111) 

 

Den grammatiska korrektheten utgår från inlärarens grammatiska kompetens, som innebär 

dennes förmåga att förstå och göra sig förstådd genom att känna igen och producera fraser 

samt satser i enlighet med språkets grammatiska principer. Det rör sig således inte om att 

memorera och reproducera grammatiska företeelser som fasta uttryck (CEFR 2009:109). 

 Studenterna, som utgjordes av 21 kvinnor och 3 män födda mellan 1985 och 1995, 

kommer från olika delar av landet, men har gemensamt att de alla har polska som förstaspråk. 

Gemensamt är även att samtliga studenter vid sidan om svenska behärskar engelska och/eller 

tyska på en nivå som motsvarar lägst B2 enligt CEFR-skalan. 

3.4 Forskningsetiska principer 

All forskning bör bedrivas utifrån etiska aspekter då den påverkar samhället och dess 

individer. Vetenskapsrådet har således utformat några forskningsetiska principer, som har till 

syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och deltagare. Dessa har resulterat i fyra 
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krav, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet (HSFR 2002:5‒6). 

 Då bruket av det primära materialet har skett med tillåtelse av universitetet i egenskap av 

lärare samt att informanterna inte aktivt har deltagit i undersökningen utöver ramen för 

ordinarie studier, har kravet om samtycke förbisetts i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer 

(HSFR 2002:9). Informanterna har emellertid skriftligen informerats om undersökningens 

syfte samt övriga betingelser i korta drag. 

 Samtliga uppsatser har anonymiserats i enlighet med principerna för kravet om 

konfidentialitet (HSFR 2002:12‒13). Inga uppgifter om informanterna har uppgivits utöver 

allmän information beträffande ålder, kön och studieort. Materialet kommer enbart att 

användas i samband med denna studie och inte överlåtas till en tredje part (jfr HSFR 

2002:14). Materialet kommer dessutom att makuleras efter det att uppsatsen har examinerats. 
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4 Resultat 

Resultatredovisningen nedan avser samtliga i primärmaterialet förekommande nominalfraser, 

som är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Detta innebär följaktligen 

nominalfraser med ett substantiv som huvudord samt lexikaliserade fraser. Exempel på sådana 

lexikaliserade fraser är å ena sidan, till slut och utan tvekan. Prepositionsfraser som i 

svenskan används som rena adverbial och är faktiska uppslagsord, då ofta sammansatta, är av 

uppenbara skäl inte medtagna, exempelvis nuförtiden (nu för tiden), imorse (i morse) och 

istället (i stället). Orsaken till att den förstnämnda typen av lexikaliserade fraser är inräknade i 

resultatet är att även om de röjer lite om studenternas behärskning av bestämdhet, då de för 

det mesta har automatiserats, visar de på somliga tendenser i de fall då de avviker. 

 Analysen av materialet visar att det totalt förekommer 1219 nominalfraser med ett 

substantiv som huvudord. Av dessa är 1089 nominalfraser att betrakta som normriktiga och 

107 som avvikande med hänsyn till form eller funktion. Dessutom förekommer det 23 

odefinierade fall, som utgörs av ord och fraser för vilka bestämdhet inte kan skönjas, eftersom 

de avviker från det svenska språket, är tvetydiga eller helt enkelt är oklara. 

4.1 Normriktiga 

Analysen av materialet visar att majoriteten, nämligen 89,3 %, av nominalfraserna med ett 

substantiv som huvudord är normriktiga beträffande bestämdhet. De är i överlag jämnt 

fördelade på de i uppsatsen relevanta typerna av former och funktioner, samt är relativt jämnt 

fördelade mellan studentuppsatserna. 

4.1.1 Funktion 

I det primära materialet förekommer det en rad olika typer av funktioner vad gäller 

bestämdhet, varav de mest frekventa är nominalfraser med deiktisk eller generisk betydelse. 

 Deixis förekommer nästan uteslutande i en snäv samt indirekt betydelse i vilken 

konstruktion med possessivattribut är vanligast, exempelvis: 
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(1) När jag, som alltid under de senaste dagarna, har gått till ditt hus har jag haft redan 

under vägen en magkänsla. 

(2) Jag var mycket glad över hans äktenskap, så det var inget problem för mig. 

(3) Jag har vattnat dina blommor ordentligt som jag lovade men när kom jag idag såg jag 

att det har varit inbrott i din lägenhet. 

(4) Våra föräldrar levde i sådana tider då det var vanligt att gifta sig. 

(5) Å andra sidan har inte många av dem några pengar för att betala sin vigsel. 

 

Det förekommer emellertid även ett fåtal exempel med possessivattribut som snarare är att 

betrakta som direkta, exempelvis: 

 

(6) Dessutom vårt land styrs av kyrka. 

(7) I vårt samhälle blir det svårare att bilda en familj och arbeta samtidigt. 

 

Andra exempel på deixis med snäv betydelse förekommer, men inte i lika stor utsträckning, 

exempelvis: 

 

(8) Jag hoppas att låssmeden har gjort sitt arbete noggrant den här gången. 

(9) I Sverige kan man ha ett partnerskap och enligt lagen har det samma rättigheter och 

skyldigheter som ett äktenskap. 

(10) En dag, när min granne var borta nästan två veckor, upptäckte jag att det har varit 

inbrott i lägenheten. 

(11) Jag kan inte hitta dina värdpappret som jag vet att du hade i bordet i vardagsrummet. 

(12) Hela lägenheten blev avspärrad och vi var tvungna att gå ut från gärningsplatsen. 

 

Deixis i en vidare mening är av kontextuella skäl ovanligare, men förekommer, exempelvis: 

 

(13) Le, och världen ler mot dig! 

(14) Vi skyndar sig för att anpassa oss till samhället. 

(15) Men världen har ändrats. 

(16) Typer av relationer mellan människor ändrar sig så som världen som man lever i. 
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 Generiska nominalfraser förekommer i ömsom definit och ömsom indefinit betydelse, även 

om de indefinita nominalfraserna är betydligt fler i antal, samt uppträder i både singular och 

plural. Exempel på definita nominalfraser med generisk betydelse är: 

 

(17) Nuförtiden har äktenskapet förlårat sin betydelse. 

(18) Man följde föräldrarnas förebild. 

(19) Polisen har gripit några ynglingar som är misstänkta för detta. 

(20) Prästerna påverkar människorna som vågar sig inte tänka själv. 

(21) De längtar efter frihet och äventyr och kan inte lägga märke till att äktenskapet och 

familjelivet kan också vara något skönt. 

(22) Det sägs att kärleken är blind […] 

 

Det primära materialet bjuder på en rad exempel på indefinita nominalfraser med generisk 

betydelse, trots att många huvudord upprepas i flera uppsatser, exempelvis: 

 

(23) Människor har allt mer problem, stress, arbete och skyldigheter. 

(24) Pengar har blivit viktigare än allt annat. 

(25) Ett äktenskap ska inte bara med kärlek, utan också med trohet byggas […] 

(26) Nuförtiden måste man ha en utbildning och utveckla sig. 

(27) De glömmer att en person kan ha ett privatliv […] 

(28) Tjugo år sedan var det otänkbart för de flesta människorna i Polen att en man och en 

kvinna bor tillsammans utan att vara gifta med varandra. 

 

 Nominalfraser med anaforisk betydelse uppträder främst som indirekta, men exempel på 

direkta anaforer förekommer, både med ett långt avstånd mellan korrelat och referent: 

 

(29) Jag ser att din datorn och tv:n har både varit stulna men jag är inte säkert på andra 

saker. […] Datorn och tv:n är bara saker och du kan alltid köpa nya. 

(30) Jag blev lite rädd för att en tjuv kunde vara inne. […] Lyckligtvis har tjuven inte tagit 

din CD-skivor samling. 

 

och med ett kort avstånd mellan korrelat och referent: 

 



 

 24 

(31) De sa att det är viktigt för försäkringskassan att få bevis att det har verkligen varit ett 

inbrott där. Annars kan de misstänka att inbrottet var bara påhittad. 

(32) Jag tror djupt att äktenskapet är ett medvetet beslut av två personer som älskar 

varandra och i sådant fall betyder det ett ständigt samarbete och förståelse. Samarbetet 

kräver en engegement av båda sidor […] 

 

De indirekt anaforiska nominalfraserna uttrycks utan något direkt korrelat, och är således att 

betrakta som implicita, exempelvis: 

 

(33) Dörrlåset [kan även tolkas som deixis] var trasigt och några värdefulla saker var 

stullna. 

(34) Jag är hemskt ledsen att besvära dig under semestern, men det finns något som jag 

verkligen måste berätta för dig. 

(35) Jag är bergsäker att dörren [kan även tolkas som deixis] var riktigt stängd. 

(36) Jag har också ringt försäkringsbolaget och bostadsförmedlingen. 

 

Vanligast förekommer emellertid anaforiska nominalfraser i samband med ett demonstrativt 

pronomen, exempelvis: 

 

(37) Alla dessa former fungerar ganska bra så det gör att äktenskapet inte är så nyttigt. 

(38) Hemförsäkringen säger bestämt att du ska få en summa pengar för denna olycka. 

(39) En annan grund till denna situation kan vara förändringar i vårt värdesystem. 

(40) Jag kommer att ta hand om din lägenhet och förklara det här problemet. 

(41) Dessutom vill politiker inte så ofta diskutera om en lösning till det problemet […] 

(42) Ibland är man kanske inte helt säker på det att man vill leva med den personen för 

resten av livet […] 

 

 Skillnaden mellan icke-specifik och specifik indefinit betydelse kan ibland vara svår att 

skönja då den sistnämnda åsyftar en referent som författaren känner till, men inte mottagaren. 

Eftersom mottagaren i det primära materialet inte är definierad rör det sig sålunda om en 

ytterst subjektiv bedömning i samband med analysen av materialet.  Nominalfraser som kan 

tolkas med specifik indefinit betydelse är exempelvis: 

 

(43) Polisen har anhållit två kvinnor som är missnöjda. 
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Exempel på nominalfraser med icke-specifik indefinit betydelse utgörs dels av sådana som 

används om en tänkt referent: 

 

(44) Nyligen har jag också haft ett äventyr, men det var hemskt och inte alls roligt. 

(45) Igår skaffade jag också en låssmed som skulle fixa ett nytt lås. 

 

och dels i icke-affirmativa satser konstruerade med pronomenet någon: 

 

(46) De frågade oss om vi hade sett någonting besynnerligt, om någon främling hade varit 

intresserad av lägenheten […] 

(47) Även om det gifta påret ha barn blir det ingen [inte någon] skandal […] 

(48) Även om vi känner att vi inte kan stå ut med att leva tillsammans skulle vi försöka 

hitta några lösningar […] 

 

 Nominalfraser med svagt referentiell betydelse uppträder främst som predikativ eller 

objekt. Men exempel på svagt referentiell betydelse vid måttangivelse är inte helt frånvarande 

i primärmaterialet: 

 

(49) Vi ses om tre dagar […] 

(50) Efter ett par3 timmar då de låt mig gå så åkte jag tillbaka till din lägenhet för att 

skaffa en låssmed. 

(51) För två dagar sedan kom jag som vanligt till din lägenhet för att kolla på allt och 

vattna blommor […] 

 

Svagt referentiella nominalfraser som fungerar som predikativ och lös apposition domineras 

av substantivet sambo, även om andra exempel på sådana förekommer: 

 

(52) Att vara sambo med någon har blivit en av de mest populära form och samliv i 

nästan alla skandinaviska länder. 

(53) De lever i förhållanden utan att gifta sig, de är sambo eller särbo. 

(54) Om man är singel då måste man inte bry sig om någon. 

                                                 
3 Måttangivelsen ett par tolkas här som ’två’, och alltså inte som ’några’ eller som en självständig nominalfras. 
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(55) Men å andra sidan om de har barn då är det alltid mycket komplicerad att skiljas, 

även om man är sambo. 

(56) En pojke och en flicka behöver inte vara man och fru för att ha ett sexuellt 

förhållande. 

 

Vad beträffar svagt referentiella nominalfraser som objekt eller rektion bjuder det primära 

materialet emellertid på en rad olika exempel. Dessa förekommer gärna som mer eller mindre 

lexikaliserade predikat, exempelvis: 

 

(57) Ett antal människor är inte vana vid kvinnor som bär hijab […] 

(58) Allt fler människor väljer inte att skapa familj […] 

(59) Vi fick syn på […] 

(60) […] eftersom det finns många andra möjligheter att skaffa familj. 

(61) De har inte förtroende för varandra […] 

(62) […] om vi hade hört någonting när inbrottet ägde rum. 

 

Men även konstruktioner med en prepositionsfras som objekt eller rektion förekommer, 

exempelvis: 

 

(63) De vill studera, utveckla sig och hitta ett bra jobb i stället för att tillbringa tid med 

små barn. 

(64) […] jag är ju klar över att du ville ha lugn och ro medan du är på semester. 

(65) Jag tror att de vill ha en större känsla av frihet […] 

4.1.2 Form 

Nominalfraser med normriktig form är de nominalfraser med korrekt användning beträffande 

artikelbruk. Eftersom nominalfrasens funktion oftast fastställs med hjälp av bestämda och 

obestämda artiklar, är funktion och form starkt förbundna med varandra. I det primära 

materialet förekommer emellertid en rad exempel som illustrerar ett normriktigt artikelbruk. 

Det rör sig exempelvis om nominalfraser med ett demonstrativt pronomen: 

 

(66) […] och under denna tid letade de efter bevis. 

(67) Jag hoppas att låssmeden har gjort sitt arbete noggrant den här gången. 
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(68) Jag tycker att det är just den typen av förhållandet som människor väljer oftast […] 

(69) Det finns olika skäl som förklarar det beteendet. 

 

Detta gäller även nominalfraser som utöver ett demonstrativt pronomen har ett attribut, och 

således kräver så kallad dubbel bestämdhet: 

 

(70) Jag undrade om jag skulle skicka dig den nya nyckeln […] 

(71) […] kan han eller hon bli trött av den ensamma kampen för lyckan. 

(72) Men den sista och kanske mest viktiga orsaken är hur unga människor betraktar livet 

idag. 

 

 Vidare kan ett normriktigt artikelbruk illustreras med hjälp av deiktiska och anaforiska 

nominalfraser: 

 

(73) I morse, när jag kom dit för att vattna blommorna och ta hand om posten som jag 

lovat dig att göra, märkte jag att dörrlåset var trasigt. 

(74) Äktenskapet såg som ett slags avtal ut. 

(75) Polisen förhörde mig och dina grannar på polisstationen. 

 

 Till sist kan normriktig form illustreras med exempel av nominalfraser med 

possessivattribut: 

 

(76) […] inte många föräldrar tvinger sina barn att gifta sig. 

(77) När de trivs inte i sitt förhållande börjar de hellre igen med någon annan. 

(78) Man försöker rädda sitt förhållande […] 

(79) […] vilket var jätteviktigt för hans status i samhället […] 

4.2 Avvikande 

Analysen av materialet visar att endast en minoritet, nämligen 8,8 %, av nominalfraserna med 

ett substantiv som huvudord är avvikande beträffande bestämdhet. De är emellertid i överlag, 

i likhet med de normriktiga fallen, jämnt fördelade på de i uppsatsen relevanta typerna av 

former och funktioner, samt är relativt jämnt fördelade mellan studentuppsatserna. 
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4.2.1 Funktion 

Med avvikande funktion menas här avvikelser i hur en referent återges i sin kontext. Detta 

innebär i praktiken att studenten har utelämnat bestämdhet när ett direkt eller indirekt korrelat 

förekommer eller att bestämdhet används när ett korrelat saknas. Det kan även röra sig om 

uteblivna attribut, exempelvis possessivattribut, som då ändrar nominalfrasens grammatiska 

funktion. I det primära materialet förekommer det en rad olika typer av avvikelser i funktion 

vad gäller bestämdhet, varav nominalfraser med anaforisk betydelse är i klar majoritet. 

 Eftersom det är främst nominalfraser med indirekt anaforisk betydelse som förekommer i 

det primära materialet, är det också dessa som dominerar vad beträffar avvikelserna i 

funktion. Det förekommer emellertid några exempel på avvikande direkta anaforer, 

exempelvis: 

 

(80) Det är ett dåligt upplevelse särskilt för barn när en av föräldrarna får vårdnad om 

barn och det är oftast domstolen som bestämmer över det. Då blandar sig människor 

som barn inte känner till i deras privata liv. 

(81) De är inte tillräckligt mogna för att ingå ett äktenskap. […] Är äktenskap [kan även 

tolkas med generisk betydelse] verkligen en föråldrad samlevnadsform? 

(82) De frågade oss […] om vi hade hört någonting när inbrottet ägde rum. […] Sedan 

fick jag veta att polisen misstänker att det var en brottsliga som gjorde inbrott […] 

 

Avvikande nominalfraser med indirekt anaforisk betydelse, som är fler i antal, omfattar i regel 

implicita sådana, exempelvis: 

 

(83) Älskare kunde inte kyssas innan bröllop. 

(84) Nackdelar av en älskad person är ofta osynliga. 

(85) Om man ingår i ett äktenskap måste två personner samarbeta […] 

(86) De är faktum att arbetsgivare ställer för många krav och begär att arbetstagare gör 

allt på en gång […] 

(87) Nu för tiden är det inget problem när människor vill skilja sig. Orsaker kan vara 

olika […] 

 

 Avvikelser i funktion vad gäller nominalfraser med deiktisk betydelse är få och omfattar 

såväl direkta som indirekta fraser, exempelvis: 
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(88) En förstärkning för det kan vara statsreglationer i några länder […] 

(89) Migration har aldrig varit större än idag. 

(90) För två dagar sedan kom jag som vanligt till din lägenhet för att kolla på allt och 

vattna blommor […] 

(91) Tider har förändrats […] 

(92) Varje kväll kom jag till trean och jag vattnade blommor […] 

 

Rent funktionella avvikelser beträffande deiktiska nominalfraser med possessivattribut är 

också de få, men förekommer: 

 

(93) Det leder till att de inte blir självständiga och bor ofta hos föräldrar. 

(94) De tycker bara inte att lova sin kärlek till någon inför släktingar är nödvändigt […] 

 

 Medan det saknas några klara exempel på där nominalfraser med specifik indefinit 

betydelse avviker ur ett funktionellt perspektiv, förekommer ett fåtal avvikande nominalfraser 

med icke-specifik indefinit betydelse, nämligen: 

 

(95) I ett modernt samhälle tycks äktenskapet bara flera ord på pappret. 

(96) Man behöver inte skriva testamentet för att ärva varandra. 

(97) Vi lever i världen där allt är möjligt […] Världen förändrar sig snabbt […] 

 

 Till sist kan nämnas att de fåtal exempel på avvikande nominalfraser med svagt referentiell 

betydelse i huvudsak omfattar sådana som förväntas att uppträda som objekt eller rektion i 

samband med en verbfras: 

 

(98) Skiljsmässor tar en lång tid och är mycket komplicerade. 

(99) I vårt samhälle blir det svårare att bilda en familj och arbeta samtidigt. 

(100) De bor tillsammans och de känner inte behov att ingå ett äktenskap. 

(101) […] man väljer den enklare vägen och tar en skiljsmässa. 

(102) […] ändå bestämde man sig för att ingå i äktenskapet […] 

 

samt i samband med en prepositionsfras: 
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(103) […] som beror på ett löfte som de gifta ger varandra inför Guden. 

(104) Jag tycker att det är just den typen av förhållandet som människor väljer oftast, 

särskilt i Sverige. 

(105) Många unga människor är också rädda för en skiljsmässa […] 

(106) Jag har blivit stel av rädslan. 

(107) Den här formen av livet har både fördelar och nackdelar […] 

(108) När det gäller bristet på bröllopen tror jag att äktenskapet inte är en föråldrar form 

av samliv […] 

4.2.2 Form 

Med avvikande form eller formfel menas här avvikelser i artikelbruk. Det rör sig således om 

fall där bestämd artikel används för obestämd form och vice versa, avsaknad av en eller flera 

artiklar och överanvändning av artiklar. Eftersom nominalfraser med generisk betydelse kan 

uppträda i både definit och indefinit form samt både i singular och plural, uppträder dessa 

gärna med avvikande form. Studenten har alltså valt riktig funktion, men inte riktig form, 

exempelvis: 

 

(109) Detta berör däremot alla andra former av relation, inte bara ett äktenskap 

[äktenskapet]. 

(110) Äktenskap [Äktenskapet] är en mycket gammal samlevnadsform. 

(111) Man började koncentrera sig på sig själv än på den andra människan [andra 

människor-Ø]. 

(112) En skillsmässa [skilsmässor-Ø] var fast förbjuden. 

(113) De har många rättigheter i Sverige, t.ex. när det gäller ärvet [arv-Ø]. 

 

 Nominalfraser med deiktisk betydelse som uppträder i obestämd form är snarare att 

betrakta som fel bruk av funktion än rena formfel. Däremot förekommer det några exempel på 

där formen avviker i deiktiska nominalfraser med possessivattribut: 

 

(114) Dörrlåset var trasigt och några av dina värdefulla saker, som din dyra soffan 

[soffa-Ø] eller radioapparaten [radioapparat-Ø], var stulna. 

(115) Föritiden var det föräldrarna som fattade beslöt vem som borde vara deras barnets 

[barn-Øs] man i framtiden. 
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(116) Jag ser att din datorn [dator-Ø] och tv:n [tv-Ø] har både varit stulna […] 

(117) Jag kan inte hitta dina värdepappret [värdepapper-Ø] […] 

(118) […] jag inte har deras telefonnumret [telefonnummer-Ø]. 

 

 I likhet med nominalfraser med deiktisk betydelse är nominalfraser med anaforisk 

betydelse som uppträder i obestämd form snarare att betrakta som fel bruk av funktion än 

formfel. Avvikelser i form förekommer emellertid i samband med pronomen, exempelvis: 

 

(119) Jag kan hålla med den första delen av de ord [dessa ord/de orden] […] 

(120) […] eftersom den här form [formen] ”mår bra” på grund av religion eller 

tradition. 

(121) En del av stulna saker [de stulna sakerna] lyckades han att sälja […] 

(122) Visserligen uppskattar denna situationen [situation-Ø] nya möjligheter […] 

(123) […] som passar bättre för villkor [de villkor] som man har nu. 

(124) Tidigare var ekonomi den viktigaste skäl [skälet] för att gifta sig. 

 

 Avslutningsvis kan nämnas att till skillnad mot nominalfraserna med icke-specifik indefinit 

betydelse med avvikande funktion, som genom sin bestämda artikel är att betrakta som 

anaforiska eller deiktiska, saknar nominalfraserna med icke-specifik indefinit betydelse med 

avvikande form någon som helst artikel eller pronomen: 

 

(125) Ett antal människor är inte vana […] att gå förbi moské [en moské] på vägen hem. 

(126) […] är nödvändigt för att skapa lyckligt sällskap [ett lyckligt sällskap]. 

(127) Det är faktum [ett faktum] att arbetsgivare ställer för många krav […] 

(128) Visst är det inte för sent men i sådan situation [en sådan situation] måste man 

våga […] 

(129) […] att ha förhållande [ett förhållande] som man trivs bra i är antingen en dröm 

eller ett föremål. 

4.3 Odefinierade 

Med odefinierade fall menas här nominalfraser för vilka det är oklart huruvida de bör 

betraktas som normriktiga eller avvikande beträffande bestämdhet, vilket bottnar i att de 

avviker från den svenska skriftspråksnormen eller helt enkelt är tvetydiga i sin kontext. 
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 Ur ett rent grammatiskt perspektiv rör det sig om avvikelser i ordklass, suffix eller 

oräknebara substantiv, exempelvis: 

 

(130) Nuförtiden tycks det vara otroligt sedan älskan finns runt oss varje dag. 

(131)  […] nämligen traditioner och religion har ofta överlägset över frihet […] 

(132) Det skulle bygga på älska och det är en basis för lycka. 

(133) Efter den tiden var jag nästan klar att vara ett vittne. 

(134) Jag har tyvärr en dålig information för dig. 

(135) Ibland är man kanske inte helt säker att man vill leva med den personen för resten 

av livet och det tycks att sambo är ett bättre alternativ. 

 

Exempel 130, 132 och 133 illustrerar här hur studenterna inte skyr substantivbildningar av 

verb när det rättmätiga substantivet saknas. Det är dock vanskligt att utan tvivel avgöra 

huruvida de är att betrakta som normriktiga eller avvikande även om man tolkar fallen utifrån 

studenternas tendenser till att böja orden, vilket bland annat substantivet *älska illustrerar. I 

fallet ett vittne i exempel 133 rör det sig inte om ett icke-existerande substantiv, utan i stället 

en avvikelse i ordklass då det är normriktigt att här bruka verbet vittna. 

 I fallen en basis samt en dålig information, i exempel 132 respektive 134, rör det sig om 

oräknebara substantiv. Valet att bedöma dessa som normriktiga eller avvikande är olämpligt 

då studenterna här borde ha valt helt andra substantiv, exempelvis en dålig nyhet respektive 

en bas/grund. 

 Vidare förekommer det substantiv som är tvetydiga, vilket resulterar i att de med säkerhet 

varken kan betraktas som normriktiga eller avvikande, exempelvis: 

 

(136) De sa att det är viktigt för försäkringskassan att få bevis att det har verkligen varit 

ett inbrott där. 

(137) Ibland anser äldre människor att ungarna vill inte ta ansvar för familjen […] 

 

I exempel 136 är det rimligt att anta att studenten menar försäkringsbolag och inte 

myndigheten Försäkringskassan, och eftersom myndigheten alltid uppträder i bestämd form 

röjs intet om studentens eventuella val i samband med substantivet försäkringsbolag. I 

exempel 137 rör det sig i stället om en ren tvetydighet, eftersom det i kontexten är omöjligt att 

avgöra huruvida studenten med ungarna menar ’barnen till de äldre människorna’ eller om 

det i stället rör sig om en felskrivning av ellipsen de unga, som då inte är någon nominalfras. 
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 Avslutningsvis bör det nämnas att de flesta odefinierade fall innefattar nominalfraser 

bestående av ord eller konstruktioner som är främmande för det svenska språket. I somliga 

fall rör det sig om ren transfer i form av icke-existerande lånord, exempelvis: 

 

(138) Jag var arg som ett bi, att jag måste göra det, därför att jag hade trånen [< ty. 

tränen] i ogönen och ville bara åka hem. 

(139) Utan äktenskap kan man känna frihet och självständighet, man kan koncentrera 

sig på karriär, holdays [< eng. holidays] och ha mer tid för sig själv. 

 

I andra fall rör det sig om rena obegripligheter, exempelvis: 

 

(140) Faktum är att i många länder en ensamstående mamma eller pappa får högre 

bidrag än en äkten- eller partnerskapet alltillsammans. 

(141) Jag satte igång att prata bredvid mun, men jag var så rädd att jag inte kunde säga 

något. 

(142) Jag var förtjust i tankarna, men jag måste ringa till min granne. 
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5 Diskussion 

Resultatet visar att informanterna som regel producerar normriktiga nominalfraser beträffande 

bestämdhet, både vad gäller form och funktion. Endast 107 fall, av totalt 1219, är att betrakta 

som avvikande. Dessutom förekommer det 23 fall för vilka korrektheten angående 

bestämdhet inte med säkerhet kan fastställas på grund av att de avviker från den svenska 

skriftspråksnormen, är tvetydiga eller är oklara. 

 Även om de normriktiga såväl som de avvikande nominalfraserna är relativt jämnt 

distribuerade i materialet, kan vissa tendenser utläsas både vad gäller bruket av form och 

funktion. Bland de normriktiga nominalfraserna dominerar, utöver lexikaliserade fraser, 

sådana fraser som innehåller olika typer av attribut, exempelvis possessivattribut eller 

demonstrativa pronomen. Bland de avvikande nominalfraserna dominerar å andra sidan fraser 

med anaforisk samt svagt referentiell betydelse. 

 I detta kapitel avser jag att titta närmare på samt dryfta om de tendenser som är relevanta 

för uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag har således valt att inte dela in kapitlet utifrån 

någon systematisk distinktion mellan normriktiga och avvikande nominalfraser respektive 

form och funktion, utan i stället ligger fokus på mer eller mindre enhetliga fenomen i de 

enskilda avsnitten. Det bör även tilläggas att avsnitten presenteras utan inbördes ordning. 

5.1 Anaforisk referens 

Det har tidigare i uppsatsen konstaterats att de mest frekventa avvikelserna vad bestämdhet 

beträffar omfattar nominalfraser med anaforisk betydelse. Att det är just denna typ av 

nominalfraser som dominerar i materialet kan vara en orsak till detta, men andra orsaker som 

är direkt förknippade med de kognitiva skillnaderna mellan svenskan och polskan torde här 

också spela en roll. 

 Resultatet av materialet visar att de vanligast förekommande normriktiga anaforiska 

nominalfraserna är de med ett demonstrativt pronomen, se exempel 37‒42, medan flest 

avvikelser förekommer i indirekta, och delvis direkta, anaforiska nominalfraser som kräver 

bestämd form utan några attribut eller framförställda artiklar. Detta överensstämmer väl med 

Eriksson & Wijk-Anderssons (1988:18) studie, i vilken de konstaterar att den största 
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svårigheten för polackerna vad gäller bestämdhet är valet av korrekt form samt att de har vissa 

svårigheter med de kontextuella omgivningarna som avgör huruvida ett substantiv tar bestämd 

eller obestämd form. 

 En rimlig förklaring är att det mentala avståndet är för stort mellan referenten och 

korrelatet på grund av att denna strukturella distinktion saknas i det polska språket. Detta är 

tydligt i exempel 83 och 85 där bröllop respektive två personner på svenska måste stå i 

bestämd form eftersom de angiver en kontextuell relation mellan älskarna respektive 

äktenskapet. Det kan således röra sig om negativ transfer. Att informanterna å andra sidan i 

regel klarar att producera normrikta anaforiska nominalfraser i samband med demonstrativa 

pronomen kan även det tolkas som transfer, men en positiv sådan. Konstruktionen och 

användningen liknar nämligen den i polskan, där det demonstrativa pronomenet ten används 

för att uttrycka vad som kan tolkas som bestämd form. Studenten måste således endast lära sig 

de strukturella reglerna, att pronomenet denna följs av obestämd form och pronomenet den 

och den här följs av bestämd form, eftersom någon funktionell skillnad mellan bruket av 

pronomenen i regel saknas. 

5.2 Deiktisk referens 

Även om deixis, i likhet med anaforisk referens, är starkt förknippad med den kontextuella 

omgivningen, uppträder avvikelser i bestämdhet mer sällan i nominalfraser med deiktisk 

betydelse i materialet. En starkt bidragande faktor till detta kan vara att denna typ av 

nominalfras gärna uppträder i en snäv och indirekt eller direkt betydelse som konstrueras med 

ett possessivattribut, se exempel 1‒7 samt 76‒79. I likhet med anaforiska nominalfraser med 

ett demonstrativt pronomen som attribut är dessa ur ett strukturellt perspektiv regelmässiga; 

ett possessivt pronomen tar ett substantiv i obestämd form och i stället är det pronomenet som 

måste böjas efter genus och numerus. Resultatet visar således att informanterna tycks ha 

tillägnat sig denna regel, som överensstämmer med den i det polska språket, och undantag 

förekommer endast i exempel 93 och 94, där informanterna helt har uteslutit 

possessivattributet, och i exempel 117 samt 118, som båda förekommer i en och samma 

uppsats. Huruvida det rör sig om ren grammatisk kompetens eller positiv transfer är 

emellertid vanskligt att avgöra. 

 Normriktiga former förekommer även i nominalfraser med en mycket klar referent som 

huvudord, vilket betyder att det mentala avståndet mellan referenten och korrelatet inte är så 

stort. I nominalfraser med snäv deiktisk betydelse rör det sig bland annat om lägenheten, i 
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exempel 10 och 12, som syftar på den lägenhet som omtalas i hela texten och på vilken hela 

skrivuppgiften baseras på. Referenten är sålunda klar för såväl sändaren som mottagaren. I 

nominalfraser med vid deiktisk betydelse rör det sig om väldigt allmängiltiga och konkreta 

företeelser, exempelvis världen som förekommer i exempel 13, 15 och 16. Detta har troligtvis 

att göra med att studenterna tror att bestämd form alltid används om ting som det endast finns 

ett av, exempelvis solen, månen, världen osv., jfr exempel 97 där informanten också har valt 

bestämd form, i världen, i stället för den förväntade obestämda formen i en värld. 

 Avvikelserna kan även de, i likhet med anaforisk referens, stödjas på Eriksson & Wijk-

Andersson (1988:19), som menar att polackerna använder sig mindre av både bestämda och 

obestämda artiklar till skillnad mot tyskarna. I exempel 88‒92, som illustrerar avvikelser i 

nominalfraser med deiktisk betydelse, har informanterna uteslutit artiklar. Med undantag för 

blommor i exempel 90 och 92, rör det sig dessutom om referenter med ett långt mentalt 

avstånd till korrelatet; exempelvis Migration i exempel 89 som tolkas generiskt i stället för 

’den migrationen som har skett och sker här i detta land’. 

5.3 Attributiva nominalfraser 

Nominalfraser med ett eller fler adjektivattribut är intressanta ur ett bestämdhetsperspektiv, 

eftersom inläraren utöver valet mellan bestämd och obestämd form även måste kongruensböja 

adjektivet. I materialet förekommer det många attributiva nominalfraser, och analysen av det 

visar att studenterna överlag behärskar reglerna vad form såväl som funktion beträffar. 

Avvikelser i adjektivattributets böjning förekommer endast två gånger i hela materialet: 

Äktenskapet har förlorat sin gammal betydelse samt den annan person. Det bör emellertid här 

understrykas att den första frasen skiljer sig från de andra attributiva nominalfraserna 

eftersom det rör sig om ett possessivt pronomen tillsammans med ett adjektiv i stället för en 

bestämd/obestämd framförställd artikel tillsammans med ett adjektiv. Det är således rimligt 

att anta att studenten inte har tillägnat sig reglerna för denna konstruktion, och i stället bildat 

frasen genom analogi till nominalfraser med ett possessivattribut utan adjektivattribut, jfr sin 

betydelse, och/eller obestämda nominalfraser, jfr en gammal betydelse. 

 I de få attributiva nominalfraser som avviker från den svenska normen är det snarare 

formen som avviker än funktionen. Vad gäller de obestämda attributiva nominalfraserna är 

det den framförställda artikeln som saknas, i sådan situation, eller avvikande form på 

huvudordet, ett nytt låset. Detta gäller även de bestämda attributiva nominalfraserna, men de 

är dock desto fler i antal. Avsaknad av framförställd artikel förekommer i En del av stulna 
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saker och sista tiden. Avsaknad av efterställd artikel förekommer i den andra plats, den 

annan person och En del av stulna saker. Värt att poängtera är att den framförställda 

bestämda artikeln ibland kan strykas, framför allt i talspråk (Pettersson 1976:136), vilket gör 

att frasen sista tiden dels kan tolkas som avvikande, och dels kan tolkas som ledigt talspråk. 

Vidare bör det nämnas att avvikande attributiva nominalfraser med fler än ett formfel, som i 

En del av stulna saker, kan tyda på att det i likhet med anaforisk och deiktisk referens rör sig 

om svårigheter att välja mellan bestämd och obestämd form på grund av avståndet mellan 

referent och korrelat, och att studenterna faktiskt kan producera nominalfraser med dubbel 

bestämdhet. Det stora antalet normriktiga attributiva nominalfraser samt slutsatserna i 

Eriksson & Wijk-Anderssons (1988) studie stöder detta. 

 Sett till normriktiga attributiva nominalfraser visar analysen som sagt att de är 

dominerande i materialet. Detta gäller oavsett vilken funktion de har. Vad strukturen hos 

dessa angår producerar studenterna oftast enklare attributiva nominalfraser med endast ett 

attribut, exempelvis en fin tradition och Den första orsaken, men mer komplexa attributiva 

nominalfraser är inte frånvarande, exempelvis en viktig och värdefull tradition och den sista 

och kanske mest viktiga orsaken. Detta påverkar emellertid inte utfallet av korrektheten vad 

gäller nominalfrasens struktur. Här skiljer sig alltså resultatet mot vad som tidigare har 

konstaterats i en rad andra studier (se t.ex. Viberg 1993:54, Pienemann 1998:182, 200‒201). 

Det är återigen valet mellan bestämd och obestämd form som sätter käppar i hjulet för 

inläraren och inte den strukturella formen. Att informanterna tidigt har tillägnat sig reglerna 

för exempelvis dubbel bestämdhet kan bottna i att detta ses som en för svenskan typisk 

företeelse och emfas sålunda läggs på fenomenet i undervisningen. Lars-Johan Ekerot 

(2011:149) menar att en inlärare måste lära sig reglerna för dubbel bestämdhet en och en samt 

i en viss mån som ren lexikal kunskap. Men i likhet med attributlösa nominalfraser med det 

demonstrativa pronomenet den, som faktiskt är samma pronomen som den framförställda 

artikeln i bestämda attributiva nominalfraser, kan det röra sig om transfer från polskan. 

Konstruktioner i det polska språket med det demonstrativa pronomenet ten indikerar vad som 

kan liknas vid bestämd form, vilket överförs till svenskan, där både attributet och huvudordet 

tar bestämd form. 

5.4 Lexikaliserade fraser 

Analysen av materialet visar att det innehåller en stor mängd lexikaliserade fraser i form av 

fasta uttryck och idiom. Att lära sig uttryck och fraser utantill för att sedan använda dem i sin 
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egen språkliga repertoar har lite att göra med ens grammatiska kompetens (jfr CEFR 

2009:109). I stället kan man tala om lexikal kompetens, som är kunskapen att använda ett 

språks ordförråd, och som omfattar såväl grammatiska som lexikala enheter (CEFR 

2009:107). 

 Detta får en stor betydelse på utfallet av normriktiga kontra avvikande nominalfraser vad 

bestämdhet beträffar, eftersom då studenten använder sig av inlärda fraser, behöver denne inte 

ta någon hänsyn till substantivets böjning. Som exempel kan nämnas de lexikaliserade 

fraserna å ena sidan och å andra sidan, som i det primära materialet förekommer sex 

respektive tio gånger. Dessa avviker endast två gånger, och då i en och samma uppsats, å ena 

sida och å andra sida. 

 Jag menar emellertid att dessa två avvikande former kan tyda på grammatisk medvetenhet 

hos studenten då jag anser att det är rimligt att anta att denne tolkar å som och, i stället för 

prepositionen på, samt ena som den obestämda artikeln en. Således är formen sida, i 

obestämd form, den förväntade. I det andra fallet kan det röra sig om analogi, eftersom 

studenten har lärt sig att substantivformerna är identiska hos de båda uttrycken, och således 

skriver sida i stället för sidor. Detta är helt i enlighet med processbarhetsteorin som menar att 

inläraren tillägnar sig inre böjning, det vill säga hos substantivets stam, innan denne lär sig att 

kongruensböja inom nominalfrasen (se Tabell 1). Detta kan även stödjas på Axelsson (1994), 

som menar att avvikelser inom nominalfrasen ökar ju längre en inlärare har kommit i 

tillägnandet av andraspråket till dess denne helt har tillgodogjort sig dessa former. Jag menar 

sålunda att den stora mängden normriktiga lexikaliserade fraser i materialet inte 

nödvändigtvis behöver betyda att informanterna enbart har använt sig av helfrasstrategier, 

utan att de även delvis speglar informanternas interimspråk. Det bör dock tilläggas att när det 

kommer till lexikaliserade fraser är det ytterst vanskligt att dra några allmängiltiga slutsatser, 

vilket bekräftas av Pienemann (1998) som menar att det är svårare att analysera språkets 

morfologi än syntax då man inte riktigt kan avgöra om det rör sig om helfrasinlärning eller 

faktisk kongruensböjning. 

5.5 Naken form 

Ett fenomen som ligger mycket nära fenomenet lexikaliserade fraser är nominalfraser med 

svagt referentiell betydelse, eftersom de som objekt eller rektion, främst i form av en verb- 

eller prepositionsfras, gärna uppträder som lexikaliserade fraser (se 2.5.6). Och i likhet med 
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andra lexikaliserade fraser, såsom fasta uttryck och idiom, tenderar de att vara normriktiga i 

materialet, även om man skulle kunna förvänta sig det motsatta. 

 Bland annat Thore Pettersson (1976:126‒127) menar nämligen att svenskan skiljer sig från 

”skolspråken” (i vilka bland annat engelskan och tyskan ingår) genom att svenskan föredrar 

naken form för nominalfraser i predikativ ställning, medan många andra språk här kräver en 

obestämd artikel, exempelvis Jag är svensk. Detta är emellertid en sanning med modifikation. 

Både i engelskan och i tyskan används naken form många gånger i samma ställning som i 

svenskan, även om det finns skillnader inom de engelska och tyska varieteterna (Kambarov 

2008:21), exempelvis Die Führer wurde noch ein wenig aufgehalten durch eine Frau, die sich 

jetz auf Deck [naken form] zeigte (efter Kafka 1990, i Kambarov 2008:21) men The pilot was 

still further detained by a woman who now appeared on the deck [bestämd form] of the boat 

(efter Kafka 1971, i Kambarov 2008:21). 

 Ett annat tyskt exempel är de två formerna Ich bin Deutscher [naken form] samt det något 

ovanligare Ich bin ein Deutscher [obestämd form], som skiljer sig på så vis att i det första 

fallet förekommer Deutscher i predikativ ställning medan i det andra fallet rör det sig snarare 

om en klasstillhörighet med emfas på att det rör sig om en tysk person (Kambarov 2008:22). 

Även Pettersson (1976:128‒129) diskuterar distinktionen mellan klass och funktion i svenska 

nominalfraser och menar att Han är en bödel skiljer sig från Han är bödel på så vis att den 

förstnämnda frasen indikerar att personen tillhör den naturliga klassen bödlar, medan den 

andra frasen att denne tillhör den etablerade klassen bödlar. Vidare menar han att 

distinktionen, i de fall man faktisk kan skilja på klass och funktion, inte är definitiv på så vis 

att talaren/författaren medvetet kan skilja på klass och funktion med hjälp av obestämd artikel 

eller avsaknaden av en sådan (Pettersson 1976:129). 

 Med stöd av detta visar resultatet av materialet att informanterna torde känna till 

distinktionen mellan naken och obestämd form. Resultatet visar även att informanterna i hög 

grad klarar att skilja på dessa två, både i predikativ ställning, exempelvis vara sambo i 

exempel 52, 53 och 55, och som objekt eller rektion, exempelvis skapa/skaffa familj i 

exempel 58 och 60. Avvikelserna förekommer främst i prepositionsfraser i vilka huvudordet 

uppträder i bestämd form, som i exempel 103, 104, 106, 107 och 108. Vidare förekommer 

samma avvikelse i exempel 102, som är en verbfras i vilken studenten dock har använt sig av 

en preposition och bestämd form. Jag tolkar detta som att informanterna tror att en preposition 

alltid styr oblik form, vilket det ofta gör i andra indoeuropeiska språk, men i övrigt har 

tillägnat sig reglerna för svagt referentiella nominalfraser i hög grad. Det bör emellertid 

understrykas att det är vanskligt att dra några faktiska slutsatser huruvida detta stämmer eller 
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om det i stället rör sig om transfer från engelskan och/eller tyskan, inlärda lexikaliserade 

fraser eller en kombination av dessa. 

5.6 Skrivstrategier 

Vid språkliga uppgifter som inte är rutinuppgifter eller automatiserade uppgifter förutsätts en 

inlärare, i likhet med en förstaspråkstalare, att använda sig av olika strategier (CEFR 

2009:15), som är ”varje organiserat, målinriktat och reglerat handlingssätt som en individ 

väljer för att utföra en uppgift som han/hon sätter upp som mål eller konfronteras med” 

(CEFR 2009:10). Dessa strategier kan ske på olika sätt, allt utifrån vad uppgiften kräver, dess 

kontext samt inlärarens kompetens (CEFR 2009:15). 

 Analysen av materialet visar att det inte förekommer några konkreta exempel på 

omskrivningar av nominalfraser för att förbättra utfallet av bestämdhet, det vill säga så 

kallade undvikandestrategier (jfr CEFR 2009:64), utan snarare tvärtom. Det förekommer 

nämligen en handfull fall där studenten har använt sig av en prepositionsfras tillsammans med 

en nominalfras i stället för sammansättning eller attributiv nominalfras, vilket sålunda 

resulterar i två substantiv som måste speciesböjas, exempelvis andra typer av förhållanden 

ist.f. andra förhållandetyper och en lägenhet av min granne ist.f. min grannes lägenhet. 

 En mycket vanlig strategi genom hela materialet är emellertid att kopiera redan givna 

satser och fraser. Det betyder här att studenten har använt sig av formuleringar givna i 

uppgiftens instruktioner, som således fungerar som en slags matris för den egna produktionen. 

Jag anser detta vara en starkt bidragande faktor till det starkt positiva resultatet. Det kan 

exempelvis nämnas att satsen äktenskapet har blivit en föråldrad form av samliv, från ämne 1, 

förekommer, i identisk eller nästintill identisk form, hela 13 gånger i de uppsatser som 

behandlar ämnet och avviker endast en gång: varför tycks ett äktenskap vara en föråldrad 

form av samliv. I de båda fallen där studenterna i stället har valt att parafrasera förekommer 

det dock avvikelser vad bestämdhet beträffar: Äktenskap är en mycket gammal 

samlevnadsform och Är äktenskap verkligen en föråldrad samlevnadsform?. 

 Andra vanligt förekommande kopierade satser och fraser är färre människor, vattna 

blommorna, ta hand om posten, är […] på semester, har varit inbrott i lägenheten, dörrlåset 

är trasigt, i en enda röra, ringa till värden och polisen och skaffa en låssmed. Dessa 

illustrerar väl denna skrivstrategi, eftersom studenten klarar att återge relativt komplexa 

strukturer, men misslyckas i de få fall fraserna måste speciesböjas, exempelvis Jag hoppas att 
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du har trevligt på semester i Afrika och vad roligt att läsa om Dina äventyr som Du hade på 

semester. 

 Kopieringsstrategin är knappast unik för informanterna i denna uppsats, utan bör i stället 

betraktas som en kognitiv process för att bemöta språkliga problem. Den får inte bara stöd av 

interimspråksteorin (jfr Abrahamsson & Bylund 2012:154), utan även av en rad studier som 

behandlar ämnet hur inlärare handskas med språkliga problem i vardagen. Marie Nelson 

(2008, i Lindberg & Sandwall 2012:418) konstaterar i en studie att förutom 

undvikandestrategier är färdiga mallar och kopiering av formuleringar en metod bland 

andraspråkstalare för att kringgå språkliga problem på arbetsplatsen. Samma strategi 

förekommer hos en av informanterna i hennes avhandling från 2010. Nelson (2010:249) 

förklarar att informanten inte bara kopierar andras formuleringar i e-brev såväl som protokoll, 

utan även återanvänder förtjänstfulla formuleringar och andra typer av text. Hon konstaterar 

också att även om skrivstrategin är ett sätt att reducera eventuella språkliga svårigheter, är den 

förknippad med ett visst risktagande då inläraren måste kunna placera in formuleringarna i sin 

rätta grammatiska och pragmatiska kontext (Nelson 2010:253). Det är just detta som 

studenterna har misslyckats med i de två exemplen där frasen är […]  på semester inte har 

böjts i bestämd form utifrån sin kontext. Men i de flesta fallen klarar sig informanterna utan 

att behöva anpassa sina kopierade fraser, vilket resulterar i en rad normriktiga nominalfraser 

genom hela materialet. 
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6 Slutord 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka bruket av bestämdhet bland 

svenskstuderande i Polen och försöka utröna hur och i vilken grad deras bruk avviker från 

normen. För att få en klarare bild av fenomenet har även normriktiga former tagits i 

beaktning. Resultatet visar att studenterna i huvudsak klarar att producera normriktiga fraser 

både avseende form och funktion. Till de normriktiga nominalfraserna hör, utöver 

lexikaliserade fraser, främst attributiva fraser. Till de avvikande nominalfraserna hör å andra 

sidan fraser med anaforisk samt svagt referentiell betydelse. 

 Att lexikaliserade fraser uppträder med normriktig form och funktion är föga förvånande. 

Studenterna tenderar att överanvända fraser och strukturer som de tillägnat sig som en sorts 

kommunikationsstrategi, vilket är helt i enlighet med interimspråksteorin (jfr 2.2), och man 

bör således här tala om lexikal kompetens snarare än grammatisk. Vad gäller attributiva 

nominalfraser rör det sig i stället om grammatisk kompetens. Resultatet visar att studenterna i 

mycket hög grad producerar normriktiga nominalfraser med ett eller fler adjektivattribut, 

vilket tyder på att de i stora drag har tillägnat sig reglerna för denna typ av struktur. Detta 

gäller även nominalfraser med ett possessivt eller demonstrativt pronomen som attribut. 

 Reglerna för nominalfraser med anaforisk betydelse utan attribut eller framförställda 

artiklar är att betrakta som komplexa, eftersom de är kontextbundna. Detta ställer sålunda 

höga krav, vad språkmedvetenhet beträffar, på en inlärare som saknar bestämdhet i sitt 

förstaspråk. Studenterna tenderar att använda artikellösa former, vilket kan bero på negativ 

transfer från förstaspråket. Resultatet visar nämligen att det inte är ovanligt att studenten 

använder sig av generisk betydelse för nominalfraser med både direkt och indirekt anaforisk 

betydelse. Även för nominalfraser med svagt referentiell betydelse tycks reglerna vara oklara, 

och studenterna tenderar i stället att lära sig nakna former som lexikaliserade fraser, 

exempelvis vara singel och vara sambo. I andra fraser avviker nämligen dessa. Främst gäller 

det nominalfraser som objekt eller rektion i samband med en prepositionsfras, i vilka 

studenterna tenderar att använda sig av bestämda former. Detta kan även det tolkas som 

negativ transfer då informanterna tycks tro att en preposition tar bestämd form, som fungerar 

som oblikt kasus i likhet med många indoeuropeiska kasusspråk. 
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 En bidragande orsak till den höga förekomsten av normriktiga nominalfraser beträffande 

bestämdhet utöver lexikaliserade fraser är den så kallade kopieringsstrategin, som innebär att 

studenterna inte skyr att kopiera satser och fraser som förekommer i uppgiftens instruktioner. 

Således kan det riktas en viss kritik till valet av material. Tanken med valet av 

egenproducerade texter var att kunna ge en helhetsbild av fenomenet utifrån studenternas 

faktiska stadium av interimspråket. Men som resultatet visar är studenternas kunskaper vad 

gäller bestämdhet inte begränsade till tillägnandet av bestämda regler, utan olika 

kommunikationsstrategier och en rad andra faktorer spelar in. Det skulle således vara mer 

givande att studera fenomenet i ett konkret textsammanhang. Ekerot (2011:157) menar att 

tillfälliga konventioner och lexikala faktorer blir mer uppenbara om man studerar 

artikelbruket i en konkret given text. Genom att använda sig av en lucktext i vilken substantiv 

endast står i sin grundform, som studenten sedan skall skriva i riktig form med riktiga attribut 

och artiklar, ger man studenten färre möjligheter till kommunikationsstrategier. På så vis kan 

man studera bestämdhet som ett isolerat fenomen, även om också en sådan text ger studenten 

en variation på acceptabla lösningar (jfr Ekerot 2011:159). 

 Mer relevant var emellertid metoden, som var en felanalys vars syfte var att studera 

felfrekvensen, vad bestämdhet angår, genom att samtliga nominalfraser i materialet 

excerperades för att sedan analyseras och kategoriseras. Den möjliggjorde nämligen för att 

systematiskt undersöka det enskilda fenomenet i de relativt varierande texterna och på så vis 

kunna göra en summativ bedömning av studenternas färdigheter vid ett visst stadium av 

interimspråket. Den återknyter även väl till både interimspråksteorin samt 

processbarhetsteorin genom att förstå fenomenet i en bredare kontext. Det främsta värdet av 

resultatet är nämligen inte att kunna fastställa i vilken grad studenterna klarar att producera 

riktiga nominalfraser vad bestämdhet beträffar, utan även varför. En nackdel som metoden 

emellertid medförde gäller de odefinierade fallen för vilka riktigheten gällande bestämdhet 

inte kunde klargöras, eftersom felanalysen kräver en definition på vad som är rätt respektive 

fel. För att inkludera dessa fall i resultatet på ett mer tillfredsställande sätt borde felanalysen 

ha kompletteras med analysmodell som kan undersöka denna typ av nominalfraser ur ett 

bredare grammatiskt perspektiv. 

 Med detta sagt kan man konstatera att resultatet relativt väl uppfyller uppsatsens syfte samt 

svarar på dess frågeställningar, även om vissa funderingar kvarstår. Den främsta förtjänsten 

av resultatet är emellertid inte några nya rön inom forskningsfältet, utan i stället att det delvis 

bekräftar vad som tidigare har konstaterats vad gäller andraspråksinlärares svårigheter med 

bestämdhet i svenskan, samt belyser ett relativt magert utforskat område. En intressant aspekt 
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vid en eventuell fortsatt studie skulle vara, förutom att följa upp studenterna vid ett senare 

skede för att få ett diakront perspektiv på deras färdigheter rörande fenomenet, att studera 

bestämdhet inte bara utifrån felanalysen som en analysmodell, utan även de teoretiska 

processer som är förknippade med den och interimspråksteorin. Detta innebär att man utöver 

att se på vad som är normriktigt respektive avvikande beträffande bestämdhet försöker 

förklara svårigheterna utifrån inlärnings- och kommunikationsstrategier samt den pedagogiska 

inlärningsmiljön. Relevanta frågeställningar skulle kunna vara: Vilka inlärningsmetoder 

används i klassrummet? Vilka läromedel använder studenterna sig av och hur behandlas det 

aktuella problemet i dessa? Dessutom skulle det vara intressant att studera fenomenet ur ett 

transferperspektiv och då även inkludera med polskan närbesläktade språk för att kunna 

bekräfta huruvida det förekommer strukturella drag som försvårar inlärningen av bestämdhet. 

 Avslutningsvis kan det konstateras att bestämdhet i det svenska språket inte bara vållar 

stora svårigheter för inläraren, utan även bjuder på en rad aspekter ur vilka fenomenet kan 

studeras. 
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