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Abstract 
 
Wennerberg, Jeanna. 2004. Tempus och transitivitet i dövas andraspråk. (Tense and 
transitivity in the second language of the deaf.) Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series. 33. Almqvist & Wiksell 
International. 160 pp. 
 
The aim of this dissertation is twofold. On one hand, I describe the use of tense in the 
second language of the deaf – written Swedish. There is no previous description of this. 
On the other hand, I operationalize the transitivity model (Hopper & Thompson 1980) and 
test its scope. I test in part whether transitivity as it is described by Hopper & Thompson 
(1980) can be used to explain the use of tense by the deaf in my study. The reason why I 
connect transitivity with the use of tense is that I would like to see whether a transitivity 
analysis of a text can replace classification into foreground and background. If so, a 
transitivity analysis should be a sufficient method for testing the discourse hypothesis, 
which maintains that second language learners use their emerging verb morphology to 
signal foreground and background rather than tense.  

The material I use for both these aims consists of a total of 129 essays written by deaf 
high school students. The results show that the percentage of clauses with an appropriate 
choice of tense in all three subsets of material is high. One interesting trend that could be 
discerned with regard to use of tense is that when informants use a tense that is appropriate 
for the genre, their command of that tense is better than when it is used in a genre for 
which it is less appropriate.  

Calculations testing the hypothesis of co-variance between the components in the 
transitivity model show in general that such co-variance exists. Nonetheless, the degree of 
this varies and is far from total. Taken together, the calculations made in this investigation 
provide support for the claim that these nine components co-vary with one another.  

The results also show that there is no correlation between the components and the use 
of tense. Judging from the results, the value of the different components (positive or 
negative) appears to have no importance in determining whether the choice of tense is 
appropriate or not. Nor is there any significant difference in the subsets of material for my 
investigation of whether the number of positive values that a clause has is relevant in 
classifying the choice of tense as appropriate. 
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1 Inledning 

Teckenspråket är för ett dövt barn det enda fullt tillgängliga språket. Därför 
är det av avgörande betydelse för den språkliga och kognitiva utvecklingen 
att barnet under sin uppväxt får kommunicera med omgivningen på det 
språket. Men det var inte förrän så sent som år 1981 som teckenspråket blev 
officiellt erkänt som ett eget språk i Sverige (Riksdagens handlingar 
1980/81: Proposition 100, Bil. 12). I och med detta beslut fastslog Sverige, 
som första land i världen, dövas rätt till tvåspråkighet (Svartholm 1983).  

Tack vare erkännandet av teckenspråket och dövas rätt till tvåspråkighet 
har förutsättningarna för att jämföra deras andraspråksutveckling med hör-
andes blivit allt bättre. Det finns dock viktiga skillnader mellan döva och 
hörande andraspråksinlärare. För det första sker dövas andraspråksinlärning 
primärt visuellt via skriften. Det innebär bland annat att det döva barnet 
samtidigt som det lär sig ett helt nytt språk också måste lära sig konsten att 
läsa. För det andra har den hörande andraspråksinläraren ett talat språk som 
förstaspråk att utgå från och: 

[…] även om detta skiljer sig strukturellt från det nya språket har de samma 
grundläggande språkliga organisation. Båda är temporalt ordnade: de består av 
sekvenser som i stort sett följer efter varandra i tiden. Denna ordning återges line-
ärt i vårt skriftsystem. Döva språkinlärare utgår från ett primärspråk som delvis har 
en helt annan uppbyggnad än vad talade språk har. I teckenspråk finns inte bara 
den temporala organisationen utan också en spatial sådan. (Svartholm 1983:77) 

Den spatiala organisationen innebär att ”avsevärt mer av språklig informa-
tion kan uttryckas helt och hållet samtidigt än vad som är möjligt i talade 
språk” (Svartholm 1983:77). 

1.1 Historik 
När dövundervisningen började ta form i flera europeiska länder under 
1700-talet var den allmänna uppfattningen att talet var den ”avgörande käl-
lan både till språket och till det abstrakta tänkandet” (Fredäng 2003:15). Vid 
en dövlärarkongress i Milano 1880 befästes denna inställning genom ett 
formellt erkännande av den orala metodens fördelar.  

Flera skäl motiverade vid denna tid den orala metoden. För det första be-
traktades inte dövas primitiva ”handviftande” och ”åtbörder” som ett språk 
vid den tiden. Språk likställdes med tal (Svartholm 1993). För det andra an-
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såg man att den enda möjligheten att integrera döva i samhället var att lära 
dem att kommunicera med hörande, dvs. tala. Integration var en förutsätt-
ning för döva att kunna försörja sig själva. För det tredje ansågs de döva 
barnens psykiska och fysiska hälsa förbättras av att tala (Fredäng 2003). Att 
använda teckenspråk däremot trodde man var skadligt för hälsan. 

Även i Sverige gick man efter Milano-kongressen över till att använda 
den orala metoden i dövundervisningen (Pärsson 1997). Trots att inga offi-
ciella dokument förbjöd döva att använda teckenspråk (Svartholm 1993) 
bestraffades ofta ”användning av teckenspråk under lektionerna, ibland 
även under elevernas raster och fritid” (Fredäng 2003:16). 

Under 1940- och 1950-talen dominerade ”normaliseringstanken” och 
med den teknikoptimism som uppstod efter andra världskriget och utveck-
landet av hörapparaten ökade förhoppningen om att döva verkligen skulle 
kunna fungera som ”hörande” (Ahlström 1997). ”Många döva uppfattade 
dock utvecklingen av hörapparater och audiologiska forskningsinsatser som 
medel för tvångsassimilering in i talspråket” (Fredäng 2003:16). Mot slutet 
av 1960-talet nådde dövrörelsen – efter årtionden av motstånd mot den orala 
metoden – äntligen en viss framgång i sin kamp för rätten att få använda 
teckenspråket i undervisningen. Dövrörelsen fick nämligen stöd i sin upp-
fattning att teckenspråket var både användbart och skulle underlätta det 
döva barnets allmänna utveckling tack vare den nya metoden ”total kom-
munikation” som då precis hade börjat spridas (Svartholm 1993). 

Detta ledde till att man i början av 1970-talet utarbetade en ordbok i vil-
ken listade svenska ord kombinerades med bilder av motsvarande tecken. 
Den grundläggande principen var att varje svenskt ord skulle kunna ut-
tryckas med ett enda tecken. Tanken var att det skulle underlätta för hör-
ande att lära sig att teckna samtidigt som de talade och för döva att lära sig 
svenska (Svartholm 1993). Men förväntningarna infriades inte. Endast 
blygsamma positiva effekter i klassrumskommunikationen kunde konstate-
ras. Orsaken till att systemet inte fungerade i praktiken var att man de facto 
försökte tvinga teckenspråket att anpassa sig till svenskan, utan att ta hän-
syn till teckenspråkets egna grammatiska strukturer och de strukturella 
skillnaderna mellan svenskan och teckenspråket (Svartholm 1993). Detta 
sätt att teckna kom senare att kallas ”tecknad svenska” (Bergman 1977).  

1.2 Dövundervisningen i praktiken 
Ett supplement till Lgr 80 antogs 1983 som en direkt konsekvens av riks-
dagsbeslutet 1981 då teckenspråket officiellt erkändes. Enligt denna läro-
plan är målet med undervisningen av döva att de ska garanteras en utveck-
ling mot tvåspråkighet. År 1994 antogs en ny läroplan där målet skärptes. 
Enligt den ska eleverna numera uppnå höggradig tvåspråkighet i tecken-
språk och (skriven) svenska. Det betyder att de nu får ämnesundervisning 
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på båda språken och dessutom undervisning i teckenspråk. Vad gäller un-
dervisningen i svenska har mycket förändrats. Numera används teckensprå-
ket som utgångspunkt genom att kontrasteras mot svenskan. Det mekaniska 
avkopierandet från svarta tavlan som präglade den tidigare grammatikun-
dervisningen har nu ersatts av metoder som integrerar den i läs- och skriv-
aktiviteter (Svartholm 1997). Grammatiska regler behandlas vartefter de 
behövs för att eleverna ska förstå de texter som utgör underlaget för under-
visningen och presenteras som redskap att förstå textinnehållet med. 

Denna typ av undervisning ställer mycket stora krav på lärarna. Utöver 
sin ämneskompetens måste de också ha goda kunskaper i teckenspråk. ”Lär-
aren måste kunna återge innehållet i svenska texter på teckenspråk, förklara 
drag i texterna och jämföra de båda språkens uttrycksmedel med varandra.” 
(Svartholm 1997:29.) Jämfört med andraspråkslärare som undervisar hör-
ande elever har dövläraren ett större ansvar att göra den språkliga inputen 
tillgänglig och förståelig för eleverna, eftersom texter har en så vag kopp-
ling till den omedelbara kontexten (Svartholm 1994).  

Även om beslutet om den nya läroplanen togs från den ena dagen till den 
andra så kunde inte lärarnas arbete förändras lika snabbt. Lärarutbildningen 
hade inte inneburit studier i teckenspråket och många verksamma dövlärare 
hade mycket bristfälliga kunskaper i det. Det är förståeligt att de därför inte 
utan möjligheter till vidare utbildning kunde övergå till att undervisa på 
teckenspråk och dessutom kontrastera detta språk till svenskan.  

Ett omfattande arbete med fortbildning av lärare i teckenspråk tog fart 
under 1980-talet, men kritiska röster om att det tog för lång tid höjdes. År 
1987 anmäldes dåvarande skolöverstyrelsens generaldirektör till justitieom-
budsmannen för att ha försummat att ”vidtaga självklara åtgärder för att 
komma till rätta med bristen på lärare, som är kompetenta att meddela un-
dervisning och kommunicera med eleverna på teckenspråk.” (JO Dnr 2747-
1987.) I beslutet till denna anmälan framgår att justitieombudsmannen delar 
skolöverstyrelsens uppfattning att en sådan förändring måste tillåtas ta tid, 
men att det samtidigt är anmärkningsvärt att någon plan för nödvändiga 
fortbildningsinsatser ännu fem år efter införandet av den nya läroplanen inte 
fastställts (JO Dnr 2747-1987). I början på 1990-talet var bristen på fullt 
teckenspråkiga lärare fortfarande påtaglig (Svartholm 1993). 

Trots att genomförandet av den nya läroplanen har tagit tid och allt inte 
har blivit riktigt som det var tänkt: 

[…] pekar resultaten av den nya undervisningsformen entydigt i samma riktning: 
år 1999 blev mer än hälften av avgångseleverna i grundskolan godkända i de na-
tionella proven, som är designade för hörande jämnåriga […]. Detta trots att döva 
får ca sjuhundra färre timmars svenskundervisning i grundskolan än hörande. Sett i 
ljuset av de extra svårigheter som döva har att kämpa med för att lära sig att läsa 
[…] är detta mycket imponerande. (Wennerberg 2002:12) 



 12 

1.3 Syfte 
Syftet med denna avhandling är tudelat. Å ena sidan vill jag beskriva tem-
pusanvändningen i dövas andraspråk, den skrivna svenskan. Å andra sidan 
vill jag operationalisera transitivitetsmodellen (Hopper & Thompson 1980) 
och pröva dess räckvidd.  

Det material jag använder mig av för båda dessa syften består av uppsats-
er skrivna av döva gymnasieelever. Uppsatserna hör till tre olika texttyper: 
dåtidsnarrationer, argumenterande texter och spekulerande narrationer om 
framtiden. Dessa texttyper har valts för att få så bred representation av tem-
pus som möjligt, vilket är en förutsättning för att kunna ge en någorlunda 
heltäckande beskrivning av informanternas tempusanvändning. Någon tidi-
gare beskrivning av dövas tempusanvändning i skriven svenska finns inte. 
Ett grundläggande antagande som jag gör är att utvecklingen av tempusan-
vändningen i dövas skrivna svenska liknar den utveckling som beskrivits 
för andra interimspråk (se kapitel 2).  

Operationaliseringen av Hopper & Thompsons transitivitetsmodell är en 
förutsättning för att dess användningsområde ska kunna utvidgas. Jag prö-
var dess räckvidd på tre sätt. För det första tillämpar jag den på ett interim-
språk, dövas skrivna svenska. För det andra tillämpar jag den på texttyper 
som den inte ursprungligen var utformad för, dvs. förutom på dåtidsnarra-
tioner även på argumenterande texter och spekulerande narrationer om 
framtiden. För det tredje prövar jag om transitivitet så som Hopper & 
Thompson (1980) beskriver det kan användas för att förklara tempusan-
vändningen i dessa texter och därmed i dövas andraspråk.  

Skälet till att jag kopplar samman transitivitet och tempusanvändningen 
är att jag vill se om transitivitetsanalys av en text kan ersätta en indelning i 
förgrund och bakgrund. Dels har Hopper & Thompson (1980) nämligen vi-
sat att det finns ett samband mellan transitivitet och textstruktur, som inne-
bär att hög transitivitet hör samman med förgrund och att låg transitivitet 
hör samman med bakgrund i dåtidsnarrationer. Dels har annan tidigare 
forskning visat att diskurshypotesen, som säger att andraspråksinläraren an-
vänder den framväxande verbmorfologin (verbens tempusböjning) till att 
signalera just för- och bakgrund snarare än tempus, bidragit till förklaringen 
av tempusanvändningen i interimspråk (se kapitel 2).  

Om det finns ett samband mellan transitivitet och tempusanvändning 
skulle det innebära att transitivitetsmodellen kunde utgöra en ny metod för 
att pröva diskurshypotesen. Samtidigt kunde diskurshypotesen få ökad gil-
tighet i och med att (den operationaliserade) transitivitetsmodellen medger 
analys av fler texttyper och att därmed användning av tempus mer generellt 
kunde undersökas med en och samma metod.  
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1.4 Avhandlingens disposition  
I kapitel 2 presenteras en översikt av tidigare forskning om tempus i andra-
språk, om tidsreferens i teckenspråk och om tidsreferens i dövas andraspråk. 
I kapitel 3 ges först en beskrivning av informanterna, insamlingen av mate-
rialet och av själva materialet. Därefter följer en kategorisering av material-
et. Denna inleds med en beskrivning av svenskans tempussystem, tempus-
klassificeringen av materialet och klassificeringen av tempusvalen som 
lämpliga eller ej. Jag har valt att avsluta kapitlet med en ingående beskriv-
ning av hur tempusanvändningen ser ut i de olika delmaterialen så att den 
som enbart är intresserad av hur dövas tempusanvändning ser ut kan sluta 
sin läsning där. 

De teoretiska utgångspunkterna presenteras i kapitel 4, där jag diskuterar 
den teoretiska betydelsen och innehållet i den modell som jag operationali-
serar. I kapitel 5 redovisas operationaliseringen av transitivitetsmodellen till 
ett användbart analysredskap.  

I kapitel 6 redovisas resultaten från de tre uppsatserna var och en för sig 
och i kapitel 7 ges en sammanfattande jämförelse mellan resultaten från de 
tre uppsatserna. Resultaten diskuteras sedan i kapitel 8. En engelsk sam-
manfattning av hela avhandlingen ges i kapitel 9. 



2 Tidigare forskning 

Detta kapitel inleds med en översikt av forskningen om tempus i andraspråk 
(se 2.1). Särskild betoning läggs på tidigare forskning om diskurshypotesen, 
eftersom det är denna hypotes som är skälet till att jag prövar om transitivi-
tetsanalys av en text kan ersätta en indelning i förgrund och bakgrund (se 
2.2). Därefter ges en mycket kortfattad och förenklad beskrivning av uttryck 
för tidsreferens i teckenspråk (se 2.3). Döva går nämligen från ett 
förstaspråk som är strukturellt annorlunda än andraspråket, vilket gör det 
extra intressant att studera just deras andraspråk. Det svenska teckenspråket 
saknar till skillnad från svenskan morfologiskt markerat tempus och brukar 
betraktas som ett aspektspråk (Bergman & Dahl 1994). I kapitlet ges till sist 
en kort översikt av den ringa forskning om tidsreferens i dövas andraspråk 
som hittills har genomförts (se 2.4). Med tanke på att forskningen om 
tidsreferens i dövas skrivna svenska är i det närmaste obefintlig presenteras 
huvudsakligen internationell forskning om tidsreferens i dövas andraspråk. 

2.1 Tidigare forskning om tempus i andraspråk 
Forskningen om tempus och aspekt i andraspråk har kommit att utvecklas 
till en egen gren inom andraspråksforskningen. De undersökningar som 
gjorts skiljer sig dock åt sinsemellan på flera punkter. Förutom att infor-
manterna befinner sig på olika inlärningsnivåer i olika undersökningar och 
att det är olika andraspråk som undersöks är en del undersökningar mer 
materialstyrda medan andra har en mer teoristyrd prägel, en del är mer kva-
litativa medan andra är mer kvantitativa och en del bygger på språktest me-
dan andra baseras på fri språkproduktion osv.  

Jag operationaliserar i min undersökning transitivitetsmodellen för att se 
om analys av en text enligt denna kan ersätta en indelning i förgrund och 
bakgrund i syfte att pröva diskurshypotesen på ett stort och diversifierat 
material. Det gör min studie till en teoristyrd, kvantitativ undersökning av 
s.k. fri språkproduktion. En stor del av den tidigare forskningen om tempus 
i andraspråk ligger relativt långt ifrån mitt forskningsfokus. Av det skälet 
har jag valt att här i huvudsak ge en kort sammanfattning av Bardovi-Har-
ligs (2000) genomgång av forskningen om tempus i andraspråk. För refe-
renser hänvisar jag till henne.  

Innan tempus i andraspråk utvecklades till en egen forskningsgren under 
80-talet hade tempus endast ingått som en del av studierna om ordningen 
för inlärning av olika morfem. Under 80-talet tappade forskningen om den 
rena morfeminlärningsordningen mark till förmån för forskning som beto-
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nade att morfologin återspeglade ett underliggande semantiskt system. And-
raspråksforskningen om tempus kan hänföras till två olika typer utifrån an-
greppssätt: betydelseorienterad forskning och formorienterad forskning. 
Den förra undersöker hur inlärare genom flera olika lingvistiska medel ut-
trycker betydelsen i ett semantiskt begrepp som t.ex. den en verbform mot-
svarar. Den senare undersöker användningen av verbmorfologin som ett 
tecken på hur det underliggande semantiska systemet i interimspråket ser ut. 
Båda typerna av forskning betraktar interimspråket som ett system fristå-
ende från målspråket. 

2.1.1 Betydelseorienterade studier 
Den betydelseorienterade grenen av forskningen har främst bedrivits av eu-
ropeiska forskare. Bardovi-Harlig refererar bland annat till von Stutterheim 
& Klein 1987, Giacalone Ramat 1992, Skiba & Dittmar 1992 och Dietrich 
et al. 1995. Till skillnad från den framför allt amerikanska forskningsgrenen 
som fokuserat på morfologiska tempusstudier har den europeiska inkluderat 
alla lingvistiska sätt att uttrycka tid: pragmatiskt, lexikalt och morfologiskt. 
Den betydelseorienterade forskningen har bedrivits utan förutfattade me-
ningar om vilken betydelse eventuella tempusformer har i interimspråket 
eftersom det inte alls är säkert att den betydelse en verbform har i interim-
språket alltid är densamma som i målspråket.  

Genom huvudsakligen longitudinella studier har tre utvecklingsstadier 
identifierats: det pragmatiska stadiet, det lexikala stadiet och det morfolo-
giska stadiet. Det är inte vattentäta skott mellan stadierna utan drag som 
kännetecknar såväl ett tidigare som ett senare stadium kan dyka upp på det 
aktuella stadiet. Det är varje stadiums mest framträdande sätt att uttrycka tid 
som givit upphov till respektive beteckning. 

Inlärare på den lägsta nivån befinner sig på det pragmatiska stadiet. Där 
används inte tempus- och aspektmorfologin på något systematiskt sätt. 
Istället förlitar sig inläraren ofta på att samtalspartnern bistår med temporal 
markering eller tolkning. Genom referens till en för samtalspartnern känd 
kontext (s.k. implicit referens) kan tidsmarkering också göras, liksom ge-
nom principen om kronologisk ordning, vilket innebär att händelser som det 
refereras till tolkas som följande på varandra i tid. 

Det lexikala stadiet kännetecknas av mer explicit tidsreferens, men de 
verb som används är oftast oböjda. Lexikalt uttrycks tid med hjälp av ad-
verbial (igår, nu, här, där) konnektiver (och, och sedan), substantiv (mån-
dag) och verb (börja, sluta). Kvalitativa studier har visat att tidsadverbial är 
mycket funktionella, att inläraren bearbetar betydelse före form, att inlära-
ren bearbetar innehållsord först och föredrar att bearbeta lexikala enheter 
före grammatiska för att nå semantisk information. 

Den begränsning som inläraren ofta känner på det lexikala stadiet moti-
verar henne/honom i många fall att avancera till det morfologiska stadiet 
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även om forskningen har visat att många stannar på det lexikala stadiet. 
Morfologin vinner mark på bekostnad av adverbialen. Adverbialfrekvensen 
avtar allt eftersom verbmorfologin används alltmer systematiskt. Även 
inom tempussystemet verkar utvecklingen gå från lexikal till morfologisk 
tidsreferens. Inlärningen av verbformerna sker inte samtidigt. Närhelst en 
ny betydelse (form) ska etableras i systemet så markeras den till en början 
lexikalt, t.ex. med hjälp av tidsadverbial, för att sedan bli morfologiskt mar-
kerad, med verbsuffix. 

2.1.2 Formorienterade studier 
Genom forskningen om utvecklingen av verbmorfologi har fyra principer 
framkommit. För det första sker utvecklingen av tidsuttryck långsamt och 
gradvis. För det andra föregår form vanligen funktion, vilket innebär att 
olika verbformer kan användas för en och samma betydelse. Verbmorfolo-
gin kan med andra ord visa på formell kontrast, men den saknar semantisk 
eller funktionell kontrast gentemot andra framväxande former. För det 
tredje föregår oregelbunden morfologi regelbunden och för det fjärde tende-
rar inlärare att undvika sammansatta tempusformer, dvs. där markeringen 
inte enbart görs genom verbsuffix.  

En del formorienterade studier är teoristyrda, t.ex. forskningen kring 
aspekthypotesen. Denna hypotes för andraspråksinlärning har formulerats 
på olika sätt utifrån den forskning som har gjorts på barns språkinlärning 
(L1) och baseras på teorin om lexikal eller inneboende aspekt.1 Studier av 
hur barn använder tempus för att markera aspekt (i förstaspråket) ledde fram 
till ”the defective tense hypothesis”, som bygger på följande antaganden 
(Bardovi-Harlig 2000:194): 
 

− only telic verbs (verbs with inherent endpoints such as read a book) will 
receive past-tense inflections 

− tense distinctions will be redundant and only accompany aspectual 
distinctions 

− only references to immediate past situation will be made 
 

Denna hypotes har dock ifrågasatts, eftersom forskning visat att tempus re-
lativt tidigt i språkinlärningen också används till att uttrycka tid. Barn lär 
sig alltså inte tempus efter det att aspekt har lärts in utan inlärningen över-
lappar delvis. Inom andraspråksforskningen har formuleringen av aspekthy-
potesen utvecklats i takt med att nya resultat har erhållits och en mer nyan-
serad version av aspekthypotesen lyder: 

                                           
1 Lexikal aspekt kontrasteras här mot grammatisk aspekt, som är morfologisk. Av detta 
drar jag slutsatsen att lexikal aspekt här går att likställa med aktionsart. 
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First and second language learners will initially be influenced by the inherent se-
mantic aspect of verbs or predicates in the acquisition of tense and aspect markers 
associated with or/affixed to these verbs. (Bardovi-Harlig 2000:197) 

De tidigaste undersökningarna gjordes på enstaka individer vilket innebar 
att många var något skeptiska till dessa undersökningar. Med tanke på att 
det språkliga mönstret i interimspråk kan variera mellan olika individer 
ökade kravet på att kvantifiera resultaten genom att inkludera flera infor-
manter på olika inlärningsnivåer i undersökningarna.  

Återberättelser av olika slag, både muntliga och skriftliga, har ofta an-
vänts som material dels för att forskaren då känner till händelserna i förväg, 
dels för att jämförelser mellan informanter då enklare låter sig göras. Många 
studier bygger på återberättelser av en sekvens ur filmen ”Moderna tider” 
av Charlie Chaplin. En tydlig nackdel med att använda en film på detta sätt 
är att vissa typer av predikat förekommer oftare än andra. Att hitta tillräck-
ligt stor variation av aktionsartshändelser i en enda sammanhållen filmse-
kvens kan vara svårt.  

Till skillnad från de betydelseorienterade studierna, som hittills ofta har 
varit longitudinella, har undersökningar som testat aspekthypotesen använt 
sig av informanter som befinner sig på olika inlärningsnivåer. Detta för att 
man ska kunna dra slutsatser om hur utvecklingen ser ut.  

Till en början användes binära kategorier för att skilja mellan de olika 
aktionsarterna. Så småningom övergick man till att göra indelningen stegvis 
i Vendlers (1967) fyra aktionsarter (states, activities, accomplishments och 
achievements). 

De samlade resultaten som undersökningar av aspekthypotesen kommit 
fram till kan sammanfattas i fyra påståenden (Bardovi-Harlig 2000:227): 
 

− Learners first use (perfective) past marking on achievements and accom-
plishments, eventually extending use to activities and statives. 

− In languages that encode the perfective/imperfective distinction, imper-
fective past appears later than perfective past, and imperfect past marking 
begins with statives, extending next to activities, then to accomplish-
ments, and finally to achievements. 

− In languages that have progressive aspect, progressive marking begins 
with activities, then extends to accomplishments and achievements. 

− Progressive markings are not incorrectly overextended to statives. 
 

Resultaten visar på ett brett stöd för aspekthypotesen från ett stort antal and-
raspråk. En del studier visar dock på ofullständiga resultat. Den största av 
dessa är ESF-studien (Dietrich et al. 1995), i vilken tempusutvecklingen hos 
ett stort antal informanter undersöktes av flera olika forskare. I studien finns 
sju olika källspråk (även utomeuropeiska) och fem målspråk (inget utom-
europeiskt) representerade. Dietrich et al. menade att deras resultat inte ut-
gjorde något övertygande stöd för aspekthypotesen. Bardovi-Harlig anser 
dock att de avvikande resultaten kan bero på att ESF-studien till sin utform-
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ning är betydelseorienterad, vilket betyder att upplägget i studien inte är det 
optimala för att testa aspekthypotesen. Med tanke på att den dock är den 
största studien om tempus i andraspråk som genomförts kan resultaten dock 
inte helt avskrivas, och Bardovi-Harlig föreslår en framtida prövning av 
aspekthypotesen på materialet i ESF-studien (Bardovi-Harlig 2000). 

Även om prövning av aspekthypotesen fortfarande ligger till grund för en 
stor del av forskningen om tempus- och aspektinlärning i andraspråk så har 
dess betydelse alltså blivit ifrågasatt. Housen (2002) och Lee (2001) finner 
t.ex. i sina studier av aspekthypotesen endast delvis stöd för denna och re-
sultaten i en undersökning av Rohde (2002) stöder inte heller aspekthypote-
sen fullt ut. Andra forskare har dock samtidigt funnit att deras resultat stö-
der aspekthypotesen (Rocca 2002, Giacalone Ramat 2002). Shirai (2002) 
konstaterar att aspekthypotesen endast delvis kan förklara tempus- och 
aspektinlärningen i andraspråk. 

Bardovi-Harlig (2002) diskuterar de metodologiska skillnader som 
eventuellt kan förklara att olika forskare kommit fram till olika resultat. 
Hon menar att det är viktigt att skilja mellan tvärkategoriella och inomkate-
goriella metoder. De förra visar vilken morfologisk form som är kopplad 
till vilka semantiska verbtyper och de senare visar vilka semantiska verbty-
per som markeras med en viss morfologisk form. Metoderna leder enligt 
henne inte nödvändigtvis till samma resultat. 

Rohde (2002) föreslår att aspekthypotesen så som den formulerats hittills 
överges till förmån för något han vill kalla aspektuell påverkan, vilket 
skulle innebära en mindre kategorisk tolkning av aspektens betydelse. Han 
anser också att man bör fokusera på att identifiera de förhållanden under 
vilka aspekten eventuellt inte påverkar tempusanvändningen snarare än att 
söka ytterligare stöd för hypotesen. 

Många forskare anser att det är viktigt att inte begränsa sig till att endast 
pröva aspekthypotesen utan betonar att det finns andra faktorer som är 
minst lika viktiga i sammanhanget (Andersen 2002, Giacalone Ramat 2002, 
Housen 2002, Duff & Li 2002). Andersen (2002) framhåller att forsk-
ningsmetoden bör utvidgas och bland annat ta hänsyn till faktorer såsom 
transfer och input jämte aspekter som gäller pragmatiska och diskursstruk-
turella fenomen.  

Housen (2002) betonar i likhet med Andersen (2002) vikten av andra 
faktorer och lyfter själv särskilt fram morfologisk regelbundenhet. Inom 
förstaspråksforskningen och i studier av afasipatienters inlärning av tempus 
och aspekt har detta fenomen varit viktigt. Transfer från förstaspråket förs 
fram av flera som en faktor som påverkar tempusinlärningen (Housen 2002, 
Giacalone Ramat 2002, Duff & Li 2002), men även processmekanismer 
(Housen 2002), inlärarstrategier (Wiberg 2002) och färdighetsnivå (Sala-
berry 2002). Det är först på senare tid som även inlärare på avancerade ni-
våer har ingått i studier om tempusanvändning (t.ex. Kihlstedt 2002, Lardi-
ere 2003), vilket behövs för att kunna avgöra färdighetsnivåns betydelse för 
tempusutvecklingen. Bartning (2000) framhåller t.ex. att tempus är ett 
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språkligt drag som lärs in sent i andraspråket och i en studie av Tenfjord 
(1997) framgår att preteritum är ett tempus som inte används helt enligt 
målspråkets regler ens av inlärare som vistats i målspråksmiljön i 5–6 år. 

Vikten av att också studera undervisningens påverkan har förts fram av 
bl.a. Duff & Li (2002). Forskning om undervisningens betydelse för inlär-
ningen av andraspråkets tempussystem har visat att undervisningen kan ha 
en positiv effekt på inlärningen av ett målspråkslikt tempussystem. 

Yet it does not change acquisitional sequences and it does not seem to save steps: 
Even though tutored learners are plunged into the morphological stage by virtue of 
instruction, they still exhibit the same pragmatic and lexical stages of temporal ex-
pression that have been observed for untutored learners. Tutored learners of Eng-
lish, German, Dutch, Swedish, and French go through the same stages as their un-
tutored counterparts. (Bardovi-Harlig 2000:405) 

Även om undervisningen har betydelse för tempusutvecklingen tycks den 
alltså inte ensam kunna förklara så mycket. Undervisning är endast en av 
flera variabler som tillsammans utgör komponenten input. Det förefaller 
rimligare att anta att studier där så många variabler som möjligt ingår kan 
leda till ökad kunskap om tempusinlärningen. 

2.2 Diskurshypotesen 
Intresset för undersökningar om verbmorfologins betydelse och funktion i 
andraspråksinlärningen växte under 90-talet. Denna typ av studier kan sägas 
sortera under forskningsområdet funktionell semantik, närmare bestämt som 
en underkategori inom diskursanalys (Bardovi-Harlig 1994). Enligt 
diskurshypotesen för interimspråk använder andraspråksinläraren den fram-
växande verbmorfologin för att skilja förgrund från bakgrund i narrationer 
(Bardovi-Harlig 1994).  

Inspirationen till forskningen om diskursens betydelse för bruket av tem-
pus- och aspektmorfologi i andraspråk är hämtad från forskning om 
förstaspråksinlärning. I synnerhet var det de undersökningar som Hopper 
(1979), Dahl (1984) och Givón (1982) bedrivit som andraspråksforskarna 
tog avstamp från. En tidig studie av Kumpf (1984) visade att diskursen har 
betydelse för bruket av tempus- och aspektmorfologin även i andraspråk.  

Narrationsforskningen (inom L1) har kommit att delas upp i flera olika 
inriktningar som skiljer sig åt vad gäller teoretisk hemvist och vilken typ av 
material som studeras (Eriksson 1997). Någon total samstämmighet kring 
definitionen av begreppet narration finns inte, och även inom den renod-
lade lingvistiken råder delade meningar om vilka kriterier en text måste 
uppfylla för att klassificeras som en sådan.  

De flesta tycks ense om kravet på en temporal junktur (t.ex. Labov 1972, 
Dahl 1984, Reinhart 1984). En sådan existerar om den temporala tolkningen 
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av händelserna förändras när två satser byter plats med varandra. Tolk-
ningen av händelseförloppet i (1) blir en annan om ordningen mellan sats-
erna ändras, som i (2). En narration är i lingvistiska sammanhang en text i 
vilken ”the speaker relates a series of real or fictive events in the order they 
took place.” (Dahl 1984:116.) 

(1) Hon stal brödet och polisen fångade henne. 

(2) Polisen fångade henne och hon stal brödet. 

En narration består vidare av två delar, förgrunden och bakgrunden (Bar-
dovi-Harlig 2000:279, Labov & Waletzky 1967). Enligt Bardovi-Harlig be-
står dock narrationer skrivna av inlärare på de lägsta nivåerna ofta enbart av 
förgrund (2000:281). Denna uppdelning av texter kommer ursprungligen 
från forskningen inom gestaltteorin (Klein & von Stutterheim 1991, Even-
sen 1990). Gestaltteorin har haft stor betydelse för studier av människans 
förmåga att orientera sig och uppfatta tillvaron (människans perceptions-
förmåga).  

Tvärlingvistiska undersökningar har visat att uppdelningen i förgrund och 
bakgrund är ett universellt drag i den narrativa diskursen (Dahl 1984, Hop-
per 1979, Longacre 1981). Hopper (1979) hävdar: 

It is evidently a universal of narrative discourse that in any extended text an overt 
distinction is made between the language of the actual story line and the language 
of supportive material which does not itself narrate the main events. I refer to the 
former – the parts of the narrative which relate events belonging to the skeletal 
structure of the discourse – as FOREGROUND and the latter as BACKGROUND. 
(Hopper 1979:213) 

Hopper har vidare visat att olika språk använder olika grammatiska medel 
för att presentera delar av narrationen som förgrund och andra som bak-
grund. I franska och ryska används tempus- och aspektsystemet, i forneng-
elska används ordföljden och i malajiska och tagalog används partiklar och 
diates (1979).  

Definitionen av begreppen förgrund och bakgrund skiljer sig åt mellan 
olika forskare. Hopper (1979) definierar förgrunden som de handlingar eller 
händelser som hör till skelettstrukturen i berättelsen och är oumbärliga för 
narrationen. Dry (1983) menar att den information som ges i förgrunden 
måste vara ny, och både Dry (1981, 1983) och Kumpf (1984) hävdar att 
förgrunden består av satser som för berättelsetiden framåt. Reinhart menar 
att den temporala referenspunkten för en ny händelse i förgrunden tolkas 
som att den följer direkt efter den händelse som föregick den (1984). Enligt 
Bardovi-Harlig kan de viktigaste särdragen för förgrunden sammanfattas 
med Reinharts temporala kriterier: temporal kontinuitet, punktualitet och 
fullbordan (Bardovi-Harlig 2000:280). För andra är det tillräckligt att defi-
niera förgrunden som sådana satser som, om de byter plats med varandra, 
ändrar tolkningen av vad som hände, dvs. kravet på temporal junktur utgör 
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ett fullgott kriterium för förgrunden (Schiffrin 1981:47, Labov 1972, Labov 
& Waletzky 1967).  

Bakgrunden tycks av de många definitionerna att döma vara ett mer 
mångfacetterat begrepp. Ett vanligt kriterium för bakgrund är att där åter-
finns satser som på något sätt bryter den temporala junkturen, antingen de 
tillstånd eller handlingar som beskrivs där föregår eller överlappar med 
händelser i förgrunden (Hopper 1979, Kumpf 1984, Bardovi-Harlig 1998, 
von Stutterheim 1994). Framför allt är det dock innehållsliga/semantiska 
kriterier som definierar bakgrunden. Hopper (1979) beskriver bakgrunden 
som irreella händelser eller händelser och statiska tillstånd som är nödvän-
diga för förståelse av motiv och attityder. Bakgrunden kännetecknas också 
av frekvent subjektsskifte och blandning av topik, dvs. både mänsklig och 
icke-mänsklig sådan förekommer. 

Det typiska för bakgrunden enligt Kumpf (1984) är att där etableras 
”scenen” för det som händer i förgrunden (”set the scene”), där ges värde-
rande kommentarer och där utvecklas förgrunden. Även sådant som avviker 
från ämnet, dvs. handlingen i förgrunden, är typiskt för bakgrunden. Enligt 
Bardovi-Harlig (1998) tillhandahåller bakgrunden supportmaterial av olika 
slag som utvecklar händelserna i förgrunden. Bakgrunden orienterar läsaren 
i berättelsen genom att förklara och identifiera information som återfinns i 
förgrunden (Schiffrin 1981). Bakgrunden kan vidare bidra till tolkningen av 
en händelse i förgrunden genom att avslöja en tidigare händelse eller genom 
att förutsäga något om konsekvensen av en förgrundshändelse. 

En återkommande definition av bakgrunden är också att den utgör allt 
som inte är förgrund, vilket förklarar varför det är lättare att finna defini-
tioner av förgrund. Kumpfs (1984:135) definition av bakgrunden lyder: 

I am defining the foreground as any clause that pushes the event line forward and 
background as any clause that does not. This effectively avoids the circularity in-
volved in interpreting the verb form in terms of the narrative and the narrative 
function in terms of the verb form. 

Inom förstaspråksforskningen har man konstaterat att tempus kan användas 
för att markera delar av narrationen som förgrund och andra som bakgrund 
(Bamberg 1987, Hopper 1979a) och att en del verbformer uppträder oftare i 
förgrunden medan andra verbformer uppträder oftare i bakgrunden. Enligt 
Hopper är preteritum vanligt i förgrunden medan: 

[…] the compound pluperfect tense of many Western European languages is an 
explicitly backgrounding device which at the same time expresses the anteriority 
of an event to some previously mentioned event. (1979b:40)  

Det slags definitioner av förgrunden som återgivits ovan (förgrunden utgör 
skelettstrukturen i berättelsen eller det som för handlingen framåt osv.) är 
enligt Klein & von Stutterheim (1991) problematisk. Med sådana defini-
tioner är det omöjligt att med samma begrepp diskutera andra texttyper. 
Texter vars innehåll inte är relevant att fästa på tidslinjen eller vars 
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temporala struktur ser annorlunda ut kan inte jämföras med narrationer utan 
att man ser till en mer djupliggande strukturering av samtliga texttyper i hu-
vud- och sidostrukturer. 

This definition of the foreground cannot be extended to other types of text, either 
because they have no temporal structure at all (such as opinions, arguments, pic-
ture descriptions, etc.), or because they have a temporal structure whose individual 
components, rather than being singular events, are generic events, states, possible 
happenings, etc., for which it is less obvious to follow a rigid chronological thread 
– for example those which answer questions such as ”What do you remember from 
your childhood?”, ”How was the wedding party last Sunday?”, ”What are your 
plans for the future?”, etc. In all of these cases, however, there is a main structure 
which functions as a scaffold for the whole text, and various side structures which 
are hooked up at different points of the main structure and which may have differ-
ent functions. (Klein & von Stutterheim 1991:6) 

Klein & von Stutterheim (1991) menar att dessa huvud- och sidostrukturer i 
en text, som alltså kan överordnas begreppen för- och bakgrund, kan identi-
fieras genom frågor till texten som visar vilken information som måste ges 
och vilken som är överflödig. Frågorna framtvingar dock inte någon strikt 
ordning mellan satserna. Denna metod gör det inte alltid alldeles enkelt att 
skilja huvudstrukturen från sidostrukturen, eftersom ”the constraints which 
the quaestio imposes on the answer are less obvious than in narratives with 
their clear temporal sequencing” (Klein & von Stutterheim 1991:7).  

Forskningen har visat att för- och bakgrund påverkar distributionen av 
tempusmorfologi i andraspråk: ”The majority of the discourse studies sug-
gest that as tense morphology emerges and begins to be used systematically, 
it is used to distinguish background from foreground.” (Bardovi-Harlig 
1994:48.) De tidiga fallstudierna visade bland annat att förgrundsaktioner 
markerades med preteritum och att verb i bakgrundssekvenser lämnades 
omarkerade, dvs. i grundform (Flashner 1989). Detta resultat har bekräftats 
i flera större studier med informanter från olika förstaspråk. Bardovi-Harlig 
refererar här till undersökningar av Véronique (1987) och Bardovi-Harlig 
(1992c). 

Resultaten har dock inte varit entydiga utan har visat att kopplingen 
mellan distributionen av verbmorfologi och för- och bakgrund varierar med 
inlärningsnivå, mellan individer som befinner sig på samma inlärningsnivå 
och mellan olika texter (olika ämnen) producerade av en och samma individ 
(Véronique 1987). I en studie av Bardovi-Harlig är det t.ex. endast nio av 
sexton informanter (1992b) som är känsliga för för- och bakgrund vad 
gäller tempusanvändningen. Färdighetsnivåns exakta roll i sammanhanget 
har varit svår att identifiera eftersom så få inlärares berättelser har studerats 
och eftersom olika kriterier har använts för att nivåbestämma informanter. 

Resultaten från undersökningar om diskurshypotesen visar till viss del på 
en bristande samstämmighet, men mycket av denna kan förklaras av att in-
formanterna i dessa undersökningar inte har befunnit sig på samma inlär-
ningsnivå. Kopplingen mellan tempusdistribution och förgrund och bak-
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grund förändras nämligen i takt med andraspråksinlärningen (Bardovi-
Harlig 1995). De resultat som det råder konsensus kring kan sammanfattas 
på följande vis (Bardovi-Harlig 1995): 
 

− Preteritum utvecklas först och starkast i förgrunden.  
− Bakgrunden innehåller ett flertal tempus.  
− På lägre inlärarnivåer dominerar preteritum, grundform och presens i 

bakgrunden.  
− På mellannivåer används preteritum konsekvent i förgrunden medan tem-

pusbruket är mer varierat i bakgrunden, där progressiv form och perfekt 
utvecklas.  

− På högre inlärarnivåer utvecklas även pluskvamperfekt, men endast i 
bakgrunden.  

− Utelämnande av verb är ovanligt, men är vanligare i bakgrundssatser.  
 

Undersökningar där informanterna har olika språkbakgrund har inte visat 
någon tydlig påverkan från förstaspråket (t.ex. Bardovi-Harlig 1994). De 
temporala kriterierna för förgrunden: punktualitet, fullbordan och sekventi-
alitet (Reinhardt 1984) kan förklara varför preteritum dominerar i förgrund-
en. Funktionellt sett är förgrunden relativt okomplicerad. Den för historien 
framåt och presenterar själva händelseförloppet. Bakgrunden är i motsats 
till detta funktionellt komplex, eftersom den har flera uppgifter. Den förser 
förgrunden med stödjande material av olika slag och kan således blicka 
framåt, se bakåt, värdera, utveckla, orientera, abstrahera och berätta paral-
lella sidohändelser. Även om det dominerande tempuset även i bakgrunden 
är preteritum så förklarar dess många funktioner behovet av övriga tempus 
också. 

Hur många tempus som används i bakgrunden varierar dock dels med hur 
skicklig berättaren är, dels med vilken struktur berättelsen har. Trots att t.ex. 
pluskvamperfekt förekommer i förstaspråkstalandes berättelser så är det inte 
ett obligatoriskt tempus i denna genre. Om berättelsen berättas i kronolo-
gisk ordning förväntar man sig inte att pluskvamperfekt används och om 
alla händelser presenteras som följande direkt efter varandra förväntar man 
sig inte att progressiv form används (Bardovi-Harlig 1995).  

2.2.1 Överlappning mellan aspekthypotesen och diskurs-
hypotesen 
Resultaten från en studie av tempusdistributionen i narrationer kan ge stöd 
åt både aspekthypotesen och diskurshypotesen eftersom definitionen av för-
grund delvis överlappar med definitionen av vissa aktionsarter. Punktualitet 
är det särdrag som används för att definiera punkthändelser och fullbordan 
har en koppling till såväl oavgränsade som avgränsade processer. Sekventi-
alitet är visserligen inte direkt kopplat till aktionsart men enligt Dowty 
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(1986) kan endast fullbordade händelser sekvenseras och det som kan se-
kvenseras kan bli förgrund (Bardovi-Harlig 2000). 

Enligt aspekthypotesen markeras aktionsarter som har särdraget 
[+AVGRÄNSAD] (teliska aktionsarter, dvs. avgränsade processer och punkt-
händelser, se SAG 4:324) med preteritum samtidigt som diskurshypotesen 
förutsäger att verb i förgrundssatser markeras med preteritum. Detta innebär 
att: 

[…] when telic verbs (accomplishments and achievements) occur in the fore-
ground, the two hypotheses cannot be distinguished. The use of the simple past in 
these predicates can be interpreted as support for either hypothesis. Likewise, the 
hypotheses cannot be distinguished when atelic verbs (states and activities) occur 
in the background. The lack of simple past-tense inflection can be interpreted as 
support for either the aspect or the discourse hypothesis. (Bardovi-Harlig 
1998:477) 

De två hypoteserna kan dock särskiljas. När verb i förgrundssatser oavsett 
aktionsart står i preteritum samtidigt som verb i bakgrundssatser inte gör det 
innebär det stöd för diskurshypotesen. När avgränsade verb (avgränsade 
processer och punkthändelser), oavsett om de står i förgrundssatser eller 
bakgrundssatser, står i preteritum medan oavgränsade verb (tillstånd och 
oavgränsade processer) inte gör det innebär det stöd för aspekthypotesen. 

Det är endast genom att pröva båda hypoteserna på samma material som 
man säkert kan avgöra vad som påverkar distributionen av tempusmorfo-
logi. I en studie av såväl muntliga som skriftliga narrationer gör Bardovi-
Harlig (1998) just detta. Hennes resultat visar att verb som anger punkthän-
delser böjs utan diskurspåverkan och att böjningen av verb som anger oav-
gränsade och avgränsade processer kan ge stöd åt både aspekthypotesen och 
diskurshypotesen.  

2.3 Tidsreferens i teckenspråk 
Teckenspråket är inte internationellt, dvs. det är inte ett och samma tecken-
språk som används av alla döva över hela världen. Detta ”hindrar inte att 
teckenspråkiga personer kan kommunicera över språkgränserna, men det 
görs då med mer ikoniska, improviserade kommunikationsformer” (Berg-
man & Nilsson 1999:329). Forskningen om det svenska teckenspråket på-
börjades på 1970-talet (Bergman & Nilsson 1999). Kunskapen om detta 
språk är därför inte så omfattande som kunskapen om t.ex. svenskan.  

Tidsreferens i teckenspråket hör till de områden som än idag är tämligen 
outforskade. Teckenspråket hör till den grupp av språk som brukar kallas 
för aspektspråk, dvs. i den mån det förekommer verbböjning så används 
denna i huvudsak för att markera aspekt snarare än tempus. Bergman & 
Dahl hävdar att teckenspråket ”is basically an inflection-less language” 
(1994:418). Enligt dem finns det inom tempus- och aspektdomänen i teck-
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enspråket två separata system. Det ena kallar de för de temporala-aspektu-
ella markörerna och det andra för reduplikationssystemet.  

Till de temporala-aspektuella markörerna räknar de tecknen för PERFEKT, 
NEGERAD PERFEKT, FUTURUM och HABITUELL. Bergman (1995) har även 
identifierat en femte markör, NEGERAD FUTURUM, som används i satser med 
animata referenter och som refererar till tidpunkter i framtiden. Dessa fem 
markörer uttrycks som fria morfem och har stora likheter med de perifras-
tiska tempus- och aspektkategorierna i talade språk, men de tycks inte vara 
obligatoriska. Bergman & Dahl (1994) drar slutsatsen att detta eventuellt 
skulle kunna bero på att markörerna har en låg grammatikaliseringsgrad. 
Reduplikationssystemet har i stor utsträckning sin motsvarighet i de ideofo-
niska komponenterna i många talade språk. Bergman & Dahl beskriver ide-
ofoner som: 

[…] a class of words with peculiar phonological, grammatical and semantic prop-
erties. Many ideophones are onomatopoetic, but sound symbolism of a somewhat 
vaguer kind is probably more common. (Bergman & Dahl 1994:412) 

Reduplikation är en särskild form av repetition och finns i två varianter: 
snabb och långsam. Snabb reduplikation utgörs av jämna, korta rörelser och 
långsam av stora, nästan cirkulära rörelser i kombination med en lätt 
kroppslig gungning. Den exakta betydelsen av reduplikation är inte klar-
lagd: 

The phonological details of the reduplication system in SSL [det svenska tecken-
språket] still remain to be described, and it is not easy to pin down the meanings 
expressed by these forms. […] For example, one might hypothesize that doubling 
of articulator is used to express ’two or more actors’ […], and slow reduplication 
something like ’repeated action’ or ’ongoing, prolonged action’ […] and thus, that 
there is a high degree of iconicity in the system. (Bergman & Dahl 1994:407) 

Reduplikationssystemet innefattar morfologiska processer och skiljer sig 
därmed från de temporala-aspektuella partiklarna. Det bör därför behandlas 
som en självständig grammatisk komponent (Bergman & Dahl 1994). Re-
duplikationssystemet är inte unikt för det svenska teckenspråket utan har 
beskrivits i andra teckenspråk. Författarna refererar här till tidiga studier av 
Fischer (1973), Supalla & Newport (1978) och Klima & Bellugi (1979). 

En annan studie av tidsuttryck i svenskt teckenspråk (Embacher 1999) vi-
sar att man där, precis som i svenska, kan uttrycka tid med hjälp av tidsad-
verbial (då, före, sedan osv.), temporala bisatser (för teckenspråkets del 
även sådana som saknar manuell markör) och genom tidsföljden, dvs. ge-
nom att återge händelser i den ordning de inträffade. Enligt Wickman 
(1995) är kravet på att följa den kronologiska ordningen mellan händelser 
starkare i teckenspråket än i svenskan. En annan markör som är vanlig i 
teckenspråk är tecknet FÄRDIG, som används när en handling är avslutad 
och en annan ska påbörjas (Wickman 1995). 
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Tack vare att teckenspråket har utsträckning i det tredimensionella rum-
met kan tidsreferens också göras med hjälp av s.k. lokalisation.  

Språkets utnyttjande av rummet, kallat lokalisation eller referensmärkning, innebär 
att den tecknande använder riktningar eller positioner i området framför sig för att 
representera olika referenter och att riktningarna utnyttjas för en typ av kongruens-
böjning hos tecken med anknytning till dessa referenter. En referensmärkt riktning, 
ett locus, kan representera referenter av olika slag som personer, föremål, platser 
och tidpunkter. (Bergman & Nilsson 1999) 

Engberg-Pedersen (1999) menar dock att tid och rum är kognitivt åtskilda 
trots att de på detta sätt kan sammanfalla i teckenspråkets spatiala dimen-
sion. Dessa loci är inte fria utan hör vid referens till tid till någon av de 
olika tidslinjerna. För (det danska) teckenspråkets del har fyra tidslinjer 
med olika betydelse identifierats (Engberg-Pedersen 1991, 1993). Den för-
sta kallas för den deiktiska tidslinjen. Om man tänker sig att den tecknande 
står med fötterna på var sida om en linje så går den deiktiska linjen alltså 
vågrätt från en punkt bakom skuldran fram förbi örat och vidare ungefär så 
långt ifrån kroppen rakt fram som armen når. Om den tecknande är höger-
hänt ser beskrivningen ut så här: 

Den deiktiske tidslinje går fra bag afsenderens højre skulder frem forbi øret og vi-
dere ud foran afsenderens højre side. […] Den deiktiske […] tidslinje bruger man 
til at tale om tiden før og efter et bestemt tidspunkt. Der er altså et bestemt tids-
punkt, der er holdepunkt for opfattelsen af de andre tidspunkter. (Engberg-Peder-
sen 1991:66) 

På den deiktiska tidslinjen refererar den tecknande, till skillnad från på den 
anaforiska tidslinjen, till en bestämd tidpunkt som är given på förhand, 
normalt genom diskursens ”här och nu”. På den anaforiska tidslinjen, som 
går från den tecknandes vänstra sida och snett utåt mot höger framför krop-
pen, är det nödvändigt att fastställa vilken referenspunkt som används. 

Den anaforiske tidslinje går fra tæt på afsenderens venstre side og skråt udad mod 
højre. […] Ligesom den deiktiske tidslinje har den anaforiske tidslinje ét referen-
cepunkt med fast placering, men dets værdi skal hver gang fastlægges; det kan 
altså ikke være givet på forhånd, sådan som den deiktiske tidslinjes referencepunkt 
kan. (Engberg-Pedersen 1991:67) 

Den tredje tidslinjen kallas den blandade och går rakt ut från den tecknan-
des kropp, ungefär i brösthöjd. Denna kan vara antingen deiktisk eller ana-
forisk och gör det möjligt att tala om tidpunkter i framtiden.  

Den blandede tidslinje går fra tegnerens krop og vinkelret udefter. Reference-
punktet er ved tegnerens krop og kan være anaforisk eller deiktisk. […] Ved hjælp 
af denne tidslinje kan man tale om tidspunkter eller tidsforløb ud i fremtiden i for-
hold til referencepunktet. (Engberg-Pedersen 1991:69) 
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Föreställningen om ”tidigare” och ”senare” markeras t.ex. på den blandade 
tidslinjen där ”tidigare” är lokaliserat närmare den som tecknar och ”se-
nare” är lokaliserat längre ifrån (Engberg-Pedersen 1999).  

Den fjärde och sista tidslinjen kallas sekvenslinjen och går vinkelrätt mot 
den tänkta linjen som den tecknande står på, från vänster (som betyder tidi-
gare) till höger (som betyder senare). Den används vanligen när man vill 
referera till en tidsperiod. 

Både sekvenslinjen og den blandede tidslinje kan bruges ved omtale af fx forløbet 
af en uge. Forskellen på at bruge de to tidslinjer er, at ved den blandede tidslinje 
anskues forløbet fra dets begyndelse, ved sekvenslinjen er synsvinklen mere neu-
tral. (Engberg-Pedersen 1991:71) 

Utöver dessa fyra tidslinjer räknar Engberg-Pedersen även med ett tvådi-
mensionellt s.k. kalenderplan, rakt framför den tecknande, som bl.a. an-
vänds för att referera till årets månader (1991:72, 1993:88).  

Schermer & Koolhof (1990) har för det nederländska teckenspråket 
också identifierat fyra olika tidslinjer som de menar har likheter med tids-
linjerna i både det amerikanska och det brittiska teckenspråket. Det är trots 
allt fråga om olika språk, så en total överensstämmelse mellan dem vore 
orimlig.  

In summary, we can say that like in ASL [American Sign Language] and BSL 
[British Sign Language] time in SLN [Sign Language of the Netherlands] is ex-
pressed by lexical items that can be located on or move along certain positions in 
the syntactic signing space. As we have seen, the way in which these signs are lo-
cated in relation to the signers body differ from one sign language to another. 
(Schermer & Koolhof 1990:304) 

Liknande tidslinjer har enligt Engberg-Pedersen (1993) identifierats i stu-
dier av andra teckenspråk. Hon refererar bland annat till Friedman (1975), 
Cogen (1977) och Winston (1989) för det amerikanska teckenspråkets del, 
till Brennan (1983) för det brittiska, till Cameracanna & Corazza (1989) för 
det italienska, till Vourc’h, Benelhocine & Girod (1989) för det franska och 
till Ferreira Brito (1983) för teckenspråket i São Paulo. 

2.4 Forskning om tidsreferens i dövas andraspråk 
Den skrivna svenskan är svenska dövas andraspråk eftersom det svenska 
teckenspråket och svenskan är två olika språk. På samma sätt är t.ex. den 
skrivna danskan danska dövas andraspråk, den skrivna engelskan både ame-
rikanska och brittiska dövas andraspråk osv. Innan teckenspråket erkändes 
status som ett eget språk, vilket skedde år 1981 i Sverige (Riksdagens 
handlingar 1980/81: Proposition 100, Bil. 12), saknades det tvåspråkiga 
perspektivet i forskningen om dövas skriftliga språkutveckling. Numera är 
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det dock det naturliga perspektivet, i varje fall i Sverige, varför jag väljer att 
kalla såväl den tidigare som den mer aktuella forskningen just forskning om 
dövas andraspråk. 

Dövas kunskaper om grammatiska regler på andraspråket har tidigare be-
skrivits som försenade i jämförelse med jämnåriga hörandes (Russell, 
Quigley & Power 1976, Musselman 2000). Enligt Svartholm (1994) antog 
man tidigare att dövhet medförde brister i den kognitiva utvecklingen och 
att detta påverkade deras språkinlärningsförmåga. Deras svårigheter att an-
vända korrekta tempusmarkörer har t.ex. förklarats med att de skulle ha en 
avvikande tidsuppfattning (jfr Svartholm 1994). Jarvella & Lubinsky 
(1974:60) konstaterar i en tidig studie av språkanvändningen hos både 
hörande och döva att ”the deaf child’s language system, or its cognitive ba-
sis, may not flexibly permit him to draw some of the temporal distinctions 
and perspectives commonly found in English”.  

Kretschmer & Kretschmer (1978) konstaterar att ”one of the major prob-
lems facing hearing-impaired children is mastery of the English verb sys-
tem” (1978:267). Forskning har t.ex. visat att problemen med verb är större 
än med substantiv och att ”noun plurals and possessives are generally 
learned earlier than verb tense markers” (Russell, Quigley & Power 
1976:222). Vad gäller utvecklingen har följande mönster kunnat skönjas: 

For verbs, the progressive marking (with ”-ing” only) occurs before the past, 
which in turn is learned before the third person singular simple present. (Russell, 
Quigley & Power 1976:222) 

En studie av Quigley, Montanelli & Wilbur (1976) visar också att döva har 
stora svårigheter med verbsystemet i engelska. Utvecklingen i deras studie 
innefattar något fler verbformer och ser något annorlunda ut: 

A possible ordering for the acquisition of tense did emerge; from earliest to latest 
it is: simple past, future, present progressive, perfective, and passive. (Quigley, 
Montanelli & Wilbur 1976:536) 

Paul & Quigley (1994) refererar till en studie av Taylor (1969) där 35 döva 
elevers skriftliga återberättelser av en film undersökts. Fel böjningsform på 
verben utgjorde den vanligaste typen av fel. En ytterligare fingradering av 
denna typ av fel visade att utelämnande av böjningsändelse var allra vanlig-
ast, följt av övergeneralisering av en korrekt form. 

For example, in verb inflection, the most frequent errors were omissions of inflec-
tional endings – for example, So she fly and get a leaf. The next type of common 
errors was overgeneralization of the correct form – The dove was scared and flied 
away. (Paul & Quigley 1994:180) 

Holmbergs (1972) undersökning av svenska döva/hörselskadade barns 
språkutveckling (här avses den skrivna svenskan) visade bl.a. att vad gäller 
tempus är verbmorfologin helt obefintlig hos en del, men hos de flesta är 
”den morfologiska behärskningen […] stor om man ser till formernas 
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mängd” (1972:172). Presens är enligt Holmberg (1972) vanligt och före-
kommer även efter hjälpverb, men växlar med både infinitiv och preteritum. 
Med hänvisning till bl.a. Holmbergs undersökning nämner Svartholm 
(1984:35) att en del döva barn ”uppvisar ett skriftspråk som är direkt jäm-
förbart med pidginspråk”, men konstaterar att det tycks vanligare att döva 
barn når mer avancerade språkliga nivåer än så. 

Andersson (1991) visar i en studie av vuxna döva elevers arbete med 
sakprosatexter att de vet att preteritum och presens i svenska uttrycker för-
fluten tid respektive nutid, men att ”det är vanligt att en del av eleverna 
ofrivilligt växlar mellan formerna när de skriver en berättelse i förfluten tid” 
(1991:61). Däremot tycktes de ha svårare att förstå användningsområdena 
för pluskvamperfekt och hjälpverbet skulle. Pluskvamperfekt upplevdes av 
eleverna som överflödigt eftersom de inte kunde förstå skillnaden mellan 
detta tempus och preteritum. Hjälpverbet skulle är svårt att förstå: 

[…] när det sätts i relation till en viss tidpunkt som just nu står i fokus i texten (ex. 
”Lisa visste (DÅ) inte vad hon skulle (efter DÅ) göra.”). Eleverna är ovana vid att 
föreställa sig att ”skulle” här skall knytas till den tidpunkt till vilken ”Lisa visste 
inte” knyts. De vill så gärna knyta ”skulle” till nutid, dvs. de är förvirrade över att 
det skulle kunna finnas framtid sett från förfluten tid. Framtid betraktar de som 
framtid från nu. (Andersson 1991:63) 

Den kunskap som har dokumenterats om dövas tempusanvändning i skriven 
svenska är således inte omfattande, vilket motiverar min kartläggning av 
tempusanvändningen hos ett relativt stort antal döva informanter. 

2.5 Sammanfattning 
Sedan forskningen om tempus i andraspråk tog fart i början på 80-talet har 
de tidiga studiernas resultat kommit att utvecklas till hypoteser om tempus-
användningen som prövats i de senare studierna. En sådan hypotes kallas 
aspekthypotesen och den säger att andraspråksinläraren på ett tidigt stadium 
använder verbmorfologin för att markera aspekt snarare än tempus (Bar-
dovi-Harlig 2000). Denna hypotes har med tiden modifierats, mycket bero-
ende på att olika forskare kommit fram till olika resultat och något entydigt 
stöd för den inte har kunnat erhållas (t.ex. Housen 2002, Lee 2001, Rohde 
2002). De olika resultaten har bl.a. förklarats som beroende av olika under-
sökningsmetoder (Bardovi-Harlig 2002). Många betonar också vikten av att 
inte enbart undersöka aspekthypotesen utan menar att man måste inkludera 
även andra faktorer som påverkar tempusanvändningen (t.ex. Andersen 
2002, Giacalone Ramat 2002, Duff & Li 2002). Sådana faktorer kan bl.a. 
vara inputens, diskursens och undervisningens effekter. 

Aspekthypotesen överlappar delvis med en annan hypotes: diskurshypo-
tesen (Bardovi-Harlig 2000). Den bygger på att textstrukturen i narrationer 
kan förklaras i termer av förgrund och bakgrund. Till förgrunden hör satser 
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som för handlingen framåt och till bakgrunden hör satser som beskriver 
eller motiverar det som hör till förgrunden. Överlappningen beror på att de-
finitionen av förgrund ligger mycket nära definitionen av vissa aktionsarter 
och innebär att resultaten från en studie av tempusdistributionen i narra-
tioner kan ge stöd åt båda hypoteserna. Enligt diskurshypotesen använder 
sig andraspråksinläraren av verbmorfologin för att signalera vad som hör till 
förgrunden respektive bakgrunden i en berättelse (Hopper 1979, Hopper & 
Thompson 1980, Bardovi-Harlig 1994, 1998, 2000, Véronique 1987, Flash-
ner 1989). Resultaten från undersökningar om diskurshypotesen visar till 
viss del på en bristande samstämmighet, men mycket av denna kan förkla-
ras av att informanterna i dessa undersökningar inte har befunnit sig på 
samma inlärningsnivå. 

Till skillnad från t.ex. svenskan så räknas teckenspråk till den grupp av 
språk som brukar kallas för aspektspråk, vilket innebär att verbmorfologin 
främst används till att markera aspekt. I dessa språk finns det självfallet 
möjlighet att markera tid ändå, men exakt hur detta görs i teckenspråk sak-
nas det ännu en heltäckande beskrivning av. Det beror på att forskningen 
om teckenspråk är en relativt ung disciplin; forskningen om det svenska 
teckenspråket påbörjades under 70-talet (Bergman & Nilsson 1999). 

Inom tempus- och aspektdomänen i (det svenska) teckenspråket finns två 
separata system: de temporala-aspektuella markörerna och reduplikations-
systemet. Till markörerna hör tecknen PERFEKT, NEGERAD PERFEKT, 
FUTURUM, NEGERAD FUTURUM och HABITUELL, som alla uttrycks med fria 
morfem men som inte tycks vara obligatoriska (Bergman & Dahl 1994). 
Reduplikationssystemet innefattar morfologiska processer, som uttrycker 
aspektuell betydelse. Reduplikation är en särskild form av repetition och 
finns i två varianter: snabb och långsam (Bergman 1995, Bergman & Dahl 
1994). Vidare utnyttjas i teckenspråket den spatiala dimensionen genom att 
tidsreferens också görs med hjälp av lokalisation, som innebär att den teck-
nande låter riktningar och positioner representera bl.a. tidpunkter. Dessa 
loci är inte fria utan hör till någon av de olika tidslinjerna. För (det danska) 
teckenspråkets del har fyra tidslinjer identifierats (Engberg-Pedersen 1991, 
1993). Tidsreferens kan också precis som i t.ex. svenskan uttryckas lexikalt 
(med hjälp av tidsadverbial), syntaktiskt (med hjälp av temporala bisatser, 
med eller utan manuell markör) och genom tidsföljden, dvs. genom att 
återge händelser i den ordning de inträffade (Embacher 1999, Wickman 
1995). 

Dövas kunskaper om grammatiska regler i andraspråket har länge beskri-
vits som försenade i jämförelse med jämnåriga hörande (Russel, Quigley & 
Power 1976, Musselman 2000). Den ständiga jämförelsen med hörande be-
ror på att man länge saknade ett tvåspråkighetsperspektiv i dövforskningen, 
vilket i sin tur beror på att teckenspråket inte tillerkänts status som ett eget 
språk förrän på senare tid. Tidigare antog man att dövhet medförde 
bristande kognitiv förmåga och man har t.ex. förklarat dövas svårigheter att 
använda rätt tempus med att de har en annorlunda tidsuppfattning (jfr 
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Svartholm 1994). Dövas tempusanvändning är ett forskningsområde som 
inte är så välutforskat än, även om flera undersökningar har visat att de har 
svårighet att använda korrekt tempus (Kretschmer & Kretschmer 1978, 
Russel, Quigley & Power 1976, Quigley, Montanelli & Wilbur 1976, Tay-
lor 1969).  



3 Material 

Det material som min undersökning bygger på består av sammanlagt 129 
uppsatser skrivna av döva gymnasieelever. Detta kapitel inleds med en be-
skrivning av dessa elever (se 3.1), av insamlingen av uppsatserna (se 3.2) 
och av själva uppsatserna (se 3.3). Därefter följer en presentation av hur 
materialet har kategoriserats (se 3.4). Denna inleds med en beskrivning av 
svenskans tempussystem (se 3.4.1) och följs av en redogörelse för hur tem-
pusklassificeringen (se 3.4.2) och hur klassificeringen av tempusvalen som 
lämpliga eller ej lämpliga (se 3.4.3) har gjorts. Till sist ges en beskrivning 
av hur tempusanvändningen ser ut i respektive texttyp (se 3.4.4, 3.4.5 och 
3.4.6) och sammanfattande slutsatser om tempusanvändningen (se 3.4.7). 

Mitt material består av fria berättelser, bortsett från att rubriken på dem 
bestämdes av mig. I och med detta skiljer sig mitt material från den typ av 
material som hittills varit vanliga i studier av diskurshypotesen i andra-
språk, eftersom man brukat använda sig av återberättelser (jfr Bardovi-Har-
lig 2000). Informanterna i Bardovi-Harligs studier (1998, 1995) fick t.ex. se 
en sekvens ur filmen ”Moderna tider” och sedan återberätta den. Hon har då 
kunnat göra en indelning av händelserna i själva filmsekvensen i förgrund 
och bakgrund. Mot detta ”facit” har hon sedan kunnat leta efter de lexikala 
motsvarigheterna till varje händelse i informanternas återberättelser. Det bör 
dock påpekas att hon inte anger explicit att det är på detta sätt hon har gjort 
indelningen.  

En anledning till att jag har valt att inte samla in återberättelser på detta 
sätt är att en sådan procedur skulle kunna upplevas som en testsituation av 
mina informanter. Att de skulle uppleva det så ville jag undvika eftersom 
jag var beroende av deras frivilliga deltagande i undersökningen. I samråd 
med deras lärare kom jag fram till att det som bäst skulle motivera dem att 
deltaga var att be dem skriva fria berättelser.  

En annan viktig anledning till att inte använda återberättelser är att jag 
ville kunna studera så många olika tempus som möjligt i informanternas 
språkanvändning. Med en återberättelse i dåtid riskerade jag att få språk-
prov som endast innehöll de tempus som är kopplade till denna tidsdomän. 
Av detta skäl utvidgade jag materialet till flera texttyper och lät informan-
terna skriva tre uppsatser vardera, med förhoppningen att rubrikerna på 
dessa tillsammans skulle generera så många tempus som möjligt. 

Ett annat, mer allmänt problem med återberättelser är att berättande skil-
jer sig åt mellan olika kulturer. Rice (1980) har t.ex. visat att amerikaner 
som återberättar eskimåsagor ofta lägger till ett lyckligt slut, något som 
även har iakttagits i barns återberättande (Hene & Wåhlin 1990). Därför är 
det troligt att andraspråksinlärare (som ju ofta kommer från en annan kultur) 
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anpassar ursprungsberättelsen efter de textmönster de är vana vid sedan ti-
digare. Vad som blir förgrund respektive bakgrund beror också på vilket 
perspektiv den enskilde personen väljer. Därmed är det inte givet att en 
händelse som hör till förgrunden i en viss persons återberättelse nödvän-
digtvis gör det också i en annans. Det tycks därför inte helt självklart att 
förgrund och bakgrund kan sägas ligga i händelserna i sig och därmed 
kunna bestämmas i förväg. Rimligare är att förgrund och bakgrund konstru-
eras vid (åter)berättandet och alltså kan se olika ut hos olika återberättare. 

Ytterligare ett problem med återberättelser är att de enligt en del forskare 
påverkas av sådant som kognition och minne (Thorndyke 1977). Får man i 
uppgift att återberätta en filmsekvens så finns risken att man koncentrerar 
sig på att minnas sådant som beskriver själva händelseförloppet snarare än 
sådant som motiverar eller beskriver det. Risken är om möjligt ännu större 
om man upplever det som en testsituation. Detta kan resultera i att återbe-
rättelsen endast består av förgrundssatser.  

3.1 Beskrivning av informanterna 
De 54 elever som skrivit uppsatserna för denna studie gick då de skrev 
dessa i Riksgymnasiet för döva (RGD) och hörselskadade (RGH) i Örebro. 
Klasserna där är små jämfört med klasserna i den vanliga gymnasieskolan. 
För att få ett rimligt antal informanter har därför klasser ur flera årskullar 
deltagit i undersökningen. Åldern på informanterna varierar mellan 16 och 
20 år, eftersom dövas grundskoleutbildning pågår i tio år och deras gymna-
sieutbildning dessutom är ett år längre än för hörande.  

Riksgymnasiet är Sveriges enda gymnasieskola för döva ungdomar och 
erbjuder anpassad undervisning på samtliga 17 nationella program (och det 
individuella programmet). Den anpassade undervisningen innebär att döva 
elever undervisas på teckenspråk och att hörselskadade elever har tillgång 
till tekniska hjälpmedel. Deras klassrum är utrustade med slingor och bänk-
mikrofoner för medhörning. 

Undervisningen är förlagd till fyra olika skolor: Risbergska skolan, Tull-
ängsskolan, Kvinnerstaskolan och Virginska skolan. På dessa skolor utgör 
de döva (tillsammans med de hörselskadade) eleverna ca tio procent. Övriga 
elever är hörande. Betygskriterierna är desamma som för den övriga gym-
nasieskolan, men behöriga att söka till riksgymnasiet (Gymnasieförord. 9 
kap 1 §, enligt RGD-RGH:s hemsida) är endast: 
 
− döva och hörselskadade från hela landet som är beroende av en tecken-

språkig miljö, 
− hörselskadade från hela landet som trots användningen av tekniska hjälp-

medel och andra stödinsatser inte kan följa reguljär undervisning i gym-
nasieskolan. 
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Både praktiska och teoretiska program finns representerade bland infor-
manterna, men eftersom undersökningen inte primärt inriktar sig på skolans 
roll har denna variabel inte beaktats.  

Det faktum att eleverna är teckenspråkiga och läser på Riksgymnasiet för 
döva (RGD) har här fått räcka som definition av dövhet. Visserligen vore 
det också intressant att fastställa dels i vilken utsträckning teckenspråket 
används och behärskas av informanterna, dels om dövheten är medfödd el-
ler har uppstått först i skolåldern, eftersom det avgör vilket förstaspråk in-
formanten har. Svaren på dessa frågor vore dock alltför komplicerade och 
tidskrävande att nå för att rymmas inom detta arbete. 

3.2 Insamlingen av materialet 
Under höstterminen 1999 besökte jag RGD i Örebro för att träffa de döva 
elevernas lärare och berätta om mitt avhandlingsarbete. Syftet med detta 
möte var att be om deras hjälp att samla in material för min undersökning. 
Utan deras hjälpsamhet och engagemang hade jag inte lyckats samla in ett 
så stort och för undersökningen så anpassat material. 

Via dessa lärare skickade jag ut en skriftlig förfrågan till eleverna i janu-
ari 2000 om de skulle vilja skriva tre uppsatser vardera med givna teman 
och låta dessa bilda undersökningsmaterial för en doktorsavhandling. In-
tresset för att deltaga var överraskande stort. Sammanlagt 54 elever svarade 
ja (skriftligen), vilket var nästan samtliga tillfrågade. En förutsättning för att 
få in tillräckligt många uppsatser bedömdes vara att eleverna fick skriva 
dem i skolan. Deras lärare var mycket tillmötesgående och avsatte lektions-
tid för detta under vårterminen 2000. Eleverna har dessutom skrivit sina 
uppsatser på dator. Skälet till detta är främst att jag ville undvika svårighet-
erna att tyda handstilar och interpunktion. I en pilotstudie gjord på hand-
skrivna uppsatser visade det sig vara mycket svårt att skilja mellan t.ex. 
kommatecken och punkt. Det underlättade också arbetet för mig att kunna 
lägga in alla uppsatserna direkt i min egen dator via disketter. 

Eleverna fick i samband med förfrågan om deltagande i undersökningen 
veta att det var helt och hållet frivilligt och huruvida de deltog eller inte 
skulle inte komma att påverka deras betyg.2 De blev dessutom upplysta om 
att de när som helst skulle kunna ångra sig om de av något skäl inte längre 
ville ingå i undersökningen. Givetvis informerades de också om att de 
skulle vara anonyma i avhandlingen. Därför har jag låtit bli att använda mig 
av initialer och liknande som kan röja en enskild elevs identitet, men jag har 
också ändrat namn på personer i berättelserna och bytt namn på orter och 
                                           
2 I efterhand fick jag veta att för en del av eleverna kom dessa uppsatser att utgöra en del 
av betygsunderlaget. Detta motiverades med att eleverna inte kände sig tillräckligt 
motiverade att skriva dem om de inte drog någon direkt fördel av besväret. Jag fann 
naturligtvis detta rimligt och hade inga invändningar, i synnerhet eftersom eleverna 
tydligen var inställda på detta. 
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skolor. Det senare har varit viktigt med tanke på att dövsamhället är en 
ganska liten och sammanhållen grupp. Om någon t.ex. skriver om ett besök 
hos sin morfar som driver ett lantbruk i Burträsk utanför Skellefteå är risken 
stor att övriga elever kan lista ut vem som har skrivit om det. Det finns gi-
vetvis fler särdrag som kan avslöja vem som har skrivit en viss text och för 
att undvika att någon helt enkelt känner igen en annan persons stil presente-
ras endast enstaka satser från en och samma uppsats. Av detta skäl finns 
inte heller några uppsatser återgivna i bilagor.  

De allra flesta elever har skrivit fler än en uppsats. Tanken från början 
var att alla elever som tackade ja till att ingå i undersökningen skulle skriva 
tre uppsatser vardera, men beroende på praktikperioder och sjukdom mis-
sade en del elever skrivtillfällen och skrev därför bara en eller två uppsatser. 
Några få elever har också under insamlingsperioden ändrat sig och medde-
lat att de inte längre önskade ingå i undersökningen. Däremot var det ingen 
som uttryckte önskemål om att den/de uppsatser de redan lämnat in skulle 
utgå ur undersökningen.  

3.3 Beskrivning av materialet 
Rubrikerna för uppsatserna bestämdes av mig i samråd med lärarna och 
med förhoppningen att de skulle generera texter med olika tematiska tider. 
Rubriken på den första uppsatsen var ”När jag började skolan – några min-
nen” och jag förväntade mig att eleverna skulle förlägga berättelsen i dåtid, 
vilket de också gjorde. Uppsatserna med denna rubrik refererar jag i fort-
sättningen till som narrationer och denna del av materialet som Uppsats 1. 
Sammanlagt 45 elever har skrivit dessa uppsatser och längden på dem varie-
rar från 87 ord till 856. Det genomsnittliga antalet ord per uppsats är 379. 

Många elever har skrivit mycket självutlämnande texter om hur svår den 
första tiden i skolan var. Flera berättar om mobbning som de blivit utsatta 
för och nästan alla beskriver den mer allmänna nervositeten som de kände 
inför att börja skolan. Andra berättar om roligare händelser som skolresor 
och skolmästerskap. De flesta skriver om den allra första skoldagen, men en 
del har valt att skriva om hur det var att börja på gymnasiet istället. De se-
nare skriver mycket om osäkerhet i samband med val av gymnasieprogram 
och om strider med föräldrar och skolan för att få byta program. Svårighet-
erna med att komma överens med veckohemsfamiljen är också ett vanligt 
tema, liksom beskrivningar av hur kontakten med den egna familjen blivit 
lidande.  

I och med att det endast finns en enda gymnasieskola med anpassad un-
dervisning för döva i Sverige är upptagningsområdet för denna hela landet. 
I ett par uppsatser framgår att elevens familj valt att flytta till Örebro där 
denna skola ligger för att hålla samman familjen. Detta är dock inte prak-
tiskt möjligt för alla familjer, vilket innebär att de flesta eleverna på ett eller 
annat sätt flyttar hemifrån i samband med gymnasiestudierna i 16-årsåldern. 
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De kan då antingen bo i veckohem tillsammans med andra döva elever i 
olika åldrar där anställd personal ansvarar för tillsynen, eller inackorderade 
hos en värdfamilj som förmedlas via skolan eller i en egen lägenhet, en-
samma eller tillsammans med någon annan.  

Rubriken på den andra uppsatsen var ”Att flytta hemifrån tidigt – för- och 
nackdelar” och tanken var att den typ av argumenterande text som denna 
borde leda till skulle generera texter som domineras av presens. Dessa upp-
satser utgör det andra delmaterialet (Uppsats 2) och kallas hädanefter argu-
menterande texter. Av de 45 elever som skrev den första uppsatsen har 34 
skrivit den andra uppsatsen. Dessutom har 9 elever som inte skrev den för-
sta skrivit den andra, vilket gör att sammanlagt 43 elever har skrivit upp-
satserna i delmaterial 2. Ämnet för uppsatsen har engagerat eleverna i olika 
utsträckning, en del har skrivit relativt långa uppsatser medan några endast 
har skrivit några få satser. Längden varierar stort, från 35 till 800 ord. Det 
genomsnittliga antalet ord per uppsats är 304. 

De allra flesta har valt att lyfta fram antingen fördelarna eller nackdelarna 
med att flytta hemifrån. Många har utgått från sin egen situation och det är 
tydligt att många upplever ansvaret som betungande. Särskilt de som bor för 
sig själva i egen lägenhet anser att det kan bli lite för mycket krav emellan-
åt. De ska förutom skolarbetet också sköta tvätt, matlagning, hushållseko-
nomin m.m. De som bor inackorderade skriver mer om hur komplicerat det 
är att anpassa sig till en helt ny familj. Det kan vara svårt att komma över-
ens om vilka regler som ska gälla men framför allt verkar det som om sak-
naden efter den egna familjen är extra påtaglig om man inte trivs i den fa-
milj som man är inackorderad i. En del elever har valt att skriva mer allmänt 
och deras uppsatser är något mer nyanserade i och med att de i större ut-
sträckning lyfter fram både för- och nackdelar.  

Rubriken på den tredje uppsatsen var ”Mina planer efter studenten” och 
valdes i syfte att generera framtidsuttryck av olika slag. Uppsatserna med 
denna rubrik refererar jag hädanefter till som spekulerande narrationer om 
framtiden och de utgör det delmaterial som kallas Uppsats 3. Av de 45 ele-
ver som skrev den första uppsatsen har 33 även skrivit uppsats 3. Ytterli-
gare 8 har skrivit uppsats 3 och dessa återfinns bland dem som också skrivit 
uppsats 2. Totalt har alltså 41 elever skrivit uppsatserna i Uppsats 3. Läng-
den på den tredje uppsatsen varierar från 22 till 449 ord vilket tyder på att 
detta ämne inte engagerade eleverna lika mycket som de tidigare ämnena. 
Det genomsnittliga antalet ord per uppsats är 189. 

En del elever har uppenbarligen funderat mycket på framtiden och redo-
gör detaljerat för sina planer och reservplaner. Det handlar mycket om att 
resa ut i världen, söka arbete eller studera vidare. En elev har redogjort för 
resten av sitt liv, tills han som pensionär dör på något ålderdomshem. Andra 
har uttryckligen skrivit att de inte vill fundera på framtiden och än mindre 
planera något inför den. Många klargjorde att de inte alls kunde tänka sig att 
läsa vidare direkt efter gymnasiet med tanke på att de då kommer att ha gått 
så länge i skolan. 
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Längden på uppsatserna kan jämföras med längden på de texter Jansson 
(2000) studerar i sin undersökning av tvärkulturella skrivstrategier hos 
vuxna inlärare av svenska som andraspråk (se tabell 1). Även i Janssons 
studie utgör texter undersökningsmaterialet. Dessa texter är skrivna av tre 
olika informantgrupper. I den första gruppen är texterna skrivna av infödda 
iranier och medellängden på deras texter är 288 ord. Längden varierar mel-
lan 171 och 593 ord. Den andra gruppen består av informanter med varie-
rande språkbakgrund. I denna är medellängden 297 ord per text. Längden 
varierar mellan 155 och 538 ord. Den tredje gruppen är en svensk kontroll-
grupp. Denna är uppdelad i två mindre grupper, den ena utgörs av ”normal-
skribenterna” och den andra av ”de skrivvana” (Jansson 2000:45). Medel-
längden per text är hos normalskribenterna 347 ord och längden varierar 
mellan 199 och 601 ord. Hos de skrivvana är medellängden 332 ord och 
längden varierar mellan 180 och 888 ord.  

I uppställningen i tabell 1 framgår att de döva informanternas narrationer 
(Uppsats 1) i genomsnitt är längre än såväl de hörande andraspråksinlärar-
nas texter som de infödda svenskarnas. Å andra sidan är de döva informan-
ternas spekulerande narrationer om framtiden (Uppsats 3) betydligt kortare 
än båda dessa gruppers texter. De döva informanternas argumenterande 
texter (Uppsats 2) är i genomsnitt längre än de hörande andraspråksinlärar-
nas texter men kortare än de infödda svenskarnas. Ser man i stället till 
längdvariationen per text inom respektive grupp framgår det mycket tydligt 
att de döva informanterna står för de i särklass kortaste texterna. Bland in-
formanterna med blandad språkbakgrund återfinns den kortaste texten (155 
ord) i Janssons (2000) undersökning, men denna är ändå sju gånger längre 
än den kortaste texten (22 ord) som är skriven av en döv informant (och 
som återfinns i Uppsats 3).  

Tabell 1. Jämförelse av textlängder mellan Janssons (2000) informanter och de 
döva informanterna 

Informantgrupp Medellängd per text Längdvariation per text
Infödda iranier 288 171–593
Blandad språkbakgrund 297 155–538
Svenska normalskribenter 347 199–601
Skrivvana svenskar 332 180–888
Döva Uppsats 1 379 87–856
Döva Uppsats 2 304 35–800
Döva Uppsats 3 189 22–449
 
Den slutsats man kan dra av dessa jämförelser är att de döva informanterna 
som kollektiv placerar sig närmare de infödda svenska informanterna i 
Janssons studie, men att det finns en betydligt större individuell variation 
bland de döva informanterna än inom någon av Janssons informantgrupper.  

Ämnena för uppsatserna valdes alltså för att få fram texter med olika te-
matiska tider: dåtid (Uppsats 1), nutid (Uppsats 2) och framtid (Uppsats 3), 
men också för att i möjligaste mån inspirera eleverna till att skriva. För-
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hoppningen var att ämnen som låg nära deras egna erfarenheter och fun-
deringar utan att vara alltför snäva skulle ge dem denna inspiration. I stort 
sett har förhoppningen infriats.  

Uppsats 1 skrevs som tidigare nämnts av 45 elever och av dessa var det 
34 som skrev uppsats 2. Det var alltså 11 elever som av ett eller annat skäl 
efter den första uppsatsen inte längre deltog i undersökningen. En elev åter-
kom dock och skrev även den tredje uppsatsen. Utöver de 34 elever som 
skrivit både uppsats 1 och uppsats 2 tillkom 9 nya elever, som av olika an-
ledningar hade missat det första skrivtillfället. Av dessa 9 skrev 8 uppsats 3 
också. Utöver ämnena för uppsatserna gavs eleverna inga direkta instruk-
tioner. Det fanns inte heller något uttryckt önskemål om hur långa uppsats-
erna skulle vara och uppsatslängden varierar därför stort.  

Att undersökningsmaterialet är i skriftlig form faller sig naturligt efter-
som det är just den skrivna svenskan som är dövas andraspråk. Valet av 
skoluppsatser kom sig av att sådana är förhållandevis lätta att få tag i. Att 
lokalisera samma antal vuxna döva och övertala dem att ingå i studien ge-
nom att skriva texter skulle ha krävt alltför mycket tid och bedömdes vara 
praktiskt omöjligt att genomföra inom ramen för detta arbete. Att valet vi-
dare föll på just gymnasieelevers uppsatser beror på att dessa nästan kan 
visa på det slutliga resultatet av skolans totala svenskundervisning, eftersom 
deras skoltid närmar sig sitt slut. För att kunna använda den metod som jag 
prövar i undersökningen krävdes att materialet motsvarade den andra-
språksnivå som gymnasieeleverna antogs ha uppnått. Som jag har beskrivit 
ovan skiljer sig alltså materialvalet till viss del från det gängse valet av un-
dersökningsmaterial inom forskningsområdet tempusinlärning i andraspråk.  

3.3.1 Allmän beskrivning av uppsatserna 
Av skäl som jag har angivit ovan presenteras inga uppsatser i sin helhet. För 
att ge en bild av hur deras andraspråk ser ut presenterar jag här utdrag ur tre 
olika uppsatser, som får representera inlärningsnivåer på olika avstånd till 
målspråket. Utdraget i det första exemplet, (3), är hämtat från en narration 
(Uppsats 1) och representerar den inlärningsnivå som ligger längst ifrån 
målspråket. I det andra exemplet, (4), är utdraget hämtat från en spekuleran-
de narration om framtiden (Uppsats 3) och representerar ett slags genom-
snittligt avstånd till målspråksnivån. I det tredje exemplet, (5), är utdraget 
hämtat från en argumenterande text (Uppsats 2) och representerar den inlär-
ningsnivå som ligger närmast målspråket i materialet. Den parentes som 
avslutar varje exempel (här och fortsättningsvis i avhandlingen) innehåller 
påhittade initialer och en siffra som anger vilken av de tre Uppsats-materi-
alen exemplet är hämtat från. Siffrorna efter kolon anger vilken sats det är i 
den specifika uppsatsen. 

(3) Jag jobbade där och mocka för varje dag och lite rida. Jag trötta på där för att 
det var bara samma att mocka för varje dag. Den var jullovet, så jag var ledig 
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och hemma. Efter var jag prao hos förskolan i Lund. Jag trivas där med barn 
och passar dem. Jag var jobbade där 1 månaden. Efter var jag slutade där och 
jag började prao hos 4H var djur gården. Där fanns hästar, katter, hönsar, 
grisar, kaniner, get och får. Jag skötare hästar och hönsar. Jag tycket att det 
var roligt att skötare hästar än hönsar för att dem var bara skrika. (nn1:11–
29) 

(4) Jag har besämmer mig att jag flytta tillbaka min hemstad Göteborg efter min 
gymnasiet tider. För att jag uppväxt där och har ett jobb. Jag vill inte sitter 
och arbetlöshet i Örebro… Jag vill hitta en bättre jobb i Götebrog. Jag vill 
jobb inom media… Vill blir skådespelare och stuntman. (oe3:1–8) 

(5) När man flyttar hemifrån ökar alltid det egna ansvaret, man får då göra i stort 
sett allting på egen hand. Man får själv se till att allting fungerar som det ska. 
Man är van vid att föräldrarna sköter allting, man behöver inte tänka så 
mycket på de större sakerna. Men när man bor och lever för första gången 
utan föräldrarna så känns det alltid speciellt, blandade känslor. I början kan 
det vara tämligen betungande, man blir liksom förvirrad. Men det är inte så 
för alla, en del kan "smälta in” oväntat snabbt, de som är ”övermogna” alltså. 
(tu2:1–16) 

3.3.2 Målspråkssupplering 
Vid transitivitetsanalysen (se kapitel 5) har en viss målspråkssupplering av 
materialet gjorts. Den markeras med hakparentes. När subjektsutelämningen 
görs helt i överensstämmelse med svenskans grammatiska regler, och det 
därmed är otvetydigt vilken referent som åsyftas, beaktas denna referent i 
analysen. Subjektet är i dessa fall identiskt med en referent i någon tidigare 
sats, som i ex. (6) där rektorn suppleras som subjekt till önskade. Att utifrån 
kontexten kunna identifiera ett utelämnat subjekt är viktigt för att satsanaly-
sen ska kunna göras (se 5.1). 

(6) (Rektorn pratade lite) och önskade oss välkomna. (hj1:46–47)  

Supplering i texten har gjorts vid utelämningar där suppleringen inte kräver 
någon grammatisk omstrukturering av satsen. En grafisk mening som i ma-
terialet ser ut som ex. (7) tolkas och presenteras som två satser, ex. (8) och 
(9). Satsen i ex. (9) suppleras då med det utelämnade subjektet, som är det-
samma som i satsen i ex. (8). Någon ytterligare supplering i form av 
uppdelning av den grafiska meningen i två, eller tillägg av inledande där 
eller liknande i den andra satsen, ex. (9), görs inte.  

(7) Jag hittade prao i Hyllie var hästskötare. (nn1:9–10) 

(8) Jag hittade prao i Hyllie (nn1:9) 

(9) [jag] var hästskötare. (nn1:10) 

Syftet med suppleringen är att transitivitetsanalysen ska kunna utföras, och 
därför suppleras endast sådana språkliga element som har relevans för 



 40 

denna. I framställningen kan vissa exempel dock kräva lite mer supplerad 
information beroende på att de, lösryckta ur sitt sammanhang, inte är så 
lätta att förstå. 

Supplering har också gjorts vid utelämningar som inte stämmer överens 
med målspråket men där det framgår ur kontexten vad skribenten menar. Då 
det varit uppenbart vilken referent som åsyftas och denna kan suppleras på 
kontextuella grunder, om än ej på grammatiska, markeras detta i exemplen 
inom hakparentes. I enstaka fall saknas t.ex. en verbpartikel vid ett visst 
verb. Analysen har då ändå gjorts av verbet med denna partikel, om i ex. 
(10). 

(10) och [som (= stolta föräldrar)] pysslade [om] sina barn av stolthet. (hu1:16) 

Vilken nominalfras som tolkas som subjekt avgörs ofta av predikatsverbet. 
Ett utmärkande drag i dövas skrivna svenska är dock ”objekt-subjekt-stryk-
ningarna” (Svartholm 1987). Dessa innebär ett övergeneraliserat uteläm-
nande av subjekt och objekt i samordnade satser eller över satsgränser, där 
svenskans syntaktiska regler förhindrar sådana. I just detta material är dock 
sådana strykningar inte påfallande vanliga.  

Utelämnade objekt har supplerats på liknande sätt som de utelämnade 
subjekten. Liksom subjekten utelämnas objekten typiskt i dövas skrivna 
svenska (Svartholm 1987), men inte heller dessa strykningar är som tidigare 
nämnts särskilt många i detta material. Oftast rör det sig om utelämnade 
reflexiver, ex. (11) och (12).  

(11) grät jag [mig] ofta till sömns av hemlängtan. (jt2:23) 

(12) att jag känner [mig] ensam i den ny staden (wp2:8) 

I flera fall har utelämnade objekt som skulle kunna fungera som Deltagare i 
transitivitetsanalysen (se 5.2.1) supplerats, när det varit tydligt vilket objekt 
som avses, ex. (13) och (14). 

(13) som kan bestämma över [en]. (wp2:39) 

(14) Jag borde ha stoppa [dem] (uc2:54) 

Satser med utelämnade verb har supplerats då det är kopula som saknas, ex. 
(15). Några exempel på ett motsatt problem – för många uttryckta verb – 
finns i materialet, ex. (16). 

(15) då [är] jag mycket nervöser (eu1:4) 

(16) att Min riktig pappa var dog i bilolycka för 7 år sen (cn1:35) 

Vid de tillfällen då såväl subjekt som primärt verb saknas men det är fråga 
om en kombination av formellt subjekt och kopula, ex. (17), suppleras 
dessa. Om det framgår ur den tidigare kontexten vilken subjektsreferenten 
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är och om det är målspråkligt entydigt vilket verb som utelämnats sker 
också supplering, ex. (18). 

(17) Nåja, [det är] lite svårt att förstora sig lite inför framtiden (pu3:1) 

(18) (På tal om att bilda en familj, tänker jag hitta bästa tjej i världen och hon ska 
föda några söta barnen.) Och [vi ska] leva lyckliga tillsammans till döds, så 
klart !! (vm3:25–27) 

Ibland framgår det ur kontexten att skribenten menar någonting annat än 
vad han/hon faktiskt har skrivit. När detta rör det primära verbet i en sats 
har en alternativ tolkning supplerats inom hakparentes. Det är på denna som 
transitivitetsanalysen sedan har gjorts. Antalet suppleringar av detta slag, 
där betydelsen alltså förändras, är litet och presenteras här i sin helhet. I ett 
par satser har verbet bytts ut mot ett annat, ex. (19) och (20).  

(19) som vi fick [blev] tvungen hjälpa henne att riva bort paketomslaget, (ei1:95) 

(20) men jag slog [=kom] på tanken (hu1:25) 

I några fall har verbet en avvikande form, ex. (21)–(23), och i ett fall har det 
kompletterats med en partikel/preposition utan att direkt ändra betydelse, 
ex. (24). I ex. (21) har ett substantiv använts istället för ett verb. Samma 
iakttagelse gör Svartholm (1988:239) i en studie av uttryck för riktning och 
befintlighet i dövas skrivna svenska. 

(21) och diskussion [=diskuterade] med dom om Sverige och Norge. (hn1:50) 

(22) Sen åter [=återvände] vi till den platsen (hn1:76) 

(23) och vi sågs [=såg] (hn1:114) 

(24) men jag vet [vet om] ett jobb (ud3:5) 

Det är ovanligt att subjektet har avvikande form, men när det har det så har 
en alternativ tolkning supplerats, ex. (25) (jfr Svartholm 1987b:88 för 
diskussion om hur som används istället för så av döva).  

(25) så [=som] är 30–35 våningar högt! (hl1:97) 

De målspråkssuppleringar som görs påverkar inte analysen av tempusdistri-
butionen eftersom denna endast sker på de av skribenterna uttryckta verben. 
I de fall där det inte har varit uppenbart hur en ”sats” kan suppleras, t.ex. 
när det inte framgår vilken referent som det strukna subjektet syftar på, 
klassificeras ”satsen” som fragment. Den lämnas då helt utanför analysen.  
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3.4 Kategorisering av materialet 
Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av svenskans tempussystem. 
Denna utgör grunden för tempusklassificeringen, som presenteras därefter. 
Sedan diskuteras bedömningen av tempusvalen som lämpliga eller ej lämp-
liga och till sist redovisas tempusanvändningen, dels i varje uppsatstyp för 
sig, dels i en sammanfattande diskussion. 

3.4.1 Svenskans tempussystem 
Denna presentation av svenskans tempussystem ges med utgångspunkt i 
SAG:s beskrivning (4:203–281), men med vissa tillägg och modifieringar 
av mig. Svenskan har två morfologiska tempusformer: presens och preteri-
tum (SAG 4:204). Verbhandlingen placeras i nutid eller framtid med hjälp 
av presenssuffix och i förfluten tid med hjälp av preteritumsuffix. Tillsam-
mans med temporala hjälpverb (ha, skola och komma) som böjs i någon av 
dessa former kan sedan flera sammansatta tempus bildas. Till presensdomä-
nen hör perfekt och futurum och till preteritumdomänen hör pluskvamper-
fekt och futurum preteritum. Dessa totalt sex olika tempus utgör enligt SAG 
(4:205) svenskans huvudtempus. Än mer komplexa tempusrelationer kan 
skapas om ”ett perfektuellt hjälpverb överordnas ett futuralt eller tvärtom”, 
som i skulle ha läst, hade skolat läsa (4:206). 

Verbfrasen i en sats anger en viss aktion. Denna kan vara faktisk eller 
hypotetisk och inträffar under en viss tid, aktionstiden. Den tempusform 
som det finita verbet i verbfrasen har, presens eller preteritum, anger i sin 
tur en tidsdomän, nutid (och framtid) eller dåtid. Vidare anger denna tem-
pusform också att den tid som satsen gäller för, den tematiska tiden, infaller 
någonstans inom den utpekade tidsdomänen. Vanligen är den tematiska ti-
den antingen talögonblicket (eller åtminstone en tid som inbegriper det) el-
ler en given tid i det förflutna. I det senare fallet etableras ofta den tematiska 
tiden med hjälp av tidfästningsadverbial. Tempusformen säger alltså ingen-
ting om hur länge aktionstiden fortgår (vilket inte heller ett sammansatt 
tempus gör), utan anger bara att aktionen inträffar under en (tematisk) tid 
inom den tidsdomän den utpekar. Aktionstiden och den tematiska tiden be-
höver alltså inte överlappa varandra helt och hållet, men de måste vid åt-
minstone en punkt sammanfalla inom den angivna tidsdomänen. 

3.4.1.1 Presensdomänens tempus 
Presensformen utpekar mer eller mindre tydligt en tematisk tid inom en 
tidsdomän som inbegriper talögonblicket och som sträcker sig framåt i ti-
den. Vidare anger presensformen att verbfrasens aktion inträffar under den 
tematiska tiden. Den tematiska tiden överlappar alltså med talögonblicket 
och verbfrasens aktion tidfästs inom denna tid (SAG 4:216). Om verbfra-
sens aktion (åtminstone delvis) sammanfaller med talögonblicket innebär 



 43

presensformen att verbfrasen har nutidsbetydelse. Satser med generell och 
generisk betydelse kan stå i presens och ha nutidsbetydelse, även om kopp-
lingen till en viss tematisk tid på tidslinjen inte är tydlig. 

Om verbfrasens aktion däremot inträffar efter talögonblicket har presens-
formen framtidsbetydelse. Presensformen utpekar fortfarande en tematisk 
tid som omfattar talögonblicket, men i denna betydelse anger den att verb-
frasens aktion inträffar någon gång efter talögonblicket. Till skillnad från 
SAG klassificerar jag presensformer med framtidsbetydelse som futurum-
uttryck, och kallar dem i min undersökning futuralt presens. På samma sätt 
som när den tematiska tiden infaller i dåtid används vanligen tidfästnings-
adverbial för att ange framtidsbetydelse hos presensformen. När tidfäst-
ningsadverbial ger framtidsbetydelsen är det ofta kontexten som avgör om 
presensformen är futural eller inte:  

[…] det led som preciserar FIX [den tematiska tiden, enligt SAG:s terminologi] 
behöver inte vara ett TA [tidfästningsadverbial] i samma sats. I […] en text kan ett 
TA i en sats precisera FIX också för flera följande satser. […] I en sådan text 
räcker det ofta att den framtida kontexten definieras i en tidig sats, antingen genom 
ett framtids-TA eller genom en sats med futuralt komma eller skola, för att det se-
dan ska framgå att också de senare satserna med enkelt presens är framtidsutsagor. 
(Christensen 1997:154) 

Visserligen kan framtidsbetydelsen i en del fall vara preciserad genom tal-
ögonblicket men talögonblicket anger inte lika ofta som tidfästningsadverb-
ial att presensformen är futural (jfr Christensen 1997:151). Med tanke på att 
tidfästningsadverbial preciserar även rent kontextuella fall är det endast då 
en sådan kontextuell framtid saknas som precisering genom talögonblicket 
kan ske. Det gäller alltså vanligen ensamma satser där den framtida situa-
tionen är nära förestående och främst i talspråket:  

Jag öppnar fönstret. [om talaren yttrar satsen samtidigt som han sitter ner i en soffa 
ger talsituationen negativ evidens; om rummet är ovädrat är det rimligt att anta att 
subjektsreferenten har för avsikt att öppna fönstret, etc] (Christensen 1997:158) 

Aktionsartstillhörigheten hos verbfrasen har också betydelse för tolkningen 
av en sats i presens som futural. Det ligger närmare till hands att tolka en 
resultativ punkthändelse (verb som komma, bli, få) än en oavgränsad aktion 
(verb som ha och vara) som futural. 

Framtidsbetydelse kan, förutom med futuralt presens, uttryckas med de 
temporala hjälpverben skola och komma, som i kombination med en under-
ordnad verbfras kan bilda ett sammansatt tempus, futurum. ”Det temporala 
hjälpverbets huvudfunktion är att ange hur tiden för den underordnade verb-
frasen förhåller sig till tiden för hjälpverbets egen aktion.” (SAG 4:229.) 
Såväl skola som komma anger i sin temporala funktion att den underord-
nade verbfrasens aktion inträffar efter hjälpverbets tid och därmed även ef-
ter talögonblicket. I svenskan är det komplicerat att placera en samman-
hängande berättelse i framtidsdomänen och dessutom markera händel-
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serna/verbfraserna för framtid, bland annat därför räknar inte SAG med nå-
gon framtida tematisk tid (Staffan Hellberg, muntlig uppgift).  

Det temporala hjälpverbet ha i presens bildar tillsammans med en under-
ordnad verbfras i supinum perfekt. Detta tempus anger att den tematiska 
tiden är talögonblicket och att den underordnade verbfrasens aktion har in-
träffat före detta. Perfekt anger vidare att det vid hjälpverbets tid, dvs. tal-
ögonblicket, är av betydelse att den underordnade verbfrasens aktion redan 
har inträffat. Hjälpverbet ”anger det tillstånd som följer efter den underord-
nade verbfrasens aktion” (SAG 4:231). Den underordnade verbfrasens ak-
tion fortgår oftast inte längre vid den tematiska tiden, dvs. talögonblicket. 
Vissa fall kan dock tolkas som om den underordnade verbfrasens aktion 
fortgår efter talögonblicket: Jag har bott i Stockholm i tio år. Särskilt tydligt 
blir detta om utsagan kompletteras med ett tidfästningsadverbial: Jag har 
bott i Stockholm i tio år nu. 

Om framtidsbetydelse är kontextuellt given kan en konstruktion med 
hjälpverbet ha i presens och en underordnad verbfras användas. I sådana 
fall innebär perfekt att den underordnade verbfrasens aktion har inträffat vid 
en bestämd tidpunkt i framtiden: Klockan 8 i morgon har jag redan gett mig 
av (SAG 4:231). Även då perfekt har framtidsbetydelse klassificeras det 
som perfekt, men jag noterar ändå framtidsbetydelsen genom att markera 
det som futuralt perfekt, analogt med futuralt presens. 

3.4.1.2 Preteritumdomänens tempus 
Preteritumformen utpekar en tidsdomän som ligger i det förflutna och 
sträcker sig fram till talögonblicket men inte omfattar detta. Preteritumfor-
men anger vidare att verbfrasens aktion har inträffat under en tematisk tid 
som ryms inom den utpekade tidsdomänen. Den tematiska tiden etableras 
som tidigare nämnts ofta med tidfästningsadverbial, men den kan också 
framgå av kontexten eller lyssnarens/läsarens omvärldskunskap.  

I texter kan den tematiska tiden även etableras av en tidigare sats. Om 
verbfrasens aktion i den första satsen är oavgränsad och i den andra satsen 
avgränsad uppfattas de som (delvis) överlappande i tid, och om båda är 
oavgränsade uppfattas de som samtidiga. Är däremot båda satsernas verb-
frasaktioner avgränsade uppfattas den andra som följande direkt på den fö-
regående i tid, om inte eventuella tidfästningsadverbial säger någonting an-
nat, s.k. narrativ tidsföljd (SAG 4:224).  

För aktioner som ligger i det förflutnas framtid används det sammansatta 
tempuset futurum preteritum. Det är endast det temporala hjälpverbet skola 
som, böjt i preteritumform och i kombination med en underordnad infinitiv-
fras, kan bilda detta tempus. Det anger att den underordnade verbfrasens 
aktion inträffar efter en tematisk tid i det förflutna.  

Det temporala hjälpverbet ha i preteritum bildar tillsammans med en un-
derordnad verbfras i supinum det sammansatta tempuset pluskvamperfekt. 
Detta tempus anger att den underordnade verbfrasens aktion har inträffat 
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före hjälpverbets tid, som är en given tematisk tid i det förflutna. Den tema-
tiska tiden kan sträcka sig fram till talögonblicket men inte omfatta detta. 
Pluskvamperfekt anger förutom tiden för den underordnade verbfrasens ak-
tion även tiden för tillståndet som råder efter denna aktion. Hjälpverbet pre-
ciserar alltså den tematiska tiden. 

3.4.1.3 Modalitet 
Modalitet och temporalitet är varandra närliggande språkliga fenomen. 
Detta blir tydligt när man t.ex. ser på hjälpverbet skola. Står det i presens, 
ska, och har temporal betydelse bildar det futurum, men den temporala be-
tydelsen kan i vissa fall vara svår att urskilja eftersom ska också har en mer 
eller mindre framträdande modal innebörd. När skola har övervägande mo-
dal betydelse är det ovisst om verbfrasens aktion inträffar, speciellt när det 
står i preteritum, skulle, ex. (26)–(27) (exemplen är hämtade från SAG 
4:313, 315).  

(26) Han ska komma hem när som helst (sägs det). 

(27) Om det skulle börja regna, kom då in genast. 

För enkelhetens skull betraktar jag de modala skulle i kombination med in-
finitiv också som futurum preteritum, trots att den temporala betydelsen hos 
dem inte är lika tydlig. På samma sätt bedöms tempusförskjutning med 
hjälp av skulle + infinitiv, som vanligen används i villkorssatser. 

Tempusförskjutningen anger antingen att ”en proposition som avser nuet 
eller framtiden förutsätts icke överensstämma med verkligheten (vara irre-
ell) eller att den förutsätts vara blott en (oftast osannolik) möjlighet” (SAG 
4:268). Skulle + verb i infinitiv, som ibland kallas för konditionalis, räknas 
alltså på samma sätt i min undersökning, dvs. som futurum preteritum, oav-
sett betydelse. 

3.4.2 Tempusklassificeringen 
Alla satser i svenskan innehåller en verbfras som har en tempusform, pre-
sens eller preteritum (undantaget är satser i imperativ). I af-satser kan dock 
har, hade vara utelämnat. Om tempusformen sitter på ett huvudverb innebär 
det att verbfrasen bildar ett enkelt tempus (presens eller preteritum). Sitter 
tempusformen däremot på ett temporalt hjälpverb innebär det att detta till-
sammans med verbfrasens infinita verbformer bildar ett sammansatt tempus 
(pluskvamperfekt, futurum preteritum, perfekt eller futurum).  

Det faktum att alla satser har ett tempus betyder dock inte att alla satser 
har en tydlig tidfästning. Intresset för min undersökning är olika tidsbety-
delser och hur dessa kan kodas morfologiskt i svenskan. Jag har angett ett 
tempus för alla satser i materialet utifrån vilken tidsbetydelse satsens tem-
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pus har. Det räcker visserligen att se på verbfrasen i en sats för att avgöra 
vilket tempus denna har, men tempuset beror för sin tidsliga tolkning av 
hela satsens innebörd. Därför är det motiverat att inkludera satsens lexikala 
inslag vid tempusbedömningen. Detta gäller särskilt vid fastställandet av 
om det är modaliteten eller temporaliteten som överväger i satsen och huru-
vida verb i presens tillsammans med resten av satsen utpekar en tid som 
omfattas av talögonblicket eller en tid som ligger i framtiden. 

3.4.2.1 Praktiska aspekter av tempusklassificeringen 
Ett och samma tempus kan ha olika tidsbetydelse i olika satser och det spe-
lar för klassificeringens del ingen roll att de till formen ser likadana ut. Ex-
empel (28) och (29) innehåller båda tempuset presens. I det första exemplet 
tidfäster det emellertid verbfrasens aktion till nutiden medan det i det senare 
exemplet tidfäster verbfrasens aktion till framtiden. Jag har angett att den 
första satsen står i presens och den andra har jag angett som futuralt pre-
sens, vilket i mina tabeller sorterar under uttryck för framtid (dvs. nutids-
domänens framtid). Betydelsen snarare än formen avgör alltså tempusangi-
velsen. Det bör dock framhållas att jag har markerat (nutidsdomänens) alla 
uttryck för framtid så att jag enkelt kan sortera ut dem som består av fu-
turalt presens. På så sätt har jag möjligheten att behandla alla presensformer 
oavsett tidsbetydelse tillsammans om behovet skulle uppstå. 

(28) Det känns ibland irriterat få försöka klara sig så bra (ej2:11) 

(29) när jag flyttar till en egen lägenhet i sommar. (km2:50) 

I fallet ovan med presens olika tidsbetydelser har klassificeringen alltså ut-
gått från betydelsen. Ett annat tempus som också kan ha olika tidsbetydelse 
är perfekt. Exempel (30) och (31) innehåller båda det sammansatta tempuset 
perfekt. I det förra exemplet tidfäster det emellertid verbfrasens aktion till 
en tidpunkt före talögonblicket, medan det i det senare exemplet tidfäster 
verbfrasens aktion till en tid före en specifikt angiven tidpunkt i framtiden. 

(30) Men nu efterhand har jag aldrig ångrat en sekund (ei2:90) 

(31) efter när jag har tagit studenten år 2004. (hu3:4) 

Det antal förekomster i mitt material där perfekt har en futural innebörd är 
dock så litet att dessa inte fått bilda en egen kategori. Man skulle ju ha kun-
nat klassificera dem som ”futuralt perfekt”, analogt med futuralt presens. 
Här har jag istället löst problemet med de olika tidsbetydelserna genom att 
först klassificera alla perfekt som just perfekt och sedan markera de fall som 
har futural betydelse, så att jag kan studera dem för sig. 
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3.4.2.2 Problem vid tempusklassificeringen 
Normalt har det inte uppstått några svårigheter vid tempusklassificeringen, 
men några undantag finns. Det första problemet har varit att avgöra vilka 
presensformer som har framtidsbetydelse. Denna gränsdragning är viktig 
eftersom jag sorterar futuralt presens som ett uttryck för framtid. Vid 
många fall råder det ingen tvekan alls. Presensformerna i ex. (32) och (33) 
har t.ex. en tydlig nutidsbetydelse. I det senare fallet finns det dessutom ett 
förtydligande tidfästningsadverbial med nutidsbetydelse. 

(32) (Ledsen) för att jag sprider propaganda om att hata Örebro (hl2:70-71) 

(33) nu är vi lite som halvsystrar. (iå2:46) 

I ex. (34) och (35), som följer efter varandra i texten, är det lika tydligt att 
presensformen har framtidsbetydelse och därmed klassificeras som futuralt 
presens. I det första exemplet är det både tidfästningsadverbialet och den 
semantiska innebörden i att pensionera sig, dvs. att tidpunkten för att göra 
det för textförfattarens del inträffar om ungefär fyrtiofem år, som tillsam-
mans med presensformen ger framtidsbetydelsen. Den efterföljande huvud-
satsen är för sin tidsbetydelse beroende av bisatsen och får därmed också 
futural tolkning.  

(34) Sen när jag pensionerar mig (fe3:24) 

(35) får jag ett diplom som tack för en lång och bra jobb. (fe3:25) 

I min undersökning har en del presensformer klassificerats som futurala 
trots att det egentligen är den underordnade verbfrasens aktion som ligger i 
framtiden. Detta gäller dels intentionella hjälpverb som tänka och planera 
att och viljeverbet vill, ex. (36) och (37). Enligt SAG förklaras 
framtidsbetydelsen i sådana satser av att ”det man tänker, vill, tvingas, för-
utsägs göra ju vanligtvis ligger i framtiden” (4:206). 

(36) Självklart vill jag gärna skaffa mig familj (hu3:27) 

(37) att jag tänker starta eget företag efter gymtiden här i hålan (hl2:76) 

Dels gäller det sådana fall där den pragmatiskt rimligaste tolkningen säger 
att den tematiska tiden för den underordnade verbfrasen inträffar efter tal-
ögonblicket (jfr Christensen 1997:11), ex. (38)–(41).  

(38) Jag hoppas också på att få skaffa mig en fin familj och hundar. (cy3:21) 

(39) Men vi får se (ifall jag ändrar mig.) (ej3:21-22)  

(40) Men om 5 år blir jag kanske intresserad av att läsa vidare, (hj3:15) 

(41) Om jag behöver höja mina betyg (så blir det väl komvux ett år.) (jn3:10–11) 
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Även imperativformen kan betraktas som ett framtidsuttryck ”eftersom den 
åsyftade situationen om den förverkligas måste infalla efter talögonblicket” 
(Christensen 1997:12). Antalet imperativformer i materialet är försvinnande 
litet, ex. (42). 

(42) Tänk att få inreda sin alldeles egen lägenhet, efter sin egen smak! (un2:88) 

Vissa verb som fungerar som huvudverb har en inneboende betydelse av 
förändring eller övergång till någonting annat. Ett sådant huvudverb som är 
mycket vanligt i mitt material är kopulan bli (jfr SAG 4:217). I ex. (43) spe-
kulerar informanten kring var han kommer att bedriva sina fortsatta studier 
efter gymnasiet, och att denna situation är förlagd till framtiden råder det 
ingen tvekan om. I ex. (44) hjälper förutom kunskapen om att det dröjer 
många år innan informanten fyller 35 år även tidfästningsadverbialet till att 
förlägga situationen till framtiden. I ex. (45) räcker det med vår 
omvärldskunskap: informanten skriver om sin egen död, som bevisligen 
inte har inträffat vid skrivögonblicket. 

(43) Det blir nog antagligen i Irland eller kanske USA. (iå3:11) 

(44) Senare när jag blir runt 35 (op3:50) 

(45) att det blir en smärtfri död. (iå3:51) 

Det är långtifrån så att alla satser med kopulan bli som huvudverb tolkas 
som framtida. Avgörandet ligger främst på satsnivå, där tidfästningsad-
verbial och ett slags allmän kunskap om informanterna också bidrar till 
tolkningen, men ytterst är det den så kallade ram inom vilken uppsatsen är 
skriven som sätter gränser för tolkningen. Ex. (46)–(49) är hämtade från 
Uppsats 2-materialet, uppsatser skrivna under rubriken ”För- och nackdelar 
med att flytta hemifrån tidigt”. De uppsatserna innehåller många hypote-
tiska resonemang och utsagorna tolkas rimligen som generiska i många fall, 
som de nyss nämnda exemplen. Ofta leder det opersonliga man till att sats-
ens utsaga tolkas som ett generiskt påstående, som i ex. (47)–(49). Det kan 
vara svårt att avgöra tidsbetydelsen för isolerade exempel, men den vidare 
kontexten gör det möjligt. Presensformer med generisk betydelse klassifice-
ras i denna undersökning utan särskiljning som presens. 

(46) Deras fickpengar blir efter all hyra, räkningar, mat och sånt säkert 4000-
5000kr (hl2:52) 

(47) att man blir självständig snabbare. (jz2:34) 

(48) att man blir starkare av att vara ensam, (ln2:49) 

(49) Andraåret blir man ju 18 år gammal (oz2:10) 

Det andra problemet är kopplat till gränsdragningen mellan modalitet och 
temporalitet. Det har varit svårt att avgöra när en verbfras har haft övervä-
gande modal innebörd och därmed en mycket svag eller obefintlig temporal 
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innebörd. Alla satser har som tidigare nämnts ett verb som står i någon av 
de två tempusformerna presens eller preteritum (med undantag för impera-
tivsatser), utan att för den skull nödvändigtvis ha någon tydlig tidslig inne-
börd. Detta innebär att en övervägande modal sats ändå innehåller en finit 
verbform och därmed kan sägas ha ett tempus. Oftast står sådana modala 
satser i mitt material i presensform, ex. (50)–(53), och klassificeras vanligen 
som presens. I gruppen satser i presens återfinns därmed både tidfästa utsa-
gor och inte så tydligt tidfästa utsagor, som t.ex. hypotetiska och generiska 
påståenden. 

(50) men man skall egentligen ta ansvar själv för att kunna lära sig (ey2:12) 

(51) och min skolarbete kan gå åt skogen, (ez2:44) 

(52) Föräldrarna måste kolla (vg2:11) 

(53) att man får lära sig att vara självständigt (on2:2) 

Det finns också satser inom preteritumdomänen som är övervägande mo-
dala. Det gäller främst konstruktionen skulle + infinitiv, som utöver sin 
tidsliga betydelse av det förflutnas framtid kan ha irreell, osannolik eller 
villkorlig betydelse. Som tidigare nämnts klassificerar jag alla konstruk-
tioner med skulle + infinitiv som futurum preteritum, ex. (54)-(57).  

(54) Jag skulle precis börja på dagis och min bror förskola, (un2:11) 

(55) Jag skulle tacka nej till den (rh2:23) 

(56) Det skulle kännas verkligen härligt att hemifrån nu, (cj2:1) 

(57) (Om min betyg skulle inte räcka,) då skulle jag söka in till komvux här i Öre-
bro och fylla in mera poäng, (ej3:4–5) 

3.4.2.3 Avvikelser 
Olika typer av avvikelser som har med andraspråksanvändningen att göra 
har identifierats i materialet. Dels gäller det satser där det finita verbets se-
mantiska innebörd inte är det idiomatiskt lämpligaste i sammanhanget, ex. 
(58) och (59). 

(58) när jag var till [gick i] klass 4, (hn1:18) 

(59) och vi sågs [såg] (att det är så liten lokalen än våran förening i Sverige.) 
(hn1:114–115) 

Dels gäller det satser där en korrekt tempusform (och därmed också tempus) 
saknas. Bland de satser som saknar korrekt tempusform finns olika typer. 
Jag presenterar dem här efter typ, men har inte särskiljt dem i min klassifi-
cering: alla sorterar jag under ”avvikande” i tabellerna. En typ utgörs av 
satser där det finita verbet fått substantivform, ex. (60) och (61) (jfr Svart-
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holm 1988:239), och en annan av satser där huvudordet står i infinitivform, 
ex. (62) och (63). 

(60) Senare klass 10 minnen [minns] jag (lp1:25) 

(61) när jag och Isac cykel [cyklade] till Lappudden ca 5,5mil (lp1:26) 

(62) sen jag flytta [flyttade] till hemstad, (rr2:4) 

(63) att man kasta [kastar] pengar i sjö, (kc2:36) 

Andra typer är satser där en kopula verkar komplettera huvudverbet (jfr 
Svartholm 1987:25), ex. (64) och (65), och satser där det finita verbet sak-
nas, ex. (66) och (67). 

(64) men dom var flyttade ett år (tn2:7) 

(65) för att jag var skäms över mig. (uc1:80) 

(66) [det finns/är] mindre att göra här i Örebro (tn2:37) 

(67) och föräldrarna [stod] bakom oss. (lk1:45) 

Avvikande är också satser där antingen flera verb i en verbfras fått finit 
form, ex. (68) och (69), eller delar av verbfrasen på olika sätt har felaktig 
form, ex. (70) och (71). 

(68) Jag vill inte sitter och arbetlöshet i Örebro… (pe3:5) 

(69) Hon har slutat slog mig. (uc1:136) 

(70) och [för] att min föräldrar har skiljas sig. (uc2:25) 

(71) Då fick jag lärt mig en hel del (jn2:35) 

Även felstavade verb och starka verb som fått svag böjningsform räknar jag 
som avvikande, ex. (72)–(75). 

(72) då undervika jag dom (uc2:43) 

(73) Dom presterade [betyder eventuellt ”presenterade”] (ej1:27) 

(74) Jag lekade ofta med en tjej (uc1:36) 

(75) Jag hållade min mammas hand (pe1:22) 

3.4.3 Klassificering av tempusvalen som lämpliga eller ej 
Slutligen har tempusvalen i alla satser bedömts som lämpliga eller ej lämp-
liga. Denna bedömning har gjorts utifrån kontexten och jag har förlitat mig 
på min språkkänsla i detta avseende. Lämpligheten har alltså bedömts ur 
målspråkssynpunkt. I tveksamma fall har jag rådfrågat en kollega. Den ge-
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nerella attityden i bedömningen har varit relativt tillåtande. Jag har hellre 
friat än fällt. Beteckningarna lämpligt och ej lämpligt har valts därför att de 
speglar min inställning att det inte alltid är möjligt att tala om tempusval 
som är helt rätt eller helt fel i en given kontext.  

3.4.3.1 Kategorierna pluskvamperfekt, perfekt och supinum 
Jag har valt att dela upp pluskvamperfekt respektive perfekt i två kategorier 
vardera. Den ena kategorin utgörs av (och benämns) pluskvamperfekt re-
spektive perfekt, dvs. av ett temporalt hjälpverb och en supinumform. Den 
andra kategorin utgörs endast av supinumformen, och benämns supinum. 
Syftet med denna tudelning är att se om utelämnandet av det temporala 
hjälpverbet gör någon skillnad för om tempusvalet är lämpligt eller ej. Man 
kan anta att det är enklare att endast använda supinumformen och ett sådant 
beteende skulle kunna ses som en undvikandestrategi. Ensamma supinum-
former har bedömts som lämpligt tempusval när de återfinns i bisatser som i 
ex. (76) och (77).  

(76) (Jag bor själv i Sundsvall – den stad) som fått Vinter-VS 2003. (Världsspe-
len för döva) (op3:12–13) 

(77) (Nu är jag jättenöjd med programmet) som jag valt, medieprogrammet. 
(cy1:8–9) 

Ensamma supinumformer har däremot bedömts som ej lämpliga antingen 
därför att de återfinns i huvudsats och därför måste kompletteras med det 
temporala hjälpverbet, ex. (78) och (79). Ibland är det inte fråga om att 
supinumformen borde kompletteras med ett temporalt hjälpverb utan sna-
rare är det ett helt annat tempus som vore lämpligt, ex. (80) och (81). 

(78) [De] visat mig (hur man tvätta kläder i tvättstugan). (tn2:22–23) 

(79) Jag bott i fostershem. (ue2:3) 

(80) (Där skulle vi träffa min lärare.) Men kommit en karl lärare fram till oss 
(pe1:8–9) 

(81) (Jag hållade min mammas hand) och kommit in i min klassrummet. (pe1:22–
23) 

3.4.4 Tempusanvändningen i Uppsats 1 
Av samtliga satser i Uppsats 1 har 88 procent ett lämpligt tempusval och 12 
procent ett ej lämpligt tempusval. Uppställningen över olika tempus i tabell 
2 avviker något från en gängse sådan. Den följer rangordningen för andelen 
lämpligt tempusval. I kolumnen med rubriken tempus kallas en förekomst 
av en konstruktion med två temporala hjälpverb komplext tempus (i SAG 
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räknas sådana konstruktioner inte till svenskans sex huvudtempus, utan 
kallas bara för ”mera komplexa tempusförbindelser”, 4:206).  

I samma kolumn läggs alla satser med framtidssyftning, i presensdomä-
nen, samman och kallas för framtidsuttryck. I denna kategori återfinns alltså 
presensformer med framtidsbetydelse, konstruktioner med ska + infinitiv då 
de har övervägande temporal betydelse och konstruktioner med kommer att 
+ infinitiv.  

Vidare har alla satser som innehåller endast supinumformen i pluskvam-
perfekt eller perfekt fått en egen kategori, supinum. Till sist har alla före-
komster av avvikande tempus bildat en egen kategori. (Se 3.4.2.3 för en be-
skrivning av denna kategori.) 

Tabell 2. Fördelningsfrekvens för olika tempus och samvariation mellan tempus 
och lämpligt tempusval i Uppsats 1. Klassificeringen i tempus enligt avsnitt 
3.4.2. 

Andel Lämpligt tempusval Ej lämpligt tempusvalTempus 
% N % N % N

Komplext tempus  0 1 100 1 0 0
Futurum preteritum 4 111 99 110 1 1
Preteritum 68 1867 98 1837 2 30
Pluskvamperfekt 2 60 97 58 3 2
Presens 17 459 73 336 27 123
Supinum 1 31 68 21 32 10
Perfekt 2 52 63 33 37 19
Framtidsuttryck 2 43 30 13 70 30
Avvikande 5 127 – – 100 127
Summa 100 2751  

 
I tabell 2 framgår vidare att preteritum är det tempus som är vanligast fö-
rekommande. Preteritum dominerar starkt med sina 68 procent. Pluskvam-
perfekt, futurum preteritum, komplext tempus, perfekt, framtidsuttryck, su-
pinum och avvikande är ungefär lika ovanliga i materialet. Förekomsterna 
varierar från 0 till 5 procent. Presens är något vanligare än dessa tempus, 
men de 17 procent detta tempus utgör är långt ifrån lika vanligt som prete-
ritum. Att fördelningen mellan olika tempus ser ut på detta vis är förklarligt. 
Texterna utgörs av dåtidsnarrationer. Att preteritum är det mest grund-
läggande tempuset är därför naturligt. Möjligen kunde man förvänta sig fler 
förekomster av pluskvamperfekt, som ju också hör till dåtidsdomänen. För 
att med säkerhet kunna påstå detta skulle man dock behöva utföra en mot-
svarande undersökning på ett kontrollmaterial bestående av uppsatser 
skrivna av hörande informanter. 

Vad som tydligt framgår ur tabell 2 är att mellan 97 och 100 procent av 
förekomsterna av de tempus som hör hemma i dåtidsdomänen, dvs. plus-
kvamperfekt, preteritum, futurum preteritum och ett komplext tempus, har 
bedömts vara lämpliga tempusval. Av de övriga tempusen (perfekt, presens, 
framtidsuttryck och supinum) är andelen förekomster som bedömts som ej 
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lämpliga tempusval betydligt fler, mellan 27 och 70 procent. Trots att de 
egentligen tillhör en annan tidsdomän är de ju i många fall naturliga val 
även i en dåtidsnarration. Att de bedömts som ej lämpliga val kan bero på 
att eleverna inte använder dem när det vore förenligt med målspråkets re-
gelsystem. Det kan också bero på att eleverna efter en lyckad växling till ett 
av dessa tempus fortsätter med detta tempus i en efterföljande sats trots att 
det vore lämpligare att återgå till det tempus de använde dessförinnan. 

Det verkar vidare som om utelämnandet av det temporala hjälpverbet vid 
supinumformen medför att denna skulle vara enklare att använda än perfekt. 
Kategorin supinum har i 68 procent av förekomsterna bedömts som lämp-
ligt tempusval, jämfört med perfekts 63 procent. 

3.4.5 Tempusanvändningen i Uppsats 2 
Av samtliga satser i Uppsats 2 har 93 procent av satserna ett lämpligt tem-
pusval och 7 procent ett ej lämpligt tempusval.  

Tabell 3. Fördelningsfrekvens för olika tempus och samvariation mellan tempus 
och lämpligt tempusval i Uppsats 2. Klassificeringen i tempus enligt avsnitt 
3.4.2. 

Andel Lämpligt tempusval Ej lämpligt tempusval Tempus 
% N % N % N

Komplext tempus 0 2 100 2 0 0
Pluskvamperfekt 1 17 100 17 0 0
Framtidsuttryck 3 52 98 51 2 1
Futurum preteritum 3 67 97 65 3 2
Preteritum 34 684 97 663 3 21
Presens 50 987 96 952 4 35
Supinum 1 22 82 18 18 4
Perfekt 5 90 79 71 21 19
Avvikande 3 62 – – 100 62
Summa 100 1983  

 
Uppställningen över olika tempus i tabell 3 är densamma som i Uppsats 1 
(se tabell 2). Ordningen skiljer sig dock från den eftersom uppställningen 
följer rangordningen för andelen lämpligt tempusval och eleverna gör olika 
fel i olika uppsatser. Det vanligaste tempuset i Uppsats 2 är presens, vilket 
inte är förvånande med tanke på temat för denna (”För- och nackdelar med 
att flytta hemifrån tidigt”). Därefter följer preteritum, vilket kan förklaras av 
att många elever har valt att exemplifiera sina resonemang med egna erfa-
renheter. Båda dessa tempus hör så att säga hemma i denna texttyp och an-
delen lämpligt tempusval ligger för båda dessa högre än genomsnittet, 96 
respektive 97 procent, att jämföra med det genomsnittliga 93 procent. 

De övriga tempusens frekvens varierar mellan 0 och 5 procent. Av dessa 
ligger självfallet gruppen avvikande högst vad gäller andel ej lämpligt tem-
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pusval (100 procent). Därefter följer perfekt och supinum med 21 respektive 
18 procent ej lämpligt tempusval. Särskiljandet mellan perfekt och den en-
samma supinumformen visar att det är enklare för eleverna att använda en-
dast supinumformen. Perfekt hör hemma i nutidsdomänen, vilket egentligen 
gör det till ett lämpligt tempus i denna uppsatstyp. Även supinumformen 
kan höra hemma i nutidsdomänen. 

3.4.6 Tempusanvändningen i Uppsats 3 
Av samtliga satser i Uppsats 3 har 91 procent lämpligt tempusval och 9 
procent ett ej lämpligt tempusval. 

Tabell 4. Fördelningsfrekvens för olika tempus och samvariation mellan 
tempusen och lämpligt tempusval i Uppsats 3. Klassificeringen i tempus enligt 
avsnitt 3.4.2. 

Andel Lämpligt tempusval Ej lämpligt tempusval Tempus 
% N % N % N

Pluskvamperfekt 0 0 0 0 0 0
Supinum 1 15 100 15 0 0
Komplext tempus 0 1 100 1 0 0
Presens 41 451 99 445 1 6
Framtidsuttryck 39 433 97 420 3 13
Perfekt 5 55 93 51 7 4
Preteritum 5 57 84 48 16 9
Futurum preteritum 3 34 68 23 32 11
Avvikande 5 54 – – 100 54
Summa 100 1100  

 
Uppställningen över olika tempus i Uppsats 3 (tabell 4) är densamma som i 
Uppsats 1 och Uppsats 2 (tabell 2 och tabell 3). Ordningen skiljer sig dock 
från deras eftersom uppställningen även här följer rangordningen för ande-
len lämpligt tempusval. De två tempusen framtidsuttryck och presens är un-
gefär lika vanliga i Uppsats 3, 39 respektive 41 procent. Detta resultat är 
inte helt oväntat med tanke på temat för Uppsats 3 (”Mina planer efter stu-
denten”). I uppsatserna relateras planerna för framtiden ofta till den dags-
aktuella situationen, vilket förklarar bruket av dessa tempus.  

De övriga tempusens frekvens varierar mellan 0 och 5 procent, vilket in-
nebär att det exakta antalet inte är så stort. Kategorin avvikande toppar 
självklart listan vad gäller andel ej lämpligt tempusval, 100 procent. Däref-
ter följer futurum preteritum, som i 32 procent av fallen har bedömts som ej 
lämpligt tempusval. Även preteritum har en relativt stor andel ej lämpligt 
tempusval, 16 procent. Det förklaras av att detta tempus inte är ett alldeles 
naturligt val i den aktuella tidsdomänen. När endast supinumformen an-
vänds istället för perfekt är andelen lämpligt tempusval högre, vilket tyder 
på att supinum är enklare än perfekt. 
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3.4.7 Sammanfattande slutsatser om tempusanvändningen 
Informanternas tempusanvändning varierar i viss utsträckning mellan text-
typerna. I tabell 5 redovisas de olika tempusens frekvens i vart och ett av de 
tre delmaterialen. För tempusen avvikande, futurum preteritum, komplext 
tempus, perfekt, pluskvamperfekt och supinum är frekvensskillnaderna 
mellan texttyperna marginella. Framtidsuttrycken är däremot betydligt van-
ligare i Uppsats 3 (39 procent) än i Uppsats 1 och Uppsats 2 (2 respektive 3 
procent), vilket beror på genren. Presens utgör hälften av alla tempus i Upp-
sats 2 (50 procent), vilket också kan förklaras av genren. Att presens är 
vanligt även i Uppsats 3 (41 procent) beror på att det är ett vanligt tempus 
för att uttrycka framtid. Presens andel i Uppsats 1 (17%) är inte heller an-
märkningsvärd, eftersom t.ex. generella påståenden kan uttryckas också där. 
Preteritum är det tempus som varierar mest mellan texttyperna. I Uppsats 1 
är andelen 68 procent, i Uppsats 2 är den hälften så stor (34 procent) och i 
Uppsats 3 är den endast 5 procent. Detta mönster är förklarligt utifrån 
genre. 

Tabell 5. Jämförelse mellan andelen olika tempus i Uppsats 1, Uppsats 2 och 
Uppsats 3. Klassificeringen i tempus enligt avsnitt 3.4.2. 

Andel i Uppsats 1 Andel i Uppsats 2 Andel i Uppsats 3Tempus 
% N % N % N

Framtidsuttryck 2 43 3 52 39 433
Presens 17 459 50 987 41 451
Perfekt 2 52 5 90 5 55
Supinum 1 31 1 22 1 15
Preteritum 68 1867 34 684 5 57
Futurum preteritum 4 111 3 67 3 34
Pluskvamperfekt 2 60 1 17 0 0
Komplext tempus 0 1 0 2 0 1
Avvikande 5 127 3 62 5 54
Summa 100 2751 100 1983 100 1100

 
En jämförelse av i hur stor utsträckning varje tempus har bedömts som 
lämpligt tempusval i de tre olika texttyperna visar på flera skillnader (se ta-
bell 6). Framtidsuttrycken har i 98 respektive 97 procent av fallen bedömts 
som lämpliga tempusval när de förekommer i Uppsats 2 respektive Uppsats 
3. Det stora antalet som dessa andelar motsvarar tyder på att informanterna 
inte tycks ha morfologiska svårigheter med detta tempus (se 3.4.2 för 
beskrivning av de olika tempusbeteckningar som används här). De före-
komster av framtidsuttryck som återfinns i Uppsats 1 har däremot i relativt 
liten utsträckning bedömts som lämpliga tempusval, endast 30 procent. 
Dessa 30 procent motsvarar visserligen ett mycket litet antal, 13 belägg, 
men den slutsats man kan dra är ändå att informanterna inte är helt säkra på 
att framtidsuttryck generellt inte hör hemma i denna genre, dåtidsnarration. 
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Tabell 6. Andel lämpligt tempusval för varje tempus i de tre delmaterialen. 
Klassificeringen i tempus enligt avsnitt 3.4.2. 

Tempus Uppsats 1 Uppsats 2 Uppsats 3
 % N % N % N
Framtidsuttryck 30 13 98 51 97 420
Futurum preteritum 99 110 97 65 68 23
Komplext tempus 100 1 100 2 100 1
Perfekt 63 33 79 71 93 51
Pluskvamperfekt 97 58 100 17 0 0
Presens 73 336 96 952 99 445
Preteritum 98 1837 97 663 84 48
Supinum 68 21 82 18 100 15
Avvikande 0 0 0 0 0 0

 
Samma mönster som framtidsuttrycken visade på kan urskiljas även för pre-
sens, även om skillnaden här inte är lika stor. I Uppsats 2 och Uppsats 3 har 
96 respektive 99 procent av förekomsterna bedömts som lämpligt tempus-
val. Andelarna motsvarar stora antal, 952 respektive 445 belägg. I Uppsats 
1 däremot har endast 73 procent bedömts som lämpligt tempusval, vilket 
motsvarar 336 belägg. Presens hör naturligt hemma i Uppsats 2 eftersom 
denna genre (argumenterande text) innehåller många satser som egentligen 
inte har någon tidslig betydelse, men som på grund av svenskans tempus-
tvång ändå markeras med presens. Den höga frekvensen av presens i Upp-
sats 3 (spekulerande narrationer om framtiden) beror på att presens är det 
vanligaste sättet att markera framtid på i svenskan. I Uppsats 1 är presens 
också användbart, t.ex. vid beskrivningar av egenskaper eller omständighet-
er som har giltighet även vid tidpunkten för skrivandet. Informanterna har 
dock överanvänt presens i Uppsats 1.  

Det mönster som kan urskiljas för perfekt gäller också för supinum, även 
om andelarna lämpligt tempusval genomgående är högre för supinum. Den 
lägsta andelen lämpligt tempusval har båda tempusen i Uppsats 1 och den 
högsta andelen har de i Uppsats 3. Att andelen perfekt är lägst i Uppsats 1 
beror möjligen på att informanterna använder denna form när det vore 
lämpligare med pluskvamperfekt. Åtminstone talar de få förekomsterna av 
pluskvamperfekt i Uppsats 1 (endast 2 procent av alla tempus (se tabell 5)) 
för att de kan vara osäkra på detta tempus och istället använder perfekt, som 
i Uppsats 1 utgör en lika stor andel som pluskvamperfekt.  

Vad gäller preteritum och futurum preteritum har nästan samtliga före-
komster i Uppsats 1 och Uppsats 2 bedömts som lämpliga tempusval. An-
delarna varierar från 97 till 99 procent. I Uppsats 3 däremot utgör mindre 
andelar lämpligt tempusval. Endast 84 procent av alla förekomster av prete-
ritum och 68 procent av alla förekomster av futurum preteritum har bedömts 
som lämpligt tempusval. Det kan bero på att informanterna överanvänder 
dessa tempus i Uppsats 3. Det är dock svårt att avgöra vilket eller vilka 
tempus detta sker på bekostnad av.  
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Pluskvamperfekt är inte vanligt i något av delmaterialen. I Uppsats 3 fö-
rekommer det inte alls. De förekomster som finns i Uppsats 1 och Uppsats 2 
har i 97 respektive 100 procent av fallen bedömts som lämpliga tempusval. 
Det förefaller alltså som om informanterna behärskar detta tempus bättre än 
perfekt. Båda tempusen kan ersättas med supinum i vissa fall, men det fak-
tum att de tycks behärska pluskvamperfekt talar för att det snarare är perfekt 
som de ersätter med supinum. Slutligen har alla förekomsterna av komplext 
tempus bedömts som lämpliga tempusval. Det är dock endast 4 satser av de 
totalt 5691 som ingår i det sammanlagda materialet som innehåller detta 
tempus. 

Den trend som alltså går att urskilja vad gäller tempusanvändningen är att 
när informanterna använder ett tempus som är väl lämpat för genren är be-
härskningen av detta tempus bättre än när det används i en genre som det är 
mindre lämpat för. Frekvensen av ett tempus och dess andel lämpligt tem-
pusval följer varandra i de tre texttyperna. Det innebär t.ex. för preteritums 
del att frekvensen och andelen lämpligt tempusval är störst i Uppsats 1 (68 
respektive 98 procent), avtar i Uppsats 2 (34 respektive 97 procent) och är 
minst i Uppsats 3 (5 respektive 84 procent). För perfekts del däremot inne-
bär det att frekvensen och andelen lämpligt tempusval är lägst i Uppsats 1 
(2 respektive 63 procent), ökar i Uppsats 2 (5 respektive 79 procent) och är 
störst i Uppsats 3 (5 respektive 93 procent). Resultaten är inte genomgående 
riktigt lika tydliga, men trenden visar ändå att den genomsnittliga andelen 
lämpligt tempusval i de tre delmaterialen döljer ganska stora skillnader 
mellan genre. 

De i särklass vanligaste tempusen som används är preteritum och pre-
sens. Att preteritum förekommer så ofta är föga förvånande med tanke på 
att texterna i det första delmaterialet (Uppsats 1) är narrationer i dåtid. Vis-
serligen kan narrationer också skrivas i presens, men det faktum att dessa 
narrationer hade ett givet tema, informanternas första skoldag, som i verk-
ligheten hör till det förflutna, kan ha bidragit till att de valde bort presens 
som berättelsernas huvudtempus.  

Andelen preteritum som utgör ett ej lämpligt tempusval ligger i Uppsats 
1 på endast ett par procent. Detta skulle eventuellt kunna bero på att infor-
manterna är vana vid denna genre och därmed utvecklat en större säkerhet i 
tempusanvändningen i just denna. Enligt Nyström (2000) utgör berättande 
texter en av de fyra mest frekventa genrerna i gymnasieskolan. Argumente-
rande texter förekommer också men bildar snarast en subgrupp till diskute-
rande texter (Nyström 2000). I Uppsats 2 är andelen preteritum som utgör ej 
lämpligt tempusval visserligen endast en procentenhet större, trots att dessa 
texter hör till en helt annan genre, men den totala andelen preteritum är å 
andra sidan mindre. I Uppsats 3 är däremot andelen betydligt större, 16 pro-
cent. Förklaringen till detta kan möjligen vara att genren, spekulerande 
narrationer om framtiden, inte är lika bekant för dem, men dess likhet med 
dåtidsnarrationer påverkar dem så att de överanvänder denna genres hu-
vudtempus, preteritum. Detta skulle i så fall också förklara varför andelen 
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preteritum som utgör ej lämpligt tempusval i Uppsats 2 inte är större. Ar-
gumenterande texter utgör ju en helt annan genre än narrationer (dåtidsnar-
rationer eller spekulerande narrationer om framtiden) och därför ”luras” inte 
informanterna att överanvända tempus som tydligast hör hemma i just nar-
rationer.  

Den höga frekvensen av presens kan också förklaras utifrån genre. I Upp-
sats 1 utgör presens 17 procent av alla tempusförekomster. Även om en då-
tidsnarration utspelar sig i det förflutna så är det naturligt att referera till 
vissa situationer i presens, t.ex. information om vad personer i berättelsen 
heter. De personlighetsdrag som personerna hade vid den förflutna tid-
punkten kan stämma in på dem fortfarande, och andra praktiska förhållan-
den som rådde då kan vara desamma som idag, t.ex. var föräldrarna bor. 
Om en situation har relevans också i nuet kan det ibland vara motiverat att 
använda presens.  

Andelen presens som utgör ej lämpligt tempusval i Uppsats 1 är 27 pro-
cent, men är betydligt mindre i både Uppsats 2 och Uppsats 3 (4 respektive 
1 procent). I Uppsats 2 och Uppsats 3 är andelen presens dessutom mycket 
större, 50 respektive 41 procent. Detta kan dels förklaras av att argumente-
rande texter för det mesta innehåller generella påståenden som egentligen 
inte har någon tidslig innebörd på samma sätt som självupplevda händelser, 
vilket i sin tur innebär att de kodas i omarkerat presens eftersom svenskans 
tempustvång utesluter tempuslösa satser. Dels är presens det vanligaste sät-
tet i svenskan att uttrycka framtid (jfr Christensen 1997), vilket leder till att 
det är vanligt förekommande i Uppsats 3. Presens är i båda dessa texttyper 
(Uppsats 2 och 3) ett passande tempus. Presens var det vanligaste tempuset 
i Holmbergs (1972) studie av svenska döva/hörselskadade barn, men hans 
studie skiljer sig så mycket från min att det inte är meningsfullt att dra allt-
för stora slutsatser grundade på denna likhet.  

Pluskvamperfekt är förvånande nog inte mycket vanligare i Uppsats 1 (2 
procent) än i Uppsats 2 (1 procent) och 3 (0 procent). I dåtidsnarrationerna 
hade jag förväntat mig en större andel eftersom pluskvamperfekt är ett då-
tidstempus. Pluskvamperfekt skulle kunna användas för att motivera och 
förklara de huvudsakliga händelserna, dvs. förgrunden. Möjligen kan den 
låga andelen bero på att narrationerna inte innehåller så många bakgrunds-
satser, vilket motiveringar och förklaringar vanligen är (jfr diskussionen i 
3.4.4). 

Andersson (1991:62) fann att många av hans döva elever ”ställer sig 
oförstående till användningen av pluskvamperfekt” och inte förstår varför 
man inte kan nöja sig med att använda preteritum. De uppfattade uppenbar-
ligen pluskvamperfekt som en överflödig variant av preteritum utan eget 
användningsområde. Huruvida mina informanter är av samma åsikt har jag 
inte undersökt. Inte heller med Anderssons (1991) studie är regelrätta jäm-
förelser möjliga eftersom hans studie för det första har ett annat syfte och 
därför inte har tempus som fokus och för det andra är en kvalitativ studie av 



 59

ett fåtal informanters andraspråkanvändning och deras subjektiva uppfatt-
ning om detta andraspråk.  

Användningen av framtidsuttryck var däremot mer väntad. Framtidsut-
trycken är mycket vanliga i Uppsats 3 (39 procent) men ovanliga i både 
Uppsats 1 och 2 (2 respektive 3 procent). Intressant är att andelen framtids-
uttryck med ej lämpligt tempusval i både Uppsats 2 och 3 utgör 2 respektive 
3 procent samtidigt som motsvarande andel i Uppsats 1 ligger på 70 pro-
cent. Denna höga andel tror jag beror på att informanterna är mycket osäkra 
på hur man refererar till det förflutnas framtid. Det är slående hur ofta de 
använder ska istället för skulle i sådana satser. En liknande iakttagelse görs i 
Andersson (1991). 

Användningen av perfekt delade jag upp i två kategorier, med respektive 
utan hjälpverbet. Den senare kallade jag supinum. Båda kategorierna är re-
lativt ovanliga. De utgör tillsammans som mest 6 procent av alla tempus (i 
Uppsats 2 och 3) och som minst 3 procent (Uppsats 1). Lägst andel ej 
lämpligt tempusval utgör de i Uppsats 3 (4 procent), vilket framför allt kan 
förklaras av den starka kopplingen mellan perfekt och presens, som ju också 
är vanligt där. De ej lämpliga tempusvalen återfinns samtliga inom katego-
rin perfekt. I Uppsats 1 och 2 utgör andelen ej lämpligt tempusval för per-
fekts del 37 respektive 21 procent och för supinums del 32 respektive 18 
procent. Skillnaden gentemot Uppsats 3 är alltså markant.  

Det faktum att det som väntat genomgående är så att perfekt förefaller 
vara svårare att lyckas med än supinum beror rimligen på att användningen 
av supinum kan ses som ett slags undvikandestrategi. Om informanterna 
hade tvingats skriva ut hjälpverbet kanske desto fler av dessa fall hade klas-
sificerats som ej lämpligt tempusval. 



4 Teoretiska utgångspunkter 

Den modell som operationaliseras i denna undersökning, transitivitetsmo-
dellen, är ursprungligen skapad i syfte att visa att det finns en uppsättning 
språkliga drag som tillsammans signalerar vad som är förgrund och bak-
grund i en dåtidsnarration. Förgrund och bakgrund har i sin tur betydelse för 
hur tempusanvändningen i interimspråk ser ut, vilket tidigare forskning vi-
sat (t.ex. Hopper 1979, Hopper & Thompson 1980, Bardovi-Harlig 1994, 
1998, 2000, Véronique 1987, Flashner 1989). Modellen har visserligen inte 
skapats för de genrer eller tidsdomäner som Uppsats 2 och 3 i mitt material 
utgör (se 3.3), men genom att tillämpa den på hela materialet prövar jag i 
denna undersökning om användningsområdet för modellen går att utvidga.  

Visar sig transitivitetsmodellen tillämpbar på hela materialet (genom att 
de olika komponenterna som ingår i modellen samvarierar i de olika textty-
perna) så innebär det att den utöver dåtidsnarrationer är användbar också för 
argumenterande texter och spekulerande narrationer om framtiden. Detta 
möjliggör i sin tur en analys av kopplingen mellan transitivitet och tempus-
användningen i hela materialet (dvs. inte endast i dåtidsnarrationerna). Hur 
en utvidgning av metoden för den traditionella för- och bakgrundsanalysen 
till andra texttyper skulle se ut är svårare att föreställa sig. Den bygger ju på 
en analys av innehållet i texten, som rimligen måste ha den karaktär som 
just dåtidsnarrationer har.  

Visar sig tempusanvändningen på något sätt samvariera med komponen-
terna är det rimligt att anta att en transitivitetsanalys av en text kan ersätta 
en indelning i förgrund och bakgrund. Genom detta skulle transitivitetsmo-
dellen kunna utgöra en ny metod för att pröva diskurshypotesen. Samtidigt 
kunde denna hypotes få ökad giltighet eftersom tempus då skulle kunna un-
dersökas mer generellt med en och samma metod i och med att (den opera-
tionaliserade) transitivitetsmodellen medger analys av fler texttyper.  

En huvudtanke med operationaliseringen av transitivitetsmodellen är att 
finna fram till en metod för att förklara tempusanvändningen som inte förut-
sätter att ”handlingen” (dvs. textinnehållet) är känd av forskaren i förväg, så 
som fallet normalt varit i och med att man har använt sig av återberättelser 
och inte av fritt skrivande som i mitt material. Att analysen i transitivitets-
modellen görs på satsnivå och inte på textnivå är därför tilltalande. Jag har 
också velat finna en analysmetod för att förklara tempusanvändningen som 
utgörs av mer objektiva kriterier än de som diskurshypotesen vilar på (se 
2.2).  

Nedan följer en diskussion om transitivitetsmodellens teoretiska betydel-
se och innehåll. Denna teoretiska diskussion följs i kapitel 5 av en genom-
gång av operationaliseringens praktiska konsekvenser.  
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4.1 Transitivitetsmodellen 
Enligt Hopper & Thompson (1980) definieras begreppet transitivitet av ett 
kluster av s.k. komponenter, som tillsammans anger hur pass effektivt 
(verb)handlingen överförs från en deltagare i satsen till en annan. Dessa 
komponenter (bl.a. viljestyrning, påverkan på objektet och aktionsart (se 
utförlig presentation i 5.2), visar därmed att satser kan karakteriseras som 
mer eller mindre transitiva. Komponenterna samvarierar i flera språk, vilket 
enligt författarna tyder på att transitivitet är en central språklig egenskap 
(Hopper & Thompson 1980). Att transitivitet är så centralt förklarar förfat-
tarna med att det har en tydlig diskursfunktion: en sats med hög transitivitet 
är typiskt hemmahörande i förgrunden och en sats med låg transitivitet är 
typiskt hemmahörande i bakgrunden. 

Hopper & Thompsons (1980) syn på transitivitet innefattar visserligen 
den traditionella tolkningen av transitivitet, dvs. att en aktion överförs från 
en deltagare i satsen till en annan, men utvecklar också denna. 3 De menar 
att transitivitet kan brytas ner i sina beståndsdelar och presenterar samman-
lagt tio sådana, som alla säger något om hur effektivt aktionen i satsen över-
förs från en deltagare till en annan. Dessa komponenter diskuteras mer i 
detalj i 5.2.1 och framåt, men i korthet utgör de ett antal egenskaper som en 
sats antingen har eller inte har. För varje komponent kan en sats således till-
delas ett plus- eller minusvärde. Sammantagna kan dessa värden klassificera 
en sats som mer eller mindre transitiv.  

Hopper & Thompson (1980:254) definierar alltså transitivitet som ett 
kontinuum, vilket kan få till konsekvens att en sats med endast en deltagare 
(Susanne i ex. (82)) kan ha totalt sett fler plusvärden än en sats med två 
deltagare (Johan och öl i ex. (83)). Författarna hävdar dock att denna konse-
kvens är helt i sin ordning. De menar att det inte främst är antalet deltagare 
utan kvaliteten på dem som är avgörande. Om den andra deltagaren är något 
annat än en patient i traditionell bemärkelse, som i ex. (83), är det rimligt att 
den har lägre transitivitet än satser som helt saknar en andra deltagare, som 
ex. (82).  

(82) Susanne gick iväg. (Susan left.) 

(83) Johan gillar öl. (Jerry likes beer.) 

Den systematiska och omfattande samvariation mellan de tio komponen-
terna som Hopper & Thompson (1980) funnit i sina undersökningar av ett 
flertal olika språk visar att närhelst två av dem obligatoriskt måste markeras 
i ett språk har de samma värde (plus eller minus). Om två satser (a) och (b) i 
ett språk skiljer sig åt genom att (a) har högre transitivitet än (b) enligt nå-
gon av komponenterna så säger transitivitetsmodellen att (a) med stor san-
                                           
3 Istället för deltagare använder Hopper & Thompson (1980) ibland begreppen agent 
och patient, men eftersom dessa inte används på det traditionella sättet i deras teori 
undviker jag dem här. 
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nolikhet kommer att ha högre transitivitet enligt övriga komponenter också, 
givet att de markeras grammatiskt eller semantiskt i satsen. Hypotesen säger 
ingenting om när komponenterna måste markeras, utan endast att om de är 
markerade så samvarierar värdena på dem. 

Hopper & Thompson (1980) hävdar vidare att distinktionen mellan för-
grund och bakgrund är ett universellt drag och att den därför bör manifeste-
ras språkligt. Förgrundssatser manifesteras enligt dem genom plusvärden på 
ett kluster av egenskaper och det är just dessa som tillsammans signalerar 
att satsen har hög transitivitet. Manifesteringen kan vara av morfosyntaktisk 
eller semantisk art men måste inte nödvändigtvis vara obligatorisk: 

In languages like English, foregrounding is not marked absolutely, but instead in-
dicated and interpreted on a probabilistic basis; and the likelihood that a clause 
will receive a foregrounded interpretation is proportional to the height of that 
clause on the scale of Transitivity. From the performer’s viewpoint, the decision to 
foreground a clause will be reflected in the decision to encode more (rather than 
fewer) Transitivity features in the clause. (Hopper & Thompson 1980:284) 

Beroende på omfattningen av mitt undersökningsmaterial har en kvantitativ 
tillämpning av transitivitetsmodellen varit nödvändig. Detta får till följd att 
allt som varit möjligt att klassificera som satser har givits antingen ett plus-
värde eller ett minusvärde på samtliga transitivitetskomponenter.  I min vi-
dareutveckling av Hopper & Thompsons transitivitetsmodell har två av de-
ras ursprungliga komponenter slagits samman till en enda (se 5.2.6 för en 
beskrivning av denna sammanslagning). Vid angivandet av plus- och mi-
nusvärden har gränsfall inte accepterats eftersom det skulle innebära betyd-
ligt fler värden att laborera med. I stället för de sammanlagt arton kategorier 
som komponenterna nu skapar i och med att varje komponent kan anta plus- 
eller minusvärde skulle det innebära ytterligare nio kategorier med varje 
komponents gränsfall.  

Denna kvantitativa tillämpning skiljer sig till viss del från Hopper & 
Thompsons (1980). Beskrivningen av deras tillämpning visar att de har 
gjort en mer kvalitativ bedömning i den meningen att de presenterar en sats 
i taget och anger om den hör hemma i förgrunden eller i bakgrunden och 
vilka av komponenterna som den fått högt transitivitetsvärde på. Det fram-
går inte om den fått minusvärde på de övriga komponenterna eller om vär-
dena på dessa komponenter varit omöjliga att avgöra, dvs. om de eventuellt 
har betraktats som gränsfall. Hopper & Thompson (1980) framhåller att 
transitivitet är ett relativt begrepp. Av detta drar jag slutsatsen att det inte 
har varit möjligt för dem att bestämma någon absolut gräns för hur många 
av komponenterna som en sats måste få plusvärde på för att definieras som 
förgrundssats. Det finns med andra ord inte någon absolut transitivitet, utan 
detta begrepp, liksom flera av de enskilda komponenterna, utgör ett konti-
nuum.  

Ytterligare en metodisk skillnad föreligger mellan Hopper & Thompsons 
(1980) undersökning och denna. De satser som de undersöker i termer av 
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transitivitet har dessförinnan analyserats som för- eller bakgrundssatser. Hur 
de har gått tillväga för att göra indelningen i för- och bakgrund framgår inte 
explicit. De identifierar de egenskaper (komponenter) som de anser till-
sammans beskriver transitiviteten. De bryter alltså i sin analys ned transiti-
vitetsbegreppet i sina beståndsdelar. Den slutsats de drar är att hög transiti-
vitet korrelerar med förgrund och att låg transitivitet korrelerar med bak-
grund. I min undersökning utgår jag istället från de komponenter som Hop-
per & Thompson (1980) har definierat och bedömer vilka värden satserna 
har på alla dessa för att på detta sätt bestämma varje sats relativa transitivi-
tetsgrad. Mitt syfte med detta är att se om transitivitetsgraden har betydelse 
för tempusanvändningen. 

4.2 Tidigare tillämpningar av transitivitetsmodellen 
En studie av Wouk (1986) visar att transitivitet så som Hopper & Thomp-
son (1980) definierar den kan användas för att analysera fokussystemen i 
toba batak och tagalog. I dessa språk ger verbböjningen information om vil-
ken kasusroll den nominalfras har som utgör subjektet. Fokussystemet be-
traktas som ett slags aktiv/passiv-opposition, men Wouk undersöker om 
denna opposition egentligen är en opposition mellan låg transitivitet och 
hög transitivitet.  

I likhet med Hopper & Thompson (1980) använder Wouk inte transitivi-
tetsmodellen för att göra en indelning av satserna i förgrund och bakgrund 
utan denna görs med samma subjektiva kriterier som Hopper & Thompson 
använder (se 2.2). Dessutom klassificerar hon bland annat relativsatser, un-
derordnade temporala bisatser, citat och upprepningar automatiskt som bak-
grund. Endast två av de ursprungliga tio komponenterna i transitivitetsmo-
dellen analyseras i materialet.  

Resultaten visar på ett visst stöd för transitivitetsmodellen, dvs. att fokus-
systemens grammatiska funktion i dessa båda språk är att skilja mellan sats-
er med låg transitivitet och satser med hög transitivitet. Wouk hävdar vidare 
att denna funktion inte används i diskursen för att skilja mellan förgrund 
och bakgrund utan för att signalera närvaron av en patient (i traditionell 
bemärkelse) i texten, oavsett om texten är en narration eller inte.  

Donohue (1998) däremot är mer intresserad av transitivitetsmodellen i 
sig och gör ett försök att testa den relativa rangordningen mellan kompo-
nenterna i denna. Han korrelerar komponenterna i transitivitetsmodellen 
med de åtta olika transitivitetsnivåer en sats kan ha i tukang besi. De åtta 
nivåerna är definierade med hjälp av olika morfosyntaktiska drag som bland 
annat inkluderar obligatoriskt objektssuffix (hög transitivitet) och frånvaron 
av objektssuffix (låg transitivitet).  

Testet består i att han frågar sig om ett plusvärde på en viss komponent 
överensstämmer med det morfosyntaktiska särdrag som definierar satsens 
placering på någon av de åtta transitivitetsnivåerna. Donohue redogör dock 
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inte för sin tolkning av hur bestämningen av värdena på komponenterna ska 
göras. En av komponenterna (Affirmation, se 5.2.6 för en beskrivning av 
denna) utesluter han ur undersökningen då han finner denna vara irrelevant. 
I övrigt rangordnar han en del av komponenterna i förhållande till varandra 
men betonar att denna rangordning inte ska ses som universell utan snarare 
som en startpunkt för vidare undersökningar där flera språk ingår. 

4.3 Motivering till valet av transitivitetsmodellen  
Valet av transitivitetsmodellen är bl.a. betingat av mitt material, som fram-
gått ovan. I min presentation av materialet har jag diskuterat vilka problem 
som är behäftade med återberättelser. Här presenterar jag de mer teoretiskt 
viktiga motiven till att välja transitivitetsmodellen för att analysera mitt 
material. 

Huruvida en återberättad text ska klassificeras som en narration eller inte 
råder det delade meningar om. Enligt Bardovi-Harlig (2000) kan narrationer 
skrivna av inlärare på de lägsta nivåerna bestå av endast förgrundssatser och 
fortfarande definieras som narrationer. Enligt Hopper (1979) och Hopper & 
Thompson (1980) däremot är just det att de består av både förgrund och 
bakgrund ett universellt drag hos narrationer, och att olika språkliga medel 
används för att göra en sådan indelning. Om en berättelse endast består av 
förgrund finns det logiskt sett ingen anledning för berättaren att använda sig 
av dessa språkliga medel eftersom någon indelning i så fall inte är relevant 
eller ens möjlig att göra. Det förefaller alltså poänglöst att försöka göra en 
för- och bakgrundsindelning av en text som endast består av förgrundssats-
er. 

Eftersom innehållet i uppsatserna i mitt material inte var känt för mig på 
förhand, på samma sätt som för Bardovi-Harlig, kunde jag inte med säker-
het veta vilka satser som hör till förgrunden och vilka som hör till bakgrun-
den. Dessutom var en sådan indelning enligt de kriterier som vanligen an-
vänds inte möjlig att göra för delmaterial 2 och 3. Delmaterial 2 består ju av 
mer diskuterande texter och delmaterial 3 består visserligen i många fall av 
ett slags narration, men förlagd i framtiden. Jag ville därför komma fram till 
en analysmetod som dels byggde på andra kriterier än sådana som innebar 
en tolkning av satsernas diskursfunktioner, dels var möjlig att tillämpa på 
annat än dåtidsnarrationer.  

Transitivitetsmodellen bygger på syntaktiska och semantiska analyser på 
satsnivå, som kan göras utan hänsyn till vilken diskursfunktion satserna har. 
Hopper & Thompson (1980) diskuterar den visserligen endast i samband 
med narrationer, men jag har valt att pröva den på ett annorlunda material 
för att pröva dess räckvidd. Dessutom bygger transitivitetsmodellen på 
många komponenter. Detta är extra tilltalande eftersom Bardovi-Harligs 
metod förutom de mer subjektivt tolkade diskursfunktionerna endast bygger 
på ett fåtal mycket tempusnära kriterier (temporal kontinuitet, fullbordan 
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och punktualitet). I transitivitetsmodellen utgör visserligen tre av kompo-
nenterna tillsammans aktionsart, som är ett tempusnära fenomen, men de 
övriga komponenterna är tillsammans dubbelt så många. Tempus kan därför 
inte sägas vara avgörande i transitivitetsmodellen. Detta är viktigt eftersom 
den analys som görs genom denna modell sedan relateras till tempusan-
vändningen i min undersökning. Risken för cirkelbevis är därmed inte 
överhängande. Jag har alltså funnit att transitivitetsmodellen så som jag vi-
dareutvecklar och tillämpar den i min studie var den mest lämpliga med 
tanke på mitt material. 



5 Metod 

I detta kapitel redovisas operationaliseringen av transitivitetsmodellen till 
ett användbart analysredskap för denna undersökning. Utvecklandet av 
denna modell har skett parallellt med analysarbetet. Till att börja med gjor-
des en preliminär transitivitetsanalys av hela materialet. Denna kunde dock 
inte genomföras fullständigt. Ursprungsmodellens bristfälliga och ibland 
svårtolkade beskrivningar av hur olika satser skulle bedömas avseende de 
olika komponenterna i modellen ledde till att många satser på detta stadium 
inte kunde bedömas. Hopper & Thompsons (1980) ursprungliga modell 
räckte med andra ord inte till för att analysera mitt material. Om det beror 
på att detta, till skillnad från deras eget, är autentiskt och av andraspråkska-
raktär, eller på att deras modell har karaktären av en skiss, är svårt att av-
göra. 

Det största avsteget som jag har gjort från Hopper & Thompsons (1980) 
modell är att omvandla två av deras komponenter till en enda (se 5.2.6). 
Sammanslagningen är en konsekvens av att Hopper & Thompson (1980) 
diskuterar dessa komponenter tillsammans, vilket gör det svårt att skilja 
dem åt, och att deras definitioner av allt att döma överlappar varandra. Den 
ena av komponenterna är också densamma som Donohue (1998) utesluter 
ur sin undersökning på grund av att han bedömer denna som irrelevant (se 
4.2).  

De diskussioner som följer nedan under respektive komponent i modellen 
kring svårbedömda satser bygger alltså på de insikter som gjordes vid den 
preliminära analysen av materialet. Föreliggande metodkapitel är tänkt att 
utgöra ett slags manual för transitivitetsanalysen.  

5.1 Satsindelning 
Eftersom transitivitet är en egenskap hos satsen indelades texterna i ett för-
sta steg i satser. I ett andra steg angavs [+/–]-värde för var och en av kom-
ponenterna i varje sats. Det har inte varit fråga om att bestämma någon ab-
solut transitivitet, utan snarare graden av transitivitet. Detta innebär att ju 
fler positiva värden en sats får för de olika komponenterna, desto högre 
transitivitet har den.  

Satsindelningen bygger på ett antagande om att när informanterna produ-
cerar grammatiska konstruktioner som överensstämmer med reglerna i 
svenskan, så har de också haft för avsikt att producera just dessa, dvs. om 
det ser ut som om de behärskar grammatiken antas de också göra det. I för-
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sta hand är det avvikelser från svenskans grammatiska regler som proble-
matiseras här. 

Det är den grafiska meningen, dvs. det som börjar med stor bokstav och 
slutar med stort skiljetecken (punkt, utropstecken eller frågetecken), som 
satsindelningen utgår från. Informanterna antas veta att en grafisk mening 
ska innehålla ett fullständigt yttrande, dvs. vara innehållsmässigt begriplig 
när den står ensam. Detta antagande är baserat på hur interpunktionen ser ut 
i materialet (jfr 3.3.2). Utifrån detta antagande följer att meningen vanligen 
består av minst en huvudsats. Undantag är förstås sådana grafiska meningar 
som endast består av en interjektion eller liknande, dvs. icke satsformade 
meningar. Dessa klassificeras i analysen som fragment och läggs åt sidan. 
Anledningen till detta är att de vanligen inte innehåller något verb (uttryckt 
eller utelämnat) och därför inte är relevanta för undersökningen. Däremot 
klassificeras fristående bisatser som utgör egna grafiska meningar som sats-
er.  

Förutsättningen för att kunna genomföra transitivitetsanalysen är att sats-
er isoleras, men vilken typ av sats det rör sig om (huvudsats eller bisats) har 
bara betydelse för att korrekt subjekt och predikat för alla satser ska kunna 
identifieras. Det påverkar således inte transitivitetsanalysen i sig om det är 
en huvudsats eller en bisats som analyseras. Särskiljandet mellan huvud-
satser och bisatser är stundom komplicerat att göra i det här materialet efter-
som texterna är skrivna av informanter med svenska som andraspråk. Bero-
ende på materialets karaktär kan syntaktiska analyser inte användas. Detta 
innebär att särskiljandet främst måste göras på semantiska grunder, efter-
som den prototypiska bisatsens strukturella egenskaper (”att den inleds med 
bisatsinledare eller satsbas och att dess kärna är en af-sats, dvs. subjektet 
och mittfältsadverbialen föregår det finita verbet och hjälpverbet har/hade 
kan utelämnas”, SAG 4:462) inte kan antas vara inlärda till fullo. En viss 
reservation för alternativa tolkningsmöjligheter bör därmed rimligen göras, 
utan att detta för den skull behöver innebära något större problem för tran-
sitivitetsanalysen. 

Huvudkriteriet för att en sats överhuvudtaget ska klassificeras som en 
sats i materialet är att den innehåller (uttryckt eller underförstått) subjekt 
och predikat, dvs. en nexusförbindelse. Utan dessa kan inte transitivitets-
analysen genomföras (jfr dock suppleringar under 3.3.2). Värdena på totalt 
sex av de nio komponenterna i min tillämpning av transitivitetsmodellen är 
beroende av analyser av just subjektet (tre komponenter) och predikatet 
(fyra komponenter). De två sista komponenterna beror av analys av objektet 
om ett sådant finns. 

Identifiering av nexusförbindelsen utgör första steget i satsanalysen. Vad 
som är predikat i satsen har inte bestämts på formella grunder. Med tanke 
på materialets andraspråkskaraktär är det inte huruvida verbet har finit form 
som avgör om det fungerar som predikatsverb. Istället är det huruvida verb-
et kan sägas bära upp satsens rapport och tillsammans med subjektet bilda 
kärnan i satsen som är av betydelse. Ett sådant verb, som hädanefter kallas 
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det primära verbet, klassificeras oavsett form som predikat. Tolkningen är 
alltså till största delen semantisk (se ex. 19–22 under 3.3.2).  

Vid verbkedjor (ett finit verb plus ytterligare verb) som har konstruerats i 
enlighet med svenskans syntaktiska regler räknas det första verbet i kedjan 
som det primära verbet. Undantag görs för det temporala hjälpverbet ha och 
temporalt komma, vilka inte räknas som primära verb. Anledningen till 
detta är att temporala uttryck inte kan användas för att analysera temporala 
uttryck, vilket skulle bli fallet om dessa låg till grund för för- och bak-
grundsindelningen och sedan analyserades för tempus. Till skillnad från 
futuralt komma är användningen av ska som framtidshjälpverb svår att 
skilja från andra användningar av detta verb. Ska tolkas därför ändå som 
primärt verb, trots att det ibland kan ha stark futural innebörd.  

Dessa undantag komplicerar inte analysen av de olika komponenterna, 
förutom när det gäller bestämningen av aktionsart. Denna bestämning görs 
utan ska. För att bestämma aktionsarten görs ju satserna om till infinitivfra-
ser, så egentligen borde formen skola användas, men detta är för betydelse-
tomt för att kunna analyseras för aktionsart. Ett alternativ till detta förfa-
ringssätt hade varit att utesluta alla satser med ska ur transitivitetsanalysen. 
Med tanke på att det rör sig om många satser skulle det dock leda till stor 
påverkan och risken att resultaten skulle snedvridas hade i så fall varit 
större. 

5.2 Beskrivning av komponenterna 
I diskussionen om de olika komponenterna nedan behandlas endast de delar 
som har relevans för undersökningen (för utförligare presentation hänvisas 
till Hopper & Thompson 1980). Huruvida deras presentation av transitivi-
tetsskalans ursprungliga tio komponenter är strukturerad efter fallande vikt 
framgår ej. De nio komponenter som ingår i min modifierade modell dis-
kuteras här i en alternativ ordning på grund av att de naturligt kan indelas i 
två olika grupper (se tabell 7): de nomenorienterade komponenterna och de 
verborienterade komponenterna. Denna strukturering har inte någon hierar-
kisk innebörd utan har främst underlättat analysarbetet genom att kompo-
nenterna analyserats i en för mig logisk ordning. 

Av de fem nomenorienterade komponenterna (de fem översta i tabellen) 
urskiljer Deltagare antalet deltagare i en sats. Finns det bara en deltagare 
(här kallad Agent, se förklaring under presentationen av Deltagare 5.2.1) 
ger denna komponent ett lågt transitivitetsvärde, dvs. minusvärde. Finns det 
två eller flera (Agent och Objekt, se samma förklaring) ger den ett högt 
transitivitetsvärde, dvs. plusvärde. De övriga komponenterna inom denna 
grupp (Viljestyrning, Animat, Påverkan på Objektet och Individuation av 
Objektet) modifierar på olika sätt de eventuella deltagarna. Om deltagaren 
Agent är (human eller) animat får satsen plusvärde på Animat och om verb-
handlingen är beroende av Agentens vilja att utföra densamma får den plus-
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värde på Viljestyrning. Råder det motsatta förhållandet får satsen istället 
minusvärden. Om deltagaren Objekt påverkas totalt av verbhandlingen och 
om Objektet är odelbart får satsen plusvärden på Påverkan på Objektet re-
spektive Individuation av Objektet. Påverkas inte Objektet totalt och är det 
delbart får den däremot minusvärden. 

Tabell 7. Transitivitetsskalans komponenter (enligt min tolkning av Hopper & 
Thompson 1980:252)  

Plusvärde Minusvärde Komponenter 
 högt värde lågt värde 
Deltagare 2 el flera 1 
Viljestyrning viljestyrd ej viljestyrd 
Animat animat inanimat 
Påverkan på Objektet total ej total 
Individuation av Objektet individuerad dividuerad 
Realisering realiseras realiseras ej 
Rörelse dynamisk statisk 
Gräns avgränsad oavgränsad 
Punktualitet punktuell durativ 

 
De fyra verborienterade komponenterna (de fyra nedersta i tabellen) pre-
ciserar verbet på olika sätt. Verbets aktionsart definieras av de samman-
lagda värdena på de tre komponenterna Rörelse, Gräns och Punktualitet. 
Om alla tre komponenterna ger minusvärde har verbet aktionsarten 
TILLSTÅND. Om Rörelse ger plusvärde, men de båda andra ger minusvärde 
är verbet en OAVGRÄNSAD PROCESS. Om både Rörelse och Gräns ger plus-
värde medan Punktualitet ger minusvärde är verbet en AVGRÄNSAD 
PROCESS. Om alla tre komponenterna ger plusvärde är verbet en 
PUNKTHÄNDELSE.  

Komponenten Realisering får högt värde om satsen beskriver en reell 
verbhandling, dvs. en som faktiskt sker i texten. Om den av någon anled-
ning inte sker, t.ex. därför att den uttrycker en önskan, ett villkor, en upp-
maning eller framtid, får Realisering däremot minusvärde. Realisering får 
även minusvärde om satsen innehåller negationsadverbial eller negerade 
Objekt. I det följande diskuteras en komponent i taget mer i detalj. De tre 
aktionsartsbestämmande komponenterna, som avslutar genomgången, dis-
kuteras dock tillsammans. 

5.2.1 Deltagare 
Transitivitet är som tidigare nämnts ett mått på hur effektivt en verbhand-
ling överförs från en deltagare i satsen till en annan. För att överföringen 
ska kunna sägas vara effektiv måste minst två deltagare vara involverade. 
En sats med två eller flera deltagare ger högt transitivitetsvärde på denna 
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komponent medan en sats med endast en deltagare, eller ingen alls, ger lågt 
värde. Detta hänger samman med att i de satser som placerar händelserna i 
tid och rum samt ger annan underordnad detaljinformation tycks verbfrasen 
huvudsakligen beskriva ett tillstånd. Det sker då ingen överföring från en 
deltagare till en annan. Sådana satser har vanligen bara en deltagare. 

Det finns två olika typer av deltagare. Hopper & Thompson (1980:252) 
har valt att kalla den ena för Agent och den andra Objekt för att i likhet med 
Dixon (1979) referera till Agent respektive Objekt. Det är inte kasusrollen 
Agent i den isolerade satsen som avses utan en potentiell Agent (se nästa 
avsnitt). Överföringen sker från deltagare Agent till deltagare Objekt. Här 
följer först en allmän presentation av de kriterier som båda typerna, dvs. 
både Agent och Objekt, måste uppfylla för att klassificeras som Deltagare i 
en sats. Både tydliga fall och svårbedömda fall redovisas. Därefter diskute-
ras svårbedömda fall som endast återfinns hos en av deltagartyperna.  

5.2.1.1 Nominalfraskravet 
För båda deltagartyperna gäller kravet att de måste vara nominalfraser. Den 
första typen av deltagare, Agenten, utgörs av den nominalfras i en transitiv 
sats som är eller skulle kunna vara agent och därmed har den syntaktisk-
semantiska funktionen som kallas Agent (Dixon 1979:116). Agent är alltså 
här en subjektsnominalfras som skulle kunna kontrollera, initiera eller vid-
makthålla handlingen (jfr SAG 3:283f). Detta innebär att även en nominal-
fras som fungerar som subjekt utan att för den skull ha kasusrollen agent 
kan klassificeras som Agent, dvs. deltagare i satsen, förutsatt att den ligger 
tillräckligt högt på agentivitetsskalan (se 5.2.3) för att kunna fungera som 
agent i en annan sats (se vidare nedan). I ex. (84) är mina föräldrar inte 
agent. Det är föräldrar däremot i ex. (85). Föräldrar kan fungera som agent 
i en sats och räknas därför som deltagare (Agent) även i satser där de inte 
gör det.  

(84) Mina föräldrar var också själva lite tveksamma (ei2:20) 

(85) att föräldrar kanske har ingen koll på sina barn (hu2:31) 

Den andra typen av deltagare utgörs av nominalfrasobjekt. Inte heller för 
denna deltagare, Objekt, är det fråga om att identifiera någon kasusroll. En-
ligt Hopper & Thompson (1980) har Objektet visserligen i kardinalfallet av 
en transitiv sats kasusrollen patient och refererar till en animat varelse, men 
deras definition av Objektsbegreppet rymmer även andra roller. I ex. (86) 
och (87) har sina föräldrar respektive föräldrarnas stöd klassificerats som 
Objektsdeltagare. 

(86) eftersom barn behöver sina föräldrar dygnet runt. (iå2:11) 

(87) som barnen behöver föräldrarnas stöd som mest. (iå2:63) 
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Kravet på att en deltagare måste utgöras av nominalfras utesluter syntak-
tiska subjekt och objekt såsom infinitivfraser och bisatser från att klassifice-
ras som deltagare. I ex. (88) och (89) finner vi därför endast en deltagare, 
både för- och nackdelar (Objekt) respektive valet (Objekt). I ex. (90) finns 
också bara en deltagare, jag (Agent). Själva bisatsen i det exemplet inne-
håller i sig både Agent (jag) och Objekt (flytten) men fungerar inte i sin 
helhet som en Objektsdeltagare i den föregående huvudsatsen. 

(88) Att flytta hemifrån innebär både för- och nackdelar. (lk2:1) 

(89) Att vara själv gravt hörselskadad och beroende av teckenspråk och stå mel-
lan dessa inriktningar, antingen RGD eller RGH gjorde valet av Örebro mer 
osäkert. (ei2:51) 

(90) Men jag vet inte (om jag ångrar flytten till Örebro.) (kn2:62-63) 

Kravet på att vara en nominalfras (i sin egenskap av primärt satsled) ute-
sluter också agentadverbial från att klassificeras som deltagare. Denna kon-
struktionstyp förekommer mycket sällan i materialet. I ex. (91) tolkas här 
man som Agent och maten som Objekt. I ex. (92) finns endast en Deltagare, 
dessa personer (Agent). Det är alltså inte agenter i traditionell bemärkelse 
och enligt vedertagen terminologi som avses här. 

(91) man får inte maten serverad av nån annan o.s.v.. (mö2:16) 

(92) Då kan dessa personer bli vräkta av hyresvärden. (pu2:56) 

Samma krav utesluter även prepositionsobjekt (dvs. objekt som inleds med 
en preposition) som deltagare. Det faktum att dessa inte uppfyller det 
formmässiga kravet på att vara nominalfraser har lett till att de inte räknas 
som Deltagare i denna undersökning. Prepositionsobjekten diskuteras inte 
heller hos Hopper & Thompson (1980). Visserligen fungerar prepositions-
objekt (även kallade objektadverbial) som ett slags objekt, vilket talar emot 
denna gränsdragning, men enligt SAG kan objekt aldrig inledas av preposi-
tion. I exempel (93) och (94) räknas därför inte prepositionsfraserna med 
kompisar och utan föräldrarna som Deltagare. I satser där prepositionen 
snarare är en verbpartikel räknas däremot den efterföljande nominalfrasen 
som en Deltagare, som i ex. (95) och (96) (dom respektive yrket). 

(93) när jag bodde med kompisar, (tn2:40) 

(94) och lever för första gången utan föräldrarna (tu2:10) 

(95) då följde jag med dom till festen (uc2:41) 

(96) så att jag kan få pröva på yrket, (mi3:4) 

Verbfrasen kan även i andra typer av konstruktioner få betydelse för vad 
som räknas som Deltagare i analysen. En del satser innehåller så kallade 
lexikaliserade fraser. Gränsen för vad som ska räknas som en lexikaliserad 
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fras eller inte är svår att fastställa. Fraser som betyder något annat eller mer 
än de ingående orden räknas i denna undersökning som lexikaliserade (jfr 
Anward & Linell 1976:82). En viss vägledning ger betoningen vid högläs-
ning. Blir verbet obetonat i tal samtidigt som ett efterföljande ord betonas är 
det sannolikt en mer eller mindre lexikaliserad fras. Nominalfraser inom 
den lexikaliserade frasen kan inte räknas som Objekt, ex. (97)–(100). Arti-
kellös form hos substantivet indikerar också att det är en lexikaliserad fras 
(Anward & Linell 1976, Ekberg 1989:33). 

(97) att jag börjar skolan imorgon (ej1:20)  

(98) Jag fick dela rum med en äldre tjej (ey1:11) 

(99) Flera gånger fick Helena stryk (ei1:82) 

(100) och spelade lite ”teater” (gh1:18) 

I exempel (97) skulle dessutom samma innehåll kunna uttryckas i skolan. 
Eftersom skolan då föregås av en preposition skulle skolan inte räknas som 
en deltagare eftersom det inte uppfyller kravet på att vara en nominalfras. 
Det verkar rimligt att tolka börja skolan och börja i skolan lika varför båda 
dessa verbfraser tolkas som utan Objekt. 

På liknande sätt analyseras konstruktioner där verbet är förhållandevis 
betydelsetomt, exempel (101), (102) och (103), och där det i kombination 
med en nominalfras bildar en lexikaliserad fras. I ex. (103) kan frasen dess-
utom ersättas med ett enkelt synonymt ord (duscha), vilket enligt Anward & 
Linell är vanligt för lexikaliserade fraser (Anward & Linell 1976:85). Den 
ingående nominalfrasen kan inte utgöra en deltagare. Inte heller innehålls-
objekt kan utgöra deltagare i en sats, ex. (104). 

(101) Jag ska kanske ta det lugnt (uq3:4) 

(102) Och vi tog farväl till dom! (hn1:127) 

(103) men tar en dusch först (oz3:4) 

(104) Vi i klassen lekte ngn lek på skolgården med boll (ei1:62) 

Regeln om att deltagare måste ha formen av nominalfaser innebär att pro-
nomen också kan vara deltagare, men endast i de fall pronomenet är refe-
rentiellt. Pronomenet måste alltså syfta på en (uttryckt eller underförstådd) 
nominalfras som fungerar (eller skulle kunna fungera) som Deltagare i en 
annan sats. I ex. (105) räknas relativpronomenet som som Agentdeltagare 
eftersom det syftar på nominalfrasen mamma i föregående sats. Pronomenet 
mig räknas som Objektsdeltagare. I ex. (106) däremot räknas inte 
relativpronomenet som som deltagare eftersom det syftar på hela adjektiv-
frasen/predikativet i den föregående satsen. 

(105) (så var det alltid mamma) som påminde mig (jz2:18-19) 
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(106) (och jag känner mig inte lika sjuk av hemlängtan) som jag var under första 
året. (iå2:39-40) 

Pronominella ord kan ersätta annat än substantiv (SAG 2:238). Ett vanligt 
pronomen i mitt material är det interrogativa vad som har en verbfras som 
korrelat. I sådana funktioner räknas inte vad som en deltagare, ex. (107) och 
(108). I enstaka fall används vad som korrelat till en nominalfras och räknas 
då som deltagare, ex. (109). 

(107) (Jag vet inte än) vad ska jag göra efter studenten (el3:1-2) 

(108) (Jag vill resa till olika U-länder och där göra) vad jag kan (jn3:14-15) 

(109) (Jag vet på ett ungefär) vad jag vill läsa (och det är antigen beteendeveten-
skap med inriktning mot IT-miljö i Umeå, eller ett kombinerat samhällsbete-
endevetenskapliga programmet.) (kn3:16-18) 

5.2.1.2 Referentialitetskravet 
Efter det huvudsakliga kravet på att en Deltagare måste vara nominalfras 
kommer kravet på att en Deltagare måste vara referentiell. Det kravet ute-
sluter expletiva led, som ofta fungerar som platshållare för subjekt och ob-
jekt. I exempel (110) och (111) innehåller satserna endast en Deltagare var-
dera, så många saker respektive ca 20 cm snön. När det syftar på t.ex. verb-
frasen i föregående sats räknas det alltså inte som en Deltagare, ex. (112) 
(som endast innehåller en Deltagare, vi). 

(110) där hände det så många saker (hk1:68) 

(111) och det finns ca 20 cm snön på uppe. (hn1:88) 

(112) (och [vi (brukade)]hyra varsin häst.) Vi brukade göra det nåra gånger i 
veckan (ey1:27-28) 

Vidare innebär kravet på referentialitet att en Deltagare inte kan ha samma 
referent som en annan Deltagare i samma sats. Detta innebär att reflexiva 
pronomen inte räknas som Deltagare. Exempel (113) och (114) innehåller 
endast en Deltagare vardera, man respektive jag.  

(113) att man kan känna sig ensam och osäker. (uf2:34) 

(114) Men jag har bestämt mig att satsa på dessa (xp3:36) 

Hopper & Thompson skriver att satser med reflexiva verb kan vara mer 
transitiva än satser med endast en Deltagare men att de är typiskt mindre 
transitiva än satser med två Deltagare (1980:277). I denna undersökning ges 
det inte utrymme för några exempel att klassificeras som gränsfall varför 
jag varit tvungen att bestämma om satser med reflexiva verb ska få plus-
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värde eller minusvärde på denna komponent. Jag har valt att inte räkna re-
flexiva pronomen som Deltagare. 

I hela materialet finns endast fyra förekomster av reciproka pronomen 
som inte föregås av preposition och därmed direkt utesluts som möjlig 
Deltagare i satsen. Inte heller reciproka pronomen analyseras här som helt 
åtskilda från den första Deltagaren, varför dessa satser, ex. (115)–(118), en-
dast innehåller en Deltagare vardera, vi respektive de. 

(115) i syfte att vi i klassen kunde känna varandra bättre (vn1:51) 

(116) som [om] vi kände varandra innan. (jt1:26) 

(117) De skulle ju känna varandra i hela 10 år. (lk1:69) 

(118) Fast vi börjar gå varandra på nerverna nu (iå2:47) 

Satser med predikativ kan bara innehålla en Deltagare, en Agent, eftersom 
det är denna Deltagare som på olika sätt beskrivs i en sådan sats. Därmed 
har den eventuella nominalfras som följer på verbet samma referent som 
den föregående nominalfrasen i samma sats. I exempel (119) och (120) 
finns endast en Deltagare, jag respektive min lärare. 

(119) då jag kanske blir arbetslös (ey3:19) 

(120) Min lärare heter Ulla-Maj (rr1:8) 

För transitivitetsanalysen är det endast ett objekt som är relevant även om 
det finns flera objekt i en sats. Komponenten Deltagare skiljer i praktiken 
endast mellan objektslösa satser och satser som innehåller minst ett objekt. 
Om en sats har ett objekt eller flera har således ingen betydelse för analysen 
av denna komponent. Däremot görs analysen av komponenterna Påverkan 
på objektet och Individuation av objektet bara på ett objekt i varje sats. Vil-
ket objekt som kommer att bli analyserat då avgörs redan vid analysen av 
komponenten Deltagare, när objektsidentifieringen ändå sker.  

Om det finns flera Objekt (nominalfrasobjekt) i en sats, dvs. både ett di-
rekt och ett indirekt objekt, analyseras det som är mest Individuerat eller 
Påverkat som satsens Objekt: 

[…] precisely the one which is higher in Individuation or Affectedness will be se-
lected as the O of the verb, while the less individuated or affected one is relegated 
to oblique status. (Hopper & Thompson 1980:263) 

Det innebär vanligen att det indirekta objektet blir utvalt eftersom det ofta 
är definit och dess referent har en högre prominens är det direkta objektet 
(SAG 3:299; se uppställningen i 5.2.5). I exempel (121) utgör således vi 
elever den första Deltagaren, Agenten, och vår lärare den Objektsdeltagare 
som senare analyseras för Påverkan och Individuation.  

(121) att vi elever och föräldrar gav vår lärare en solstol (ei1:94) 
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Det är heller inte väsentligt för analysen att skilja mellan satser som endast 
innehåller en Agent, dvs. saknar Objektsdeltagare, och satser som saknar 
såväl Agent som Objekt. Satser av typen det regnar, vattnet blänker, utan 
vare sig Agent eller Objekt, förekommer inte i materialet. Däremot finns 
andra konstruktioner med expletivt det som inte innehåller några Deltagare, 
ex. (122). 

(122) och det känner lite jobbigt att bo med mina föräldrar och mina syskon. 
(el2:6) 

I ex. (123) finns två Deltagare, hon och några söta barnen. Båda är här 
språkligt explicit uttryckta. I (124) och i huvudsatsen i (125) är subjekten 
(författar-jagen) inte grammatiskt uttryckta, men kan suppleras utan gram-
matisk omstrukturering. I sådana fall räknas de också som deltagare, förut-
satt att de som här dessutom är Agenter, i enlighet med beskrivningen ovan. 

(123) och hon ska föda några söta barnen (vm3:26) 

(124) [jag] Vet inte. (vm3:3) 

(125) Men [jag] hoppas (att jag väljer rätt ämne). (vm3:4–5) 

5.2.2 Viljestyrning 
Transitiviteten i en sats är enligt Hopper & Thompson vanligen mer uppen-
bar när Agenten presenteras som medvetet handlande. Om subjektet (dvs. 
Agenten) i en sats är medvetet handlande får komponenten Viljestyrning 
högt transitivitetsvärde. Är subjektet inte medvetet handlande får kompo-
nenten lågt värde. Bedömningen har i denna undersökning skett med hjälp 
av ett test. Om man kan använda fraserna låta bli och välja att tillsammans 
med Agenten och verbfrasen utan att det låter ogrammatiskt eller konstigt, 
som i (126) och (127), har satsen hög grad av Viljestyrning. Man kan säga 
välja att skämta och låta bli att skämta liksom välja att fixa och låta bli att 
fixa.  

(126) att han skämtar bara med mig (el2:21) (han valde att skämta/han lät bli att 
skämta) 

(127) då fixar ju föräldrarna det mesta (cy2:32) (föräldrarna valde att 
fixa/föräldrarna lät bli att fixa) 

Strider det däremot mot språkkänslan att kombinera verbfraserna med dessa 
fraser har satsen låg grad av Viljestyrning, som i ex. (128) och (129). Det 
låter konstigt att säga såväl välja att få och låta bli att få som välja att ha 
råd och låta bli att ha råd. 

(128) och fått en fastjobb, (cy2:27) (*han valde att få ett fast jobb/*han lät bli att få 
ett fast jobb) 
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(129) har råd att betala alltingt själv. (cy2:28) (*han valde att ha råd att betala/*han 
lät bli att ha råd att betala) 

Kontexten och omvärldskunskapen avgör ibland om en handling ska klassi-
ficeras som viljestyrd eller inte. I ex. (130) och (131) skulle t.ex. verbfrasen 
kunna kombineras med välja att eller låta bli att, men vetskapen om att det 
är ett tvång att gå i grundskolan gör att den handlingen inte klassificeras 
som viljestyrd.  

(130) och har gått i grundskolan i Lund i 10 år. (ln1:5) 

(131) Jag gick i en hörande skola (hk1:1) 

Eftersom samma tvång inte föreligger att samhällsmedborgare ska ta stu-
denten eller läsa vidare på universitetet klassificeras sådana verbfraser som 
viljestyrda, ex. (132) och (133). Det sista exemplet analyseras utan sin 
temporala betydelse, dvs. verbet tänker tolkas här som en tempusangivelse 
och fokus ligger på läsa vidare. Detta beror på kontexten. Hela uppsatsen 
handlar om vad som sker (ska ske) i framtiden.  

(132) Jag ta student (ue3:1) 

(133) Efter all resande tänker jag läsa vidare i högskolan eller i Universitetet. 
(vc3:22) 

Viljestyrning är enligt Hopper & Thompson (1980) starkt sammanlänkad 
med komponenten Animat, varför dessa följer efter varandra i min presen-
tation. Hopper & Thompson menar att båda komponenterna har en logisk 
koppling till förgrund eftersom berättelsen (the storyline) ofta förs framåt av 
människor som medvetet utför olika aktioner (1980:286). Båda komponen-
terna kan sägas ha med Agentens planerade inblandning i verbaktiviteten att 
göra. Även om viljestyrda verb ”kräver ett animat subjekt – ett som är 
mänskligt, eller åtminstone animat – kräver sådana subjekt inte nödvändigt-
vis viljestyrda verb” (Hopper & Thompson 1980:286, min översättning). 
Komponenterna är således åtskilda men samvarierar till viss del: satser som 
har minusvärde på Animat har minusvärde även på Viljestyrning.  

5.2.3 Animat 
Jag har valt benämningen Animat för denna komponent istället för Agenti-
vitet, som Hopper & Thompson (1980) använder. Deras fokus ligger på 
animatheten och i min förenklade bedömning av denna komponent drar jag 
gränsen mellan plus- och minusvärde vid just animat. Agenter som är ani-
mata ger alltså satsen plusvärde på Animat. Anledningen till att jag har valt 
att dra denna gräns är som jag tidigare har framhållit att min analysmetod 
kräver absoluta värden. Hopper & Thompson (1980) beskriver den ur-
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sprungliga komponenten Agentivitet som ett kontinuum, men jag måste an-
passa alla komponenter så att de passar i mitt binära system.  

Hopper & Thompsons (1980:273) definition av denna komponent bygger 
på Silversteins (1976) agentivitetsskala:4 

1 pers. > 2 pers. > 3 pers. > egennamn > mänsklig > animat > inanimat  

Ju längre till vänster på denna skala en Agent befinner sig desto högre 
agentivitet har satsen. Hopper & Thompsons definition av Agentivitet skil-
jer sig alltså från den gängse tolkningen av denna språkvetenskapliga term: 
satser med hög agentivitet kräver minst animata subjekt som initierar, kon-
trollerar eller vidmakthåller en handling (SAG 3:283f). 

Men den kanske viktigaste orsaken till att jag här sätter upp en gräns är 
att jag behöver ett redskap för att analysera materialet med avseende på 
denna komponent utan att någon indelning i för- och bakgrund föreligger, 
vilket är en förutsättning vid bedömning enligt Hopper & Thompsons 
(1980) metod. I denna undersökning har således Agentivitet kommit att bli 
detsamma som Animat och satser som i ex. (134) och (135) får plusvärde på 
denna komponent, eftersom båda har en Agent som är animat, dessa perso-
ner respektive som. Som syftar här på den föregående satsens Objekt som är 
animat, en stort och ful Bulldog.  

(134) Då kan dessa personer bli vräkta av hyresvärden. (pu2:56) 

(135) (Vi brukar också reta en stort och ful Bulldog) som bor nära vårt veckhem 
(hk1:48-49) 

Eftersom det inte är substantivet i sig som är animat eller inanimat utan det 
som substantivet refererar till så kan även kollektiva beteckningar klassifi-
ceras som animata, min klassen respektive både grupperna i ex. (136) och 
(137). 

(136) när min klassen åkt minibuss till min hem (jn1:10) 

(137) fast både grupperna var ofta tillsammans. (mi1:47) 

Alla satser som innehåller en Agent, dvs. en subjektsnominalfras som skulle 
kunna vidmakthålla, initiera eller kontrollera handlingen får automatiskt 
plusvärde på Animat, eftersom subjektsnominalfraser som inte är av detta 
slag inte heller är animata enligt min definition. Minusvärde på Animat får 

                                           
4 Istället för att fastställa någon godtycklig gräns mellan agentiva och icke-agentiva 
satser bedömdes satserna i deras studie med hjälp av agentivitetsindex som de skapat 
med utgångspunkt i Silversteins (1976) agentivitetsskala och de fyra mest relevanta 
dragen för deras undersökningsmaterial: 3 pers., egennamn, humant nomen och inanimat 
nomen. Satserna gavs poängen 1 – 4, där det minst agentiva (inanimat nomen) fick 1 
poäng och det mest agentiva (3 pers.) fick 4 poäng. Den totala summan dividerades 
sedan med antalet satser med uttryckta Agenter i förgrund respektive bakgrund. 
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därför endast satser som saknar Agent enligt definitionen under Deltagare 
(se 5.2.1). 

5.2.4 Påverkan på Objektet 
I en sats där verbhandlingen påverkar Objektet överförs enligt Hopper & 
Thompson (1980) verbhandlingen mer än i en sats där verbhandlingen inte 
påverkar Objektet. Om Objektet i en sats påverkas totalt av verbhandlingen 
får satsen plusvärde på variabeln Påverkan på Objektet, ex. (138) och (139). 
Om Objektet inte påverkas totalt får satsen minusvärde, ex. (140) och (141). 
Prepositionen i (140) har analyserats som överflödig vilket innebär att 
henne klassificerats som ett direkt objekt. I de två första exemplen nedan, 
(138) och (139), är det tydligt att verbhandlingen innebär en förändring av 
Objektet. I båda satserna har Objektet förändrats rent fysiskt. Det finns en 
klar skillnad hos Objektet före och efter verbhandlingens inträffande; ef-
fekten av verbhandlingen är i dessa fall tydlig. I de två sista exemplen, 
(140) och (141), är en liknande förändring svårare att se. 

(138) att jag har brutit revbenet. (ef1:48)  

(139) Bl.a. skrapade Deniz bort Helenas ansikte på skolfotot (ei1:85)  

(140) Jag besökte ofta till henne. (cn1:32) 

(141) så jag kan nå lina (ef1:26) 

Hopper & Thompson (1980) drar ingen skarp gräns för när påverkan på 
Objektet är total och när den inte är total. De skriver att Objekt som är defi-
nita och animata ofta är mer totalt påverkade än Objekt som är indefinita 
och inanimata (1980:253). Till viss del gör detta Påverkan på Objektet till 
ett formellt kriterium (eftersom det är andraspråksmaterial måste förstås 
hänsyn tas till att formen inte alltid är målspråksriktig). Om Objektet har en 
artikel, bestämd eller obestämd, är det mer sannolikt att det är totalt påver-
kat än om det är artikellöst.  

Jag har valt att tolka Objekt som förändras rent fysiskt eller som förflyt-
tas i det fysiska rummet som totalt påverkade. Objektet tolkas också som 
totalt påverkat när dess förflyttning är orsakad av någon annan (Agenten) i 
vid bemärkelse. Dessa olika typer av total påverkan diskuteras nedan. Det 
kan av diskussionen förefalla som om bedömningen av denna komponent är 
mer eller mindre godtycklig. Därför är det viktigt att påpeka att de exempel 
som diskuteras här främst är de som varit svårbedömda och att samtliga 
dessa redovisas här. Med tanke på att materialet innehåller 5691 satser har 
komponenten således inte varit så problematisk som det i förstone kan 
verka. 

Enligt Hopper & Thompsons (1980) modell är det rimligt att tolka satsen 
i ex. (142) så att jag äter all den tillgängliga medicinen (Objektet, den 
medicinen, är definit). Det framgår också mycket tydligt ur kontexten att det 



 79

syftar på specifika tabletter som författarjaget befarar ska fastna i halsen 
därför att kapslarna är mycket stora. Satsen får plusvärde på Påverkan på 
Objektet. Däremot är samma tolkning av satsen i ex. (143) inte lika själv-
klar. I den satsen är Objektet (köttfärspaj) indefinit och satsen bör tolkas på 
samma sätt som ex. (144) och (145) (jfr Hopper & Thompson 1980:253). 
Alla tre satserna, (143)–(145), får minusvärde. Enstaka Objekt i mitt mate-
rial ingår i fraser som eventuellt skulle kunna betraktas som lexikaliserade, 
t.ex. (144) och (145), (och de skulle därmed inte utgöra Objekt i denna 
undersökning). Jag har dock valt att inte betrakta dessa fraser som lexikali-
serade (jfr Anward & Linell 1976:107). Skälet till detta är att de harmonie-
rar med satser som inte innehåller lexikaliserade fraser, som i (142)–(145) 
(jfr även (161)–(163)). 

(142) om jag åt den medicinen (hk1:75) 

(143) Vi åt köttfärspaj, mmm! (hj1:18) 

(144) Sen åt vi lunch (hj1:57) 

(145) och sen åt vi frukost (jt1:14) 

Hopper & Thompson (1980) exemplifierar också skillnaden mellan animata 
och inanimata Objekt. I mitt material finns inga minimala par som kan illu-
strera denna skillnad så här presenteras i stället deras exempel (Hopper & 
Thompson 1980:25). I ex. (146) är den normala tolkningen att det animata 
Objektet, Charles, påverkas. Om påverkan på Charles är större, mindre eller 
lika stor som den på Agenten, I, är irrelevant här. Det väsentliga är att man 
tydligt ser att Objektet påverkas. I ex. (147) blir tolkningen annorlunda. Det 
inanimata Objektet, the table, tolkas inte som lika påverkat som det förra 
exemplet. Uppmärksamheten riktas istället mot Agenten och vilken effekt 
verbfrasen har på denna.  

(146) I bumped into Charles 

(147) I bumped into the table 

När en verbhandling presenteras som avslutad är vanligen hela Objektet på-
verkat. Presenteras en verbhandling istället som pågående har Objektet an-
tingen inte hunnit påverkas totalt ännu, eller så kommer Objektet troligen 
aldrig att påverkas totalt. Total påverkan på Objektet följer av den seman-
tiska perfektiviteten hos verbet (t.ex. stänga, öppna, släcka och tända) och 
kopplingen mellan semantiskt perfektiva verb och förgrund är enligt Hopper 
& Thompson (1980:287) enkel att förstå. Distinktionen mellan totalt påver-
kade Objekt och endast delvis påverkade Objekt tycks emellertid inte fullt 
så enkel att endast de totalt påverkade skulle återfinnas i satser med seman-
tiskt perfektiva verb och de ej totalt påverkade i satser med semantiskt av-
slutade verbhandlingar. I ex. (148) och (149) har Objekten (mej respektive 
oss) tolkats som totalt påverkade, men verben är semantiskt imperfektiva 
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(mobba respektive guida runt). I ex. (150) och (151) har Objekten (någon 
kontakt respektive matkniv) inte tolkats som totalt påverkade trots att verben 
(fick) tolkats som semantiskt perfektiva. 

(148) Klart man skulle mobba mej. (of1:5) 

(149) Under den första vecka guidade läraren oss runt i skolan (on1:68) 

(150) innan jag fick någon kontakt med dem. (op1:63) 

(151) [jag] fick matkniv i min huvude efter bråk i matstugan. (pe1:33) 

Objekt till semantiskt perfektiva verb tolkas med andra ord inte per defini-
tion som totalt påverkade. Vore det så skulle komponenten Påverkan på 
Objektet till stor del överlappa med de aktionsartsbestämmande kompo-
nenterna, som presenteras nedan (se 5.2.7). Det är framför allt i komponen-
terna Gräns och Punktualitet som perfektiviteten återkommer. Däremot är 
det tydligt att det finns ett samband mellan perfektivitet och graden av på-
verkan.  

Vad gäller imperfektiva verb är det mindre sannolikt att Objektet är totalt 
påverkat. I ex. (152) är inte Objektet (en bok om växter) påverkat av verb-
handlingen, läsandet. Satsen får minusvärde på denna komponent. 

(152) och [jag] läser en bok om växter (pu3:33) 

Intuitivt kan många verbhandlingar tyckas påverka sina Objekt, men här är 
det bara intressant att skilja mellan Objekt som påverkas totalt och sådana 
som inte påverkas totalt. Bland de senare kan graden av påverkan variera 
stort, men detta uppmärksammas inte i denna analysmodell.  

Objekt som genomgår någon typ av förändring genom verbhandlingen 
klassificeras som totalt påverkade. Det kanske tydligaste exemplet är Objekt 
till resultativa verbhandlingar, eftersom Objekten inte ens existerar innan 
verbhandlingen så att säga skapar dem, som i ex. (153)–(158).  

(153) som vi kunde göra pyssel och lite små julklappar. (cg1:41) 

(154) och hitta på några grejer att göra tillsammans. (cy1:22) 

(155) som ordnade en 9-årig skolgång tillsammans med politikerna och andra fler, 
(ei1:23) 

(156) och [jag får] laga mat själv osv. (ej2:5) 

(157) att jag kommer att skaffa familj sent, runt 30-35 år gammal. (hj3:23) 

Det är inte så att en och samma verbfras alltid ger samma värde åt de satser 
de förekommer i. I det sista exemplet ovan, (157), har familjen (Objektet) 
tolkats som något som bildas och inte existerar dessförinnan. I ex. (158) 
nedan blir tolkningen en annan. Visserligen kan författarjaget sägas bilda ett 
(eller flera) gäng, men det är inte lika lätt att se hur detta gäng påverkas av 
verbhandlingen. Det kan mycket väl ha funnits redan innan. Satsen får mi-
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nusvärde på Påverkan på Objektet, i likhet med ex. (159) och (160), där nå-
gon direkt påverkan på Objektet är svår att se. Innebörden i ex. (160) är 
densamma som i ex. (159), bortsett från att Agenten är mer aktiv. 

(158) Senare när jag skaffat mina kompisgäng, (op2:23) 

(159) när jag har skaffat nya kompisar (jn2:24) 

(160) och fick många vänner (hk1:25) 

Var gränsen ska gå mellan totalt påverkade och endast delvis påverkade 
Objekt är svårt att avgöra. Här har jag valt att se skillnaden mellan att skaffa 
en familj och att skaffa vänner som skillnaden mellan totalt påverkade och 
delvis påverkade Objekt. Avgörandet ligger här i det nyskapande. I familje-
bildningen ligger (bland annat) att få barn, och dessa barn är ett resultat av 
att skaffa en familj. Samma nyskapande finns inte i att skaffa kompisgäng.  

Ett annat vanligt verb, åka, påverkar Objektet i satsen olika mycket i 
olika satser. I ex. (161) är minibussen (Objektet) påverkat därför att det är 
en specifik buss som inte skulle ha förflyttat sig om inte vi (Agenten) hade 
åkt den. I ex. (162) påverkas inte Objektet på samma sätt av Agentens 
aktivitet. Nattåget skulle åka den sträckan oberoende av om Agenten i sats-
en åkte med. Satsen får minusvärde. I ex. (163) är det visserligen Agentens 
aktivitet som orsakar att taxin åker just den sträckan, men det är inte någon 
specifik taxi som åsyftas, utan fordonstypen.5 Satsen får därför minusvärde 
på denna komponent.  

(161) och vi åkte minibussen till Oslo dövskola (hn1:44) 

(162) Vi åkte nattåget mot Oslo kl 23.00 från Sthlm Centralstation. (hn1:30) 

(163) Jag åkte senare taxi i åtta år, fjorton mil om dan (hu1:47) 

Verbet göra har i ex. (153) ovan betydelsen att skapa eller konstruera något 
och dess påverkan på Objektet är därmed total. I ex. (164) nedan används 
verbet göra snarast i betydelsen att utföra något, och detta innebär att dess 
påverkan på Objektet inte är total. Satsen får minusvärde. 

(164) göra volter (ef1:32) 

Även redan existerande Objekt kan förstås påverkas totalt av verbhand-
lingen. I ex. (165) övergår Objektet (kläderna) i ett nytt tillstånd (att vara 
rena) genom verbhandlingen. På ett liknande sätt är det med Objektet i ex. 
(166) som också det övergår i ett nytt tillstånd genom verbhandlingen, från 
sovande till vaket tillstånd.  

(165) [jag får] tvätta kläderna (ej2:4) 

                                           
5 Jag betraktar alltså inte exemplet som en lexikaliserad fras (jfr Anward & Linell 
1976:107). 
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(166) På morgonen väckte mamma mig (ej1:23) 

Det är inte alltid som förändringen är fysisk. I ex. (167) och (168) resulterar 
verbhandlingen också i att Objektet övergår från ett tillstånd till ett annat. 
En sats med resultativ aktionsart och två Deltagare får ofta plusvärde. 

(167) och trösta[r] honom (ef1:18) 

(168) och veckohemspersonalen skrämde oss med trolldräkter och sånt. (hk1:28) 

Objekt som förflyttas i det fysiska rummet klassificeras också som totalt 
påverkade i denna analysmodell. Själva Objektet behöver inte nödvändigt-
vis inta någon ny skepnad, men det faktum att det förflyttar sig innebär här 
att det påverkas, som i ex. (169) och (170). 

(169) Och [de] kastade oss i sjön (cy1:27) 

(170) som [=teckningar] vår lärare hade satt upp på väggen. (ei1:86) 

Jag har också valt att tolka förflyttning orsakad av någon annan (Agenten) i 
vid bemärkelse som totalt påverkande Objektet. Även satser där effekten på 
Objektet är mindre tydlig än i exemplen ovan, men där Objektet förflyttar 
sig till följd av Agentens agerande får plusvärde på påverkan på Objektet, 
ex. (171) och (172). 

(171) att mamma och hon den tanten fick jag[a] mig runt skolgården minst en 
timma (ei1:51) 

(172) Under den första vecka guidade läraren oss runt i skolan (on1:68) 

Exempel (173), (174) och (175) är problematiska. Å ena sidan övergår Ob-
jekten inte i några nya tillstånd och förändras inte heller rent fysiskt. Å 
andra sidan tycks det uppenbart att de är totalt påverkade. 

(173) och hon slog mig. (uc1:20) 

(174) och ruskade på mig (jt1:42) 

(175) Klart man skulle mobba mej. (of1:5) 

Exempel (173) skulle kunna tolkas analogt med ex. (167) och (168) ovan 
även om tillståndsförändringen här är något svårare att se. Exempel (174) 
skulle kunna tolkas analogt med ex. (169)–(172) ovan. Även om det här är 
fråga om en imperfektiv förflyttning så är ju effekten av denna på Objektet 
total. Exempel (175) är svårare. Det är också här fråga om en imperfektiv 
verbhandling som inte ändrar eller förflyttar Objektet på något iakttagbart 
sätt. Att tolka ex. (175) analogt med ex. (173), och därmed med ex. (167) 
och (168), ligger dock nära till hands, eftersom mobbning vanligen innebär 
att någon blir slagen, fysiskt eller psykiskt. Därför har satserna i ex. (173)–
(175) fått plusvärde. 
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Exempel (176) nedan har också vissa likheter med ex. (173)–(175) i och 
med att även detta är imperfektivt. I själva verbhandlingen framgår det ju 
däremot inte att någon förändring sker. Denna sats har därför fått minus-
värde. 

(176) som fick använda deras snöborg (cg1:34) 

Mentala upplevelser kan tyckas påverka ett Objekt, men när denna påverkan 
inte markeras språkligt tolkas Objekten som ej totalt påverkade. Det är lätt 
att se att min storasyster i ex. (177) påverkas av besöket i och med att hon 
blir avlastad från barnpassningen, men det framgår inte av verbfrasen, be-
sökte. Därför får satsen i detta exempel minusvärde på denna komponent. 

(177) Ofta jag besökte min storasyster att passa min storasysters barn. (ue1:21) 

I ex. (178) nedan är det i och för sig rimligt att tänka sig att Objektet påver-
kas av att det inte längre blir slaget, men verbfrasen i sig har ingen direkt 
effekt på Objektet. Den påverkan som slagen innebar har försvunnit. Satsen 
får därför minusvärde, precis som negerade satser får. Även om verbhand-
lingen i sig skulle innebära en påverkan på Objektet så inträffar ju aldrig 
verbhandlingen och därmed uteblir påverkan på Objektet, ex. (179). Inte 
heller hypotetiska satser inträffar, och de får därmed också minusvärde även 
om verbfrasen i sig uttrycker en påverkan på Objektet, ex. (180) och (181). 

(178) Hon har slutat slog mig. (uc1:136) 

(179) och fostermamma tröstade inte mig (ln1:75) 

(180) om vi förstör den [=kabel-tv-antennen] (hk1:46) 

(181) De skulle hellre reta oss för nollorna. (cy1:34) 

Objekt har alltså klassificerats som totalt påverkade om de genomgår en 
fysisk förändring eller om de på ett eller annat sätt förflyttas, i vid bemär-
kelse. Klassificeringen har inneburit en del svårigheter, men som redan 
nämnts är antalet problematiska fall relativt litet. 

5.2.5 Individuation av Objektet 
Komponenten Individuation av Objektet beskriver Objektet ytterligare. Ju 
fler egenskaper ur uppställningen nedan som ett Objekt har desto mer Indi-
viduerat är det enligt Hopper & Thompson (1980:253). 
 

− egennamn 
− humant 
− konkret 
− singulärt 
− räknebart 
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− referentiellt 
− definit 
 

Överföringen av en verbhandling kan ske effektivare om Objektet är klart 
åtskilt från Agenten i samma sats och individuerat, ex. (182).6 Objekten får i 
sådana fall plusvärde på denna komponent. Individuerade nominalfraser är 
vidare sådana som är odelbara (dvs. de går inte att dela utan att benämning-
arna på delarna blir någonting annat) (SAG 2:19). 

(182) Vi träffade många döva (hn1:47) 

Är Objektet däremot inte individuerat, ex. (183), kan inte överföringen av 
verbhandlingen ske lika effektivt. Objektet är i sådana fall dividuerat och 
satsen får minusvärde.7 

(183) som vi kunde göra pyssel (cg1:39) 

I Hopper & Thompsons (1980) undersökning visade sig egenskaperna defi-
nit (unikt identifierbar) och referentiell (hänvisar till en företeelse) ha den 
starkaste kopplingen till förgrundssatser i transitivitetsmodellen (1980:287). 
I deras undersökning av komponenten Individuation av Objektet poängsat-
tes Objekten på dessa två drag. Objektet fick 2 poäng om det var både refe-
rentiellt och definit, 1 poäng om det var antingen referentiellt eller definit 
och 0 poäng om det var ingetdera. Den genomsnittliga poängen omvandla-
des till ett index för komponenten Individuation av Objektet.  

I föreliggande undersökning bedöms Objekten som individuerade om de 
kan kombineras med en/ett, flera, hela, halva, och då får satsen plusvärde 
på komponenten Individuation av Objektet. Om det däremot är mer fören-
ligt med språkkänslan att kombinera Objekten med mycket, litet, mer, 
mindre, all, bedöms de som dividuativa och får minusvärde på Individua-
tion av Objektet. Detta sätt att bedöma Objekten är inte heltäckande utan 
har kompletterats med antagandet att eftersom animata och humana Objekt 
är individuativa, är egennamn rimligen också individuativa – trots att man 
knappast kan säga en, flera eller många Ove/Ovar t.ex.  

I ex. (184) och (185) är Objekten, min klass respektive idrottslektionerna 
(vilket jag tolkar som det avsedda här), individuerade (en klass/*mycket 
klasser, en idrottslektion/?mycket idrottslektioner) och satserna får plus-
värde på denna komponent. I ex. (186) och (187) är Objekten, snö respek-
tive godis inte individuerade (mycket snö/*en snö, mycket godis/*många 
godis) och satserna får därmed minusvärde. 

                                           
6 Hopper & Thompson (1980:253) uttrycker detta som att Objektet är ”välavgränsat från 
sin egen bakgrund”. (min översättning) 
7 I denna undersökning finns inga Objekt som inte är helt åtskilda från Agenten i samma 
sats, eftersom reflexiver här inte klassificeras som Deltagare. Om reflexiverna hade 
klassificerats som Deltagare skulle de vara svåra att skilja från Agenten i samma sats och 
således fått minusvärde på komponenten Individuation av Objektet. 
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(184) Men han hoppa av min klass (uc1:28) 

(185) och jag gillade mest av drott lektion. (uc1:13) 

(186) och kasta snö till varann. (uc1:43) 

(187) och [(brukade) köpa] köpte godis (ue1:5) 

Vid bedömningen har svårigheter uppstått när det är tveksamt om det är fe-
nomenet i sig som avses snarare än ett enskilt exemplar av det som Objektet 
refererar till. Exempel (188), (189) och (190) har alla fått plusvärde på 
Individuation, men får här illustrera en svårighetsskala för bedömningen, 
från ganska säkert syftande på ett exemplar (individuativt) ex. (188), till 
mer dividuativt, ex. (190). 

(188) och byggnade snö slottet (uc1:42), 

(189) Nu hade jag en alldeles EGEN lägenhet, (pu2:37) 

(190) betala hyran SJÄLV, (pu2:38) 

Ibland har Objektet givits felaktig pluraländelse eller bestämdhet och plural, 
vilket ibland framgår ur kontexten, ex. (191) och (192). När det är tydligt 
vad som avses görs tolkningen istället på det avsedda.  

(191) Min styvmamma och min mamma har jättebra kontakter (ej1:61)  

(192) och hon ska föda några söta barnen (vm3:26)  

I ex. (191) framgår det av kontexten att det inte är styvmammans och mam-
mans olika kontakter (t.ex. i någon särskild bransch eller liknande) som av-
ses utan deras kontakt med varandra. Tolkningen görs i detta fall på Objekt-
et i singularis och satsen får därmed plusvärde. I andra fall, ex. (192), inne-
bär inte den avvikande formen att analysen ändras. Både några söta barn 
och barnen skulle få plusvärde. 

På motsvarande sätt analyseras Objektet i obestämd form om det givits 
en felaktig bestämd form, ex. (193) och (194). Båda satserna får plusvärde. 

(193) vi hade bra läraren (lj1:79) 

(194) och [vi] leka snökriget (jn1:24) 

Individuativa substantiv som ingår i mer eller mindre lexikaliserade verb-
fraser kan bli mindre individuerade eftersom de då endast är svagt referenti-
ella (SAG 2:20, 3:178f). Såvida sådana satser inte har analyserats som in-
nehållande endast en Deltagare (se avsnittet om Deltagare 5.2.1) analyseras 
Objekten i dem på samma sätt som när de ingår i verbfraser som inte är 
lexikaliserade. Objektet i ex. (195) nedan, bil, analyseras alltså som 
individuerat, trots att det är svagt referentiellt. 

(195) och vi åkte bil till Manillaskolan. (ej1:25) 
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Svårigheter i analysen har uppstått när det är möjligt att kombinera Objektet 
med såväl en/ett, flera, hela som med mycket, litet, mer, mindre, all. Detta 
gäller särskilt Objekt som är ämnesbeteckningar på olika sätt. I ex. (196) 
och (197) är det svårt att avgöra individuationen enbart med hjälp av det test 
som används i denna undersökning (en idrott/flera idrotter, mycket id-
rott/all idrott). Objektet i (196) liknar Objektet i ex. (197) men detta Objekt 
är enklare att testa (*en gymnastik/*flera gymnastiker, mycket gymnastik/all 
gymnastik). Både idrott och gymnastik analyseras som dividuerade och sats-
erna får minusvärde.  

(196) Jag tycket om idrott (nn1:40) 

(197) Visst hade vi gymnastik tillsammans, (op1:64) 

Andra svåranalyserade Objekt är beteckningar på mat eller måltider. Även 
dessa kan ofta kombineras med såväl en/ett, flera, hela som med mycket, 
litet, mer, mindre, all. I ex. (198) och (199) är det på samma sätt som ovan 
svårt att avgöra individueringen (en köttfärspaj/flera köttfärspajer, mycket 
köttfärspaj/all köttfärspaj respektive en glasstårta/flera glasstårtor, mycket 
glasstårta/all glasstårta). Orden frukost och lunch, i ex. (200) och (201), är 
också tvetydiga. Rent språkligt är flera kombinationer möjliga (en fru-
kost/flera frukostar/hela frukosten, mycket frukost/all frukost/mer frukost 
respektive en lunch/flera luncher/hela lunchen, mycket lunch/all lunch/mer 
lunch). Här har Objekten analyserats som dividuerade, eftersom de går att 
dela utan att benämningarna på de olika delarna blir någonting annat. Sats-
erna får minusvärde. 

(198) Vi åt köttfärspaj, mmm! (hj1:18) 

(199) så vi åt glasstårta och saft. (mö1:47) 

(200) Mamma gjorde frukost till mig (ek1:16) 

(201) Sen åt vi lunch. (hj1:57) 

5.2.6 Realisering 
Komponenten Realisering är en sammanslagning av Hopper & Thompsons 
(1980:252) två komponenter Mode och Affirmation. Nedan följer en kort 
presentation av Hopper & Thompsons beskrivningar av dessa båda kompo-
nenter. Därefter redovisar jag min sammanslagning av dessa och diskuterar 
slutligen exempel på satser som av olika skäl får plusvärde och exempel på 
satser som får minusvärde.  

Jag har valt att göra denna sammanslagning av två skäl. För det första 
finner jag Hopper & Thompsons beskrivning av dessa komponenter brist-
fällig (1980:252–253, 276–277, 287–290). Någon tydlig skiljelinje mellan 
vilka särdrag som respektive komponent omfattar gör författarna inte. Den 
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vägledning som SAG (4:190, 476f) ger om de begrepp som Hopper & 
Thompson använder i diskussionen av dessa komponenter gör att jag 
tvärtom tolkar det så att komponenterna i stort överlappar varandra. I tabell 
8 har jag gjort en uppställning över hur jag menar att denna överlappning 
ser ut.  

Tabell 8. Överlappning mellan Mode och Affirmation 

Affirmation Mode 
Negativ  
(minusvärde) 

Affirmativ  
(plusvärde) 

Irrealis 
(minusvärde) 

Realis 
(plusvärde) 

Negerad Hävdad Vissa semantiska 
predikat (t.ex. låt-
sas) 

Hävdad 

Konditional Presupponerad Konditional m.m. 
(presupponerat 
osann) 

Presupponerad 

Hypotetisk  Hypotetisk (neutral, 
osannolik) 

 

 
En sats som t.ex. är konditional skulle alltså enligt Hopper & Thompson 
(1980) få minusvärde på både Affirmation och Mode. Det är egentligen 
bara negerade satser och satser med vissa semantiska predikat som skiljer 
komponenterna åt. De förra skulle få minusvärde på Affirmation och de se-
nare på Irrealis. 

För det andra används de begrepp som etiketterar satser med plus- re-
spektive minusvärden på ett okonventionellt och förvirrande sätt. Defini-
tionen av vilka satser som får plusvärde på Affirmation och vilka satser som 
får minusvärde är inte varandras motsatser. Hopper & Thompson (1980) 
anger att en sats som får plusvärde är en hävdad sats. Det förväntade vore 
då att en sats som får minusvärde är en icke-hävdad sats, men istället anger 
de att en sats som får minusvärde är en negerad (negative) sats.  

Jag har valt att kalla den nya komponenten för någonting helt annat för 
att få en så enkel och genomskinlig beteckning som möjligt. Komponenten 
skiljer mellan satser som på ett eller annat sätt inte realiseras och de som 
gör det, vilket motiverar beteckningen Realisering. 

Den överlappning mellan de definierande egenskaperna som jag har pre-
senterat ovan skulle i Hopper & Thompsons (1980) modell innebära att en 
och samma egenskap hos en sats ger två minusvärden, på komponenterna 
Mode och Affirmation. Huruvida detta är en avsedd konsekvens eller inte är 
svårt att avgöra. Om avsikten verkligen är att en och samma egenskap ska 
ge två minusvärden skulle detta eventuellt kunna kompenseras av att tyngre 
vikt läggs vid det enda minusvärde som den sammanslagna komponenten 
Realisering ger enligt min analys. 

Sammanslagningen innebär också ett nytt operationaliseringsproblem i 
och med att det inte längre finns någon tydligt avgränsad egenskap kvar 
som ger satserna plus- respektive minusvärde. Istället blir det i praktiken så 
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att det finns ett antal egenskaper som endast leder till att satser får minus-
värde. Analysen går till så att jag ger satser som har vissa egenskaper mi-
nusvärde och låter resten per automatik få plusvärde.  

Komponenten Mode anger enligt Hopper & Thompson (1980:252) om 
verbhandlingen i en sats ska tolkas som reell eller irreell. Händelser som 
eventuellt kommer att inträffa eller som sker i en icke-verklig värld ska en-
ligt dem ses som mindre effektiva än händelser som uttryckligen sker i den 
verklighet som konstrueras i texten. Vidare skriver de (1980:277) att mot-
satsparet realis/irrealis (dvs. uppdelningen i plus- och minusvärden) är en 
täckterm för särskiljandet mellan indikativformen och övriga former och att 
de som lingvistiska termer är något vaga. De irreella formerna kan antas 
uppträda i satser med låg transitivitet.  

Komponenten Affirmation beskriver Hopper & Thompson (1980:252) 
ytterst kortfattat som den affirmativa/negativa parametern. I övrigt behand-
lar de denna komponent tillsammans med Mode vilket gör det omöjligt att 
avgöra hur de definierar den mer exakt. 

5.2.6.1 Satser som får plusvärde på Realisering 
En sats vars innehåll antingen påstås eller antas vara sant, är en sats som 
inträffar (i vid bemärkelse). Satser som inträffar (Hopper & Thompsons 
term) har enligt Hopper & Thompson hög transitivitet, ex. (202), (203) och 
(204), och får därför plusvärde på komponenten Realisering.  

(202) Esrange uppe i Kiruna är också ett av mina drömjobb (iå3:18).  

(203) Jag var nolla om Örebro (pe2:9) 

(204) Men ett lyckligt liv vill jag ha. (xp3:39) 

Enligt Hopper & Thompson blir händelser som ännu ej inträffat inte lika 
effektiva som händelser som redan har inträffat (1980:252). Följaktligen 
borde futurala satser få minusvärde på Realisering, men eftersom tempus-
former inte kan användas som underlag för den senare analysen av tempus-
former får futurala satser plusvärde i min analys, ex. (205) och (206). Detta 
är problematiskt men principen är enkel: jag vill undvika att använda tem-
pus för att studera tempus. 

(205) som jag säkert kommer att göra åtskilliga besök hos. (kn3:36) 

(206) att jag [ska] flytta tillbaka min hemstad Göteborg efter min gymnasiet tider. 
(pe3:1–2) 

5.2.6.2 Satser som får minusvärde på Realisering 
Satser som tvärtom inte inträffar har enligt Hopper & Thompson låg transi-
tivitet och får därför minusvärde på Realisering. Jag har identifierat fyra 
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olika typer av egenskaper som var och en för sig är tillräcklig för att ge en 
sats minusvärde på Realisering; om satsen är negerad, om viss semantisk in-
formation uttrycks, om satsen är konditional och/eller hypotetisk. 

Negerade satser 
En negerad sats, dvs. en sats som har en negation med räckvidd över verb-
frasen, är en sats som inte inträffar. Satser som inte inträffar har följaktligen 
låg transitivitet och en negerad sats får därför minusvärde på komponenten 
Realisering, ex. (207) och (208). 

(207) som inte har en bestämd arbetsplats och bestämda tider (iå3:33).  

(208) Jag är inte den stillasittande typen (iå3:37) 

Minusvärde får även sådana satser som innehåller andra negerande uttryck 
än inte (SAG 4:187), ex. (209)–(210). 

(209) som jag aldrig skulle kunna tänka mig att göra. (iå3:42)  

(210) Man vet aldrig (jn3:22)  

En bisats kan antingen själv vara negerad och därmed få minusvärde på Re-
alisering, ex. (211), eller också få minusvärde genom sin överordnade 
huvudsats. Detta gäller om den överordnade satsen i sig är negerad och dess 
negation har räckvidd över bisatsen, ex. (212).  

(211) (Och [det var] tur) att jag inte fick anfall. (rh1:33-34) 

(212) (Jag själv tycker inte direkt) att det var att verkligen ”flytta hemifrån” 
(pu2:11-12) 

Alla negerade satser har dock inte räckvidd över bisatserna. I ex. (213) och 
(214) är bisatserna inte själva negerade och påverkas inte heller av nega-
tionen i de överordnade satserna. Bisatserna i exemplen får därför plusvärde 
på Realisering.  

(213) (men [jag] brydde mig inte) för att jag var så sjuk… (hk1:90-91) 

(214) (men jag har inte många vänner) som jag gilla (uc2:8-9) 

Inte heller andra eller tredje gradens bisatser, som inte själva är negerade, 
får minusvärde, dvs. ex. (217) och (218) får plusvärden trots att ex. (216) 
får minusvärde. Exempel (215)–(218) ingår i en och samma mening i den 
ordning de presenteras. 

(215) (Jag vet inte) (op1:77)  

(216) om jag varit så stolt någon gång (op1:78) 

(217) som jag var den sommaren (op1:79) 

(218) då jag slutade i ettan (op1:80)] 
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Även en lednegation kan medföra att en sats får minusvärde på Realisering. 
Hopper & Thompson (1980:253) skriver att deras exempelsats There were 
no stars in the sky inte har några egenskaper som ger plusvärden i transiti-
vitetsanalysen. Det enda undantaget är det plusvärde som komponenten 
Mode ger satsen, eftersom den enligt deras analys är reell. Eftersom satsen 
saknar plusvärden i övrigt har den således minusvärde på komponenten Af-
firmation. Satser som i Hopper & Thompsons analys får minusvärden är 
negerade. I enlighet med den vägledning som detta exempel ger har satser 
som i likhet med deras exempelsats innehåller liknande negerande uttryck 
fått minusvärde i min analys av komponenten Realisering, ex. (219)–(223).  

(219) Jag dricker ingen alkohol (med undantag av cider) (hk2:43) 

(220) att föräldrar kanske har ingen koll på sina barn (hu2:31) 

(221) för jag vet ingen om min planera i framtiden (uc3:7) 

(222) Jag har hur som helst inget intresse för läraryrket (kn3:31) 

(223) att det finns inget jobb (kn3:14) 

Vissa semantiska predikat/semantiskt uttryckt osäkerhet 
Om en sats uttrycker att innehållet i en efterföljande sats är önskat, ex. 
(224), får denna minusvärde på Realisering. 

(224) (och [man] hoppades på) [att] något skulle hända, (ei2:32–33) 

Om en sats innehåller semantiskt uttryckt osäkerhet om huruvida satsen in-
träffar, ex. (225) och (226), får den också minusvärde. 

(225) Sen dör jag väl antagligen till slut. (iå3:47) 

(226) Efter min tid i Indien återvänder jag nog tillbaka till Sverige (kn3:37) 

Konditionala och hypotetiska satser 
Om en sats uttrycker ett hypotetiskt, ex. (227), eller konditionalt, ex. (228), 
innehåll får den också minusvärde på Realisering.  

(227) Det skulle bli annorlunda (cy2:18) 

(228) om man väl flyttat hemifrån (cy2:19) 

I ex. (229) har satsen redan fått minusvärde i och med att den är negerad, 
och den följs av satsen i ex. (230), som får minusvärde eftersom den är 
konditional. Satser som följer efter konditionala är ofta hypotetiska, som ex. 
(231). Exempel (229)–(231) ingår i en och samma mening i den ordning de 
presenteras.  

(229) Men skulle inte kunna tänka mig att flytta norrut, (uq3:27) 

(230) men om det är viktigt (uq3:28) 
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(231) så blir jag väl tvungen att flytta norrut. (uq3:29) 

Hypotetiska satser kan i likhet med negerade också ha räckvidd över bisats-
en. En bisats kan alltså antingen vara hypotetisk i sig, ex. (232) eller få sin 
hypotetiskhet från den överordnade huvudsatsen, ex. (233). I bägge fallen 
får bisatsen minusvärde på Realisering. 

(232) (Annars får man söka efter ett jobb här i Sverige i ett tag) så att man kan 
tjäna lite pengar till en resa. (un3:17-18) 

(233) (Då kan det hända) att man mer eller mindre hamnar snett, (tu2:40) 

Såväl undersökningsmaterialet som syftet med undersökningen leder till 
viss begränsning för analysen av denna komponent. Transitivitetsmodellen 
har skapats för analys av språket så som det används av modersmålstalande 
språkbrukare och enligt modellen skulle bedömningen av komponenten 
Mode göras på formella grunder. Eftersom denna studie bygger på ett and-
raspråksmaterial är en bedömning på semantiska grunder förmodligen mer 
tillförlitlig än en gjord på formella. Dessutom utgörs de formella grunderna 
i detta specifika fall av verbmorfologin varför det blir extra angeläget att 
undvika att bedömningen görs på dessa. Eftersom det är verbformerna som i 
slutändan (dvs. efter transitivitetsanalysen av satserna) ska analyseras skulle 
det annars kunna leda till cirkelbevis. 

5.2.7 Aktionsartsbestämning av verbfraserna  
De tre komponenterna Rörelse, Gräns och Punktualitet skiljer i tur och ord-
ning mellan verbfraser som är statiska eller dynamiska, oavgränsade eller 
avgränsade och durativa eller punktuella. Hopper & Thompson använder 
inte termen aktionsart då de beskriver dessa tre komponenter, men eftersom 
de särskiljande drag de använder i samband med dessa komponenter är pre-
cis desamma som särskiljer de olika aktionsarterna från varandra (SAG 
4:324), är det rimligt att anta att komponenterna tillsammans bestämmer 
verbfrasens aktionsart.  

Tabell 9. Andersens aktionsartsmodell 

 States Activities Accomplishments Achievements 
Punctual − − − + 
Telic − − + + 
Dynamic − + + + 

 
Aktionsartsbestämningen görs i denna undersökning enligt den vanligaste 
modellen inom andraspråksforskningen (här kallad Andersens (1991) mo-
dell, se tabell 9) i kombination med den aktionsartsmodell för svenska som 
Christensen (1995) utvecklat.  
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Klassificeringen i aktionsarter enligt dessa modeller presenteras steg för 
steg tillsammans med respektive komponent nedan. De bägge modellerna är 
om än inte identiska så åtminstone mycket lika varandra: båda bygger på 
Vendlers (1967) aktionsartsmodell. 

Anledningen till att båda två används här är dels att jämförelser med tidi-
gare forskningsresultat (inom fältet tempusinlärning i andraspråk) underlät-
tas om metoden varit densamma i så stor utsträckning som möjligt. Det 
motiverar tillämpningen av Andersens modell. Dels vore det inte rimligt att 
göra en aktionsartsbestämning på svenskspråkigt material utan att (åtmin-
stone så långt som möjligt) använda sig av Christensens modell. Dessutom 
är Christensens modifiering av Vendlers ursprungliga modell mycket tillta-
lande som underlag för en tempusanalys:  

Det övergripande syftet med min undersökning är […] att försöka förklara varför 
svenskans presensform har olika temporal referens beroende på vad som omtalas i 
en sats och på vilket sätt. Jag behöver därför en aktionsartsmodell som tillåter mig 
att tala om vilken aktionsart en sats uttrycker innan satsen förses med tempus, dvs. 
vilken temporal struktur verbet med sina argument (och eventuella adverbiella be-
stämningar) uttrycker oberoende av om tempus är presens eller preteritum, obero-
ende av om den temporala referensen är dåtid, nutid eller framtid. (Christensen 
1995:41) 

Däremot är det inte möjligt att här endast använda Christensens modell, ef-
tersom den tillåter gränsfall som faller utanför klassificeringen. För att få en 
metod där dels alla verbfraser får en aktionsartstillhörighet, som hindrar 
satser från att falla utanför den senare tempusanalysen, dels den specifikt 
svenskspråkiga aktionsartsproblematiken uppmärksammas, behövs båda 
modellerna.  

Vendlers ursprungliga modell (1957) har fyra fasta aspektuella klasser 
(dvs. aktionsarter). Detta innebär att i princip alla aktioner (skeenden eller 
tillstånd som uttrycks genom verbfrasen) kan hänföras till en av aktionsar-
terna (Christensen 1995). Utgångspunkten i denna modell är således att alla 
aktioner har en aktionsart. Denna kan dock vara mer eller mindre tydlig 
(SAG 4:325). Otydligheten resulterar i att det uppstår en del gränsfall vid 
bedömningen (i Christensens undersökning närmare 50 procent av totalt 
1200 verbfraser), men för att kunna analysera tempusanvändningen i hela 
materialet har gränsfall inte accepterats. Aktionsartstillhörigheten har vis-
serligen beröringspunkter med tempus, men utgör ju här endast en liten del 
av hela underlaget för tempusanalysen.  

Inom andraspråksforskningen var Andersen (enligt Bardovi-Harlig 2000) 
den första att tillämpa Vendlers (1957) aktionsartskategorier. Senare har 
många kommit att använda denna modell för liknande studier inom andra-
språksforskning (Bardovi-Harlig & Bergström 1996, Bardovi-Harlig 1998, 
Robison 1990, 1995, Shirai 1991). Tidigare forskning har visat att verben 
inom en och samma aktionsartskategori kan uppföra sig mycket olika, vil-
ket lett till att ytterligare uppdelningar av kategorierna ibland har gjorts. 
Giacalone Ramat (1997) delade t.ex. in tillstånden i två grupper i sin under-
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sökning av italienska som andraspråk: mentala respektive vanliga, och Ro-
bison (1995) skiljde mellan vad han kallar punktuella processer och punktu-
ella tillstånd.  

De semantiska definitionerna för särskiljandet av verbfraserna i olika ak-
tionsarter var i de tidiga andraspråksstudierna vaga (Bardovi-Harlig 2000). 
Med tiden har den teoretiska diskussionen om de olika aktionsarterna lett 
till utvecklandet av test på aktionsartstillhörigheten inom förstaspråksforsk-
ningen. Dessa test har kommit till användning också inom andraspråks-
forskningen. (Se tabell 10 för en uppställning av Christensens (1995) test 
för aktionsartsbestämning.) 

Tabell 10. Test på aktionsartstillhörighet efter Christensen (1995) 

  1 
tillstånd 

2 
oavgränsad 
process 

3 
avgränsad 
process 

4 
punkthändelse 

1 i två timmar (+) + –2 –1,2 
2 på två timmar –(4) –(3,4) + + 
3 punktuella (+)(4) +(4) –2,4 + 
4 kontinuativa 

adverbial 
+ + –2 –1,2 

5 långsamt – (+) + –(2) 
6 hålla på  –(4) +d –2 +t 
7 fortsätta (+) + –2 –1,2 
8 Vad hände? – + + + 

Teckenförklaring: + anger att en aktionsart är kompatibel med ett visst kriterium 
utan omtolkning till annan aktionsart; – anger att en aktionsart inte är kompatibel 
med ett visst kriterium;  ( ) runt plus eller minus anger att kriteriet inte är giltigt för 
alla de satser som enligt andra kriterier kan uttrycka en viss aktionsart; siffra anger 
vilken omtolkning som ett visst kriterium vanligen samförekommer med vid en 
viss aktionsart (siffra utan parentes anger hög benägenhet till omtolkning, siffra 
inom parentes anger lägre benägenhet); d anger durativt hålla på, t anger tenden-
tiellt hålla på. (Christensen 1995:139)  

Tabell 10 är hämtad från Christensen, men återges inte i sin helhet här. Ta-
bellen sammanfattar de kriterier som Christensen menar fungerar bra som 
test på aktionsartstillhörighet. Till skillnad från originalet görs här ingen 
skillnad mellan resultativa och irresultativa punkthändelser. Inte heller re-
dovisas här kriterierna för gruppen utebliven förändring.  

Testen utgörs av frågor som ställs till den aktuella verbfrasen. Steg för 
steg, eller snarare komponent för komponent (här benämnda Rörelse, Gräns 
och Punktualitet), skiljer dessa frågor de statiska verbfraserna från de dy-
namiska, de oavgränsade från de avgränsade och de durativa från de punkt-
uella. De fyra aktionsartsgrupperna som man genom detta förfarande får 
fram benämns i det följande i enlighet med SAG:s och Christensens termi-
nologi tillstånd, oavgränsade processer, avgränsade processer och punkt-
händelser.  



 94 

Bedömningen av värdena på de tre sista komponenterna i transitivitets-
modellen, de aktionsartsbestämmande, görs stegvis. Ordningen mellan 
komponenterna är här väsentlig: den är en förutsättning för att bedömningen 
ska kunna göras.  

Om en verbfras får minusvärde på den första av dessa tre komponenter, 
Rörelse, får den också automatiskt minusvärde på de två andra komponen-
terna, Gräns och Punktualitet. Verbfrasen har då klassificerats som ett till-
stånd.  

Om verbfrasen däremot får plusvärde på komponenten Rörelse går den så 
att säga vidare för bedömning på nästa komponent, Gräns. Om den får mi-
nusvärde där får den också automatiskt minusvärde på den sista kompo-
nenten, Punktualitet. Verbfrasen har då klassificerats som en oavgränsad 
process.  

Får den istället plusvärde på Gräns går den vidare för bedömning på den 
sista komponenten, Punktualitet. Får den minusvärde där klassificeras den 
som en avgränsad process och får den plusvärde klassificeras den som en 
punkthändelse. Denna successiva utsortering av olika aktionsarter kräver 
alltså att bedömningsordningen inte ändras.  

5.2.7.1 Rörelse 
Den första komponenten, Rörelse, skiljer statiska aktioner från dynamiska 
aktioner, dvs. sorterar ut tillstånden från resten av aktionsarterna (oavgrän-
sade processer, avgränsade processer och punkthändelser). 8 Ett tillstånd är:  

[…] en aktion som har tidsutsträckning och som saknar ett naturligt slut, som inte 
uppfattas bestå av på varandra följande delmoment och som inte medför någon 
förändring. (SAG 4:347) 

Tillståndsverben känns alltså igen på att det inte går att urskilja delmoment i 
aktionen eller någon naturlig slutpunkt för den.  

Enligt Hopper & Thompson (1980) är det bara de dynamiska händelserna 
som kan överföras från en deltagare i satsen till en annan; tillstånd kan det 
inte. Statiska satser uttrycker oföränderliga tillstånd och får minusvärde på 
samma komponent, se (234), (235) och (236).  

(234) och hata mig själv (uc1:84) 

(235) jag föredrog helt enkelt det norska systemet (pu1:26) 

(236) jag störde mig på henne. (uf1:91) 

Satser med dynamiska verbfraser innebär en förändring av något slag och 
får plusvärde på komponenten Rörelse, se (237), (238) och (239). 

                                           
8 Benämningen av denna komponent skiljer sig från den Hopper & Thompson (1980) 
använder, Kinesis, eftersom jag velat få så genomskinliga termer som möjligt. 
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(237) Vi kom fram vid hemma ca kl 23:45 (hn1:145) 

(238) så följde mina föräldrar mig in i rummet (on1:20)  

(239) Hon skrev typ brev och lappar till mig (uf1:94) 

De test som Christensen (1995) använder sig av har inte karaktären av en 
fyrstegsmodell, men om man använder de olika testen vid olika stadier i 
bestämningen av aktionsarten kan de ändå tillämpas binärt. Ett test som 
t.ex. skiljer tillstånd och oavgränsade processer å ena sidan från avgränsade 
processer och punkthändelser å andra sidan kan användas för att skilja ut 
endast de oavgränsade processerna om testet används först efter det att till-
stånden redan blivit utsorterade, med hjälp av ett tidigare test, osv.  

En sammanfattande uppställning av Christensens test presenteras i tabell 
10. I genomgången av komponenterna presenteras de relevanta testen i den 
ordning de har tillämpats. För Rörelse är testet följande fråga: 
 

− Vad hände? 
 

Frågan skiljer mellan statiska och dynamiska satser. Christensen påpekar att 
testet är något osäkert eftersom det inte ingår i samma sats som den struktur 
som det testar. Eftersom alla de test som är hämtade från L2-forskningen är 
av denna typ problematiseras inte detta mer här. Naturligtvis bör viss för-
siktighet iakttas i tolkningen av aktionsartstillhörighet. Den diagnostice-
rande frågan som används inom L2-forskningen för att skilja mellan till-
stånd och övriga aktionsarter är framtagen för att analysera engelskan och är 
inte möjlig att tillämpa på svenskan.9 

5.2.7.2 Gräns 
Den andra av de aktionsartsbestämmande komponenterna, Gräns, skiljer 
oavgränsade aktioner från avgränsade (avgränsade processer och punkthän-
delser) aktioner (bland de aktioner som inte redan definierats som tillstånd 
med hjälp av komponenten Rörelse). 10 En oavgränsad aktion:  

[…] inbegriper ingen naturlig slutpunkt. Om den situation som satsen refererar till 
inte är temporalt obegränsad kan situationen visserligen avslutas, men denna av-
slutning kan infalla när som helst och har ingen given plats i situationens förlopp 
och kan därför inte konstituera en naturlig slutpunkt. (Christensen 1997:56)  

I likhet med tillstånd har de oavgränsade processerna tidsutsträckning och 
saknar ett naturligt slut, men till skillnad från dem leder oavgränsade pro-

                                           
9 Den diagnosticerande frågan inom L2-forskningen för att skilja mellan tillstånd och 
övriga aktionsarter lyder som följer: Har verb-andet (det som uttrycks med verbet) 
vanemässig tolkning i enkelt presens?  
10 Benämningen av denna komponent skiljer sig från den Hopper & Thompson (1980) 
använder, Aspect, eftersom jag velat få så genomskinliga termer som möjligt. 
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cesser till förändring och kan uppfattas som bestående av olika delmoment 
som följer efter varandra (jfr SAG 4:348–350). 

Enligt Hopper & Thompson (1980) är en händelse med en tydlig av-
gränsning mer effektivt överförd från en deltagare i satsen till en annan än 
en händelse utan slutpunkt. Ses händelsen som avslutad tolkas överföringen 
som total. I oavgränsade händelser ses överföringen bara som delvis genom-
förd. Satser utan tydlig avgränsning får på denna komponent minusvärde, se 
(240), (241) och (242).  

(240) och utnyttjade hennes pengar. (uf1:103) 

(241) jag samla på frimärker då. (hk1:94) 

(242) när dom hade sex i en lekstuga i lekplatstet i skolgården! (hk1:123) 

Satser med tydlig avgränsning får plusvärde, se (243), (244) och (245). 

(243) och [de] smet (hk1:57) 

(244) när vi gick upp de sista 5 våningar med trappan (hk1:99) 

(245) jag blev yr (hk1:101) 

Den andra diagnosticerande frågan används inom L2-forskningen för att 
skilja mellan oavgränsade processer och avgränsade processer. För att sor-
tera ut de oavgränsade processerna från de tre kvarvarande aktionsartsty-
perna i materialet räcker det i praktiken med att skilja mellan de två pro-
cesstyperna (oavgränsade och avgränsade processer). Frågan lyder: 
 

− Om du slutar mitt i verb-andet, har du då utfört verb-andet? 
 

Om svaret på den frågan är ja klassificeras satsen som en oavgränsad pro-
cess, ex. (246)–(248), och får därmed minusvärde på Gräns. 

(246) kommer jag att passa upp mina barn mycket väl (vq3:14) 

(247) och hankar mig fram på diverse småjobb (iå3:28) 

(248) Jag lär mig praktiskt om djur, allt i Kvinnerstaskolan. (ln1:16) 

Är svaret däremot nej klassificeras satsen som en avgränsad process och får 
plusvärde på Gräns, ex. (249)–(251), och går vidare till att klassificeras med 
hjälp av den sista komponenten, som sorterar ut punkthändelserna från de 
avgränsade processerna.  

(249) Så valde jag hästhållningslinje i Kvinnerstaskolan, (ln1:13) 

(250) åkte jag och min mamma till Örebro igen (ln1:42) 

(251) så att vi uppfann en eget persontecken för henne, (mi1:27) 
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Ett annat mycket vanligt förekommande test som skiljer mellan oavgrän-
sade processer och i vissa fall tillstånd å ena sidan och avgränsade processer 
och punkthändelser å andra sidan finns med även i Christensens modell (se 
tabell 10). Eftersom det i denna analys används först när tillstånden har 
sorterats ut skiljer det mellan oavgränsade processer och de övriga två ak-
tionsarterna som är kvar. De diagnostiska frågorna lyder: 
 

− Kan uttrycket kombineras med i två timmar? 
− Kan uttrycket kombineras med kontinuativa adverbial (som t.ex. fortfa-

rande)? 
− Kan uttrycket kombineras med hålla på, i durativ tolkning? 
− Kan uttrycket kombineras med fortsätta? 
 

Är svaren på dessa frågor ja klassificeras satsen som oavgränsad process 
och får minusvärde på komponenten Gräns (t.ex. (246)–(248) ovan). Vad 
gäller de kontinuativa adverbialen skriver Christensen att: 

[…] adverbial som fortfarande, ännu, inte… längre kan bara bestämma oavgrän-
sade aktioner. Detta beror på att adverbialen har en kontinuativ betydelse som är 
oförenlig med avgränsning; en aktion kan inte både anges som avgränsad och fort-
gående. (Christensen 1995:115) 

5.2.7.3 Punktualitet 
Den tredje av de aktionsartsbestämmande komponenterna, Punktualitet, 
skiljer mellan aktioner som har en tidsutsträckning, dvs. de durativa, och de 
som saknar tidsutsträckning, dvs. de punktuella. Komponenten skiljer med 
andra ord de avgränsade processerna från punkthändelserna bland de aktio-
ner som inte redan definierats som antingen tillstånd eller oavgränsade pro-
cesser med hjälp av de tidigare komponenterna. Avgränsade aktioner: 

[…] inbegriper en naturlig slutpunkt efter vilken situationen inte längre kan äga 
rum. Slutet definierar situationen såtillvida att den inte kan sägas ha ägt rum − över 
huvud taget eller i sin helhet − om inte slutet uppnås. (Christensen 1997:56)  

Vidare medför avgränsade processer ”ett slutresultat som innebär ett annat 
tillstånd än det som rådde vid utgångsläget för aktionen” (SAG 4:350). I 
likhet med såväl tillstånden som de oavgränsade processerna har de alltså 
tidsutsträckning, och i likhet med endast de oavgränsade processerna leder 
de till förändring och kan uppfattas som bestående av olika delmoment. De 
avgränsade processerna skiljer sig däremot från både tillstånden och de 
oavgränsade processerna i det att de har en naturlig slutpunkt. 

Punkthändelser å sin sida innebär i likhet med oavgränsade och avgrän-
sade processer en förändring, och har endast i likhet med avgränsade pro-
cesser ett naturligt slut. De skiljer sig dock från alla de övriga aktionsarterna 
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i det att de består av ett enda moment utan relevant tidsutsträckning (SAG 
4:351–353). Övriga aktionsarter är durativa.  

Enligt Hopper & Thompson (1980) har händelser som överförs utan nå-
gon övergångsfas mellan påbörjandet och fullbordan en mer markerad ef-
fekt på deltagaren i satsen än händelser som är inherent pågående. Plötslig-
heten i aktionen påverkar alltså överföringens effektivitet. På komponenten 
Punktualitet får därför satser med avgränsade processer minusvärde, se 
(252), (253) och (254).  

(252) Klass 7 åkte vi till Oslo för studiebesök en vecka i Oslo. (hn1:29) 

(253) [som] har gjort vattentung fabriken i Rjukan. (hn1:82) 

(254) föräldrarna till barnen parkerade lite hursomhelst, (of1:7) 

Satser med punkthändelser, dvs. satser där händelsen saknar tidsutsträck-
ning, får plusvärde, se (255), (256) och (257). 

(255) tills när dom ble vupptäckta av en kvinnlig lärare (hk1:122) 

(256) därför att vi stiger upp vid kl 06.30 på morgon. (hn1:36) 

(257) Vi anlände Norge centralstation (hn1:43) 

Det sista av L2-forskningens diagnosticerande test skiljer mellan avgrän-
sade processer och punkthändelser. Testet består av ett påstående och två 
frågor, och fungerar så att om det första påståendet inte går att tillämpa pro-
var man med den första av frågorna. Om inte heller denna ger något tydligt 
utslag prövar man med den andra frågan. Påståendet lyder: 
 

− Om x verb-ade i y tid (t.ex. 10 minuter) så höll x på att verb-a under den 
tiden. 

 

Om svaret är ja får satsen minusvärde och klassificeras därmed som avgrän-
sad process (ex: han målade en tavla). Om svaret är nej får satsen plusvärde 
och klassificeras som punkthändelse (ex: han lade märke till en tavla).  

Eftersom både tillstånd och oavgränsade processer redan sorterats ut ge-
nom de tidigare testen används ett av Christensens test som egentligen 
skiljer processer från icke-processer här för att skilja de avgränsade aktion-
erna från punkthändelserna: 
 

− Kan uttrycket kombineras med långsamt? 
 

Om svaret på frågan är ja klassificeras satsen som en avgränsad process och 
får minusvärde på komponenten Punktualitet (se t.ex. (252)–(254) ovan). 
Processuella aktioner kan vanligen kombineras med adverbialet medan 
icke-processuella inte kan det, även om kriteriet inte är helt säkert. De två 
sista testen kan snarast sägas skilja ut punkthändelserna från de avgränsade 
processerna: 
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− Kan uttrycket kombineras med hålla på, i tendentiell betydelse? 
− Kan uttrycket kombineras med punktuella adverbial? 
 

Om svaren på dessa frågor är ja klassificeras satsen som en punkthändelse 
och får plusvärde på komponenten Punktualitet (t.ex. (255)–(257) ovan). 
Vad gäller de punktuella tidsadverbialen skriver Christensen att dessa: 

[…] kan inte samtidigt bestämma en aktion med tidsutsträckning och en punkthän-
delse. Följden blir att de satser som uttrycker avgränsad process inte, med oföränd-
rad aktionsart, kan ta punktuella adverbial. (Christensen 1995:110) 

5.2.7.4 Aktionsartsanalys utan temporala och (vissa) modala 
hjälpverb 
Normalt görs aktionsartsanalysen på det första verbet, dvs. det primära 
verbet, om satsen innehåller en verbkedja. Tidigare nämndes ett par undan-
tagsfall: de temporala hjälpverben, framtidsuttrycket kommer att och tänker 
samt ska. Syftet med att lägga dessa verb åt sidan och göra analysen på det 
nästkommande verbet i satsen är att göra aktionsartsanalysen fristående från 
tempus. Uteslutningen av dessa hjälpverb motiveras också av att de är se-
mantiskt svaga. De är inte inblandade i aktionen och påverkar inte aktionen 
på samma sätt som huvudverbet gör. 

Vid aktionsartsanalysen har det även varit väsentligt att sortera ut de allt-
för modala inslagen. Vissa modala hjälpverb är mycket frekventa i minst en 
uppsatstyp och detta påverkar aktionsartsanalysen tydligt genom att de ger 
flertalet satser samma aktionsart. För att undvika att det så att säga blir den 
”ram” som uppsatsen är skriven i som analyseras, så läggs verben får, kan, 
måste, bör, ska, och vill också åt sidan när de används på detta sätt. 

I den första uppsatsen (”När jag började skolan – några minnen”) är t.ex. 
får vanligt, ex. (258). Det är tydligt att få av en del informanter används 
som ett berättartekniskt grepp. Det är svårt att med säkerhet avgöra vilken 
betydelse verbet då har. I övriga fall har de en modal betydelse (tvång, möj-
lighet osv.). I den andra uppsatsen (”För- och nackdelar med att flytta hem-
ifrån tidigt”) är måste och kan vanligt förekommande, ex. (259) och (260). I 
den tredje uppsatsen (”Mina planer efter studenten”) är vill vanligt, ex. 
(261). 

(258) Efter lunchen fick vi forsätta med lektionerna och rasterna. (jt1:52) 

(259) och man måste ju anpassa [sig till] familjen igen. (cy2:24) 

(260) Och man kan ha med sig kompis hem (ej2:23) 

(261) Jag vill gärna bli berömde person (xp3:28) 

I ex. (258) är det alltså fortsätta tillsammans med övriga led som analyseras 
för aktionsart, här tolkat som en oavgränsad process. I ex. (259) har an-
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passa sig till familjen analyserats som en oavgränsad process och i ex. (260) 
har ha med sig (en) kompis hem analyserats som en punkthändelse, liksom 
även bli en berömd person i ex. (261). 

De aktionella, passivbildande och kausativa hjälpverben analyseras där-
emot för aktionsart. De aktionella är till skillnad från de temporala hjälp-
verben semantiskt starka och bär tydlig information om aktionen. De pas-
sivbildande innehåller också de relativt mycket aktionsartsbetydelse. De 
kausativa hjälpverben är de mest huvudverbsliknande av de olika hjälpverb-
en (SAG 2:535–543) och även dessa är semantiskt relativt starka, vilket 
motiverar att de analyseras för aktionsart i denna undersökning. 

5.2.7.5 Speciella satser och avvikelser från Christensens metod 
En del specialfall som framkom vid genomförandet av analysen bör nämnas 
explicit för att klargöra hur jag gått till väga vid bedömningen av dem. Spe-
cialfallen gäller satser som innehåller verbfraser som vid en mer djupgående 
aktionsartsanalys skulle få en överförd aktionsartsbetydelse och pronomi-
nella verb som får sin aktionsart från sitt korrelat i föregående sats. Till sist 
tydliggör jag också vilka konsekvenser skillnaden mellan min analysmetod 
och Christensens leder till. 

Satser som innehåller verbfraser som har generisk eller iterativ betydelse 
särskiljs inte som sådana i denna undersökning. I analysen påverkar inte 
generiskheten aktionsartsbestämningen. Således görs inte någon bedömning 
av vilka verbfraser som är generiska och vilka som inte är det. Det innebär 
att satser som innehåller generiska verbfraser kan ha olika aktionsarter. Det 
aktionella hjälpverbet brukar, som anger generisk aktion, klassificeras dock 
alltid som tillstånd, ex. (262).  

(262) Jag brukade går med min bästa polarn (ue1:3) 

De iterativa verbfraserna är inte heller de särskilt vanliga, och de har tolkats 
som punkthändelser, ex. (263). I de iterativa verbfraserna har den punktu-
ella innebörden i en av de upprepade handlingarna fokuserats. Utsträck-
ningen i tid under vilken de efter varandra upprepade identiska handling-
arna inträffar har tolkats som betydligt kortare än den i de generiska verb-
fraserna. Iterativiteten påverkar inte aktionsarten. 

(263) hunden skällde (hk1:50) 

Bedömningen av en del satser är kontextberoende så till vida att deras ak-
tionsart framgår av en tidigare sats aktionsart. Verbet göra kan syfta tillbaka 
på innehållet i en tidigare sats, och då inkluderas denna sats aktionsart i 
analysen. I ex. (265) syftar göra tillbaka på hålla kontakten i ex. (264) och 
båda satserna har analyserats som oavgränsade processer. I ex. (267) syftar 
gör tillbaka på att slippa känna sig som inte hemma i ex. (266). Båda sats-
erna har analyserats som tillstånd. 
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(264) men vi höll kontakten (op2:32) 

(265) och gör det än idag – ett år senare. (op2:33) 

(266) att jag slipper känna mig inte hemma (oz2:17) 

(267) som de flesta gör i början med deras nya familjer typ. (oz2:18) 

Christensen (1995:142) arbetade i sin undersökning med verbfraser och an-
gav en aktionsart för varje verbfras i en sats, bortsett från det första hjälp-
verbet. Enligt henne är skillnaden inte stor mellan hennes sätt att analysera 
verbfrasernas aktionsart, där kontexten väger tungt för analysen, och att 
analysera satsernas aktionsart, vilket jag har gjort. Skillnaden i förfarings-
sätt beror på att våra undersökningars respektive syften ser olika ut. Jag 
fann det motiverat att utföra analysen endast på en verbfras i varje sats och 
betrakta dess aktionsart som hela satsens aktionsart eftersom transitiviteten 
är ett fenomen på satsnivå och eftersom det enskilda verbet enkelt kan på-
verkas av resten av frasen. Det är med andra ord till sist omgivningen som 
bestämmer aktionsarten hos ett verb med svag aktionsartsbetydelse. 

Sådana verbfraser som enligt Christensen (1995) skulle klassificeras som 
gränsfall mellan två olika aktionsarter har inte heller särskiljts i denna un-
dersökning. Enligt Christensen skulle t.ex. vänta i ex. (268) utgöra ett 
gränsfall mellan tillstånd och oavgränsad process (1995:170). Jag har valt 
att analysera det som ett tillstånd. I ex. (269) skulle prova (verbet fick läggs 
enligt resonemanget ovan åt sidan i analysen) enligt Christensen vara ett 
gränsfall mellan oavgränsad och avgränsad process (1995:171). Jag har valt 
att analysera det som en avgränsad process. Här är kontexten, den avgräns-
ade tidsangivelsen i två veckor, till hjälp för bedömningen.  

(268) medan jag väntade på att få prova i klass 9 på Östervångsskolan. (kn1:63) 

(269) så jag fick prova i den andra gruppen i två veckor. (mö1:10) 

5.3 Analysarbetets praktiska innebörd 
Mitt arbete har inneburit flera olika delanalyser. Den första analysen bestod 
i att avgöra var satsgränserna går i de totalt 129 olika uppsatser som till-
sammans utgör undersökningsmaterialet (se 5.1 för en genomgång av prin-
ciperna för denna analys). Analysen resulterade i att sammanlagt 5691 sats-
er identifierades. Här och var i uppsatserna finns kombinationer av ord som 
inte kunde analyseras som fullständiga satser (eller satser möjliga att sup-
plera på de sätt som angivits i 3.3.2). Dessa ordkombinationer klassificera-
des som fragment och lämnades utanför den fortsatta analysen. Antalet 
fragment uppgår till totalt 240.  

Den andra analysen bestod i att avgöra vilket tempus var och en av sats-
erna innehåller. En presentation av hur analysen genomförts och en full-
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ständig sammanställning av vilka tempus (liksom en del alternativa katego-
rier) som finns representerade i materialet finns i kapitel 3. Den tredje ana-
lysen har slutligen inneburit att jag bedömt tempuset i varje sats som ett 
lämpligt eller ej lämpligt tempusval utifrån kontexten (se 3.4.2 för en be-
skrivning av hur denna bestämning görs).  

Den fjärde och sista analysen bestod i att avgöra vilket värde de 5691 
satserna har på var och en av de nio komponenterna (se 5.2 för en beskriv-
ning av hur denna bedömning görs). Några gränsfall har som tidigare 
nämnts inte accepterats i analysen, eftersom det skulle ge fler variabler att 
laborera med än vad som bedömdes vara praktiskt möjligt i detta arbete. 
 



6 Resultat per uppsats 

I detta kapitel redovisas de kvantitativa beräkningar jag har gjort. Den ut-
förliga presentationen av resultaten från beräkningarna på varje enskild 
komponent motiveras av min strävan att i likhet med Donohue (1998) om 
möjligt fastställa en eventuell rangordning mellan komponenterna. Till att 
börja med har beräkningar som på olika sätt utvärderar transitivitetsmodel-
len utförts. De visar dels hur olika komponenter samvarierar med varandra, 
dels om det förhåller sig så att vissa komponenters plusvärden i högre grad 
leder till andra komponenters plusvärden. Det är med andra ord samvaria-
tionens riktning som har beräknats. Enligt transitivitetsmodellen är ju san-
nolikheten stor att om en sats har plusvärde på en av komponenterna så har 
den plusvärde även på övriga komponenter, och tvärtom om en sats har mi-
nusvärde på en av komponenterna så har den minusvärde även på övriga 
komponenter. Åtminstone bör trenden vara sådan. 

En hög grad av samvariation, som alltså innebär att samma värde (plus 
eller minus) på komponenterna förekommer i samma sats, skulle alltså ge 
stöd åt transitivitetsmodellen. Det är egentligen egalt vilken typ av samvari-
ation, av plusvärden eller av minusvärden, som förekommer. Mer intressant 
är hur hög den totala samvariationen är. För att ge en mer heltäckande bild 
redovisas dock såväl den totala samvariationen som den av plusvärden för 
sig och minusvärden för sig. 

Därefter har beräkningar gjorts som syftar till att koppla ihop transitivi-
tetsmodellen med tempusanvändningen, t.ex. genom att se hur olika kom-
ponenter samvarierar med lämpligt tempusval. Det är först genom dessa 
som jämförelser kan göras med tidigare forskning, men det förutsätter för-
stås att resultaten från den första typen av uträkningar ger stöd åt transitivi-
tetsmodellen. Om dessa uträkningar visar att samvariationen mellan kom-
ponenterna är hög och om man håller för sant antagandet att dessa kompo-
nenter är starkt kopplade till transitivitet så betyder det att tempusanvänd-
ningen i denna undersökning kan förklaras mot samma bakgrund som inom 
tidigare forskning, eftersom det skulle innebära att transitivitet i sin tur kor-
relerar med en indelning av texter i för- och bakgrund. 

Om beräkningarna som utvärderar transitivitetsmodellen inte ger stöd åt 
den är det svårt att avgöra vad bristerna i tempusanvändningen beror på. Det 
är möjligt att tempusanvändningen ändå har med för- och bakgrundsindel-
ning att göra, men att transitivitetsmodellen inte kan ligga till grund för en 
sådan indelning. Det är också möjligt att tempusanvändningen inte har nå-
gonting alls med för- och bakgrundsindelningen att göra utan att det är 
språksystemet i sig som kan ge förklaringen.  
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Finner man skillnader mellan de tre texttyperna vad gäller överensstäm-
melse med transitivitetsmodellen är flera förklaringar tänkbara även för 
detta resultat. Om överensstämmelse endast föreligger med den första text-
typen, som är en dåtidsnarration, är det rimligt att anta att transitivitetsmo-
dellen inte kan tillämpas på andra typer av texter. Om andelen lämpligt 
tempusval är markant större i den första texttypen är det möjligt att det be-
ror på att för- och bakgrundsindelningen har större relevans i en sådan typ 
av text, men det kan lika gärna bero på att det är en genre som eleverna har 
tränat mer på och att de därför behärskar dessa tempus (dvs. dåtidstempu-
sen) i högre utsträckning.  

I tabellerna redovisas både procenttal och exakt antal. Procenttalen är 
enklare att jämföra med, men de exakta antalen är viktiga att känna till då 
dessa ibland är mycket låga. På grund av avrundningar till närmaste hela 
procenttal kan summan av två procenttal bli en siffra högre eller lägre än 
väntat beroende på att det är de exakta antalen som adderas. 

Jag har dessutom valt att särskilja mellan de tre olika texttyperna (Upp-
sats 1, 2 och 3) för att se om det finns tydliga skillnader mellan dem. Alla 
uppsatser av den första typen bildar alltså en grupp osv. Denna samman-
slagning av elever kan få till följd att resultaten blir lite snedvridna. Alla 
elever skriver nämligen inte lika långa uppsatser och då kan det språkliga 
mönstret hos en elev som skriver långa uppsatser bli överrepresenterat i re-
lation till mönstret hos en elev som skriver korta uppsatser. Mängden in-
formanter kan möjligen kompensera för detta (se kapitel 3 för närmare be-
skrivning av materialet). 

Särskiljandet av de tre texttyperna innebär att alla beräkningar utförts på 
var och en av dessa tre och att resultaten redovisas separat här. Först pre-
senteras resultaten från beräkningarna på Uppsats 1 (”När jag började sko-
lan – några minnen”) i 6.1, därefter beräkningarna på Uppsats 2 (”För- och 
nackdelar med att flytta hemifrån tidigt”) i 6.2 och till sist beräkningarna på 
Uppsats 3 (”Mina planer efter studenten”) i 6.3. I kapitel 7 jämförs avslut-
ningsvis resultaten från de tre uppsatstyperna, Uppsats 1, Uppsats 2 och 
Uppsats 3, med varandra. 

6.1 Uppsats 1 
Det första delmaterialet består av Uppsats 1. Det innehåller totalt 2751 sats-
er. Av dessa har som tidigare nämnts 88 procent ett lämpligt tempusval och 
12 procent ett ej lämpligt tempusval. Rubriken på dessa uppsatser var ”När 
jag började skolan – några minnen”.  

Transitivitetsmodellen säger ingenting om hur vanligt det är med satser 
som har hög transitivitet, dvs. många plusvärden, jämfört med satser med 
låg transitivitet, dvs. många minusvärden. Det beror förmodligen på texten. 
En narration som huvudsakligen beskriver vad som inte inträffar har t.ex. 
inte lika många realiserade satser som en narration som endast beskriver 
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vad som faktiskt händer. Om en textförfattare koncentrerar sig på att endast 
beskriva ett visst händelseförlopp så kommer sannolikt många satser att ha 
högre transitivitet än om han/hon dessutom är mån om att motivera och ut-
veckla dessa händelser och även beskriva miljön i vilken de äger rum.  

Däremot säger transitivitetsmodellen att om en sats har plusvärde på en 
av komponenterna är sannolikheten stor att den har plusvärde på de andra 
komponenterna. För att vinna stöd för modellen spelar det ingen roll hur 
fördelningen i stort ser ut mellan plusvärden och minusvärden, men fördel-
ningen bör vara konsekvent över alla komponenterna. Andelen plusvärden 
bör vara ungefär lika stor för alla komponenter, liksom andelen minusvär-
den. Resultaten av beräkningarna som utvärderar transitivitetsmodellen 
kommer sedan att kopplas ihop med tempusanvändningen, i 6.1.3 nedan. 

Fördelningen mellan andelen plus- och minusvärden för var och en av 
komponenterna redovisas i tabell 11. Procenttalet för andelen satser av det 
totala antalet satser i delmaterialet där komponenterna har plusvärde har 
räknats fram genom att dividera antalet sådana satser (inom parentes efter 
procenttalet) med det totala antalet satser. För komponenten Deltagare blir 
det alltså 575 dividerat med 2751. Kvoten blir 0,209 som avrundas till 0,21 
(dvs. 21 procent). 

Tabell 11. Fördelning mellan plus- och minusvärden på komponenterna i Upp-
sats 1 

Andel plusvärde Andel minusvärde Komponenter 
% N % N

A Deltagare 21 575 79 2176
B Viljestyrning 27 741 73 2010
C Animat 80 2208 20 543
D Realisering 91 2512 9 239
E Påverkan på Objektet 3 74 97 2677
F Individuation av Objektet 18 492 82 2259
G Rörelse 48 1325 52 1426
H Gräns 33 911 67 1840
I Punktualitet 2 710 74 2041

 
En klar majoritet av komponenterna, sju av nio, har fler minusvärden än 
plusvärden. Andelen minusvärden för dessa sju sträcker sig från 97 till 52 
procent. Det är endast komponenterna Animat och Realisering som har fler 
plusvärden än minusvärden. Dessa två komponenter har dessutom en 
mycket ojämn fördelning, till plusvärdenas fördel: 80 respektive 91 procent. 
Detta betyder att det är vanligt att en sats t.ex. endast har en Deltagare och 
att verbhandlingen inte är Viljestyrd. Tabell 11 säger vilka värden på kom-
ponenterna som är vanligast men inte vilka kombinationer av värden på 
dem som är vanligast. Detta resultat varken bekräftar eller ifrågasätter tran-
sitivitetsmodellen, eftersom denna inte säger att plusvärden är vanligare än 
minusvärden eller tvärtom. 
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De relativt stora skillnaderna i antal plus- respektive minusvärden mellan 
de olika komponenterna påverkar resultaten av samvariationen. Om en 
komponent inte har så många plusvärden kan det trots att alla dessa sam-
manfaller med en annan komponents plusvärden på grund av det låga nume-
rära antalet se ut som låg grad av samvariation, eftersom samvariationen 
beräknas på det faktiska antalet satser och inte antalet möjliga satser.  

6.1.1 Samvariation mellan komponenterna i Uppsats 1 
Enligt Hopper & Thompson samvarierar transitivitetsmodellens olika kom-
ponenter (1980:254). Detta ska nu prövas. Därför är det viktigt att fastställa 
huruvida komponenterna samvarierar i detta material. I tabell 12–tabell 20 
redovisas hur var och en av komponenterna samvarierar med var och en av 
de övriga komponenterna. Resultaten (av samvariationen av plusvärden) i 
dessa tabeller har signifikanstestats med icke-parametriskt test av oberoende 
mot positivt beroende. Med statistiskt signifikant menas i följande avsnitt 
att avvikelserna är signifikanta på en Bonferronikorrigerad 1%-nivå om 
inget annat anges. 11 

För tydlighets skull redovisas varje komponents samvariation med alla 
övriga komponenter i var sin tabell. Detta innebär dock att när den andra 
komponentens samvariation redovisas är dess samvariation med den första 
komponenten inte ny information. Den har redan presenterats i den första 
komponentens samvariationstabell. När den tredje komponentens samvaria-
tion redovisas är dess samvariation med både den första och den andra 
komponenten redan presenterad osv. Den allra sista av dessa tabeller, som 
redovisar komponenten Punktualitets samvariation med övriga komponen-
ter, innehåller ingen ny information alls. Den tidigare kända informationen i 
varje tabell har markerats med grå bakgrundsfärg. 

Samvariation av plusvärden innebär att båda komponenterna har plus-
värde i en och samma sats. Samvariation av minusvärden innebär att båda 
komponenterna har minusvärde i en och samma sats. Först räknas antalet 
satser där Deltagare och Viljestyrd har plusvärde samtidigt (talet inom pa-
rentes) och sedan divideras det med det totala antalet satser (2751). Därefter 
räknas alla satser där både Deltagare och Viljestyrd har minusvärde och di-
videras med det totala antalet satser. Resultaten redovisas i procent i re-
spektive kolumn. 

Procenttalet för den totala samvariationen, dvs. summan av samvaria-
tionen av plusvärden och samvariationen av minusvärden, blir inte automa-
tiskt 100, eftersom det nästan alltid finns satser där den ena komponenten 
har plusvärde och den andra minusvärde och tvärtom. Talen i kolumnen 
längst till höger i dessa tabeller är därför alltid lägre än 100. Den ”saknade” 
                                           
11 Sequential Rejective Bonferroni Procedure (Shaffer 1988). Bonferronikorrigeringen 
kompenserar för att flera test görs på samma datamaterial (Koskinen 2003, muntlig 
kommunikation). 
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procentandelen motsvarar denna sistnämnda typ av satser, dvs. de där kom-
ponenterna har olika värden.  

6.1.1.1 Deltagare 
Ordningen mellan komponenterna som den aktuella komponenten samvari-
erar med återspeglar i fallande grad vilken komponent den har högst total 
samvariation med, vilket framgår ur kolumnen längst till höger. I den första 
raden i tabell 12 framgår att i 96 procent av satserna har komponenterna 
Deltagare och Individuation av Objektet total samvariation. Delar man upp 
det på plus- och minusvärden samvarierar de i 18 respektive 78 procent av 
satserna. I de resterande 4 procenten av satserna har dessa komponenter 
olika värden. 

Tabell 12. Deltagare: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 1 

Övriga komponenter Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

  % N % N % N
F Individuation av Objektet 18 492 78 2146 96 2638
E Påverkan på Objektet 3 74 78 2146 81 2220
B Viljestyrning 8 222 60 1637 68 1859
I Punktualitet 7 199 60 1642 67 1841
H Gräns 9 248 54 1493 63 1741
G Rörelse 13 349 43 1186 56 1535
C Animat 20 549 19 524 39 1073
D Realisering 18 490 6 159 24 649

 
Den totala samvariationen mellan Deltagare och var och en av de övriga 
komponenterna sträcker sig från 96 till 24 procent. Det är med andra ord en 
stor spridning och innebär inte något stöd för transitivitetsmodellen.  

Komponenten Deltagare har inte någon stark samvariation av plusvärden 
med någon av de övriga komponenterna. Det starkaste sambandet finns 
mellan Deltagare och Animat, där 20 procent av satserna har plusvärde på 
Deltagare och Animat samtidigt. I övrigt varierar samvariationen av plus-
värden mellan 3 och 18 procent. Det låga procenttalet 3 för samvariationen 
av plusvärden mellan Deltagare och Påverkan på Objektet kan förklaras av 
att den sistnämnda komponenten har relativt få plusvärden, endast 74 (tabell 
11). I själva verket sammanfaller alla plusvärden på denna komponent med 
plusvärden på Deltagare. 

Beträffande samvariationen av minusvärden är det tydligaste resultatet att 
Deltagare samvarierar starkt med såväl Påverkan på Objektet som Individu-
ation av Objektet. Komponenten Deltagare har minusvärde samtidigt som 
bägge dessa komponenter i 78 procent av satserna. Att detta samband är så 
starkt kan förklaras av det självklara faktum att när det inte finns ett Objekt 
i en sats kan detta heller inte vara Påverkat eller Individuerat. Komponen-
terna Påverkan på Objektet och Individuation av Objektet är med andra ord 
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beroende av komponenten Deltagare vid minusvärden. Överlag är samvari-
ationen av minusvärden starkare än den av plusvärden. Resultaten är statis-
tiskt signifikanta med undantag för Deltagares samvariation med Realise-
ring. 

6.1.1.2 Viljestyrning  
Den totala samvariationen mellan Viljestyrning och de övriga komponen-
terna (se tabell 13) har inte lika stor spridning som Deltagare (tabell 12) 
men är ändå relativt stor. Den sträcker sig från 75 till 33 procent. Den totala 
samvariationen är starkast med Påverkan på Objektet, tätt följd av Rörelse.  

Tabell 13. Viljestyrning: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 1 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
E Påverkan på Objektet 2 62 73 1999 75 2061
G Rörelse 25 679 49 1347 74 2026
F Individuation av Objektet 7 190 62 1710 69 1900
A Deltagare 8 222 60 1637 68 1859
H Gräns 15 400 54 1476 68 1876
I Punktualitet 10 267 56 1541 66 1808
C Animat 26 729 19 535 46 1264
D Realisering 26 710 8 210 33 920

 
Komponenten Viljestyrnings starkaste samvariation av plusvärden är med 
komponenterna Animat och Realisering. Samvariationen med dessa ligger 
på 26 procent, vilket alltså är något högre än komponenten Deltagares star-
kaste positiva samvariation (20 procent med komponenten Animat). Såväl 
Animat som Realisering har mycket höga andelar plusvärden totalt sett (se 
tabell 11). Förutsättningarna för att deras positiva samvariationer med öv-
riga komponenter ska bli höga är därför goda.  

Komponenten Viljestyrning har i likhet med komponenten Deltagare 
svagast samvariation av plusvärden med Påverkan på Objektet, endast 2 
procent. Komponenten Påverkan på Objektet har dock som tidigare nämnts 
en låg andel plusvärden totalt sett, och dess förutsättningar för att få höga 
positiva samvariationer med övriga komponenter är därför inte så goda.  

Samvariationen av minusvärden mellan Viljestyrning och övriga kompo-
nenter är starkare än den av plusvärden förutom med Animat och Realise-
ring. Den allra starkaste samvariationen är även för Viljestyrnings del med 
Påverkan på Objektet, 73 procent. Resultaten är statistiskt signifikanta. 

6.1.1.3 Animat 
Komponenten Animat (se tabell 14) har också en stor spridning vad gäller 
den totala samvariationen med övriga komponenter, från 74 till 22 procent. 
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Däremot är samvariationen av plusvärden mellan Animat och komponenten 
Realisering betydligt högre än den högsta motsvarande samvariationen hos 
Deltagare och Viljestyrning, 72 procent jämfört med 20 respektive 26 pro-
cent. Både Animat och Realisering har en hög andel plusvärden, vilket kan 
vara förklaringen. Deras samvariation av minusvärden är nämligen samti-
digt den svagaste för Animats del. Även Animat har dessutom svag samva-
riation av plusvärden med Påverkan på Objektet, 3 procent. Resultaten (här 
avses de resultat som ej presenterats tidigare) är statistiskt signifikanta med 
undantag för samvariationen mellan Animat och Realisering respektive På-
verkan på Objektet.  

Tabell 14. Animat: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 1 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
D Realisering 72 1992 2 53 74 2045
G Rörelse 42 1163 14 392 57 1555
B Viljestyrning 26 729 19 535 46 1264
H Gräns 29 805 16 442 45 1247
A Deltagare  20 549 19 524 39 1073
I Punktualitet 23 621 17 456 39 1077
F Individuation av Objektet 17 474 19 529 36 1003
E Påverkan på Objektet 3 71 20 537 22 608

 

6.1.1.4 Realisering  
Den totala samvariationen mellan komponenten Realisering (se tabell 15) 
och övriga komponenter liknar den som de tidigare komponenterna har. 
Den högsta samvariationen ligger på 74 procent, med Animat, och den 
lägsta ligger på 11 procent, med Påverkan på Objektet. Båda dessa resultat 
måste ses i ljuset av att Animat liksom Realisering alltså har många plus-
värden och att Påverkan på Objektet har mycket få. 

Tabell 15. Realisering: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 1 

Samvariation av 
plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation

Övriga komponenter 

% N % N % N
C Animat 72 1992 2 53 74 2045
G Rörelse 45 1240 6 163 51 1403
H Gräns 31 864 7 195 38 1059
B Viljestyrning 26 710 8 210 33 920
I Punktualitet 24 673 7 202 32 875
A Deltagare  18 490 6 159 24 649
F Individuation av Objektet 15 422 6 171 22 593
E Påverkan på Objektet 3 72 8 232 11 304
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I likhet med Animat har Realisering en relativt stark samvariation av plus-
värden med Rörelse, 45 procent. Genomgående har komponenten Realise-
ring starkare samvariation av plusvärden än minusvärden med övriga kom-
ponenter. Samvariationen av minusvärden har en mycket liten spridning, 
från 8 till 2 procent. De nya resultaten är statistiskt signifikanta med un-
dantag för Realiserings samvariation med Påverkan på Objektet och Indi-
viduation av Objektet. 

6.1.1.5 Påverkan på Objektet 
Den totala samvariationen mellan komponenten Påverkan på Objektet (se 
tabell 16) och övriga skiljer sig inte från den tidigare redovisade totala sam-
variationen. Den sträcker sig från 83 till 11 procent.  

Påverkan på Objektet har genomgående svag samvariation av plusvärden 
med övriga komponenter, mellan 1 och 3 procent. Dessa låga tal kan bero 
på att Påverkan på Objektet har en så ojämn fördelning mellan sina plus- 
och minusvärden (jfr tabell 11). Dess starkaste samvariation av minusvär-
den är med Individuation av Objektet, 81 procent. Dessa två komponenter 
hänger uppenbarligen nära samman, eftersom de båda två är beroende av 
värdet på komponenten Deltagare, men något beroendeförhållande mellan 
dem kan ännu inte skönjas. Resultaten (de nya) är statistiskt signifikanta 
med undantag för samvariationen mellan Påverkan på Objektet och Gräns 
respektive Punktualitet. 

Tabell 16. Påverkan på Objektet: samvariation med övriga komponenter i Upp-
sats 1 

Övriga komponenter Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

 % N % N % N
F Individuation av Objektet 2 67 81 2221 83 2288
A Deltagare  3 74 78 2146 81 2220
B Viljestyrning 2 62 73 1999 75 2061
I Punktualitet 1 29 71 1963 72 1992
H Gräns 2 49 65 1785 67 1834
G Rörelse 3 69 51 1397 53 1466
C Animat 3 71 20 537 22 608
D Realisering 3 72 8 232 11 304

 

6.1.1.6 Individuation av Objektet 
Den totala samvariationen mellan Individuation av Objektet (se tabell 17) 
och övriga komponenter uppvisar samma mönster som tidigare komponen-
ter, från 96 till 22 procent. Den samvariation som inte redan har presenterats 
är den med Punktualitet, Gräns och Rörelse (de vita raderna i tabellen). 
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Skillnaderna i samvariation med dessa tre är mycket små och samvaria-
tionen är i alla tre fallen betydligt större för minusvärden än för plusvärden. 
Detta behöver dock inte betyda något i sig, utan är bara ett utslag av att an-
delen minusvärden är högre för nästan alla komponenter. De enda som har 
färre minusvärden än plusvärden är Animat och Realisering (jfr tabell 11). 
Med dessa två komponenter har Individuation av Objektet i det ena fallet 
ungefär lika stor samvariation av plusvärden som minusvärden, 17 respek-
tive 19 procent, och i det andra fallet knappt hälften så stor samvariation av 
plusvärden som minusvärden, 15 respektive 6 procent. De nya resultaten är 
statistiskt signifikanta. 

Tabell 17. Individuation av Objektet: samvariation med övriga komponenter i 
Uppsats 1 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation

Övriga komponenter 

% N % N % N
A Deltagare  18 492 78 2146 96 2638
E Påverkan på Objektet 2 67 81 2221 83 2288
B Viljestyrning 7 190 62 1710 69 1900
I Punktualitet 7 181 62 1704 69 1885
H Gräns 8 225 56 1550 65 1775
G Rörelse 11 304 44 1221 55 1525
C Animat 17 474 19 529 36 1003
D Realisering 15 422 6 171 22 593

6.1.1.7 Rörelse  
Komponenten Rörelse (se tabell 18) har en relativt stark total samvariation 
med komponenterna Gräns och Punktualitet. Detta är ett väntat resultat ef-
tersom dessa tre komponenter i transitivitetsmodellen är språkligt beroende 
av varandra (jfr 5.2.7). Samvariationen av minusvärden är starkare än sam-
variationen av plusvärden, vilket ytterligare bekräftar deras inbördes bero-
endeförhållande. De nya resultaten är statistiskt signifikanta. 

Tabell 18. Rörelse: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 1 

Samvariation av 
plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
H Gräns 33 901 51 1400 84 2301
I Punktualitet 26 703 51 1400 76 2103
B Viljestyrning 25 679 49 1347 74 2026
C Animat 42 1163 14 392 57 1555
A Deltagare  13 349 43 1186 56 1535
F Individuation av Objektet  11 304 44 1221 55 1525
E Påverkan på Objektet 3 69 51 1397 53 1466
D Realisering 45 1240 6 163 51 1403
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6.1.1.8 Gräns  
Komponenterna Gräns och Punktualitet (se tabell 19) har en mycket stark 
total samvariation, vilket alltså är ett väntat resultat med tanke på deras 
språkliga beroende av varandra (jfr 5.2.7). Det nya resultatet är statistiskt 
signifikant. 

Tabell 19. Gräns: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 1 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
I Punktualitet 26 703 66 1808 92 2511
G Rörelse  33 901 51 1400 84 2301
B Viljestyrning 15 400 54 1476 68 1876
E Påverkan på Objektet 2 49 65 1785 67 1834
F Individuation av Objektet  8 225 56 1550 65 1775
A Deltagare  9 248 54 1493 63 1741
C Animat 29 805 16 442 45 1247
D Realisering 31 864 7 195 38 1059

6.1.1.9 Punktualitet och en sammanfattning  
Komponenten Punktualitets samvariation med övriga komponenter redovi-
sas i sin helhet i tabell 20, men all information i denna tabell har redovisats i 
tidigare tabeller i detta avsnitt. Det tydligaste resultatet är Punktualitets 
starka samvariation med komponenterna Rörelse och Gräns. Sammanfatt-
ningsvis är resultaten i tabell 12–tabell 20 statistiskt signifikanta med un-
dantag för samvariationen mellan A och D, C och D, C och E, D och E, D 
och F, E och H samt E och I. 

Tabell 20. Punktualitet: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 1 

Samvariation 
av plusvärden

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
H Gräns 26 703 66 1808 92 2511
G Rörelse  26 703 51 1400 76 2103
E Påverkan på Objektet 1 29 71 1963 72 1992
F Individuation av Objektet  7 181 62 1704 69 1885
A Deltagare  7 199 60 1642 67 1841
B Viljestyrning 10 267 56 1541 66 1808
C Animat 23 621 17 456 39 1077
D Realisering 24 673 7 202 32 875

6.1.2 Samvariationens riktning i Uppsats 1 
Ytterligare en intressant koppling mellan komponenterna värd att testa är 
om någon komponent implicerar ett visst värde på någon annan komponent. 
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Jag vill med andra ord undersöka i vilken riktning samvariationen går.12 
Tydliga utslag i testandet av i vilken riktning komponenterna påverkar var-
andra kan visa om det finns någon hierarki bland dem. 

Tabell 21. Skattad sannolikhet för att ett plusvärde på en komponent ska impli-
cera ett plusvärde på en annan komponent i Uppsats 1 

Komponent som blir implicerad Komponent som 
implicerar A B C D E F G H I
A Deltagare – 0,39 0,95 0,85 0,13 0,84 0,61 0,43 0,35
B Viljestyrning 0,30 – 0,98 0,96 0,08 0,26 0,92 0,54 0,36
C Animat 0,25 0,33 – 0,90 0,03 0,21 0,53 0,36 0,28
D Realisering 0,20 0,28 0,79 – 0,03 0,17 0,49 0,34 0,27
E Påverkan på 

Objektet 
0,97 0,84 0,96 0,97 – 0,91 0,93 0,66 0,39

F Individuation 
av Objektet 

0,98 0,39 0,96 0,86 0,14 – 0,62 0,46 0,37

G Rörelse 0,26 0,51 0,88 0,94 0,05 0,23 – 0,68 0,53
H Gräns 0,27 0,44 0,88 0,95 0,05 0,25 0,99 – 0,77
I Punktualitet 0,28 0,38 0,87 0,95 0,04 0,25 0,99 0,99 –

 
För att vinna stöd för transitivitetsmodellen bör talen i tabell 21 vara högre 
än sina motsvarande tal i tabell 22. Ett sådant resultat betyder att det är 
större skattad sannolikhet att komponent y får plusvärde om komponent x 
har plusvärde än om x har minusvärde.  

Testet i tabell 21 och tabell 22 är dock inget nytt test, utan bygger på re-
sultaten från de tester som ligger till grund för tabell 12–tabell 20, men re-
dovisas här för att ytterligare belysa samvariationen mellan de komponenter 
som tidigare visat sig vara positivt samvarierande (övriga komponenter dis-
kuteras inte här men finns med i tabellen för tydlighets skull). De samvaria-
tioner som redovisats som icke signifikanta i tidigare tabeller är därför inte 
heller här signifikanta.  

Ur tabell 21 framgår att den skattade sannolikheten för att ett plusvärde 
på komponenten Deltagare (överst i den vänstra kolumnen) implicerar ett 
plusvärde på komponenten Viljestyrning (som här betecknas som B) ligger 
på 0,39. Detta tal ska sedan jämföras med talet i motsvarande kolumn i ta-
bell 22, som är 0,24. Skillnaden mellan dessa tal är alltså 0,15.  

Annorlunda uttryckt är det 15 procentenheters större chans att Viljestyr-
ning får plusvärde om Deltagare har plusvärde istället för minusvärde. Jäm-
förelsen av tabell 21 och tabell 22 bidrar till beskrivningen av samvaria-

                                           
12 Den skattade sannolikheten för att ett plusvärde på komponent x ska leda till ett 
plusvärde på komponent y beräknas genom att dividera antalet satser där y har plusvärde 
och där x också har plusvärde med det totala antalet plusvärden som x har. När de 
framräknade talen (tabell 21) relateras till jämförelsetal (tabell 22) kan en tolkning göras 
av huruvida de speglar det (ev. signifikanta) positiva sambandet (Koskinen 2003). 
Jämförelsetalen är här den skattade sannolikheten för att ett minusvärde på komponent x 
ska leda till ett plusvärde på komponent y.  
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tionen mellan komponenterna eftersom tabell 12–tabell 20 inte tar hänsyn 
till antalet plusvärden för respektive komponent (Koskinen 2003). 

Tabell 22. Skattad sannolikhet för att ett minusvärde på en komponent ska 
implicera ett plusvärde på en annan komponent i Uppsats 1 

Komponent som blir implicerad  Komponent som 
implicerar  A B C D E F G H I
A Deltagare – 0,24 0,76 0,93 0 0 0,44 0,30 0,23
B Viljestyrning 0,17 – 0,73 0,89 0,01 0,15 0,32 0,25 0,22
C Animat 0,03 0,01 – 0,90 0 0,02 0,27 0,18 0,15
D Realisering 0,33 0,09 0,78 – 0 0,27 0,30 0,16 0,13
E Påverkan på 

Objektet 
0,19 0,25 0,80 0,91 – 0,16 0,47 0,32 0,25

F Individuation 
av Objektet 

0,04 0,24 0,76 0,92 0,01 – 0,45 0,30 0,23

G Rörelse 0,15 0,04 0,72 0,88 0 0,13 – 0 0
H Gräns 0,18 0,18 0,76 0,89 0,01 0,14 0,23 – 0
I Punktualitet 0,18 0,23 0,77 0,90 0,02 0,15 0,30 0,10 –

 
Vid en jämförelse mellan resultaten i tabell 21 och i tabell 22 framgår att 
den skattade sannolikheten att Realisering får ett plusvärde faktiskt är större 
om komponenten Deltagare har minusvärde än om den har plusvärde. 
Chansen (dvs. den skattade sannolikheten) är dock endast 8 procentenheter 
större. På samma sätt förhåller det sig med Realiserings påverkan på Delta-
gare. Den skattade sannolikheten att Deltagare får plusvärde om Realisering 
har minusvärde är 13 procentenheter större. Ett minusvärde på Realisering 
leder också med 10 procentenheters större chans till ett plusvärde på Indivi-
duation av Objektet än vad ett plusvärde på Realisering gör. Omvänt leder 
ett minusvärde på Individuation av Objektet med 6 procentenheters större 
chans till att Realisering får plusvärde än vad ett plusvärde på Realisering 
gör. Dessa resultat i sig stöder alltså inte transitivitetsmodellens hypotes om 
samvariation av plus- respektive minusvärden. 

Vad som däremot måste betraktas som ett mycket starkt stöd för denna 
hypotes är ett antal fall av mer än 50 procentenheters större chans (skattad 
sannolikhet) att plusvärden leder till plusvärden än att minusvärden leder till 
plusvärden. Detta gäller t.ex. för Deltagares påverkan på Individuation av 
Objektet (84 procentenheter) och Viljestyrnings påverkan på Rörelse (60 
procentenheter). 

Även de tre aktionsartsbestämmande komponenternas plusvärden leder i 
stor utsträckning till plusvärden hos varandra. Det är t.ex. 68 procentenhet-
ers större chans att ett plusvärde på Rörelse leder till ett plusvärde på Gräns 
än att minusvärde på Rörelse gör det. Dessa starka samband stöder alltså 
hypotesen om samvariation mellan lika värden. 

I övrigt fördelar sig resultaten av implikationsuträkningen så att det finns 
9 implikationer som visar att chansen är mellan 21 och 49 procentenheter 
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större att ett plusvärde leder till ett plusvärde än att ett minusvärde gör det. 
Vidare finns det 29 implikationer som visar att chansen är mellan 11 och 20 
procentenheter större och 18 implikationer som visar att chansen är mellan 
0 och 10 procentenheter större. Överlag visar dessa resultat på ett positivt 
samband så till vida att den skattade sannolikheten att ett plusvärde på en 
komponent i större utsträckning än ett minusvärde leder till ett plusvärde på 
en annan komponent är sann för nästan alla komponenter. 

Tabell 23. Skattad sannolikhet för att ett minusvärde på en komponent ska 
implicera ett minusvärde på en annan komponent i Uppsats 1 

Komponent som blir implicerad  Komponent som 
implicerar  A B C D E F G H I
A Deltagare – 0,75 0,24 0,07 0,99 0,99 0,54 0,69 0,75
B Viljestyrning 0,81 – 0,27 0,10 0,99 0,85 0,67 0,73 0,77
C Animat 0,97 0,99 – 0,10 0,99 0,97 0,72 0,81 0,84
D Realisering 0,67 0,88 0,22 – 0,97 0,72 0,68 0,82 0,85
E Påverkan på 

Objektet 
0,80 0,75 0,20 0,09 – 0,83 0,52 0,67 0,73

F Individuation 
av Objektet 

0,95 0,76 0,23 0,08 0,98 – 0,54 0,69 0,75

G Rörelse 0,83 0,94 0,27 0,11 0,98 0,86 – 0,98 0,98
H Gräns 0,81 0,80 0,24 0,11 0,97 0,84 0,76 – 0,98
I Punktualitet 0,80 0,76 0,22 0,10 0,96 0,83 0,69 0,89 –

 
Den skattade sannolikheten för att ett minusvärde på en komponent ska leda 
till ett minusvärde på en annan komponent redovisas i tabell 23. Vid en 
jämförelse av resultaten i tabell 23 och tabell 24 framgår att det är samma 
implikationer som i jämförelsen mellan tabell 21 och tabell 22 som visar att 
chansen att ett plusvärde på den påverkande komponenten leder till ett mi-
nusvärde på den påverkade komponenten är större än om den påverkande 
har minusvärde. Implikationerna är förhållandevis svaga (mellan 7 och 13 
procentenheters större chans) och involverar alltså i samtliga fall kompo-
nenten Realisering. I två fall när den själv påverkar (Deltagare och Indivi-
duation av Objektet) och i två fall när den blir påverkad (av Deltagare och 
Individuation av Objektet). Dessa resultat kan inte sägas stödja hypotesen 
om samvariation av plus- respektive minusvärden. 

Ett mycket starkt stöd för hypotesen utgör dock flera implikationer som 
visar på mer än 50 procentenheters större chans (skattad sannolikhet) att 
minusvärden leder till minusvärden än att plusvärden gör det. Detta gäller 
t.ex. för Deltagares påverkan på Individuation av Objektet (85 procenten-
heter). Som väntat är det exakt samma implikationer som i jämförelsen av 
tabell 21 och tabell 22 som ger det starkaste stödet. 

Precis som i den förra jämförelsen är det också så att de tre aktionsartsbe-
stämmande komponenternas minusvärden i stor utsträckning leder till mi-
nusvärden hos varandra. Procenttalen skiljer sig endast marginellt från var-
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andra i dessa två jämförelser, dvs. mellan tabell 21 och tabell 22 respektive 
mellan tabell 23 och tabell 24. Detsamma gäller för de övriga resultaten av 
jämförelsen mellan implikationsuträkningarna. 

Tabell 24. Skattad sannolikhet för att ett plusvärde på en komponent ska impli-
cera ett minusvärde på en annan komponent i Uppsats 1 

Komponent som blir implicerad  Komponent som 
implicerar  A B C D E F G H I
A Deltagare – 0,61 0,02 0,14 0,87 0,14 0,38 0,56 0,65
B Viljestyrning 0,70 – 0,01 0,03 0,91 0,74 0,08 0,46 0,64
C Animat 0,75 0,67 – 0,08 0,97 0,78 0,47 0,63 0,72
D Realisering 0,80 0,71 0,20 – 0,97 0,83 0,50 0,65 0,73
E Påverkan på 

Objektet 
0 0,15 0,01 0,01 – 0,08 0,04 0,32 0,61

F Individuation 
av Objektet 

0 0,61 0,02 0,13 0,86 – 0,37 0,53 0,63

G Rörelse 0,73 0,48 0,11 0,05 0,95 0,77 – 0,31 0,46
H Gräns 0,72 0,56 0,11 0,04 0,95 0,75 0 – 0,22
I Punktualitet 0,72 0,62 0,12 0,04 0,96 0,74 0 0 –

 
Utifrån grundantagandet i transitivitetsmodellen att om en av komponen-
terna har plusvärde i en sats så är sannolikheten hög att samma sats har 
plusvärden på övriga komponenter kan man dra slutsatsen att det bör finnas 
satser med få plusvärden och/eller satser med många plusvärden. Däremot 
bör det inte finnas så många satser med ungefär lika många plusvärden som 
minusvärden. 

Tabell 25. Andelen satser med ett visst antal plusvärden i Uppsats 1 

Andel av satserna Antal plus-
värden totalt på 
komponenterna  

% N

9 1 23
8 3 81
7 5 125
6 9 258
5 14 385
4 17 463
3 6 171
2 28 772
1 16 436
0 1 37
Summa 100 2751

 
I tabell 25 redovisas andelen satser som har nio plusvärden respektive åtta 
plusvärden osv. Att det inte finns så många satser med sju, åtta eller nio 
plusvärden (sammanlagt 9 procent) motsäger egentligen inte grundantagan-
det. Detta säger inte hur vanliga förgrundssatser (satser med många plus-
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värden) är i jämförelse med bakgrundssatser (satser med få plusvärden). 
Man kan alltså inte av grundantagandet sluta sig till hur vanligt det är att en 
sats får ett (och därmed flera) plusvärden på någon av komponenterna. 

Andelen satser med lågt antal plusvärden på komponenterna är betydligt 
fler än de med högt antal. Att det förhåller sig så är som tidigare nämnts 
ingenting som Hopper & Thompson (1980) diskuterar. De gör endast förut-
sägelser om att komponenterna ska samvariera och huruvida denna samva-
riation är av plusvärden eller av minusvärden har förmodligen att göra med 
olika berättarstilar. Satserna med noll, ett, två eller tre plusvärden på kom-
ponenterna utgör sammanlagt 51 procent av alla satser. Denna höga andel 
ger stöd åt grundantagandet. Nästan lika många satser, 40 procent, fördelar 
sig på fyra, fem eller sex plusvärden och kan i förstone förefalla tala emot 
grundantagandet, men den statistiska signifikansberäkningen visar att för-
delningen trots allt stöder grundantagandet. Resultaten är statistiskt signifi-
kanta på 1%-nivån.13 

6.1.3 Tempusanvändningens samvariation med transitivi-
tetskomponenterna i Uppsats 1 
De sista beräkningarna, som presenteras i detta avsnitt, syftar till att koppla 
samman transitivitetsmodellen med tempusanvändningen. 

Tabell 26. Lämpligt tempusval: samvariation med komponenterna i Uppsats 1 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Komponenter 

% N % N % N
D Realisering 79 2173 1 29 80 2202
C Animat 69 1902 2 64 71 1966
G Rörelse  42 1144 6 168 48 1312
H Gräns 29 787 8 219 37 1006
B Viljestyrning 24 648 9 249 33 897
I Punktualitet 22 613 9 243 31 856
A Deltagare  18 486 9 256 27 742
F Individuation av Objektet  15 412 10 262 25 674
E Påverkan på Objektet 2 62 12 323 14 385

 
I tabell 26 redovisas samvariationen mellan lämpligt tempusval och var och 
en av de nio komponenterna. Det tydligaste resultatet (tabell 26) är att 
lämpligt tempusval har en stark total samvariation med både Realisering 
och Animat, 80 respektive 71 procent. Detta kan förklaras av båda dessa 
                                           
13 Den statistiska signifikansberäkningen har gjorts med ett exakt test av samtidigt 
oberoende och negativt beroende. Detta testar hur många olika värden satserna i detta 
material skulle ha om fördelningen vore helt slumpmässig och visar i detta fall att den 
observerade fördelningen ger ett starkt stöd för hypotesen om komponenternas sam-
variation. 
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komponenter har en hög andel plusvärden totalt sett. Med tanke på att an-
delen lämpligt tempusval generellt är så hög (88 procent) så är det oundvik-
ligt att de i hög utsträckning överlappar med komponenternas stora andel 
plusvärden. På motsvarande sätt förhåller det sig med den svagaste samva-
riation som lämpligt tempusval har, med Påverkan på Objektet. Samvaria-
tionen med denna komponent ligger på endast 14 procent. Detta kan förkla-
ras av att Påverkan på Objektet är en komponent med ett extremt litet antal 
plusvärden. Dessa plusvärden kan därför även om de skulle överlappa totalt 
med lämpligt tempusval inte utgöra en särskilt stor andel.  

I övrigt förefaller inget uppenbart samband föreligga. Den totala samva-
riationen mellan lämpligt tempusval och var och en av komponenterna visar 
på stora skillnader. Näst efter Realisering och Animat samvarierar lämpligt 
tempusval mest med Rörelse, 48 procent, vilket kan jämföras med samvari-
ationen med Animat, som alltså är betydligt starkare, 71 procent. Skillnaden 
i samvariation gentemot Gräns (37 procent) är något mindre. De resterande 
komponenterna, Viljestyrning, Punktualitet, Deltagare och Individuation av 
Objektet, utgör en relativt homogen grupp vad gäller samvariationen med 
lämpligt tempusval, mellan 33 och 25 procent. Trots att den totala samvari-
ationen i vissa fall utgör en stor procentandel visar signifikanstestet att re-
sultaten inte är statistiskt signifikanta.14 Det skenbara sambandet förklaras 
av den sneda fördelningen av plus- och minusvärden för dessa variabler. 

En annan koppling mellan transitivitetsmodellen och tempusanvänd-
ningen som har beräknats är samvariationen mellan det totala antalet plus-
värden en sats har och huruvida den har ett lämpligt tempusval eller ej (ta-
bell 27).15 Syftet med denna beräkning är att se om antalet plusvärden på 
komponenterna har betydelse för hur lyckat tempusvalet blir. Om det t.ex. 
vore så att satser med högt antal plusvärden liksom satser med lågt antal 
plusvärden hade lämpligt tempusval i betydligt större utsträckning än satser 
med en jämn fördelning mellan plus- och minusvärden, skulle det ge stöd 
för att värdena på komponenterna påverkar tempusbehärskningen.  

Av tabell 27 framgår att satser med nio plusvärden i 100 procent av fallen 
har lämpligt tempusval, vilket enligt resonemanget ovan skulle ge stöd för 
att värdena på komponenterna påverkar tempusbehärskningen. I detta fall är 
det dock viktigt att påpeka att antalet satser med nio plusvärden är mycket 
litet, endast 23. Resultaten är inte dessutom inte samstämmiga. Satser med 

                                           
14Signifikanstestet bygger på en normalapproximation, Pearsons produktmomentkorrela-
tionskoefficient. Det mest signifikanta sambandet är mellan lämpligt tempusval och In-
dividuation av Objektet, men Fischers exakta test gav endast ett p-värde på .113, vilket 
kan jämföras med 0,0056 för den Bonferronikorrigerade 5%-nivån. Signifikansnivån är 
alltså betydligt sämre här än i Tabell 12–Tabell 20, där resultaten var signifikanta på 
1%-nivån. 
15 Först har antalet satser som har ett visst antal plusvärden och samtidigt har lämpligt 
tempusval räknats fram. Därefter divideras detta tal med det totala antalet satser med det 
aktuella antalet plusvärden. 
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åtta plusvärden har endast i 81 procent av fallen ett lämpligt tempusval, vil-
ket snarast talar emot tolkningen ovan.  

Tabell 27. Samvariation mellan antal plusvärden per sats och lämpligt 
tempusval i Uppsats 1 

Samvariation av 
plusvärden 

Antal plus-
värden på 
komponent-
erna per sats 

% N

9 100 23
8 81 66
7 86 108
6 90 232
5 89 341
4 84 388
3 86 147
2 88 678
1 90 393
0 89 33

 
Den genomsnittliga andelen att jämföra med är 88 procent, eftersom en så 
stor andel av satserna i delmaterialet har lämpligt tempusval. Bortsett från 
de relativt få satserna med nio plusvärden, som alla har ett lämpligt tempus-
val, är variationen inte särskilt stor. Den lägsta andelen lämpligt tempusval 
har satser som har åtta plusvärden (81 procent) och den högsta (bortsett 
satser med nio plusvärden) andelen har satser med ett och satser med sex 
plusvärden (90 procent). Spridningen går inte heller i någon särskild rikt-
ning. Dessa resultat kan därför inte sägas ge stöd åt antagandet att värdena 
på komponenterna påverkar tempusbehärskningen.  

6.2 Uppsats 2 
Den materialdel som utgörs av Uppsats 2 innehåller sammanlagt 1983 sats-
er. Av dessa har som tidigare nämnts 93 procent (1840 satser) ett lämpligt 
tempusval och 7 procent (143 satser) ett ej lämpligt tempusval. Rubriken på 
dessa uppsatser var ”För- och nackdelar med att flytta hemifrån tidigt”.  

Fördelningen mellan andelen plus- och minusvärden för var och en av 
komponenterna redovisas i tabell 28 (vilken motsvaras av tabell 11 för 
Uppsats 1). De flesta komponenterna, sju av nio, har fler minusvärden än 
plusvärden. Det är endast komponenterna Animat och Realisering som har 
fler plusvärden än minusvärden. I deras fall överväger andelen plusvärden 
stort. Komponenten Påverkan på Objektet har nästan inga plusvärden alls, 
endast 1 procent. Generellt sett är det alltså vanligare att satserna i Uppsats 
2 har en Deltagare, att verbhandlingen inte är Viljestyrd och att i de satser 
där ett Objekt finns är detta vanligen inte totalt Påverkat eller Individuerat. 
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Tabell 28. Fördelning mellan plus- och minusvärden på komponenterna i Upp-
sats 2 

Andel plusvärde Andel minusvärdeKomponenter 
% N % N

A Deltagare 20 397 80 1586
B Viljestyrning 16 313 84 1670
C Animat 76 1542 24 484
D Realisering 78 1542 22 441
E Påverkan på Objektet 1 22 99 1961
F Individuation av Objektet 13 263 87 1720
G Rörelse 40 784 60 1199
H Gräns 26 515 74 1468
I Punktualitet 21 422 79 1561

 

6.2.1 Samvariation mellan komponenterna i Uppsats 2 
I tabell 29–tabell 37 redovisas hur samvariationen ser ut mellan kompo-
nenterna i Uppsats 2. Dessa motsvaras av tabell 12–tabell 20 för Uppsats 1. 
Dessa resultat (av samvariationen av plusvärden) har precis som motsva-
rande resultat i Uppsats 1 signifikanstestats med ett icke-parametriskt test 
av oberoende mot positivt beroende. Även här betyder statistiskt signifikant 
att avvikelserna är signifikanta på 1%-nivån om inget annat anges. 

6.2.1.1 Deltagare  
Den totala samvariationen mellan Deltagare och var och en av de övriga 
komponenterna sträcker sig från 93 till 31 procent (tabell 29). Denna stora 
spridning ger alltså inte stöd åt transitivitetsmodellen.  

Tabell 29. Deltagare: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 2 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
F Individuation av Objektet 13 263 80 1586 93 1849
E Påverkan på Objektet 1 22 80 1586 81 1608
B Viljestyrning 5 92 69 1365 73 1457
I Punktualitet 5 99 64 1263 69 1362
H Gräns 6 117 60 1188 66 1305
G Rörelse 10 198 50 1000 60 1198
C Animat 19 384 24 471 43 855
D Realisering 14 287 17 331 31 618

 
Komponenten Deltagares starkaste samvariation av plusvärden ligger på 19 
procent, med Animat, som har en hög andel plusvärden totalt sett, vilket 
förklarar varför samvariationen är högst med denna. Den anmärkningsvärt 
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låga andelen 1 procent för satser som har plusvärde på både Deltagare och 
Påverkan på Objektet kan förklaras av att den sistnämnda komponenten har 
en låg andel plusvärden totalt sett. 

Samvariationen av minusvärden har betydligt större spridning än samva-
riationen av plusvärden för Deltagares del, 80–17 procent jämfört med 19–1 
procent. Samvariationen av minusvärden är starkast med både Individuation 
av Objektet och Påverkan av Objektet. Detta resultat är väntat med tanke på 
dessa två komponenters språkliga beroende av Deltagare. Den svaga samva-
riationen av minusvärden med Realisering är mer förvånande med tanke på 
att denna komponent har så hög andel plusvärden totalt sett (se tabell 28). 
Resultaten är signifikanta med undantag för samvariationen mellan Delta-
gare och Viljestyrning, Realisering, Påverkan på Objektet, Rörelse och 
Punktualitet. 

6.2.1.2 Viljestyrning  
Den totala samvariationen mellan Viljestyrning och övriga komponenter 
(tabell 30) är ungefär lika spridd som för Deltagares del (tabell 29). Allra 
starkast är den med Påverkan på Objektet, 85 procent. Svagast är den med 
Realisering, 34 procent, och relativt svag med Animat, 40 procent. Med de 
övriga komponenterna ligger den totala samvariationen högre och på unge-
fär samma nivå, mellan 73 och 78 procent.  

Tabell 30. Viljestyrning: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 2 

Samvariation av 
plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation

Övriga komponenter 

% N % N % N
E Påverkan på Objektet 1 14 84 1662 85 1676
I Punktualitet 8 151 71 1399 78 1550
F Individuation av Objektet 3 65 74 1472 78 1537
H Gräns 9 187 68 1342 77 1529
G Rörelse 15 295 60 1181 74 1476
A Deltagare 5 92 69 1365 73 1457
C Animat 16 313 24 484 40 797
D Realisering 14 273 20 401 34 674

 
Samvariationen av plusvärden är starkast med Animat och Realisering, 14 
respektive 16 procent. Att den totala samvariationen alltså ändå är lägst med 
just dessa beror på deras låga andel minusvärden totalt sett (se tabell 28). 
Samvariationen av minusvärden är starkast med Påverkan på Objektet, som 
med sina 84 procent är mycket hög. Också vad gäller minusvärden finns det 
ett gap mellan samvariationen med Realisering och Animat å ena sidan, 
med låga tal, och de övriga komponenterna å andra sidan, med höga tal. De 
nya resultaten är signifikanta med undantag för samvariationen mellan Vil-
jestyrning och Animat, Realisering och Påverkan på Objektet. 
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6.2.1.3 Animat  
Den starkaste totala samvariationen som komponenten Animat (tabell 31) 
har är med Realisering, men samvariationen är relativt låg, endast 65 pro-
cent. Den svagaste totala samvariationen är med Påverkan på Objektet, 25 
procent. Samvariationen av plusvärden är starkast med Realisering (59 pro-
cent) och uppvisar i övrigt stor spridning ner till 1 procent, med Påverkan 
på Objektet. Samvariationen av minusvärden är mer konstant och ligger 
genomgående runt 20 procent, med undantag för Realisering (6 procent). 
De nya resultaten är signifikanta med undantag för samvariationen mellan 
Animat och Realisering, Påverkan på Objektet, Gräns och Punktualitet. 

Tabell 31. Animat: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 2 

Samvariation av 
plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
D Realisering 59 1173 6 115 65 1288
G Rörelse 33 646 17 346 50 992
A Deltagare  19 384 24 471 43 855
H Gräns 22 429 20 398 42 827
B Viljestyrning 16 313 24 484 40 797
I Punktualitet 17 345 21 407 38 752
F Individuation av Objektet 13 251 24 472 36 723
E Påverkan på Objektet 1 19 24 481 25 500

6.2.1.4 Realisering  

Tabell 32. Realisering: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 2 

Övriga komponenter Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

% N % N % N
C Animat 59 1173 6 115 65 1288
G Rörelse 31 614 14 271 45 885
H Gräns 20 404 17 330 37 734
B Viljestyrning 14 273 20 401 34 674
I Punktualitet 16 327 17 346 34 673
A Deltagare  14 287 17 331 31 618
F Individuation av Objektet 10 198 19 376 29 574
E Påverkan på Objektet 1 21 22 440 23 461

 
Realisering har liksom Animat en relativt stark total samvariation med Rör-
else (45 procent). Med Gräns och Punktualitet är den något svagare (37 re-
spektive 34 procent) (tabell 32). Med dessa tre är samvariationen av plus-
värden starkare än minusvärden. Den lägsta totala samvariationen är med 
Påverkan på Objektet (23 procent), vilket till största delen beror på den låga 
samvariationen av plusvärden mellan dem. Den är alltså låg trots att 21 av 
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Påverkan på Objektets sammanlagda 22 plusvärden totalt sett (se tabell 28) 
ryms inom de satser som har plusvärden på Realisering. De nya resultaten 
är inte signifikanta.  

6.2.1.5 Påverkan på Objektet  
Komponenten Påverkan på Objektet har sin starkaste totala samvariation 
med Individuation av Objektet, 87 procent. Denna samvariation utgörs 
nästan uteslutande av samvariation av minusvärden, 86 procent. Även med 
komponenterna Punktualitet, Gräns och Rörelse innehåller den totala sam-
variationen nästan bara samvariation av minusvärden. Dessa resultat är inte 
så oväntade med tanke på att Påverkan på Objektet inte har så många plus-
värden totalt sett. De nya resultaten är inte signifikanta. 

Tabell 33. Påverkan på Objektet: samvariation med övriga komponenter i Upp-
sats 2 

Övriga komponenter Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

% N % N % N
F Individuation av Objektet 1 12 86 1710 87 1722
B Viljestyrning 1 14 84 1662 85 1676
A Deltagare  1 22 80 1586 81 1608
I Punktualitet 0 5 78 1544 78 1549
H Gräns 0 9 73 1455 74 1464
G Rörelse 1 21 60 1198 61 1219
C Animat 1 19 24 481 25 500
D Realisering 1 21 22 440 23 461

6.2.1.6 Individuation av Objektet  

Tabell 34. Individuation av Objektet: samvariation med övriga komponenter i 
Uppsats 2 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation

Övriga komponenter 

% N % N % N
A Deltagare  13 263 80 1586 93 1849
E Påverkan på Objektet 1 12 86 1710 87 1722
B Viljestyrning 3 65 74 1472 78 1537
I Punktualitet 4 84 70 1382 74 1466
H Gräns 5 97 66 1302 71 1399
G Rörelse 7 143 54 1079 62 1222
C Animat 13 251 24 472 36 723
D Realisering 10 198 19 376 29 574

 
Vad gäller den totala samvariationen för Individuation av Objektet (tabell 
34) är denna förhållandevis stark med de tre komponenterna Punktualitet, 



 124

Gräns och Rörelse (74, 71 respektive 62 procent). Samvariationen av plus-
värden med dessa är betydligt lägre än samvariationen av minusvärden. De 
nya resultaten är signifikanta endast för Rörelse. 

6.2.1.7 Rörelse  
Komponenten Rörelse uppvisar som väntat en hög samvariation med kom-
ponenterna Gräns och Punktualitet (tabell 35). Den totala samvariationen 
med dessa ligger på 86 respektive 82 procent och är de starkaste för Rörel-
ses del. Med båda komponenterna är samvariationen av minusvärden stark-
are än den av plusvärden. Detta resultat kan förklaras av språkliga beroen-
deförhållanden i denna modell mellan Rörelse, Gräns och Punktualitet (jfr 
5.2.7). De nya resultaten är signifikanta. 

Tabell 35. Rörelse: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 2 

Samvariation av 
plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
H Gräns 26 515 60 1199 86 1714
I Punktualitet 21 422 60 1199 82 1621
B Viljestyrning 15 295 60 1181 74 1476
F Individuation av Objektet  7 143 54 1079 62 1222
E Påverkan på Objektet 1 21 60 1198 61 1219
A Deltagare  10 198 50 1000 60 1198
C Animat 33 646 17 346 50 992
D Realisering 31 614 14 271 45 885

 

6.2.1.8 Gräns  
På grund av det inbördes beroendeförhållandet mellan de tre komponen-
terna Rörelse, Gräns och Punktualitet har även Gräns och Punktualitet en 
mycket stark total samvariation (96 procent) (tabell 36).  

Tabell 36. Gräns: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 2 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
I Punktualitet 21 422 75 1468 96 1908
G Rörelse  26 515 60 1199 86 1714
B Viljestyrning 9 187 68 1342 77 1529
E Påverkan på Objektet 0 9 73 1455 74 1464
F Individuation av Objektet  5 97 66 1302 71 1399
A Deltagare  6 117 60 1188 66 1305
C Animat 22 429 20 398 42 827
D Realisering 20 404 17 330 37 734 
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6.2.1.9 Punktualitet och en sammanfattning  
Komponenten Punktualitets samvariation, som i sin helhet presenteras i ta-
bell 37, har redovisats i de tidigare tabellerna för samvariation. Föga förvå-
nande är den starkast med Gräns och Rörelse, 96 respektive 82 procent. 
Sammantaget finns det alldeles för stora skillnader i samvariationen i Upp-
sats 2 för att denna ska ge något uppenbart stöd för transitivitetsmodellen i 
sin helhet. Däremot är det tydligt att vissa komponenter har starkare samva-
riation med vissa andra komponenter. I anslutning till varje tabell för sam-
variation mellan komponenter i Uppsats 2 har jag redovisat exakt vilka 
samvariationer som inte är statistiskt signifikanta på 1%-nivån. Redovis-
ningen följer här samma princip som redovisningen av resultaten i Uppsats 
1. Det har dock visat sig vara fler samvariationer som inte är statistiskt sig-
nifikanta i Uppsats 2.16  

Tabell 37. Punktualitet: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 2 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Öriga komponenter 

% N % N % N
H Gräns  21 422 75 1468 96 1908
G Rörelse  21 422 60 1199 82 1621
B Viljestyrning 8 151 71 1399 78 1550
E Påverkan på Objektet 0 5 78 1544 78 1549
F Individuation av Objektet  4 84 70 1382 74 1466
A Deltagare  5 99 64 1263 69 1362
C Animat 17 345 21 407 38 752
D Realisering 16 327 17 346 34 673

 

6.2.2 Samvariationens riktning i Uppsats 2 
För att fastställa i vilken riktning samvariationen råder har den skattade 
sannolikheten för att ett plusvärde på en komponent ska implicera ett plus-
värde på en annan komponent testats (tabell 38). Detta test visar med andra 
ord om en komponents värden (plusvärde i detta fall) påverkar andra kom-
ponenters värden, eller om komponentens värden snarare själva påverkas av 
andra komponenters värden. Den skattade sannolikheten för att ett minus-
värde på en komponent ska implicera ett plusvärde på en annan komponent 
redovisas i tabell 39. 

Vid en jämförelse av resultaten i tabell 38 och tabell 39 framgår att chan-
sen (den skattade sannolikheten) att ett minusvärde på Deltagare leder till 

                                           
16 Sammantaget är resultaten i Tabell 29–Tabell 37 statistiskt signifikanta med undantag 
för A:s samvariation med D, E, H och I; B:s samvariation med C, D och E; C:s 
samvariation med D, E och I; D:s samvariation med E, F, G, H och I; E:s samvariation 
med F, G, H och I; F:s samvariation med H och I. 
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ett plusvärde på Realisering faktiskt är 7 procentenheter större än att ett 
plusvärde på Deltagare gör det. Detsamma gäller den omvända påverkan, 
från Realisering till Deltagare (6 procentenheters större chans). På samma 
sätt förhåller det sig med Viljestyrning och Realisering. Om den förra har 
ett minusvärde är chansen 3 procentenheter större att Realisering får plus-
värde, och tvärtom är chansen 2 procentenheter större att Viljestyrning får 
plusvärde om Realisering har minusvärde istället för plusvärde. Chansen att 
Punktualitet får plusvärde om Realisering har minusvärde är 1 procentenhet 
större än om Realisering har plusvärde. Dessa resultat stöder inte hypotesen 
om samvariation av plus- respektive minusvärden, men det rör sig om 
mycket små procentuella skillnader och därmed mycket svaga tendenser. 

Tabell 38. Skattad sannolikhet för att ett plusvärde på en komponent ska impli-
cera ett plusvärde på en annan komponent i Uppsats 2 

Komponent som blir implicerad  Komponent som 
implicerar  A B C D E F G H I
A Deltagare – 0,23 0,97 0,72 0,06 0,67 0,50 0,29 0,25
B Viljestyrning 0,29 – 1 0,87 0,04 0,21 0,94 0,60 0,48
C Animat 0,25 0,20 – 0,76 0,01 0,16 0,42 0,28 0,22
D Realisering 0,19 0,18 0,76 – 0,01 0,13 0,40 0,26 0,21
E Påverkan på 

Objektet 
1 0,64 0,86 0,95 – 0,55 0,95 0,41 0,23

F Individuation 
av Objektet 

1 0,25 0,95 0,75 0,05 – 0,54 0,37 0,32

G Rörelse 0,25 0,38 0,82 0,78 0,03 0,18 – 0,66 0,54
H Gräns 0,23 0,36 0,83 0,78 0,02 0,19 1 – 0,82
I Punktualitet 0,23 0,36 0,82 0,78 0,01 0,20 1 1 –

Tabell 39. Skattad sannolikhet för att ett minusvärde på en komponent ska 
implicera ett plusvärde på en annan komponent i Uppsats 2 

Komponent som blir implicerad  Komponent som 
implicerar  A B C D E F G H I
A Deltagare – 0,14 0,70 0,79 0 0,08 0,37 0,25 0,20
B Viljestyrning 0,18 – 0,71 0,76 0,00 0,12 0,29 0,20 0,16
C Animat 0,03 0 – 0,76 0,01 0,02 0,29 0,18 0,16
D Realisering 0,25 0,09 0,74 – 0,00 0,15 0,39 0,25 0,22
E Påverkan på 

Objektet 
0,19 0,15 0,75 0,78 – 0,13 0,39 0,26 0,21

F Individuation 
av Objektet 

0,08 0,14 0,73 0,78 0,01 – 0,37 0,24 0,20

G Rörelse 0,17 0,02 0,71 0,77 0,00 0,00 – 0 0
H Gräns 0,19 0,09 0,73 0,78 0,01 0,11 0,18 – 0
I Punktualitet 0,19 0,10 0,74 0,78 0,01 0,11 0,23 0,06 –

 
Det finns dock fler implikationer som ger ett mycket starkt stöd för hypote-
sen. Mer än 50 procentenheters större chans att ett plusvärde leder till ett 
plusvärde visar implikationerna mellan Deltagare och Individuation av Ob-
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jektet (59 procentenheter), Viljestyrning och Rörelse (65 procentenheter), 
Påverkan på Objektet och Deltagare (81 procentenheter) respektive Rörelse 
(56 procentenheter) och Individuation av Objektet och Deltagare (92 pro-
centenheter). Chansen att de tre aktionsartsbestämmande komponenternas 
plusvärden leder till plusvärden på varandra är betydligt större än att minus-
värden gör det (mellan 54 och 94 procentenheters större chans). 

I övrigt fördelar sig resultaten av jämförelsen av implikationstabellerna 
(tabell 38 och tabell 39) så att det finns 11 implikationer som visar att chan-
sen är mellan 21 och 49 procentenheter större att ett plusvärde leder till ett 
plusvärde än att ett minusvärde gör det. Vidare finns det 14 implikationer 
som visar att chansen är mellan 11 och 20 procentenheter större och 31 im-
plikationer som visar att chansen är 0 till 10 procentenheter större. Överlag 
tyder dessa resultat på ett positivt samband så till vida att den skattade san-
nolikheten att ett plusvärde på en komponent i större utsträckning leder till 
ett plusvärde på en annan komponent är sann för nästan alla komponenter. 

Tabell 40. Skattad sannolikhet för att ett minusvärde på en komponent ska 
implicera ett minusvärde på en annan komponent i Uppsats 2 

Komponent som blir implicerad  Komponent som 
implicerar  A B C D E F G H I
A Deltagare – 0,86 0,30 0,21 1 1 0,63 0,75 0,80
B Viljestyrning 0,82 – 0,29 0,24 1 0,88 0,71 0,80 0,84
C Animat 0,97 1 – 0,24 0,99 0,98 0,71 0,82 0,84
D Realisering 0,75 0,91 0,26 – 1 0,85 0,61 0,75 0,78
E Påverkan på 

Objektet 
0,81 0,85 0,25 0,22 – 0,87 0,61 0,74 0,79

F Individuation 
av Objektet 

0,92 0,86 0,27 0,22 0,99 – 0,63 0,76 0,80

G Rörelse 0,83 0,98 0,29 0,23 1 0,90 – 1 1
H Gräns 0,81 0,91 0,27 0,22 0,99 0,89 0,82 – 1
I Punktualitet 0,81 0,90 0,26 0,22 0,99 0,89 0,77 0,94 –

Tabell 41. Skattad sannolikhet för att ett plusvärde på en komponent ska impli-
cera ett minusvärde på en annan komponent i Uppsats 2 

Komponent som blir implicerad  Komponent som 
implicerar  A B C D E F G H I
A Deltagare – 0,77 0,03 0,28 0,94 0,34 0,50 0,71 0,75
B Viljestyrning 0,71 – 0 0,13 0,96 0,79 0,06 0,40 0,52
C Animat 0,72 0,77 – 0,21 0,96 0,81 0,55 0,69 0,75
D Realisering 0,81 0,82 0,24 – 0,99 0,87 0,60 0,74 0,79
E Påverkan på 

Objektet 
0 0,36 0,14 0,05 – 0,45 0,05 0,59 0,77

F Individuation 
av Objektet 

0 0,75 0,05 0,25 0,95 – 0,46 0,63 0,68

G Rörelse 0,75 0,62 0,18 0,22 0,97 0,82 – 0,34 0,46
H Gräns 0,77 0,64 0,17 0,22 0,98 0,81 0 – 0,18
I Punktualitet 0,77 0,64 0,18 0,23 0,99 0,80 0 0 –
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Den skattade sannolikheten för att ett minusvärde på en komponent ska leda 
till ett minusvärde på en annan komponent har räknats ut på motsvarande 
sätt och redovisas i tabell 40. Jämförelsetalen redovisas i tabell 41. Jämför-
elsen mellan tabell 40 och tabell 41 visar exakt samma resultat som föregå-
ende jämförelse (mellan tabell 38 och tabell 39). Det är inte förvånande att 
det är samma implikationer som talar mot hypotesen, om än mycket försik-
tigt, att det är samma implikationer som ger ett mycket starkt stöd och att 
fördelningen av resultaten i övrigt är nästintill desamma i båda jämförel-
serna. 

Grundantagandet i transitivitetsmodellen säger att om en sats har plus-
värde på en av de nio komponenterna så är sannolikheten stor att den har 
plusvärde på de övriga komponenterna också. Detta betyder att man i ett 
material som detta bör finna satser med många plusvärden och/eller få plus-
värden, men helst inte så många satser med ungefär lika många plusvärden 
som minusvärden. Den sistnämnda typen av satser visar ju inte på någon 
samvariation mellan komponenterna. 

Tabell 42. Andelen satser med ett visst antal plusvärden i Uppsats 2 

Andel av satserna Antal plus-
värden totalt på 
komponenterna 

% N

9 0 3
8 1 20
7 3 53
6 8 171
5 9 174
4 14 271
3 10 199
2 31 608
1 20 406
0 4 78
Summa 100 1983

 
I tabell 42 redovisas andelen satser med ett visst antal plusvärden. Endast 4 
procent av satserna har många (sju, åtta eller nio) plusvärden, vilket i sig 
inte motsäger grundantagandet. Däremot är antalet satser med ungefär lika 
många plus- som minusvärden (fyra, fem eller sex) sammanlagt 31 procent 
och andelen satser med få plusvärden (noll, ett, två eller tre) är sammanlagt 
65 procent. Dessa resultat tolkas som ett starkt stöd för grundantagandet. 
Resultaten är statistiskt signifikanta på 1%-nivån.17 

                                           
17 Precis som för motsvarande resultat i Uppsats 1 (Tabell 25) har den statistiska signifi-
kansberäkningen gjorts med ett exakt test av samtidigt oberoende och negativt beroende. 
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6.2.3 Tempusanvändningens samvariation med transitivi-
tetskomponenterna i Uppsats 2  
De sista beräkningarna, som presenteras i detta avsnitt, syftar till att koppla 
samman transitivitetsmodellen med tempusanvändningen.  

Tabell 43. Lämpligt tempusval: samvariation med komponenterna i Uppsats 2 

Komponenter Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

 % N % N % N
D Realisering 72 1426 1 27 73 1453
C Animat 70 1387 2 31 72 1418
G Rörelse  36 715 4 74 38 789
H Gräns 23 463 5 91 28 554
A Deltagare  19 370 6 116 25 486
I Punktualitet 19 378 5 99 24 477
F Individuation av Objektet  12 245 6 125 19 370
B Viljestyrning 14 269 5 99 19 368
E Påverkan på Objektet 1 19 7 140 8 159

 
Undersökningen av samvariationen mellan lämpligt tempusval och plus- 
respektive minusvärde på de olika komponenterna (tabell 43) syftar till att 
visa om det har betydelse för huruvida tempusvalet är lämpligt eller ej vil-
ket värde de olika komponenterna har.  

Ur tabell 43 framgår att plusvärde på Realisering och Animat precis som 
i Uppsats 1 har en stark samvariation med lämpligt tempusval, 73 respek-
tive 72 procent. Samvariationen mellan minusvärden på dessa komponenter 
och ej lämpligt tempusval är däremot mycket svag, 1 respektive 2 procent. 
Den totala samvariationen ligger därmed på lite drygt 70 procent för båda 
dessa komponenter. Förklaringen till den starka samvariationen med dessa 
komponenter är att båda komponenterna, liksom variabeln lämpligt tem-
pusval, har en hög andel plusvärden totalt sett. Om två variabler (en kom-
ponent och lämpligt tempusval) båda har hög andel plusvärden är det ound-
vikligt att dessa plusvärden förekommer i samma satser i högre utsträckning 
än vad som är fallet om båda variablerna har en mer jämn fördelning mellan 
plus- och minusvärden. En helt jämn fördelning för båda variablerna skulle 
teoretisk kunna innebära att de aldrig förekommer i samma satser, dvs. ald-
rig samvarierar.  

Samvariationen av plusvärden mellan lämpligt tempusval och Påverkan 
på Objektet kan på motsvarande sätt förklaras av låg andel plusvärden totalt 
sett på denna komponent. Denna komponents plusvärden samvarierar med 
(plusvärde på) lämpligt tempusval endast i 1 procent av satserna. Samvaria-
tionen av minusvärden är starkare. I 7 procent av satserna har denna kom-
ponent minusvärde samtidigt som lämpligt tempusval har minusvärde (dvs. 
är ej lämpligt tempusval). Eftersom endast 7 procent av satserna i detta 
delmaterial, Uppsats 2, har klassificerats som ej lämpligt tempusval innebär 
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det att samvariationen av minusvärden mellan dessa variabler är total, den 
skulle inte kunna vara starkare. Den totala samvariationen (8 procent) är 
dock inte statistiskt signifikant, vilket kan förklaras av det låga antalet, to-
talt sett. 

I likhet med resultaten i Uppsats 1 (jfr tabell 26) visar samvariationen 
mellan lämpligt tempusval och de övriga komponenterna på en relativt liten 
spridning, från 38 till 19 procent. Inte heller här förefaller något uppenbart 
samband föreligga. Det finns åtminstone inte några statistiskt signifikanta 
samvariationer (signifikanstestet är detsamma som för motsvarande resultat 
i Uppsats 1, tabell 26). 

Den sista kopplingen som gjorts mellan transitivitetsmodellen och tem-
pusanvändningen är samvariationen mellan det totala antalet plusvärden en 
sats har och huruvida den har ett lämpligt tempusval eller ej (tabell 44). 
Syftet med denna beräkning är att se om antalet plusvärden har betydelse 
för hur lyckat tempusvalet blir.  

Tabell 44. Samvariation mellan antal plusvärden per sats och lämpligt 
tempusval i Uppsats 2 

Samvariation av 
plusvärden 

Antal plusvärden 
på komponent-
erna per sats % N
9 100 3
8 90 18
7 89 47
6 86 147
5 91 159
4 92 248
3 96 191
2 95 577
1 93 376
0 95 74

 
Av tabell 44 framgår att de få satserna med nio plusvärden i 100 procent av 
fallen har lämpligt tempusval, precis som i Uppsats 1 (jfr tabell 27). Det 
totala antalet satser det gäller är dock endast 3. Den genomsnittliga andelen 
att jämföra med i detta delmaterial är 93 procent, eftersom en så stor andel 
av satserna i Uppsats 2 har lämpligt tempusval. Av dem med åtta, sju, fem 
eller fyra plusvärden har ungefär 90 procent lämpligt tempusval. Satser med 
sex plusvärden ligger något lägre med sina 86 procent. Satser med noll, ett, 
två eller tre plusvärden har ungefär 95 procent lämpligt tempusval. Man kan 
alltså se en liten skillnad i att andelen lämpligt tempusval är något starkare 
för satser med ett litet antal plusvärden. Skillnaden är dock mycket liten. 
Inte heller dessa resultat kan därför sägas utgöra något direkt stöd för antag-
andet att värdena på komponenterna påverkar tempusbehärskningen. 
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6.3 Uppsats 3 
Det tredje och sista delmaterialet består av Uppsats 3. Antalet satser i detta 
material är 1100. Av dessa har som tidigare nämnts 91 procent (1003 satser) 
bedömts ha ett lämpligt tempus och 9 procent (97 satser) ha ett icke lämp-
ligt tempus. Rubriken för dessa uppsatser var ”Mina planer efter studenten”. 
Fördelningen mellan plus- och minusvärden för var och en av komponent-
erna redovisas i tabell 45.  

Tabell 45. Fördelning mellan plus- och minusvärden på komponenterna i Upp-
sats 3 

Andel plusvärde Andel minusvärdeKomponenter 
% N % N

A Deltagare 25 277 75 823
B Viljestyrning 24 260 76 840
C Animat 79 866 21 234
D Realisering 68 747 32 353
E Påverkan på Objektet 1 16 99 1084
F Individuation av Objektet 19 210 81 890
G Rörelse 49 541 51 559
H Gräns 27 293 73 807
I Punktualitet 21 234 79 866

 
De flesta komponenterna, sju av nio, har fler minusvärden än plusvärden. 
Endast Animat och Realisering har fler plusvärden än minusvärden. Kom-
ponenten Rörelse har en mycket jämn fördelning, 49 procent plusvärden 
och 51 procent minusvärden. En försvinnande liten andel plusvärden har 
komponenten Påverkan på Objektet, 1 procent. Satserna i Uppsats 3 känne-
tecknas alltså av att de sällan har fler än en deltagare, men den som finns är 
animat. Vidare är verbhandlingarna inte viljestyrda punkthändelser som i 
hög utsträckning inträffar vilket ger dem minusvärden på Punktualitet.  

6.3.1 Samvariation mellan komponenterna i Uppsats 3 
I tabell 46–tabell 54 redovisas hur samvariationen ser ut mellan kompo-
nenterna i Uppsats 3. Dessa tabeller motsvaras av tabell 12–tabell 20 för 
Uppsats 1.18 Även här betyder statistiskt signifikant att avvikelserna är 
signifikanta på 1%-nivån om inget annat anges. 

                                           
18 Dessa resultat (av samvariationen av plusvärden) har precis som motsvarande resultat 
i Uppsats 1 och 2 signifikanstestats med ett icke-parametriskt test av oberoende mot po-
sitivt beroende. 
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6.3.1.1 Deltagare  
Den totala samvariationen mellan Deltagare och övriga komponenter 
sträcker sig från 94 till 41 procent (tabell 46). Denna stora spridning ger 
alltså inte stöd åt transitivitetsmodellen. Med alla komponenter utom Ani-
mat är samvariationen av minusvärden störst. Starkast är samvariationen av 
minusvärden med komponenterna Individuation av Objektet och Påverkan 
av Objektet, vilket kan förklaras av dessa två komponenters språkliga bero-
ende av Deltagare. Detta förklarar också varför samvariationen av plusvär-
den är relativt stark med Individuation av Objektet, 19 procent. Att den inte 
är lika stark med Påverkan på Objektet beror på att denna komponent inte 
har så många plusvärden totalt sett (se tabell 45). Resultaten är signifikanta 
med undantag för samvariationen mellan Deltagare och Viljestyrning, Rea-
lisering, Påverkan på Objektet, Rörelse och Punktualitet. 

Tabell 46. Deltagare: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 3 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
F Individuation av Objektet 19 209 75 822 94 1031
E Påverkan på Objektet 1 16 75 823 76 839
I Punktualitet 7 82 61 671 68 753
H Gräns 9 101 57 631 67 732
B Viljestyrning 7 80 58 643 66 723
G Rörelse 15 160 40 442 55 602
C Animat 23 256 19 213 43 469
D Realisering 17 188 24 264 41 452

 

6.3.1.2 Viljestyrning  

Tabell 47. Viljestyrning: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 3 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
E Påverkan på Objektet 1 16 76 840 78 856
I Punktualitet 8 90 63 696 71 786
G Rörelse 22 241 49 540 71 781
H Gräns 10 112 60 659 70 771
F Individuation av Objektet 6 65 63 695 70 760
A Deltagare 7 80 58 643 66 723
C Animat 24 260 21 234 45 494
D Realisering 16 177 25 270 41 447

 
Den totala samvariationen mellan komponenten Viljestyrning och övriga 
komponenter har en spridning från 78 till 41 procent (tabell 47). Även 
denna är alltså alltför stor för att kunna sägas stödja transitivitetsmodellen. 
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Den svagaste totala samvariationen är med Animat och Realisering, som 
också har en relativt jämn fördelning mellan samvariation av plus- och mi-
nusvärden med Viljestyrning. Den starkaste totala samvariationen är med 
Påverkan på Objektet, 78 procent. Av denna är övervägande delen samvari-
ation av minusvärden. Samvariationen med Deltagare framgår ur tidigare 
tabell (se tabell 46), men med de övriga komponenterna, dvs. Punktualitet, 
Rörelse, Gräns och Individuation av Objektet, har Viljestyrning en relativt 
stark och ungefär likvärdig total samvariation (70–71 procent). De nya re-
sultaten är signifikanta med undantag för samvariationen mellan Viljestyr-
ning och Animat, Realisering och Påverkan på Objektet. 

6.3.1.3 Animat  
Komponenten Animat (tabell 48) har en svagare total samvariation än tidi-
gare redovisade komponenter. Den starkaste är med Realisering och ligger 
på endast 58 procent. En nästan lika stark samvariation har Animat med 
Rörelse, 57 procent. Den lägsta totala samvariationen är med Påverkan på 
Objektet, 23 procent. Med denna utgör samvariationen av minusvärden den 
största delen. Med komponenterna Punktualitet och Individuation av Ob-
jektet är samvariationen av plusvärden ungefär lika stor som samvariationen 
av minusvärden. De nya resultaten är signifikanta med undantag för samva-
riationen mellan Animat och Realisering, Påverkan på Objektet, Gräns och 
Punktualitet. 

Tabell 48. Animat: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 3 

Samvariation 
av plusvärden

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
D Realisering 52 575 6 62 58 637
G Rörelse 42 467 15 160 57 627
B Viljestyrning 24 260 21 234 45 494
A Deltagare  23 256 19 213 43 469
H Gräns 22 239 16 180 38 419
F Individuation av Objektet 18 194 20 218 37 412
I Punktualitet 17 186 17 186 34 372
E Påverkan på Objektet 1 16 21 234 23 250

 

6.3.1.4 Realisering  
Komponenten Realisering har en förhållandevis liten spridning av andelen 
total samvariation, från 58 procent till 33 (tabell 49). Liksom Animat har 
den en relativt stark total samvariation med Rörelse, även om denna samva-
riation i sammanhanget är tämligen svag, endast 45 procent. Svagast är den 
totala samvariationen med Påverkan på Objektet, som till övervägande de-
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len utgörs av samvariation av minusvärden. Med övriga komponenter (Indi-
viduation av Objektet, Gräns och Punktualitet) är den totala samvariationen 
något svagare än den med Rörelse, från 40 procent till 36. De nya resultaten 
är signifikanta med undantag för samvariationen mellan Realisering och 
Påverkan på Objektet, Individuation av Objektet, Rörelse, Gräns och 
Punktualitet. 

Tabell 49. Realisering: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 3 

Samvariation 
av plusvärden

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation

Övriga komponenter 

% N % N % N
C Animat 52 575 6 62 58 637
G Rörelse 31 340 14 152 45 492
A Deltagare  17 188 24 264 41 452
B Viljestyrning 16 177 25 270 41 447
F Individuation av Objektet 13 148 26 291 40 439
H Gräns 16 174 21 234 37 408
I Punktualitet 12 136 23 255 36 391
E Påverkan på Objektet 1 14 32 351 33 365

 

6.3.1.5 Påverkan på Objektet  

Tabell 50. Påverkan på Objektet: samvariation med övriga komponenter i 
Uppsats 3 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation

Övriga komponenter 

% N % N % N
F Individuation av Objektet 1 15 81 889 82 904
I Punktualitet 1 7 78 857 79 864
B Viljestyrning 1 16 76 840 78 856
A Deltagare  1 16 75 823 76 839
H Gräns 1 14 73 805 74 819
G Rörelse 1 16 51 559 52 575
D Realisering 1 14 32 351 33 365
C Animat 1 16 21 234 23 250

 
Komponenten Påverkan på Objektet har genomgående mycket svag samva-
riation av plusvärden med övriga komponenter, alla ligger på 1 procent (ta-
bell 50). Detta beror på att Påverkan på Objektet har så få plusvärden totalt 
sett (se tabell 45) och får till följd att samvariationen av minusvärden blir 
förhållandevis hög. Sin starkaste samvariation har komponenten med Indi-
viduation av Objektet, 82 procent för den totala. Dessa komponenter är som 
tidigare nämnts språkligt sammankopplade, vilket kanske kan utgöra en del 
av förklaringen (jfr 5.2.7). De nya resultaten är inte signifikanta.  
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6.3.1.6 Individuation av Objektet  
Komponenten Individuation av Objektet har en starkare total samvariation 
med Punktualitet och Gräns än med Rörelse (73 och 70 procent respektive 
54) (tabell 51). Samvariationen av minusvärden med dessa tre är alla större 
än av plusvärden. Det faktum att samvariationen följer denna ordning mel-
lan dessa tre aktionsartsbestämmande komponenter antyder att typen av 
Objekt har betydelse för vilken aktionsart en sats har. De nya resultaten är 
signifikanta med undantag för samvariationen mellan Individuation av Ob-
jektet och Rörelse. 

Tabell 51. Individuation av Objektet: samvariation med övriga komponenter i 
Uppsats 3 

Samvariation 
av plusvärden

Samvariation 
av minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
A Deltagare  19 209 75 822 94 1031
E Påverkan på Objektet 1 15 81 889 82 904
I Punktualitet 7 72 66 728 73 800
H Gräns 8 88 62 685 70 773
B Viljestyrning 6 65 63 695 70 760
G Rörelse 11 122 43 471 54 593
D Realisering 13 148 26 291 40 439
C Animat 18 194 20 218 37 412

 

6.3.1.7 Rörelse  

Tabell 52. Rörelse: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 3 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
H Gräns 27 293 51 559 77 852
I Punktualitet 21 234 51 559 72 793
B Viljestyrning 22 241 49 540 71 781
C Animat 42 467 15 160 57 627
A Deltagare  15 160 40 442 55 602
F Individuation av Objektet  11 122 43 471 54 593
E Påverkan på Objektet 1 16 51 559 52 575
D Realisering 31 340 14 152 45 492

 
Den totala samvariationen mellan Rörelse och de två övriga aktionsartsbe-
stämmande komponenterna Gräns och Punktualitet är som väntat stark, 77 
respektive 72 procent (tabell 52). Deras inbördes beroendeförhållande för-
klarar varför samvariationen av minusvärden med dem är exakt lika stark, 
51 procent. Detta beror på att ett plusvärde på komponenterna Gräns och 
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Punktualitet förutsätter ett plusvärde på Rörelse. Ett plusvärde på Rörelse 
förutsätter däremot inte ett plusvärde på Gräns och Punktualitet. De nya re-
sultaten är signifikanta. 

6.3.1.8 Gräns  
Den totala samvariationen för komponenten Gräns är således också som 
starkast med Punktualitet, 95 procent (tabell 53). Förklaringen är densamma 
som för resultaten i föregående tabell (se tabell 52). De nya resultaten är 
signifikanta. 

Tabell 53. Gräns: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 3 

Samvariation av 
plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Övriga komponenter 

% N % N % N
I Punktualitet 21 234 73 807 95 1041
G Rörelse  27 293 51 559 77 852
E Påverkan på Objektet 1 14 73 805 74 819
F Individuation av Objektet  8 88 62 685 70 773
B Viljestyrning 10 112 60 659 70 771
A Deltagare  9 101 57 631 67 732
C Animat 22 239 16 180 38 419
D Realisering 16 174 21 234 37 408

 

6.3.1.9 Punktualitet och en sammanfattning  

Tabell 54. Punktualitet: samvariation med övriga komponenter i Uppsats 3 

Samvariation av 
plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation

Övriga komponenter 

% N % N % N
H Gräns 21 234 73 807 95 1041
E Påverkan på Objektet 1 7 78 857 79 864
F Individuation av Objektet  7 72 66 728 73 800
G Rörelse  21 234 51 559 72 793
B Viljestyrning 8 90 63 696 71 786
A Deltagare  7 82 61 671 68 753
D Realisering 12 136 23 255 36 391
C Animat 17 186 17 186 34 372

 
Samvariationen för komponenten Punktualitet har redovisats i tidigare ta-
beller men presenteras återigen här för att ge en tydligare helhetsbild (tabell 
54). Det tydligaste resultatet är att samvariationen är starkast med de andra 
två aktionsartsbestämmande komponenterna Gräns och Rörelse. Även re-
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sultaten av samvariation mellan komponenterna i Uppsats 3 är i lägre ut-
sträckning än motsvarande resultat i Uppsats 1 statistiskt signifikanta.19  

6.3.2 Samvariationens riktning i Uppsats 3 
För att fastställa i vilken riktning samvariationen råder har den skattade 
sannolikheten för att ett plusvärde på en komponent ska implicera ett plus-
värde på en annan komponent testats (tabell 55). Den skattade sannolikhet-
en för att ett minusvärde på en komponent ska implicera ett plusvärde på en 
annan komponent redovisas i tabell 56. 

Tabell 55. Skattad sannolikhet för att ett plusvärde på en komponent ska impli-
cera ett plusvärde på en annan komponent i Uppsats 3 

Komponent som blir implicerad  Komponent som 
implicerar  A B C D E F G H I
A Deltagare – 0,29 0,92 0,68 0,06 0,75 0,58 0,36 0,30
B Viljestyrning 0,31 – 1 0,68 0,06 0,25 0,93 0,43 0,35
C Animat 0,30 0,30 – 0,66 0,02 0,22 0,54 0,28 0,21
D Realisering 0,25 0,24 0,77 – 0,02 0,20 0,46 0,23 0,18
E Påverkan på 

Objektet 
1 1 1 0,88 – 0,94 1 0,88 0,44

F Individuation 
av Objektet 

1 0,31 0,92 0,70 0,07 – 0,58 0,42 0,34

G Rörelse 0,30 0,45 0,86 0,63 0,03 0,23 – 0,54 0,43
H Gräns 0,34 0,38 0,82 0,59 0,05 0,30 1 – 0,80
I Punktualitet 0,35 0,38 0,79 0,58 0,03 0,31 1 1 –

Tabell 56. Skattad sannolikhet för att ett minusvärde på en komponent ska 
implicera ett plusvärde på en annan komponent i Uppsats 3 

Komponent som blir implicerad  Komponent som 
implicerar  A B C D E F G H I
A Deltagare – 0,22 0,74 0,68 0 0,00 0,46 0,23 0,18
B Viljestyrning 0,23 – 0,72 0,68 0 0,17 0,36 0,22 0,17
C Animat 0,09 0 – 0,74 0 0,07 0,32 0,23 0,21
D Realisering 0,25 0,24 0,82 – 0,01 0,18 0,57 0,34 0,28
E Påverkan på 

Objektet 
0,24 0,23 0,78 0,68 – 0,18 0,48 0,26 0,21

F Individuation 
av Objektet 

0,08 0,22 0,76 0,67 0,00 – 0,47 0,23 0,18

G Rörelse 0,21 0,03 0,71 0,73 0 0,16 – 0 0
H Gräns 0,22 0,18 0,78 0,71 0,00 0,15 0 – 0
I Punktualitet 0,23 0,20 0,79 0,71 0,01 0,16 0,35 0,07 –

 
                                           
19 Sammanfattningsvis är resultaten i Tabell 46–Tabell 54 statistiskt signifikanta med 
undantag för A:s samvariation med B, D, E, G och I; B:s samvariation med C, D och E; 
C:s samvariation med D, E, H och I; D:s samvariation med E, F, G, H och I; E:s samva-
riation med F, G, H och I; F:s samvariation med G. 
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En jämförelse mellan resultaten i tabell 55 och tabell 56 visar att chansen 
(den skattade sannolikheten) att ett minusvärde på Realisering leder till 
plusvärde på Animat (5 procentenheter) är större än att ett plusvärde på Re-
alisering gör det. Samma förhållande gäller för Rörelse (11 procentenheter), 
Gräns (11 procentenheter) och Punktualitet (10 procentenheter). Det om-
vända förhållandet gäller också, dvs. att minusvärden på dessa komponenter 
i större utsträckning än plusvärden leder till plusvärde på Realisering. Här 
varierar skillnaderna mellan 5 och 13 procentenheter, vilket i samman-
hanget måste tolkas som relativt svaga implikationer. Dessa resultat stöder 
inte hypotesen om samvariation av plus- respektive minusvärden. 

Det starkaste stödet för hypotesen om samvariation utgör de implika-
tioner där den skattade sannolikheten är mer än 50 procentenheter större än 
jämförelsetalen. För dessa tabeller gäller det påverkan från Deltagare till 
Individuation av Objektet (75 procentenheter), från Viljestyrning till Rör-
else (57 procentenheter), från Påverkan på Objektet till Deltagare (76 pro-
centenheter), Viljestyrning (77 procentenheter), Individuation av Objektet 
(76 procentenheter), Rörelse (52 procentenheter) och slutligen till Gräns (62 
procentenheter). Ett lika starkt stöd utgör de tre aktionsartsbestämmande 
komponenternas påverkan på varandra.  

I övrigt visar resultaten av jämförelsen att det finns 9 implikationer där 
chansen är mellan 21 och 49 procentenheter större att ett plusvärde leder till 
ett plusvärde än att ett minusvärde gör det. Vidare finns det 17 implika-
tioner där chansen är mellan 11 och 20 procentenheter större och 25 impli-
kationer där chansen är mellan 0 och 10 procentenheter större. Överlag är 
resultaten ett stöd för hypotesen om samvariation. 

Den skattade sannolikheten för att ett minusvärde på en komponent ska 
leda till ett minusvärde på en annan komponent har räknats ut på motsvar-
ande sätt och redovisas i tabell 57. Jämförelsetalen redovisas i tabell 58. 

Tabell 57. Skattad sannolikhet för att ett minusvärde på en komponent ska 
implicera ett minusvärde på en annan komponent i Uppsats 3 

Komponent som blir implicerad  Komponent som 
implicerar  A B C D E F G H I
A Deltagare – 0,78 0,26 0,32 1 1 0,54 0,77 0,82
B Viljestyrning 0,77 – 0,28 0,32 1 0,83 0,64 0,78 0,83
C Animat 0,91 1 – 0,26 1 0,93 0,68 0,77 0,79
D Realisering 0,75 0,76 0,18 – 1 0,82 0,43 0,66 0,72
E Påverkan på 

Objektet 
0,76 0,77 0,22 0,32 – 0,82 0,52 0,74 0,79

F Individuation 
av Objektet 

0,92 0,78 0,24 0,33 1 – 0,53 0,77 0,82

G Rörelse 0,79 0,97 0,29 0,27 1 0,84 – 1 1
H Gräns 0,78 0,82 0,22 0,29 1 0,85 0,69 – 1
I Punktualitet 0,77 0,80 0,21 0,29 0,99 0,84 0,65 0,93 –
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Tabell 58. Skattad sannolikhet för att ett plusvärde på en komponent ska impli-
cera ett minusvärde på en annan komponent i Uppsats 3 

Komponent som blir implicerad  Komponent som 
implicerar  A B C D E F G H I
A Deltagare – 0,71 0,08 0,32 0,94 0,25 0,42 0,64 0,70
B Viljestyrning 0,69 – 0 0,32 0,94 0,75 0,07 0,57 0,65
C Animat 0,70 0,70 – 0,34 0,98 0,78 0,46 0,72 0,79
D Realisering 0,75 0,76 0,23 – 0,98 0,80 0,54 0,77 0,82
E Påverkan på 

Objektet 
0 0 0 0,13 – 0,06 0 0,13 0,56

F Individuation 
av Objektet 

0,00 0,69 0,08 0,30 0,93 – 0,42 0,58 0,66

G Rörelse 0,70 0,55 0,14 0,37 0,97 0,77 – 0,46 0,57
H Gräns 0,66 0,62 0,18 0,41 0,95 0,70 0 – 0,20
I Punktualitet 0,65 0,62 0,21 0,42 0,97 0,69 0 0 –

 
Jämförelsen mellan tabell 57 och tabell 58 visar exakt samma resultat som 
föregående jämförelse (mellan tabell 55 och tabell 56). Som väntat är det 
samma implikationer som visar på en negativ samvariation och samma im-
plikationer som ger ett mycket starkt stöd för hypotesen om samvariation. 
Även jämförelserna av de övriga implikationerna är nästintill desamma i 
båda tabelljämförelserna. 

Tabell 59. Andelen satser med ett visst antal plusvärden i Uppsats 3 

Andel av satserna Antal plus-
värden totalt på 
komponenterna 

% N

9 1 6
8 2 27
7 3 31
6 7 75
5 7 78
4 21 227
3 15 163
2 23 258
1 19 204
0 3 31
Summa 101 1100

 
Om en sats har plusvärde på en av de nio komponenterna så är sannolikhet-
en enligt transitivitetsmodellen stor att den har plusvärde på de övriga kom-
ponenterna också. Man bör därför finna satser med många plusvärden 
och/eller satser med få plusvärden, men helst inte så många satser med un-
gefär lika många plusvärden som minusvärden. Den sistnämnda typen av 
satser visar ju inte på någon samvariation mellan komponenterna. 
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I tabell 59 redovisas andelen satser med ett visst antal plusvärden. Endast 
6 procent av satserna har många (sju, åtta eller nio) plusvärden, vilket i sig 
inte motsäger grundantagandet. Andelen satser med ungefär lika många 
plus- som minusvärden (fyra, fem eller sex) är sammanlagt 35 procent och 
andelen satser med få plusvärden (noll, ett, två eller tre) är sammanlagt 60 
procent. Resultaten är statistiskt signifikanta på 1%-nivån.20 

6.3.3 Tempusanvändningens samvariation med transitivi-
tetskomponenterna i Uppsats 3 
De sista beräkningarna, som avslutar redovisningen av Uppsats 3, syftar till 
att koppla samman transitivitetsmodellen med tempusanvändningen. Un-
dersökningen av samvariationen mellan lämpligt tempusval och plus- re-
spektive minusvärde på de olika komponenterna (tabell 60) syftar till att 
visa om det har betydelse för huruvida tempusvalet är lämpligt eller ej vil-
ket värde de olika komponenterna har.  

Tabell 60. Lämpligt tempusval: samvariation med komponenterna i Uppsats 3 

Samvariation 
av plusvärden 

Samvariation av 
minusvärden 

Total 
samvariation 

Komponenter 

% N % N % N
C Animat 71 781 1 12 72 793
D Realisering 63 688 3 38 66 726
G Rörelse  43 475 3 31 46 506
A Deltagare  23 255 7 75 30 330
H Gräns 23 251 5 55 28 306
B Viljestyrning 20 225 6 62 26 287
F Individuation av Objektet  17 191 7 78 24 269
I Punktualitet 18 202 6 65 24 267
E Påverkan på Objektet 1 14 9 95 10 109

 
Av tabell 60 framgår att lämpligt tempusval har starkast total samvariation 
med Animat och Realisering, 72 respektive 66 procent. Återigen kan dessa 
resultat, som alltså överensstämmer med resultaten för Uppsats 1 och Upp-
sats 2 (se tabell 26 och tabell 43), förklaras av att dessa komponenter har en 
hög andel plusvärden totalt sett. Dessutom är det även här Påverkan på Ob-
jektet som har svagast samvariation med lämpligt tempusval, 10 procent. 
Förklaringen till detta resultat är det motsatta. Denna komponent har 
tvärtom en extremt låg andel plusvärden.  

Näst efter Animat och Realisering samvarierar lämpligt tempusval mest 
med Rörelse, precis som var fallet i Uppsats 1 och Uppsats 2. I övrigt visar 
den totala samvariationen på en relativt jämn spridning från 30 till 24 pro-

                                           
20 Den statistiska signifikansberäkningen har gjorts med samma test som i Uppsats 1 
(Tabell 25) och Uppsats 2 (Tabell 42). 
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cent. Signifikanstestningen av resultaten visar sammantaget att komponent-
ernas värden inte har någon avgörande betydelse för om tempusvalet är 
lämpligt eller ej (signifikanstestet är detsamma som för motsvarande tabell i 
Uppsats 1, tabell 26). 

Den sista kopplingen som gjorts mellan transitivitetsmodellen och tem-
pusanvändningen är samvariationen mellan det totala antalet plusvärden en 
sats har och huruvida den har ett lämpligt tempusval eller ej (tabell 61). 
Syftet med denna beräkning är att se om antalet plusvärden har betydelse 
för hur lyckat tempusvalet blir. Om satser med ett högt respektive ett lågt 
antal plusvärden på komponenterna har starkare samvariation med lämpligt 
tempusval respektive ej lämpligt tempusval än satser med en jämnare 
fördelning av plus- och minusvärden på komponenterna kan detta tolkas 
som stöd för att komponenterna påverkar tempusanvändningen. 

Tabell 61. Samvariation mellan antal plusvärden per sats och lämpligt 
tempusval i Uppsats 3 

Samvariation av 
plusvärden 

Antal plusvärden 
på komponent-
erna per sats % N
9 83 5
8 89 24
7 87 27
6 80 60
5 91 71
4 91 206
3 89 145
2 95 245
1 94 192
0 90 28

 
Av tabell 61 framgår att satser med nio plusvärden i detta delmaterial till 
skillnad från i Uppsats 1 och Uppsats 2 inte har en hundraprocentig samva-
riation med lämpligt tempusval. Samvariationen ligger här på 83 procent. 
Några slutsatser kan dock inte dras utifrån detta resultat eftersom det endast 
finns 5 sådana satser i detta delmaterial. Den genomsnittliga andelen att 
jämföra med är 91 procent, eftersom en så stor andel av satserna i delmate-
rialet har lämpligt tempusval. Satser med fem, fyra, tre eller noll plusvärden 
har ungefär lika stor andel lämpligt tempus, och ligger alla nära den genom-
snittliga andelen. Satser med ett eller två plusvärde utmärker sig lite i och 
med att de har en högre andel lämpligt tempusval, 94 respektive 95 procent. 
Skillnaderna måste dock överlag sägas vara mycket små. Inte heller i detta 
delmaterial kan därför resultaten sägas ge stöd åt antagandet att värdena på 
komponenterna påverkar tempusbehärskningen. 



7 Resultaten från de tre uppsatserna jäm-
förda 

Andelen satser med lämpligt tempusval ligger i alla tre delmaterialen högt, 
vilket var en förutsättning för att en sats- och komponentanalys av detta 
slags fria skrivande skulle kunna genomföras. En grundförutsättning var att 
satsgränserna skulle kunna urskiljas. Möjligen skulle ett mer styrt skrivande 
av typen återberättelse av en filmsekvens kunnat tolkas även om språket i 
återberättelserna låg längre ifrån målspråket än vad det gör i mitt material. 
En återberättelse har ju ett slags facit, vilket eventuellt hade inneburit att 
satsgränser ändå kunnat identifieras. Att se satsgränserna när man som lä-
sare inte i förväg har en aning om vad uppsatsen handlar om är däremot 
mycket svårt när språket avviker alltför mycket från målspråket. I det första 
delmaterialet hade 88 procent av satserna ett lämpligt tempusval, i det andra 
93 procent och i det tredje 91 procent.  

Skillnaden är mycket liten, men det är ändå intressant att det var i just det 
första delmaterialet som de flesta ej lämpliga tempusvalen fanns med tanke 
på att ämnet för denna uppsats är en genre som tränas mycket i skolskrivan-
det (jfr diskussionen under 3.4.7, Nyström 2000). Det är möjligt att det 
faktum att eleverna känner sig hemma med denna genre kanske har fått dem 
att våga lite mer och därmed har risken att välja fel tempus ökat.  

7.1 Transitivitetsmodellens komponenter 
I alla tre delmaterialen är andelen minusvärden mycket större än andelen 
plusvärden, med undantag för komponenterna Animat och Realisering, som 
har den motsatta fördelningen. De har dessutom en relativt ojämn fördel-
ning mellan plus- och minusvärdena, till plusvärdenas fördel. En mycket 
ojämn fördelning står komponenten Påverkan på Objektet för i alla tre del-
materialen.  

Att komponenterna Realisering och Påverkan på Objektet har en sned 
fördelning av plus- och minusvärden kan möjligen bero på metodiska svå-
righeter. För Realiserings del kan det stora antalet plusvärden vara en kon-
sekvens av att denna komponent är en sammanslagning av två komponenter 
i Hopper & Thompsons ursprungliga modell (se 5.2.6). För Påverkan på 
Objektets del beror det stora antalet minusvärden först och främst på att alla 
Objektslösa satser i min klassificering automatiskt har fått minusvärde (lik-
som att samma satser automatiskt har fått minusvärde även på Individuation 
av Objektet), men det kan också bero på att bedömningen av just denna 
komponent har varit problematisk. Det beror på att det har varit svårt att av-
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göra vad som enligt Hopper & Thompson (1980) kännetecknar ett totalt 
påverkat Objekt (se 5.2.4 för en beskrivning av hur bedömningen har 
gjorts). Hopper & Thompson (1980) är inte tydliga med var gränsen går 
mellan Objekt som bara är delvis påverkade (och som i min analys får mi-
nusvärde) och Objekt som är totalt påverkade (och som i min analys får 
plusvärde). Den gräns jag själv har dragit är möjligen för snäv, vilket skulle 
förklara den stora mängden minusvärden i materialet. 

Uträkningarna som testar hypotesen om samvariation mellan komponent-
erna i transitivitetsmodellen visar överlag att en sådan samvariation finns. 
Graden av den varierar dock och den är långtifrån total. De två komponent-
erna Animat och Realisering står för den svagaste samvariationen med öv-
riga komponenter i alla tre delmaterialen. De enda undantagen är samvaria-
tionen mellan Animat och Rörelse i delmaterial 2 och 3. Där intar denna en 
mellanposition, dvs. är varken den starkaste eller svagaste samvariationen. I 
alla tre uppsatstyperna har Animat och Realisering sin starkaste samvaria-
tion med varandra. 

I övrigt visar resultaten från testen av samvariation att komponenterna 
Deltagare, Påverkan på Objektet och Individuation av Objektet har en 
mycket stark inbördes samvariation. Komponenten Viljestyrning har sin 
starkaste samvariation med Påverkan på Objektet, vilket dock kan förklaras 
av denna komponents extremt sneda fördelning av plus- och minusvärden. 
Samvariationen med Animat och Realisering är som tidigare nämnts låg, 
men med övriga komponenter ligger samvariationen på ungefär samma 
nivå.  

De två komponenterna Animat och Realisering har i alla delmaterial båda 
sin starkaste samvariation med Rörelse, näst varandra. De tre aktionsartsbe-
stämmande komponenterna Rörelse, Gräns och Punktualitet har inte oväntat 
sin starkaste samvariation med varandra, och den är mycket hög. För kom-
ponenten Punktualitets del är samvariationen med Påverkan på Objektet och 
Individuation av Objektet nästan lika stark som den med Rörelse. I Uppsats 
3 är den till och med ännu starkare. 

Undersökningen av samvariationens riktning visar för det första att chan-
sen att ett minusvärde på komponenten Realisering leder till ett plusvärde 
på någon annan komponent i flera fall är större än att ett plusvärde gör det. 
För Uppsats 1 gäller det i relation till Deltagare, i Uppsats 2 i relation till 
Deltagare och Viljestyrning och i Uppsats 3 i relation till Animat och de tre 
aktionsartsbestämmande komponenterna. Det omvända förhållandet råder 
också. Chansen att ett minusvärde på dessa komponenter leder till ett plus-
värde på Realisering är större än att ett plusvärde gör det. Chansen är inte 
särskilt stor, men dessa resultat är ändå besvärliga eftersom de i sig trots allt 
talar emot hypotesen om samvariation. 

För det andra visar undersökningen av samvariationens riktning att det 
finns ett antal samvariationer som är så starka att chansen att ett plusvärde 
på en komponent leder till ett plusvärde på en annan är minst 50 procenten-
heter större än att ett minusvärde gör det. I alla tre delmaterial gäller detta 
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relationen mellan Deltagare och Individuation av Objektet (i Uppsats 1 och 
2 gäller dessutom det omvända förhållandet också), mellan Påverkan på 
Objektet och Deltagare samt de inbördes relationerna mellan de tre aktions-
artsbestämmande komponenterna Rörelse, Gräns och Punktualitet. 

I Uppsats 1 gäller det dessutom mellan Viljestyrning och Rörelse liksom 
mellan Påverkan på Objektet och Viljestyrning och Individuation av Ob-
jektet. I Uppsats 2 gäller det även mellan Deltagare och Viljestyrning och 
Punktualitet samt mellan Påverkan på Objektet och Rörelse. I Uppsats 3 
slutligen gäller det också mellan Viljestyrning och Rörelse, mellan Påver-
kan på Objektet och Viljestyrning, Individuation av Objektet, Rörelse och 
Gräns. Dessa relationer ger alltså ett starkt stöd för hypotesen om samvaria-
tion mellan komponenterna. 

För det tredje visar undersökningen att det i alla tre delmaterialen finns 
ungefär 10 implikationer som visar att chansen är mellan 21 och 49 pro-
centenheter större att ett plusvärde leder till ett plusvärde än att ett minus-
värde gör det. Antalet implikationer som visar att chansen är mellan 11 och 
20 procentenheter är något fler i Uppsats 1 än Uppsats 2 och 3 medan anta-
let implikationer som visar att chansen är mellan 0 och 10 procentenheter 
större är något färre i Uppsats 1 än i Uppsats 2 och 3. Överlag tyder dessa 
resultat på ett starkt positivt samband. 

Andelen satser med lågt antal plusvärden på komponenterna är i alla tre 
delmaterialen långt fler än de med högt antal. Satserna med sju, åtta eller 
nio plusvärden utgör mellan 4 och 9 procent, satserna med fyra, fem eller 
sex plusvärden utgör mellan 31 och 40 procent och satserna med noll, ett, 
två eller tre plusvärden utgör mellan 51 och 65 procent. Om andelen satser 
med fyra, fem eller sex plusvärden respektive sju, åtta eller nio vore det 
omvända vore stödet för hypotesen om samvariation oerhört starkt, men 
föreliggande resultat visar ändå på ett starkt stöd för hypotesen. Fördel-
ningen är med andra ord inte slumpmässig.  

Sammantaget ger de beräkningar som genomförts i denna undersökning 
stöd för påståendet att dessa nio komponenter samvarierar med varandra. 
Dessutom visar resultaten att Uppsats 2 och 3 inte avviker särskilt från 
Uppsats 1, vilket tolkas som att det verkar möjligt att utvidga användnings-
området för transitivitetsmodellen från traditionella berättelser till såväl dis-
kuterande texter som berättelser/funderingar om framtiden. Den avvikelse 
som kan noteras är att resultaten i Uppsats 1 utsträckning är statistiskt signi-
fikanta i högre utsträckning än i Uppsats 2 och Uppsats 3. En rimlig för-
klaring till detta är att storleken på de tre delmaterialen varierar. Räknat i 
sjättedelar utgör Uppsats 1 ungefär 3, Uppsats 2 ungefär 2 och Uppsats 3 
ungefär 1. Signifikansberäkningarna visar också att det är flera resultat som 
ligger mycket nära ett statistiskt signifikant värde. 
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7.2 Tempusanvändningen och transitivitetsmodellen 
Tidigare forskning har visat (t.ex. Bardovi-Harlig 1995, 1998, Flashner 
1989, Véronique 1987) att tempusdistributionen i andraspråksinlärares be-
rättelser kan relateras till för- och bakgrund. Jag har här prövat om för- och 
bakgrundsindelning av berättelser går att ersätta med analys enligt den ope-
rationaliserade transitivitetsmodellen.  

Av resultaten att döma tycks det inte ha någon betydelse för huruvida 
tempusvalet är lämpligt eller ej vilket värde (plus- eller minusvärde) de 
olika komponenterna har. Andelen lämpligt tempusval är i alla tre delmate-
rialen mycket hög, vilket förklarar att samvariation mellan lämpligt tem-
pusval och plusvärden på komponenterna är högre än samvariationen av ej 
lämpligt tempusval och minusvärden på komponenterna. Rangordningen 
mellan komponenterna efter hur starkt de samvarierar med lämpligt tem-
pusval är delvis identiskt i alla tre delmaterialen, se tabell 62. Den variation 
som finns är inte markant. Den procentuella andelen för en komponent vari-
erar som mest med 14 procentenheter mellan de olika delmaterialen (Vilje-
styrning). Det föreligger därmed inte några stora skillnader mellan de tre 
texttyperna i detta avseende. 

Tabell 62. Plusvärde på komponenterna: samvariation med lämpligt tempusval i 
de tre delmaterialen 

Komponenter Uppsats 1 Uppsats 2 Uppsats 3
 % N % N % N
D Realisering 80 2202 73 1453 66 726
C Animat 71 1966 72 1418 72 793
G Rörelse 48 1312 38 789 46 506
H Gräns 37 1006 28 554 28 306
B Viljestyrning 33 897 19 368 26 287
I Punktualitet 31 856 24 477 24 267
A Deltagare 27 742 25 486 30 330
F Individuation av Objektet 25 674 19 370 24 269
E Påverkan på Objektet 14 385 8 159 10 109

 
Vad gäller prövningen av om det har någon betydelse hur många plusvärden 
en sats har för att tempusvalet ska klassificeras som lämpligt, visar inte 
heller denna på någon tydlig skillnad mellan delmaterialen. Samvariationen 
mellan de olika satstyperna (med nio, åtta, sju eller sex plusvärden osv.) och 
lämpligt tempusval varierar inte stort (se tabell 27, tabell 44 och tabell 61). 
Samvariationen visar på en relativt jämn spridning, vilket medför att den är 
koncentrerad kring den genomsnittliga andelen lämpligt tempusval som 
varje delmaterial har. De enda undantagen utgörs av satser med nio plus-
värden i Uppsats 1 och Uppsats 2 som samtliga har lämpligt tempusval. Det 
numerära antalet sådana satser är dock inte så stort. I Uppsats 3 har motsva-
rande satser tvärtom en relativt svag samvariation med lämpligt tempusval, 
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men antalet satser är extremt lågt, endast 5. Denna beräkning visar inte på 
något tydligt mönster, vilket gör det svårt att tolka dem. 

Denna undersökning har således visat att jag inte har funnit stöd för att de 
döva informanternas tempusanvändning beror av transitiviteten. Förklar-
ingen till den måste sökas på något annat sätt. I nästa kapitel följer en utvär-
derande diskussion om transitivitetsmodellen och dess koppling till infor-
manternas tempusanvändning samt möjliga sätt att gå vidare på. 



8 Diskussion 

Ett syfte med operationaliseringen av transitivitetsmodellen var att kunna 
pröva dess räckvidd genom att tillämpa den på ett interimspråk och på fler 
texttyper än den var utformad för. Dessutom ville jag pröva om transitivi-
tetsanalys av en text kan ersätta en indelning i förgrund och bakgrund för att 
sedan kunna pröva diskurshypotesen genom att koppla samman transitivi-
teten med tempusanvändningen. I detta kapitel kommer först resultaten av 
prövningen av transitivitetsmodellens räckvidd att diskuteras. Jag lyfter 
fram konsekvenserna av resultaten och modellens användbarhet liksom dess 
för- och nackdelar. Därefter diskuteras de resultat som undersökningen av 
kopplingen mellan komponenterna och tempusanvändningen gav.  

Hopper & Thompson (1980) har skapat transitivitetsmodellen uteslutande 
för narrationer och prövar den endast på ett fåtal texter av detta slag, när-
mare bestämt tre stycken. En av anledningarna till att jag valde att opera-
tionalisera transitivitetsmodellen var att jag ville använda en och samma 
metod för analys av alla tre typer av texter i mitt material, narrationer (Upp-
sats 1), argumenterande texter (Uppsats 2) och spekulerande narrationer om 
framtiden (Uppsats 3). Det var möjligt att tillämpa denna modell på samt-
liga texter i mitt material tack vare att bedömningen enligt denna modell 
sker genom analys av ett antal semantiska och syntaktiska komponenter på 
satsnivå.  

Resultaten visar att komponenterna samvarierar i alla tre delmaterialen, 
vilket innebär att transitivitetsmodellen kan antas vara giltig även för inte-
rimspråk. Vidare visar resultaten att Uppsats 2 och Uppsats 3 inte avviker 
särskilt mycket från Uppsats 1. Av detta drar jag slutsatsen att det är möjligt 
att utvidga användningsområdet för transitivitetsmodellen från traditionella 
berättelser till såväl argumenterande texter som spekulerande narrationer 
om framtiden. Eventuellt skulle man kunna anta att transitivitet som be-
grepp (efter Hopper & Thompson 1980) är genreoberoende. 

Informanterna i min undersökning ligger överlag på de mer avancerade 
nivåerna i andraspråksinlärningen. Det faktum att de (i genomsnitt) ungefär 
nio gånger av tio väljer ett lämpligt tempus stöder detta påstående. Det vore 
intressant att pröva om transitivitetsmodellen är användbar även vid analys 
av uppsatser skrivna av informanter på de tidigare nivåerna i andraspråks-
inlärningen. I så fall tror jag att man bör använda sig av språkproduktion av 
annat slag än den fria språkproduktion som jag har använt mig av i denna 
studie. Som jag tidigare nämnt förutsätter transitivitetsmodellen att man kan 
avgöra var satsgränserna går. Det kunde jag göra i uppsatserna i mitt mate-
rial, men om den språkliga nivån i dem hade legat längre ifrån målspråksni-
vån tror jag att en satsindelning skulle ha kunnat innebära stor osäkerhet.  
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Ett sätt att undvika dessa svårigheter skulle möjligen kunna vara att 
istället för fri språkproduktion använda sig av återberättelser. Fördelen med 
återberättelser är just att innehållet i dem är känt i förväg vilket eventuellt 
skulle underlätta att se var satsgränserna går i sådana uppsatser, trots av-
ståndet till målspråksnivån. En nackdel är dock att återberättelser innehåller 
färre bakgrundssatser, och därmed inte lika många olika tempus – eftersom 
sådana inte ger inläraren möjlighet att uttrycka referens till tidigare och 
framtida händelser på samma sätt (jfr Noyau 1990). Som jag tidigare nämnt 
ovan kan det till och med vara så att återberättelser består endast av för-
grundssatser. (Se diskussionen om detta i kapitel 3 och under 4.3). 

Syftet med att undersöka tempusanvändningen i dövas skrivna svenska 
var att ge en någorlunda heltäckande beskrivning av denna. Någon tidigare 
beskrivning finns inte. Den beskrivning som min undersökning har lett fram 
till betyder att vi nu vet mer om dövas tempusanvändning i skriven svenska. 
En utförlig beskrivning av tempusanvändningen ges i 3.4.4 och framåt. In-
formanterna i denna undersökning ligger överlag nära målspråksnivån. De-
ras genomsnittliga andel lämpligt tempusval är 88, 93 respektive 91 procent 
i de tre delmaterialen. Bakom dessa siffror döljer sig dock relativt stora va-
riationer för de olika tempusen beroende på genre. Den trend som går att 
urskilja vad gäller tempusanvändningen är att när informanterna använder 
ett tempus som är väl lämpat för genren är behärskningen av detta tempus 
bättre än när det används i en genre som det är mindre lämpat för. 

Syftet med att koppla samman transitivitet och tempusanvändningen var 
att se om transitivitetsanalys av en text kan ersätta en indelning i förgrund 
och bakgrund. Enligt resultaten i min undersökning finns dock inget sam-
band mellan komponenterna och tempusanvändningen. Att ett sådant sam-
band saknas kan bero på tre saker. För det första kan det hänga samman 
med att mina informanter befinner sig så nära målspråksnivån att även om 
de tidigare använde tempus för att signalera vad som är förgrund och bak-
grund så har de övergett det beteendet på denna nivå. För det andra kan det 
bero på att de varken nu eller tidigare har använt tempus för detta ändamål. 
I Bardovi-Harligs (1992b) studie visade sig t.ex. endast drygt hälften av in-
formanterna använda tempus som diskursmarkörer, trots att de enligt hen-
nes kriterier befann sig på lägre andraspråksnivåer än mina informanter. För 
det tredje kan det bero på att transitivitet, dvs. värdena på komponenterna, 
inte har något samband med förgrund och bakgrund. Det skulle i så fall in-
nebära att analys av transitivitet inte kan ersätta en indelning i för- och bak-
grund. 

Om det hade funnits en koppling mellan transitivitet och tempusanvänd-
ningen, skulle ett samband mellan variablerna antal plusvärden på kompo-
nenterna och lämpligt tempusval ha upptäckts med hjälp av de statistiska 
beräkningarna. Det skulle t.ex. kunna visa sig i att andelen satser med plus-
värden på många komponenter hade högre frekvens av lämpligt tempusval 
än satser med plusvärden på få komponenter. 
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Enligt preliminära resultat från beräkningar på det första delmaterialet 
(narrationerna) föreligger det ingen skillnad mellan olika individer vad 
gäller diskurshypotesens förutsägelser (Koskinen 2003). Det fanns med 
andra ord inte för någon individ något samband mellan transitiviteten, dvs. 
plusvärdena på komponenterna, och tempusanvändningen som var starkare 
än för informanterna som grupp. Inte ens för de av mina informanter som 
befinner sig längst ifrån målspråksnivån tycks det finnas någon koppling 
mellan transitivitet och tempusanvändningen. 

Hopper & Thompson (1980) diskuterar endast grader av transitivitet, som 
de ser som ett kontinuum. På grund av att transitivitet enligt dem är ett rela-
tivt begrepp kan de inte ange hur hög transitivitetsgrad en sats måste ha för 
att klassificeras som en förgrundssats. De använder ju inte transitivitetsmo-
dellen för att göra en indelning i förgrund och bakgrund utan studerar i stäl-
let transitiviteten i redan för- och bakgrundsindelade texter. I min undersök-
ning visar fördelningen av antalet satser med ett visst antal plusvärden inte 
någon tydlig gräns. Om denna fördelning hade sett annorlunda ut, t.ex. ge-
nom att satserna hade grupperat sig vid vardera ändan av det kontinuum 
som transitiviteten utgör, skulle det eventuellt kunnat vara möjligt att av-
göra hur många plusvärden som krävs för att en sats ska klassificeras som 
en förgrundssats. Resultaten tillåter dock inte sådana spekulationer. Hur 
många plusvärden en sats måste ha för att räknas till förgrunden vet jag där-
för inte. 

I och med att jag inte fann stöd i min undersökning för att informanterna 
använder tempus för att signalera vad som är förgrund och bakgrund kan 
jag inte använda diskurshypotesen för att förklara varför tempusanvänd-
ningen ser ut som den gör i mitt material. Konsekvensen av detta blir att jag 
inte kan göra några jämförelser med tidigare forskning om diskurshypote-
sen. 

Det bör ändå påpekas att även om mina döva informanter skulle befinna 
sig på samma inlärningsnivå som hörande informanter i annan forskning så 
är det inte givet att resultaten överensstämmer. Detta skulle kunna bero på 
att det föreligger stora skillnader i inputen mellan hörande och döva andra-
språksinlärare. Dövas input sker huvudsakligen via skriften. En analys av 
hur denna input ser ut, dvs. vilken typ av texter de möter, vilka genrer dessa 
texter utgör och vilka tempus de innehåller, vore i så fall önskvärd. För att 
kunna jämföra de eventuella skillnaderna i tempusanvändningen bör kom-
pletterande jämförelser av inlärargruppernas input också göras.  

Mer kvalitativa studier av vissa av mina informanter skulle däremot möj-
liggöra jämförelser med tidigare forskning. Fördelningen över inlärarfel är 
nämligen inte jämn och det vore därför intressant att göra mer djupgående 
analyser av hur tempusanvändningen ser ut hos de av mina informanter som 
befinner sig på störst avstånd till målspråket. Ett annat angreppssätt vore att 
studera varje tempus för sig. Särskilt intressant vore kategorin avvikande i 
detta avseende. Det kräver dock andra analysverktyg. 
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Det är möjligt att ännu tidigare inlärningsnivåer än de som finns repre-
senterade i mitt undersökningsmaterial skulle visa på en koppling mellan 
transitivitet och tempusanvändningen, vilket i så fall skulle innebära att 
diskurshypotesen eventuellt kunde visa om döva precis som hörande andra-
språksinlärare använder tempus för att signalera textstruktur.  

Visar sig transitivitetsmodellen tillämpbar på uppsatser skrivna av infor-
manter på flera olika inlärningsnivåer innebär det att man kan studera ut-
vecklingen i andraspråksinlärningen också. Enligt diskurshypotesen använ-
der sig andraspråksinläraren av tempus för att markera vad som är förgrund 
respektive bakgrund i en berättelse. Det är naturligtvis så att ju närmare 
målspråksnivån inläraren befinner sig desto större är sannolikheten att 
han/hon använder tempus på samma sätt som man gör i målspråket. Vid 
något stadium i andraspråksutvecklingen överger alltså inläraren metoden 
att använda tempus för att signalera vad som är för- och bakgrund. Det är 
inte säkert att denna övergång sker på samma färdighetsnivå för alla inlär-
are, men man skulle förmodligen kunna se ungefär när den inträffar.  

I en longitudinell undersökning av samma informanter skulle givetvis 
den individuella utvecklingen gå att se. Använder man sig av återberättelser 
vinner man också den fördelen att man kan jämföra resultaten med tidigare 
forskning. En sådan jämförelse skulle dock först kräva att man kunde fast-
ställa hur många plusvärden på komponenterna som krävs för att en sats ska 
höra till förgrund respektive bakgrund. Det är ju först när man vet vilka 
satser som hör till förgrunden som man kan avgöra om de tempus som an-
vänds där är desamma som används i förgrunden av informanter i andra un-
dersökningar, och på motsvarande sätt med bakgrundssatser. 

Sammantaget tror jag att framtida forskning skulle vinna på att bygga på 
analys av olika typer av material, fri språkproduktion som jag har använt 
mig av här i kombination med mer styrt skrivande, som återberättelser in-
nebär. Man bör också se till att informanter som befinner sig på olika av-
stånd från målspråksnivån ingår i undersökningen. Transitivitetsmodellen 
kan inte i nuläget förkastas som analysmetod utan bör prövas på informan-
ter på tidigare inlärningsnivåer.  



9 Summary 

Sign language was officially recognized as a language of its own in Sweden 
in 1981. As a result of this decision, Sweden became the first country in the 
world to fully recognize deaf people’s right to bilingualism (Svartholm 
1983). Given this recognition of sign language and of the deaf’s right to bi-
lingualism, the circumstances for comparing their second language devel-
opment with that of hearing people have become increasingly favorable. 

The aim of this dissertation is twofold. On one hand, I describe the use of 
tense in the second language of deaf students – written Swedish. There is no 
previous description of this. On the other hand, I operationalize the transi-
tivity model (Hopper & Thompson 1980) and test its scope.  

The operationalizing of Hopper & Thompson’s transitivity model is 
needed in order to broaden the model’s area of use. I test its scope in three 
ways. First, I apply it to an interim language, the written Swedish of my 
deaf informants. Second, I apply it to text types that the model was not 
originally designed for, that is, in addition to past narratives, I include ar-
gumentative texts and speculative narratives about the future. Third, I test 
whether transitivity as it is described by Hopper & Thompson (1980) can be 
used to explain the use of tense in these texts and thus in the second lan-
guage of the deaf.  

The reason why I connect transitivity with the use of tense is that I would 
like to see whether a transitivity analysis of a text can replace classification 
into foreground and background. This is in part because Hopper & Thomp-
son (1980) have in fact shown that there is a link between transitivity and 
text structure, meaning that high transitivity belongs with foreground and 
low transitivity belongs with background in past narratives. This is also 
done because other past research has shown that the discourse hypothesis, 
which maintains that second language learners use their emerging verb 
morphology (the tensing of the verb) to actually signal foreground and 
background rather than tense, has helped in explaining the use of tense in 
interim languages.  

The material I use for both these aims consists of essays written by deaf 
high school students. The fact that the students use sign language and study 
at the Swedish National High School for the Deaf (Riksgymnasiet för döva) 
in Örebro is sufficient evidence here in defining deafness. The essays be-
long to three different text types: past narratives, argumentative texts and 
speculative narratives about the future. These text types have been chosen 
to produce as broad a representation of tense as possible, which is required 
in order to provide a fairly comprehensive description of the informants’ 
use of tense.  
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The topics of the essays were determined by me in consultation with the 
teachers and in the hope that they would generate texts with different the-
matic times. The topic of the first essay was “When I Began School – A 
Few Memories”; I expected students to situate their account in the past, 
which they also did. The topic of the second essay was “Moving Away 
From Home at an Early Age – Advantages and Disadvantages”, and the in-
tention was that this type of argumentative text would generate texts that 
were dominated by the present tense. The topic of the third essay was “My 
Plans after Graduation” and was chosen with the goal of generating future 
expressions of various types. 

It is natural that the research material is in written form given that written 
Swedish is the second language of the informants. The choice of material 
varies to some extent from the past choice of research material in the re-
search field of tense learning in second languages. It is instead much more 
common to study what are called retellings (cf. Bardovi-Harlig 2000). The 
great advantage of choosing retellings is that the analysis will be simpler 
and less time-consuming.  

According to Hopper & Thompson (1980), transitivity should be seen as 
one characteristic of the clause. Transitivity further includes a number of 
components (among them volitionality, affectedness of object and kinesis) 
which together show just how effectively the (verb) action is transferred 
from one participant in the clause to another. The components thus show 
that clauses can be characterized as more or less transitive, which means 
that it is not a question of determining some absolute transitivity, but rather 
the degree of transitivity. It has emerged that these components co-vary in a 
number of different languages, which suggests that transitivity is what 
Hopper & Thompson call a central characteristic of language use (1980). 
Nine components are included in my version of the model. 

The development of the transitivity model into an operationalizable 
method of analysis and the application of this to my material have required 
several different sub-analyses. The first analysis consisted of determining 
where the clause boundaries occur in a total of 129 different essays, which 
together comprise the research material. The analysis resulted in a total of 
5,691 clauses being identified. The second analysis consisted of determin-
ing which tense every clause contains. The third analysis consisted of as-
sessing the tense of each clause as an appropriate or inappropriate choice of 
tense based on the context. The fourth and final analysis consisted of deter-
mining what value the 5,691 clauses have for each of the nine transitivity 
components. No borderline cases have been accepted in the analysis be-
cause they would produce more variables to consider than was thought 
practicable in this project.  

The results show that the percentage of clauses with an appropriate 
choice of tense in all three subsets of material is high. The language in the 
essays is thus close to that of the target language, which was a condition for 
a clause and component analysis of this kind of free writing, given that 
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clause boundaries had to be distinguishable.  In the first subset of material, 
88 percent of the clauses had an appropriate choice of tense, in the second 
93 percent and in the third 91 percent. The difference is very small, but it is 
still interesting that it was the first subset of material that included the 
greatest number of inappropriate choices of tense given that the topic of that 
essay is a genre that is subject to a great deal of practice in school writing 
(cf. Nyström 2000). It is possible that the fact that students feel confident 
about this genre may have allowed them to be more daring, thus increasing 
their risk of making the wrong choice.  

The tenses that occur most frequently in both Essay 1 and 2 are the 
preterite (68 percent) and present tense (17 percent). In Essay 1, however, 
the preterite occurs four times more frequently than the present, but the 
present, in turn, is roughly three times more common than the third most 
frequent tense category, which includes different kinds of divergent forms. 
In Essay 2, the percentage of preterite and present forms is somewhat 
closer, 34 versus 50 percent. In Essay 3, the present is the most commonly 
occurring tense, 41 percent, but the preterite only constitutes 5 percent of 
instances here. Instead, not unexpectedly, it is the tense category future ex-
pression that is also highly predominant, with 39 percent. One interesting 
trend that could be discerned with regard to use of tense is that, when in-
formants use a tense that is appropriate for the genre, their command of that 
tense is better than when it is used in a genre for which it is less appropriate. 

Calculations testing the hypothesis of co-variance between the compo-
nents in the transitivity model show in general that such co-variance exists. 
Nonetheless, the degree of this varies and is far from total. A study of the 
direction of the co-variance shows that there are a number of co-variances 
that are so strong that the chances of a positive value for one component 
resulting in a positive value for another are at least 50 percent greater than 
for a negative value. On the whole, the results suggest a strongly positive 
correlation. 

The percentage of clauses with a low number of positive values for the 
components is far greater in all three subsets than the percentage of those 
with a high number. The results indicate strong support for the assumption 
about co-variance. In other words, the distribution is not random. Taken to-
gether, the calculations made in this investigation provide support for the 
claim that these nine components co-vary with one another. The results also 
show that Essay 2 and 3 do not deviate significantly from Essay 1, which is 
interpreted as meaning that it seems to be possible to expand the area of use 
for the transitivity model from traditional narratives to argumentative texts 
as well as to speculative narratives about the future. 

Previous research (for instance, Bardovi-Harlig 1995, 1998; Flashner 
1989; Véronique 1987) shows, as mentioned above, that the distribution of 
tenses in the narratives of second language learners can be related to fore-
ground and background. In this dissertation, I have tested whether the cate-
gorization of narratives into foreground and background can be replaced by 
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an analysis using the operationalized transitivity model. Judging from the 
results, however, the value of the different components (positive or nega-
tive) appears to have no importance in determining whether the choice of 
tense is appropriate or not. Nor is there any significant difference in the 
subsets of material for my investigation of whether the number of positive 
values that a clause has is relevant in classifying the choice of tense as ap-
propriate.  

According to the results of my investigation, there is no correlation be-
tween the components and the use of tense. The absence of this kind of cor-
relation may be due to three factors. First, it may be related to the fact that 
my informants are on a level so close to that of the target language that even 
if they previously used tense to signal what is foreground and background, 
they have abandoned that behavior at this level.  

Second, it may be because they neither now use nor ever have used tense 
for this purpose. In Bardovi-Harlig’s (1992b) study, it was found, for in-
stance, that only about half of the informants use tense as a discourse 
marker, even though according to her criteria they were at a lower second-
language level than my informants. Third, it may be because transitivity, 
that is, the values of the components, has no relation to foreground and 
background. In this case, it would mean that an analysis of transitivity can-
not replace a classification into foreground and background. 

Given that I found no support in my investigation for the informants us-
ing tense to signal what is foreground and background, I cannot use the dis-
course hypothesis to explain why the use of tense looks the way it does in 
my material. As a consequence, I cannot make any comparisons with previ-
ous research about the discourse hypothesis. 

All things considered, I think that future research would benefit from 
building on the analysis of different types of material, like the free language 
production I have used here in combination with the more controlled writ-
ing that retellings entail. One should also be sure to include informants in 
the investigation who are found at different distances from the target lan-
guage level. The transitivity model cannot be rejected as a method of analy-
sis at the present time but should instead be tested with informants at earlier 
learning levels.  
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