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- Förlåt, sade Mullvaden [ . . . ] ,  
men allt det här ä r  så nytt för mig. 
Tänk - detta ä r  alltså en älv! 

- Ä l v e n ,  rättade Råttan. 

(K.Graham: Det susar i säven) 

0. INLEDNING 

0.1. Bakgrund och syfte 

Vid början av mitt avhandlingsarbete hade jag ett mycket klart och enkelt syfte: 
jag ville beskriva hur ett svenskt barn tillägnar sig den bestämda och den obe
stämda artikeln. Det som inspirerade mig till ämnet var en delundersökning inom 
Hoger Browns brett upplagda projekt vid Harvarduniversitetet, det projekt som 
har lagt grunden till så mycken Övrig barnspråksforskning. 

I boken "A first language'1 (1973) finns ett mindre avsnitt där Brown beskri
ver engelskans artikelbruk. Han visar där hur de båda artiklarna ä r  uttryck för 
ett semantiskt system av komplex natur. Hans syfte med beskrivningen ä r  just 
att visa komplexiteten: han vill se  när hans t r e  försöksbarn Adam, Eve och Sarah 
har tillägnat sig artiklarna för att kunna jämföra detta med när andra gramma-
tiska morfem av mindre komplex natur stabiliseras i deras språk. 

Browns beskrivning ä r  visserligen mycket summarisk - totalt handlar det 
om endast sexton sidor - men den ä r  desto mer intresseväckande. Genom Avdel
ningen för barnspråksforskning vid Institutionen för nordiska språk vid Stock
holms universitet hade jag tillgång till ett barnspråksmaterial, och jag började 
arbeta med detta utifrån Browns beskrivning. Mitt arbete stannade emellertid 
snart upp. Jag mötte helt enkelt alltför många frågor, både sådana som rörde 
Browns beskrivning och sådana som mer direkt rörde svenskans artikelbruk. 
När jag sa sökte svar på frågorna i litteraturen fann jag alldeles för få svar 
- och alldeles för många svar som motsade varandra. 

Det område som jag gav mig in på har träffande karaktäriserats av Asgar 
R. Hansen med några ord som finns i hans beskrivning av rumänskans artikel
bruk: "på dette område findes flere slags sandhed, - selvom ikke alt e r  sand
hed." (1952:12). Vidden av dessa ord insåg jag då jag blev tvungen att själv leta 
rätt på och beskriva de slags sanningar som jag sökte. 

Utan att ha närmare kunskaper om vuxenspråkets artikelbruk skulle jag inte 
kunna beskriva barnspråkets artikelbruk. Därför kom mitt ursprungliga syfte att 



kompletteras: jag ville beskriva svenskans artikelbruk på ett sådant sätt att 
beskrivningen både skulle ge en modell för min barnspråksundersökning och ge 
en bild av vad målet ä r  för barnets språkutveckling på detta område. 

0.2.  Disposition 

Avhandlingen består av två delar. I den första delen beskrivs artikelbruket i 
vuxenspråket, i den andra delen redovisas en undersökning av artikelbruket hos 
ett barn mellan 27 och 29 månaders ålder. 

Den första delen inleds med en introduktion till Browns beskrivning av eng
elskans artikelbruk, följd av en kort redovisning av de frågor som hans f ram
ställning väckte och av den litteratur som jag har använt mig av för att besvara 
frågorna. Därefter beskrivs svenskans bruk av de båda artiklarna och av ar t i 
kellösa substantiv. Under avsnitten A - D redovisar jag bruket vid referens till 
individer, i de följande avsnitten bruket vid referens till klasser och andra sätt 
att använda substantiv med och utan artiklar. Beskrivningen avslutas med en 
diskussion av benämningens funktion i det tidiga barnspråket. Därefter följer 
en sammanfattning av avhandlingens första del: det torde vara möjligt att med 
endast den sammanfattningen som bakgrund gå vidare till avhandlingens andra 
del. 

I den andra delen, själva undersökningen, presenterar jag mina syften och 
mitt material i det inledande avsnittet. Därefter följer en redovisning av under
sökningen och dess resultat. Till sist presenterar jag en amerikansk undersök
ning inom samma område, vilket mynnar ut i en kort diskussion av hur fortsatta 
undersökningar av barnets artikelbruk bör utformas. 



D E L  I :  A R T I K E L S Y S T E M E T  

1. INLEDNING 

1.1. Introduktion: Browns beskrivning i sammandrag 

Roger Brown inleder sin diskussion av artiklarna med att peka på skillnaden mel
lan form och innehåll och på nödvändigheten av att hålla isär dessa båda nivåer 
i beskrivningen av artikelbruket. Mellan dem råder inget enkelt förhållande: 
bestämt innehåll uttrycks inte alltid med bestämd form. Den talare som säger 
"Jag såg en konstig hund 1 dag" har med all säkerhet en alldeles speciell hund i 
tankarna men refererar ändå till den med en obestämd form. 

För att beskriva de regler som styr valet av bestämd och obestämd artikel 
lu om det innehåll som uttrycks ä r  bestämt 

talarens bedömning av mottagarens kännedom om innehållet. När talaren som i 
exemplet ovan vet att det för honom specifika innehållet inte ä r  specifikt för mot
tagaren, väljer han att referera till det med en obestämd form. Om han däremot 
vet att innehållet ä r  specifikt också för mottagaren väljer han den bestämda for
men. Brown illustrerar detta med ett exempel: när en son frågar sin far "Får  
jag låna bilen på lördag?" vet båda två att det inte ä r  vilken bil som helst som 
åsyftas utan en speciell bil, en referent som ä r  specifik för dem båda. 

En sådan "dubbelt" specifik referent behöver inte vara känd av mottagaren 
sedan tidigare. När talaren som i vårt exempel med hunden ovan har introduce
rat en referent med en obestämd form, kan han räkna med att den har blivit spe
cifik också för mottagaren. Han kan därför i fortsättningen referera till den med 
en bestämd form. 

Bestämda och obestämda former utgörs inte bara av artikelförsedda subs
tantiv utan också av olika pronominella uttryck. (Ett exempel: vårt "hunden" 
ovan skulle också kunna uttryckas med ett "den".) Brown jämställer pronomen
bruk med artikelbruk utan närmare diskussion och begränsar därefter sin f ram
ställning till att enbart handla om artiklarna som uttryck för specifik och icke-

1) Ordet "specifik" används i fortsättningen för att beteckna bestämdhet på 
innehållslig nivå. 

specifikt - för talaren eller inteï Avgörande för valet av artikel ä r  i stället 



specifik referens (1973:340). 
Valet av pronominellt uttryck och substantiviskt ä r  dock inte godtyckligt 

från talarens sida utan styrs av regler för hur ett samtal ska förlöpa. Vi kom
mer att diskutera förhållandet substantiv + bestämd artikel och pronomen litet 
närmare nedan (se s .  28 ), men begränsar oss tills vidare till att bara diskute
r a  den bestämda artikeln. 

Vi såg ovan att valet av artikel ä r  betingat av talarens bedömning i en spe
ciell språksituation. Talaren kan givetvis bedöma fel och med en bestämd form 
felaktigt referera till något som ä r  icke-specifikt för mottagaren. Som exempel 
på detta återger Brown följande replikväxling mellan ett barn och en vuxen: 

Barnet: "Var ä r  den svarta tejpen?" 
Den vuxne: "Vad då för svart tejp?" 

För den vuxne ä r  referenten icke-specifik och därför kan barnets yttrande 
inte tolkas. Den vuxne måste be om ytterligare information för att förstå vad 
barnet tänker på. 

Så långt har vi sett hur talaren genom sitt artikel val uttrycker specifik r e 
ferens på olika sätt. Man kan också referera till något som ä r  icke-specifikt 
både för en själv och för mottagaren. Den som sitter och metar och säger "jag 
hoppas att jag får  en fisk" har säkerligen inte en specifik fisk i tankarna, och 
inte heller kan mottagaren t ro  att yttrandet handlar om en specifik sådan. I stäl
let står det för en medlem, likgiltigt vilken, av klassen "fiskar". 

Därmed har vi sett t r e  olika relationer som kan förekomma mellan talare, 
referent och mottagare: 

_ - - Talare: specifik referent. Bedömning: referenten ä r  specifik för mot
tagaren. Artikel: bestämd. 

B: Talare: specifik referent. Bedömning: referenten ä r  icke-specifik för 
mottagaren. Artikel: obestämd. 

C: Talare: icke-specifik referent. (Bedömning: referenten ä r  icke-spe-
cifik för mottagaren.) Artikel: obestämd. 

Under C har jag valt att sätta talarens bedömning inom parentes. Vi kommer 
att diskutera anledningen till detta nedan då vi behandlar den relationen. 

Brown räknar med ytterligare en relation mellan talare, referent och motta
gare: 

D: Talare: icke-specifik referent. Bedömning: referenten ä r  specifik för 
mottagaren. Artikel: obestämd. 



Brown lämnar två exempel på hur ett sådant yttrande kan se ut: "There i s  
a spy hiding in your cellar'1 och "You once wrote an article on superstition". 
Han menar att talaren kan vara helt okunnig om de båda referenterna - "spy" 
och "ar t ide"  - men samtidigt förmoda att de ä r  specifika för mottagaren« Ock
så denna definition återkommer vi till nedan. 

Inom kategorierna A - D har så Brown skilt ut en rad orsaker till att en r e 
ferent kan vara specifik resp. icke-specifik för en talare och en mottagare. Des
sa orsaker bildar underavdelningar till det system som vi har sett som A - D; 
underavdelningarna kommer vi att diskutera närmare i det som följer. Vi ska 
nu kort se på systemet i ett mer psykologiskt perspektiv. 

Brown beskriver kortfattat hur han uppfattar de kognitiva processer som 
motsvarar specifik och icke-specifik referens (1973:341). Han ser minnet som 
ett kortsystem där specifika referenter utgör särskilda kort. De kan skiljas 
från de andra korten genom den information som ä r  lagrad på dem: så innehåller 
t ex kortet "(familje-)bilen" information om alla de attribut som skiljer den bilen 
från andra bilar. En icke-specifik referens, som till "en bil", motsvarar ett 
kort där information om de attribut som kännetecknar hela klassen - här klas
sen "bilar" - ä r  lagrad. Nya kort kan skapas under samtalets gång: "jag köpte 
en bil i går" ger alltså en unik minnesenhet hos mottagaren; "bil, köpt av tala
ren i går".  

Brown diskuterar inte dessa kognitiva processer i förhållande till barnets 
förutsättningar för dem, d v s  vad barnet behöver för kognitiv utrustning för att 
över huvud taget kunna lagra sådan information på särskilda "kort" i minnet. 
Det system som vi kommer att diskutera ä r  inte heller avsett att återspegla 
olika kognitiva processer, och det ä r  inte ordnat i förhållande till vad vi vet om 
hur barnets förmåga att referera till händelser och objekt i omgivningen utveck
las.  

I stället ä r  uppdelningen av kategorierna att se  som svar på frågor av typen 
"varför ä r  just den här referenten specifik för både talare och mottagare i just 
den här språksituationen?"Svaren bildar ett schema som vi kan använda för att 
förstå varför en referens ä r  lyckad eller misslyckad i en viss situation, för att 
med utgångspunkt i barnets artikelbruk kunna kategorisera lyckade och miss
lyckade uttryck för specifik och icke-specifik referens. 



1.2.  Några frågor inför Browns beskrivning; använd litteratur 

De första av de frågor som Browns framställning väckte hos mig rörde de olika 
underavdelningarna i hans system, d v s  hans uppdelning av de fyra kategorierna 
A - D. Som framgått ovan bildar underavdelningarna ett schema med vars hjälp 
man kan söka svar på frågor av typen "varför ä r  just denna referent specifik för 
båda samtalsdeltagarna?". Schemat ä r  tämligen utförligt: så finns åtta olika un
deravdelningar till A-kategorin, d v s  den kategori där referenten ä r  specifik för 
både talare och mottagare. 

Eftersom Brown inte diskuterar sina underavdelningar närmare var det 
svårt att se  vad det var som motiverade utförligheten i schemat och, framför 
allt, att se hur de olika underavdelningarna skulle avgränsas mot varandra. Det 
var därför nödvändigt för mig att granska dem och diskutera dem närmare. Det 
som styrde min granskning var att jag ville se på vad sätt underavdelningarna 
skulle kunna vara användbara för att studera barnets artikelbruk. En stor del 
av min diskussion handlar alltså om vad de olika underavdelningarna kan säga 
oss om barnets förmåga och hur de skiljer sig från varandra. 

Andra frågor rörde delar av Browns beskrivning där jag fann sådant som 
inte överensstämmer med min egen uppfattning om hur artikelsystemet bör 
beskrivas. (Se t ex under "Benämning" nedan.) På sådana punkter blev jag själv
fallet tvungen att modifiera hans system. 

Dessutom fann jag alldeles för många aspekter på artikel systemet som 
Brown över huvud taget inte beaktar, både av allmänt slag och - naturligtvis -
sådant som ä r  speciellt för svenskans del. Så utelämnar han helt frågan om 
olika uttryckssätt vid referens till klasser, ett område som jag blev tvungen att 
beskriva närmare för att komplettera systemet. Detsamma gäller för de speci
ellt svenska förhållandena, som t ex artikellösheten i f raser  - typen "jaga älg"-
och substantivets form i predikativ ställning. 

För svenskans del finns ingen uttömmande beskrivning av artikelbruket: 
hittills har bara delområden blivit belysta. Jag har därför hämtat uppslag och 
idéer från en rad olika källor, men jag har till största delen fått lita till min 
egen språkkänsla. 

Till stor del har jag kunnat använda mig av de äldre undersökningar som 
behandlar endera av artiklarna under olika tidsskeden. Vad gäller den bestäm
da artikeln finns dels en undersökning som rör  bruket i fornsvenskan, gjord av 
Karl Larm (1936), dels Karl Ågrens redovisning av artikelbruket i äldre tid 



och i nusvensk tid, d v s  kring sekelskiftet (1912). Vad gäller den obestämda a r 
tikeln finns bruket i fornsvenskan beskrivet av Gunnar Leijström (1934), bruket 
i nusvenskan av Erik Terner (1922). 

Av nyare framställningar har framför allt Ulf Telemans beskrivning av de-
finita och indefinita attribut i nusvenskan varit värdefull för mig, trots att den 
inte direkt rör artikelbruket (1969). Något uppslag har jag också kunnat hämta 
från Thore Petterssons - tyvärr alltför knapphändiga - uppsats om artikelbruket 
i svenskan (1976); det första egentliga försök som har gjorts för att beskriva 
både artikelbruket och artikellösheten i svenskan. ^ För det senare, artikellös-
heten, har f ö Adolf Noreens betydelsebeskrivning i femte bandet av "Vårt språk" 
(1904) än en gång visat sig vara en ovärderlig källa. 

Vidare har jag hämtat uppslag från sådana framställningar som rör andra 
språk och som rör  artikelbruket mer allmänt. Här har Aage Hansens båda be
skrivningar av danskt artikelbruk givit mig en del. väsentliga uppslag (1927 och 
1967: 160 - 194); likaså Paul Christophersens mer teoretiskt inriktade beskriv
ning av artikelbruket i engelskan (1939; se äv. Krämsky 1972). Annan litteratur 
som jag har använt mig av ä r  främst en rad mindre uppsatser som behandlar 
olika delproblem inom området. 

Ingenstans i litteraturen har jag mött en beskrivning som liknar Browns: 
ingen annan behandlar artikelbruket med förhållandet mellan en talare och en 
mottagare som utgångspunkt för beskrivningen. Det ä r  helt klart att denna ut
gångspunkt ä r  nödvändig, både för att vi ska förstå målet för barnets språkut
veckling och för att vi ska förstå hur barnet tar  sig dit. Barnet utvecklar sitt 
språk i samspel med andra människor, både som talare och som mottagare, 
och det ä r  som talare och mottagare det kommer att kommunicera också i vux
enlivets samtal. 

1) Alltför sent för att jag skulle ha någon nytta av den kom ytterligare en 
uppsats av liknande slag till min kännedom, författad av Kaj Wikström 
(1977). Mitt intryck ä r  att hans beskrivning kompletterar min egen på 
en del punkter; utgångspunkterna för våra resp. beskrivningar ä r  dock 
av olika ar t .  



2. REFERENS TILL INDIVIDER 

2.1. A: Talare: specifik referent. Bedömning: referenten ä r  specifik för mot
tagaren. Artikel: bestämd 

2.1.1.  A. 1: referenten ä r  unik för alla 

En anledning till att talaren kan ta för givet att en referent ä r  specifik också för 
mottagaren är  att referenten bara förekommer i ett enda exemplar. När vi refe
rerar  till t ex "solen" gör vi det med en bestämd form, och vi kan vara säkra på 
den ä r  unik också för mottagaren. 

Det finns få sådana unika referenter. Brown nämner som exempel bara "jor
den", "månen" och "himlen" (1973:345). Adolf Noreen menar att betydelsen hos 
de orden i mycket liknar egennamnens, och han för dem också tillsammans med 
egennamnen till kategorin "expressiva sememer", d v s  ord som har fix betydel
se oberoende av talsituationen (1904:282ff resp. 65) .^  Ska vi då se Browns kri
terium "unik referent för alla" som orsaken till att vi använder den bestämda 
artikeln vid dessa ord? Vore det inte lämpligare att beskriva dem som egen-
namn med den bestämda artikeln som en del av namnet, liksom t ex "Skärhol
men" ? 

Klart ä r  att vi måste svara nej på den senare frågan. Syntaktiskt följer or
den de regler som finns för vanliga substantiv i t ex uttryck med attribut: jäm
för "vår klara sol", "vår trevliga villa" med "vårt vackra Skärholmen". Därför 
bör orden inte behandlas som egennamn när vi beskriver artikelbruket. 

Också Noreen menar att orden bör hållas isär från egennamnen, trots den 
likartade betydelsen. Egentligen uttrycker orden ett exemplar av en art,  liksom 
andra appellativer - vi kan ju t ex tala om andra solar än vår egen. Skillnaden 
mot bruk av appellativer består i att det ä r  ett specifikt exemplar vi v a n l i g e n  
använder ordet om, och det ä r  därför betydelsen liknar egennamnens (1904:282f, 
se också nedan s .  55 ff ) .  

Kvar står frågan om kriteriet "unik". För att besvara den måste vi se  hur 

1) J f r  "pronominella sememer" där betydelsen växlar: "en hund" står knap
past för samma referent då en och samma talare säger "jag har en hund" 
och "jag såg en hund i går". Till denna kategori hör alltsa vanligt bruk av 
appellativer, med Noreens terminologi "(pronominella) individnamn". 
Se vidare nedan s .  70. 



det förhäller sig till andra anledningar till att välja den bestämda artikeln, och 
vi går därför över till nästa kategori. 

2.1.2.  A. 2; referenten ä r  specifik för en viss social grupp 

En referent kan vara specifik för både talare och mottagare på grund av att des
sa har gemensamma erfarenheter, betingade av sociala grupperingar. Inom 
den lilla gruppen "familjen" kan ett uttryck som "Vart har skottkärran tagit vä
gen?" bara hänföras till en specifik skottkärra - utanför familjen räcker det inte 
med att bara säga "skottkärran" om den. Likaså kan ett ord som "institutionen" 
referera till e n  specifik sådan för en viss grupp studenter, till en a n n a n  ins
titution för en annan grupp. För en tredje grupp människor kan ordet helt sakna 
specifik innebörd. 

Av detta förstår vi att vi i ett lexikon inte kan markera vilka ord som kan 
höra hit till A. 2. Var och en av oss ingår i en mångfald socjiala grupperingar 
och måste i varje språksituation avgöra om vår mottagare har samma erfaren
heter och kunskaper och därmed kännedom om samma specifika referenter som 
vi själva har. Vilka substantiv som av sociala skäl uttrycks med bestämd form 
kommer därför att växla från språksituation till språksituation. 

Emellertid leder A. 2 till att vissa ord vanligen används med den bestämda 
artikeln. Detta beror på att det finns en stor mängd kunskaper och erfarenheter 
som ä r  gemensamma för alla människor i samhället oavsett vilka mer speciella 
grupperingar de ingår i .  Därför används den bestämda artikeln vid ord som " r e 
geringen" och "kungen", när man talar om samhälleliga institutioner som "kyr
kan" och "skolan", vid begrepp som "döden", "livet", "själen" osv. 

Sådana ord grupperas på olika sätt i olika beskrivningar av artikelbruket. 
Vanligt ä r  att man går efter deras betvdelse och då skiljer ut de abstrak
ta begreppen som en egen kategori. Sa gör t ex Hesselman som bl a dis
kuterar uppkomsten av artikel vid ord som "djävulen", "sanningen", "dö
den", "lyckan" osv (1912:206f). Han menar att artikeln slut förklaras 
med att begreppen ä r  personifierade. (Sådana personifikationer av ab
strakta begrepp finner vi också i dagens svenska, se.nedan s .  58.) 
Någon särbehandling av abstrakterna behöver här inte göras. När de hör 
till t ex det teologiska området kan vi kort och gott se dem som specifika 
för en viss social grupp och därmed förklara artikelbruket med vart A. 2. 

En intressant uppdelning av ord som ofta används med bestämd form enligt 
A. 2 finner man hos Karl Larm i dennes studie över artikelbruket i äldre forn-
svenska (1936:105ff). Hans gruppering är ,  som han själv påpekar, avpassad 



efter hans källmaterial, men den visar ändå något principiellt väsentligt i det 
artikelbruk som kan förklaras med A. 2. 

Larm utgår från att företeelser och begrepp kan ses som unika - "förekom -
mande i ett enda exemplar" - för olika grupper av människor. Inom den lilla 
kretsen "familjen, gården" finns bara e n bonde, inom en vad han kallar mindre 
geografisk enhet, "församlingen", finns bara e n  präst, inom en större enhet, 
"landet",finns bara e n  kung osv. Att referenterna bara förekommer i "ett enda 
exemplar" ska givetvis inte tolkas bokstavligt - det handlar i stället om att en 
specifik referent vanligen avses när den bestämda formen används. Sådana refe
renser uttrycks då med den bestämda artikeln inom de olika enheterna, d v s  
sociala grupperna. 

Vi ser  att Larm går från referenter i individens närhet till sådant som in
dividen har gemensamt med fler och fler människor - med Hansens ord kan vi 
tala om cirklar som utgår från individen och blir vidare och vidare (1927:35). 
Följdriktigt finner vi längst ut den kunskap som ä r  gemensam för a l l a  män
niskor: vi har bara e n sol och därför använder vi den bestämda artikeln när 
vi refererar till den. ^ Med detta synsätt blir Drowns uppdelning i A. 1 och A. 2 
onödig: vi skulle kunna sammanföra de båda kategorierna under rubriken "refe
renten ä r  specifik av sociala skäl". 

Ett argument mot en sådan sammanslagning kan kanske utläsas ur en kom
mentar som Brown lämnar till A. 2. Efter att ha nämnt några olika sociala grup
per och referenter som ä r  specifika för dessa, skriver han att sådana referen
ser inte kan uttryckas på samma sätt i språksituationer utanför de sociala grup
perna, d v s  med bestämd form (1973:346). Man skulle då kunna se olika uttryck 
i olika språksituationer som ett kriterium på A. 2-tillhörighet. När "hunden" in
te duger utanför familjekretsen för att referera till familjens specifika hund, skul
le alltså detta vara ett kännetecken på att den bestämda formen ska förklaras 
med A. 2. Eftersom "solen" och "månen" används med bestämd form i alla tänk
bara språksituationer oavsett den sociala gruppens sammansättning, skulle des
sa falla utanför A.2. 

1) Till samma kategori för Larm märkligt nog också egennamn. Eftersom 
han diskuterar hur appellativer utvecklats till geografiska namn under 
äldre tid ä r  det motiverat att egennamnen finns med i beskrivningen av 
artikelbr'uket, men han borde ha diskuterat dem i samband med någon 
av de politiska eller "geografiska" enheter som har nämnts ovan. 



Ändå förefaller en sådan uppdelning i A. 1 och A. 2 vara ganska onödig. An
talet ord som hör till A . l  ä r  mycket litet. Eftersom den bestämda artikeln vid 
A. l  kan tolkas efter exakt samma riktlinjer som artikeln vid ord som vi har 
sett här under A.2, känns det mer tillfredsställande att sammanföra de båda 
underavdelningarna än att försöka hålla isär dem. (Och hur skulle vi f ö  behand
la ord som "kungen" och "regeringen" om vi höll isär dem?) Vi väljer alltså 
den gemensamma beteckningen "referenten ä r  specifik av sociala skäl" för 
Browns A . l  och A.2. 

Som vi strax ska se ä r  denna förklaring av artikelbruket inte alltid helt en
tydigt avgränsbar mot andra förklaringar. Konsekvensen av detta blir att många 
uttryck med bestämd form kan förklaras med hjälp av flera av Browns underav
delningar. Eftersom man måste räkna med ett samspel mellan olika faktorer 
när vi väl jer språkliga uttryck, kan sådana flerfaldiga förklaringar knappast 
ses som något negativt. 

2 .1.3.  A. 3: referenten ä r  unik i en viss situation 

Låt oss tänka oss två personer som sitter och samtalar i ett rum. Plötsligt ytt
r a r  den ena: "Usch, vad taket börjar se smutsigt ut". Även om yttrandet inte åt
följs av en gest vet mottagaren direkt vart han ska vända blicken - upp mot taket. 
Talaren behöver inte bemöda sig om att först peka ut taket - "Där ä r  ett tak" -
och sedan kommentera dess tillstånd. Han kan vara säker på att mottagaren vet 
vilket tak det ä r  fråga om eftersom det bara finns ett enda tak i rummet. Refe
renten ä r  med andra ord unik i de samtalandes omgivning. Därför vet talaren 
att han kan använda den bestämda artikeln och vara säker på att referenten ä r  
specifik också för mottagaren. 

Sådana referenter kan vi lätt finna fler exempel på. I en livsmedelshall kan 
vi gå till "informationen" och fråga efter "köttdisken"; när vi kommer hem stäng
er  vi "ytterdörren" efter oss; finner vi därhemma en vilt främmande hund kan 
vi fråga vad "hunden" har i lägenheten att göra och varför den har fått äta upp 
"söndagssteken" osv. I alla dessa fall ä r  referenterna unika i de olika situatio
nerna och de bestämda artiklarna kan alltså förklaras med kategorin A. 3. 

Vi ska se ett exempel som visar sambandet mellan denna, kategori och den 
som vi nyss har diskuterat. Om repliken i situationen ovan i stället för om "ta
ket" hade handlat om "köket" - "Nu ä r  det verkligen dags att måla om köketl " -



vore också detta en unik referent: i ett normalt hem finns bara ett kök och där
för vet mottagaren vilken referent som åsyftas. Samma replik skulle dock kunna 
fällas långt borta från hemmet och ändå förstås av mottagaren: vi kan exempel
vis tänka oss två sammanboende människor som under en resa diskuterar hem
mets skick. I en sådan språksituation skulle formen "köket" förklaras med A. 1 
-2, "referenten ä r  specifik av sociala skäl", eftersom det ä r  samtalsdeltagar
nas gemensamma erfarenheter som gör att talaren kan välja den bestämda for
men. 

Frågan blir då hur vi ska förklara den bestämda formen använd inom hem
mets väggar när samtalet handlar om en sådan referent som ä r  specifik för en 
viss social grupp - "familjen" - och samtidigt bara förekommer i ett enda ex
emplar i de samtalandes omgivning. Ska vi förklara "köket" yttrat hemma med 
A.1-2 eller A.3? 

Brown sammanförde de av sina kategorier som motsvarar våra A. 2 och 
A. 3 vid analysen av de vuxnas artikelbruk i sitt material då han fann alltför 
många artiklar som kunde förklaras med dem båda (1973:359). Däremot upp
rätthålls skillnaden i redogörelsen för barnens artikelbruk. Eftersom han inte 
diskuterar saken närmare kan vi bara ha förmodanden om varför det var möj
ligt att upprätthålla skillnaden i analysen av barnens språk men inte i analysen 
av de vuxnas. Barnen måste i större utsträckning än de vuxna ha talat om refe
renter som var unika i samtalets omgivning utan att dessa samtidigt var speci
fika för en viss social grupp. De måste också i större utsträckning ha talat om 
referenter som var specifika av enbart sociala skäl. Därigenom kunde ett nå
gorlunda stort antal uttryck med den bestämda artikeln förklaras med endera 
av de båda kategorierna, även om man får  förmoda att ett antal artiklar var 
"dubbeltydiga". Varför barnen och de vuxna uppvisade en sådan olikhet i sitt 
språkbruk ä r  det fruktlöst att spekulera kring utan att se Browns material i 
dess helhet. 

Vi kan av detta dra slutsatsen att man vid en analys av artikelbruket måste 
räkna med att finna artiklar som inte entydigt går att föra till den ena av de båda 
kategorierna A. 1-2 och A. 3. Ska vi då sammanföra dem till en kategori? Vi 
skulle ju kunna förklara vårt "taket" i "Usch, vad taket börjar se smutsigt ut i"  
på ett sätt som upphäver skillnaden mellan A. 1-2 och A. 3: "Referenten ä r  spe
cifik av sociala skäl. Den förekommer nämligen i bara ett exemplar i den socia
la miljö som talaren och mottagaren befinner sig i; den ä r  alltså specifik för 
den sociala grupp som talaren och mottagaren utgör, oavsett om gruppen ä r  



rent tillfälligt bildad eller e j . "  På så sätt skulle vi få en kategori mindre att 
arbeta med vilket förmodligen skulle förenkla ett analysarbete. 

En sådan sammanslagning vore dock olämplig, framför allt av följande skäl. 
Valet av artikel ä r ,  som vi har sett, betingat av talarens b e d ö m n i n g  av mot
tagarens kunskaper och erfarenheter. När vi så vill studera hur barnet tillägnar 
sig artikelsystemet kommer vi också att studera hur barnet lär sig att göra så
dana bedömningar. Därvid måste vi beakta begreppet "egocentrering", d v s  det 
yngre barnets oförmåga att se  något ur sin medsamtalares synvinkel, att anpas
sa sig efter olika kommunikationssituationer. Vi ska här inte gå närmare in på 
detta; det räcker med att konstatera att begreppet ä r  ifrågasatt och att ett stu
dium av artikeltillägnandet kan lära oss mer om barnets kognitiva förutsättning
a r  på den punkten. (Se nedan s .  211 ff för fortsatt diskussion.) Det ä r  alltså an
geläget att vi som teoretisk utgångspunkt arbetar med kategorier som så långt 
som möjligt belyser barnets förmåga eller oförmåga att bedöma sina medsam
talares kunskaper och erfarenheter. Vi måste därför ta ställning till vilket alter
nativ som bäst fyller denna funktion: en sammanslagning av A. 1-2 och A. 3 eller 
ett försök att hålla isär  dem. 

Låt oss då tänka oss ett barn som i ett rum där det bara finns en enda blom
vas talar om "vasen". Vi kan räkna med att barnet förstås av vilken mottagare 
som helst. Om vi så vet att barnets far  har för vana att förvara sin pipa i blom
vasen, kan vi förstå barnets fråga "Var ä r  pipan?" när vasen ä r  tom. För en 
samtalsdeltagare som inte känner till faderns vana blir yttrandet obegripligt. 
Vi kan konstatera att barnet lyckats välja rätt artikel i "vasen" men misslyck
a ts  i sin bedömning av mottagarens kunskaper i "pipan". 

Om vi så finner fler sådana exempel kan vi börja ifrågasätta om barnet över 
huvud taget gör någon bedömning av mottagarens kunskaper. Barnet skulle då i 
stället kunna tänkas använda en regel som säger "använd den bestämda artikeln 
när en referent ä r  specifik för  dig själv**. Hegeln skulle leda till att barnet al l
tid "prickar rätt'* i sitt artikelval när referenten ä r  unik i en viss situation, som 
i "vasen** ovan, och alltid misslyckas när referenten av t ex sociala skäl ä r  spe
cifik för barnet men inte för mottagaren. 

Härav förstår vi att vi behöver ett medel för att sortera ut referens till uni
ka företeelser i de samtalandes omgivning: sådan referens kräver inte att tala
ren anpassar sig till mottagarens kunskaper, den förstås ändå. Ett sär hållande 
av A. 1-2 och A. 3 blir det som bäst belyser barnets förmåga/oförmåga att bedö
ma sin mottagares kunskaper. Uppdelningen ä r  alltså den som bäst svarar mot 
våra syften. 



2.1.4 .  A.4: referenten görs specifik av talaren genom handling 

En talare kan vilja hänvisa till en referent som det finns flera likadana av i de 
samtalandes närhet. Vi kan t ex tänka oss ett rum där det finns t re  bord och där 
talaren vill ha hjälp med att flytta ett av dem. Hur specifikt detta bord än ä r  för 
talaren räcker det inte med att denne säger "Hjälp mig att flytta bordet!M. Han 
måste förtydliga sitt yttrande för att vara säker på att bordet framstår som spe
cifikt också för mottagaren. Förtydligandet kan ske genom en gest; en pekning 
mot bordet, en nickning i riktning mot det osv. ^ Det kan också räcka med att 
talaren bara tittar på bordet i fråga - också en sorts gest som hör till talarens 
medel för att upplysa mottagaren om vilken referent som åsyftas. 

Ett sådant yttrande förstärks också ofta av ett demonstrativt uttryck - "det 
här/där bordet" - som närmast fungerar som en signal för att mottagaren ska 
uppmärksamma gesten. Ensamt räcker som regel inte det demonstrativa uttryck-
et för att talaren ska bli förstådd« 

Samma slag av förtydligande kan ofta behövas även om en referent ä r  unik 
i omgivningen. En knappnål på mitt skrivbord kan vara nog så unik i sitt slag, 
men det kan ändå vara nödvändigt att jag pekar ut den när jag refererar till den 
med en bestämd form. 

Jämfört med de kategorier som vi tidigare har diskuterat innebär alltså A. 4 
att talaren gör något utöver den rent språkliga handlingen för att bli förstådd. 
Eftersom barnet måste tillägna sig också sådana icke-språkliga medel blir kate
gorin intressant att studera som uttryck för detta, förutom som ett tecken på 
hur barnet lär sig att avgöra om en referent behöver göras specifik genom en 
handling. 

Kategorin diskuteras sällan i litteraturen kring den bestämda artikeln - av 
lätt förklarliga skäl eftersom den hör till talspråket och de flesta författarna 
bygger sina undersökningar på skriftspråksmaterial. När den berörs görs detta 
oftast under beteckningen "situationsbestämdhet" eller "deiktisk bestämdhet". 
(Se t ex Hansen 1927 och Larm 1936.) Beteckningen står då som regel också för 
vårt A. 3, "referenten ä r  unik i en viss situation", och det ä r  inte ovanligt att 
man under samma beteckning också finner vårt A. 1-2, "referenten ä r  specifik 
av sociala skäl". 

1) För förtydligande med språkliga medel - "Hjälp mig att flytta bordet 
som står vid fönstret" - se nedan under A. 8. 



Vi kan lätt förstå att vi bör försöka hålla isär A. 4 från de övriga kategorier
na när vi vill undersöka barnets artikelbruk: den icke-språkliga handlingen inne
bär ju att talaren gör referenten entydigt specifik för mottagaren. Därför bör 
kategorin kunna säga oss något om barnets kommunikativa förmåga - närmare 
bestämt tala om för oss om barnet uppfattar det som nödvändigt att klargöra en 
referens med en pekning eller en motsvarande icke-språklig handling. 

Har vi då någon möjlighet att avgöra om barnet avsiktligt använder en pek
ning e d  som ett medel att säkerställa att en referent ä r  specifik för mottagaren? 
Pekningen i kommunikativ! syfte ä r  ett vanligt och välkänt beteende hos barnet 
som normalt uppträder redan innan barnet har börjat använda vuxenspråkets ord 
i sitt språk. Så redovisar Bates et al .  hur en flicka mellan 12 och 13 månaders 
ålder gradvis utvecklar sin förmåga att använda pekningen för att rikta en vuxens 
uppmärksamhet mot ett objekt eller en händelse i omgivningen (1975:217 f ) .  Vi 
kommer att diskutera pekningen närmare nedan i samband med diskussionen av 
den mest typiska pekningssituationen, benämning av objekt. Här räcker det med 
att konstatera att den tidiga pekningen tillhör barnets grundläggande kommunika
tiva beteende. Den kan i korthet beskrivas som ett medel för barnet att lära sig 
förstå och använda sig av det uppmärksamhetsfält som måste vara gemensamt 
för talaren och mottagaren i en språksituation. Uppmärksamhetsfältet - sett 
både som en fysisk och psykisk enhet - ä r  en förutsättning för att kommunika
tionen ska kunna äga rum. När då nya känslor, nya attityder, ny information etc 
uppfattas av mottagaren kan detta beskrivas som en vidgning av fältets gränser: 
mer och mer blir gemensamt. 

Om vi så återvänder till vårt exempel "Hjälp mig att flytta bordét! " kan vi 
beskriva gesten i riktning mot bordet som ett medel för att säkerställa det ge
mensamma fältet. Vi kan se gesten som uttryck för en bedömning: "detta bord 
ingår sannolikt inte i min mottagares uppmärksamhetsfält som något specifikt 
och därför måste jag peka ut det". Utan en sådan markering av det gemensamma 
fältet skulle kommunikationen misslyckas. 

Vår utgångspunkt ä r  att barnet måste tillägna sig förmågan att göra sådana 
bedömningar och anpassa sitt val av bestämd och obestämd form efter dem. Den 
tidiga pekningen tycks snarast kunna beskrivas som en förutsättning för att denna 
förmåga ska kunna utvecklas. Det vore säkerligen missvisande att tolka den som 
ett uttryck för bedömning av mottagarens kunskaper. 

1) Se Shields (1976) som diskuterar ja/nej-svar på frågor med denna syn 
på kommunikation som utgångspunkt. 



Är det då möjligt att avgöra om och när en pekning ä r  ett sådant uttryck el
ler e j  ? Å ena sidan tycks vi riskera att vi övervärderar barnets förmåga om vi 
tolkar dess pekningar så.  Å andra sidan tycks vi riskera att vi undervärderar 
förmågan om vi i n t e  räknar med pekningen: den ä r  ju ett väsentligt medel för 
att klargöra en referens. 

Vi förstår att vi måste vara försiktiga när vi tolkar ett yttrande som åtföljs 
av en pekning. Inte ens om barnet refererar till ett föremål som det finns flera 
likadana av i de samtalandes närhet kan vi vara säkra på vad pekningen uttrycker. 
Den för oss intressanta skillnaden mellan specifik och icke-specifik referens be
höver inte vara den relevanta: barnets pekning kan vara ett allmänt deiktiskt ut
tryck utan att någon hänsyn till mottagarens perspektiv föreligger. Ändå måste 
det vara möjligt att skilja ut situationer där barnets pekning klart kan sägas vara 
avsiktlig för att mottagaren ska förstå referensen. Vi återkommer till detta i 
diskussionen av nästa kategori. 

2 .1 .5.  A. 5: referenten ä r  specifik pga  att den väckt uppmärksamhet 

Under A.4 såg vi att talaren kan lägga en handling till sitt språkliga uttryck för 
att göra mottagaren uppmärksam på referenten. Referenten kan också väcka upp
märksamhet i sig så att talaren därav kan anta att den ä r  specifik för mottagaren. 
Vi kan t ex tänka oss en föreläsningssal där en hund slinker in och uppmärksam
mas av föreläsaren och hans åhörare. Det räcker då med att föreläsaren säger 
"Vill någon ta ut hunden?" - han behöver inte säga "Där ä r  en hund. Vill någon 
ta ut den?" för att bli förstådd. 

Referenten kan väcka uppmärksamhet på flera sätt; det kan vara en penna 
som tappas ("Ta upp pennan, va?"), en lampa som slocknar ("Nu gick lampan 
sönder!"), ett barn som skriker ("Slutar inte ungen med sitt gastande s å . . . " ) ,  
en kaffepanna som kokar över ("Kaffet 1 !") etc. 

Hit får vi också räkna referenter av mindre uppseendeväckande slag. I sam
band med A. 5 nämner Brown visserligen bara sådana referenter som p g a  plöts
ligt uppdykande, förändring, rörelse eller avslutande framstår som specifika för 
talare och mottagare.^ (Jfr hans definition av A. 5: "Made salient by s t i m u l u s  
c h a r a c t e r i s t i c s  that capture attention" [1973:345, tabellen]. Min spärr.) 
Om kategorin skriver han dock kort att den bestämda formen speglar talarens 

1) Browns exempel på kategorin diskuteras nedan s .  29. 



uppfattning om vart mottagarens uppmärksamhet ä r  riktad (1973:346). Det ä r  
alltså mer den gemensamma uppmärksamheten än referentens "uppförande" som 
avgör vilka fall av specifik referens som ska förklaras med A. 5. 

Ett exempel: Jag står med en nyckelknippa i handen och försöker få upp ett 
lås medan en person står bredvid och tittar på. När jag så säger "Nyckeln pas
sar  inte" förstår min åhörare vilken av nycklarna på knippan som jag menar. 
Det avgörande här för mitt artikelval ä r  att jag vet att min mottagares uppmärk
samhet ä r  riktad mot en viss nyckel; den ä r  specifik för oss båda. 

Skillnaden mellan A.4 och A. 5 ligger alltså i att talaren i det förra fallet 
väljer att rikta mottagarens uppmärksamhet mot referenten medan han i det se
nare räknar med att mottagarens uppmärksamhet redan ä r  riktad. Motiverar 
denna skillnad att vi behandlar de båda kategorierna för sig eller ska de slås 
samman till en? 

Innan vi försöker besvara frågan ska vi jämföra de båda kategorierna med 
den typ av referens som vi har diskuterat under A. 1-2. Den bedömning av mot
tagarens socialt betingade kunskaper som vi diskuterade där innebär utvecklings-
mässigt sett en mer avancerad förmåga än den specifika referens som vi förkla
ra r  med A. 4 och A. 5. För de båda senare sker referensen till objekt inom tala
rens och mottagarens omedelbara närhet - inom det "här-och-nu" som barnet 
först efter hand kan frigöra sig från i samtal. Också vårt A. 3, "referenten ä r  
unik i en viss situation", kan beskrivas som en sådan kontextbunden referens. 

Tillsammans bildar alltså de t re  kategorierna A. 3, A. 4 och A. 5 en grupp 
som beskriver referens till föremål i omgivningen. Olikheten mellan dem går 
att beskriva med utgångspunkt i mottagarens uppmärksamhet. Denna kan upp
fattas på t r e  olika sätt av talaren: 

A. 3: mottagarens uppmärksamhet behöver inte riktas mot referenten; refe
renten ä r  unik och därför kan inga missförstånd uppstå 

A.4: mottagarens uppmärksamhet behöver riktas 
A. 5: mottagarens uppmärksamhet ä r  redan riktad 
Till A.4 och A. 5 skulle vi så kunna lägga: " . . .  och därför ä r  resp. blir r e 

ferenten unik för mottagaren" och därmed sammanföra de t re  kategorierna till 
en. Vår fråga om skillnaden mellan A.4 och A. 5 motiverar att dessa kategorier 
behandlas för sig måste alltså formuleras om: finns det skäl att behandla A. 3, 
A.4 och A. 5 som separata kategorier? 

För att besvara frågan måste vi se till syftet med vårt system. Vi vill ha 
ett schema som vi kan använda för att urskilja olika slag av språksituationer och 



av artikelbruket i dem kunna dra slutsatser om barnets förmåga att bedöma sin 
mottagares kunskaper. Schemats uppgift ä r  alltså att i första hand peka ut olika 
delar av ett språkligt samspel för oss, att fånga olika typer av referenssituatio
ner så att vi kan beskriva dem. Detta motiverar inte i sig att schemat bör utfor
mas så nyanserat och utförligt som möjligt: det kan ses som ett nät där den öns
kade fångsten avgör maskornas storlek, kategoriernas omfattning. Om vi kan 
förmoda att èn uppdelning av referens till samtalets "här-och-nu" i A. 3, A. 4 
och A. 5 kan säga oss mer om barnets förmåga än vad en sammanslagning av ka
tegorierna kan göra, motiverar alltså detta att vi försöker hålla isär dem. 

Vi kan så göra följande antaganden: 
- när referenten ä r  unik i de samtalandes omgivning kan vi inte konstatera om 

barnet verkligen utför någon bedömning av mottagarens kunskaper; referen
sen missförstås sällan och kräver alltså inte att talaren tar  någon hänsyn till 
mottagaren. Som vi har sett under A. 3 kan en bestämd artikel i en sådan s i 
tuation lika väl styras av en regel som säger "använd bestämd artikel när r e 
ferenten ä r  specifik för dig själv". Vi kan inte "avslöja" regeln vid sådan r e 
ferens men väl i situationer där det finns flera möjliga referenter av samma 
slag, d v s då barnet måste ta hänsyn till sin mottagare för att referensen ska 
förstås. Vi behöver alltså kunna urskilja A. 3 och sortera bort sådana referen
ser ser  för att inte missta oss på barnets förmåga; A. 3 kan inte avslöja regeln. 

- trots problemen med att rätt kunna tolka barnets pekningar kan vi räkna med 
att finna situationer där vi kan avgöra att barnet verkligen använder pekning-
en för att förtydliga en referens. Så kan vi t ex tänka oss att ett barns begä
ran om att få låna "pennan" inte förstås av mottagaren - "Vilken då?" - och 
att barnet då säger "Den där pennan" tillsammans med en gest. Sådana för-
tydliganden bör naturligtvis vårt system kunna ta hänsyn till. 

En uppdelning i A. 3, A.4 och A. 5 tycks alltså kunna säga oss mer om bar
nets förmåga än vad en sammanslagning av dem skulle göra. Vi bör därför för
söka hålla isär de t re  kategorierna. 

2 .1.6.  A. 6: referenten ä r  specifik genom association 

För att illustrera vår nästa kategori hämtar vi ett bekant exempel från Beck
mans språklära: "Jag gick på gatan. Bäst det var, blåste hatten av huvudet." 
De båda referenterna ä r  här specifika och uttrycks med den bestämda artikeln 



eftersom de "höra så bestämt till en person, som går på gatan, att jag kan läm
na åt åhöraren att tänka sig dem" (Beckman 1952:25). 

'När en referent har nämnts i ett samtal kan man alltså välja den bestämda 
formen för att hänvisa till sådant som normalt hör till referenten, som en del av 
den eller associerad med den på annat s ä t t . ^  

Brown nämner bara sådana referenter som ingår i andra som en del av en 
större helltet: "motorn" som del av en bil; "huvudet" som del av en person etc 
(1973:346f). Sådan referens förutsätter kunskap om delar som ingår i olika sor
ters  helheter, d v s en kunskap om omvärlden där varje enskilt förhållande del 
- helhet måste läras för sig. Kunskapen växer givetvis under individens livstid 
- som exempel på mer "esoterisk" kunskap nämner Brown kännedom om "tenor-
solo^' i Verdis Requiem. 

Av "hatten" i vårt första exempel förstår vi att en referent kan associeras 
med en annan och därför vara specifik utan att det mer speciella förhållandet 
del - helhet rader mellan dem. ' Det kan handla om utrustning och tillbehör som 
är  normal i vissa situationer ("person på en gata" - "hatten";"en bagare" - "ug
nen"), om företeelser som har samband av olika slag ("kaffe" - "doften"; "buss" 
•"hållplatsen") osv. 

Associationen kan också äga rum utan att den föregående referenten nämns 
explicit: den kan också vara underförstådd ur  det tidigare sagda som i "Jag cyk
lade till jobbet i går och fick punktering på bakhjulet". Vi får  i princip en oänd
lig mängd referenter som kan vara specifika genom association. Det ä r  därför 
ogörligt att i ett lexikon markera alla associationer som kan förekomma mellan 
referenter. 

Talaren kan dock inte behandla vilka referenter som helst som specifika på 
associativ basis utan att kommunikationen störs. Hänsyn till mottagaren kräver 
att han bedömer vilka referenter som kan vara specifika för denne, d v s  gör en 

1) J f r  Enkvist 1974:179f: "indexalt förhållande". Eftersom termen också an
vänds om situationsbundna uttryck ö h t  - som t ex "jag", "här", "nu", ord 
som bara kan tolkas i den aktuella situationen och alltsa kan användas om 
fler av våra kategorier,vill jag här undvika den. (Se t ex Schlieben-Lange 
1975:57 för en kort presentation av termen och för referenser.) 

2) Med Noreens terminologi ä r  det alltså inte bara status partitionis - ex. 
partitivus: "en kyrka - taket" resp. separativus: "ett slaktat kreatur -
huden" - som hör hit. Bland övriga betydelserelationer kan nämnas 
status attributivus ("ett piggsvin - piggar na"), principatus ("en tavla -
ramen") och possessivus ("en gosse - kläderna"). Se Noreen 1904:208ff. 



bedömning av vilka kunskaper om omvärlden som mottagaren kan tänkas ha. ̂  
En kort diskussion av hur sådana bedömningar går till finns hos Maratsos 

(1976:134 f f ) .  Hans framställning bygger på Browns; den presenteras närmare 
nedan s.213 ff. Maratsos menar att huvudprincipen för vad som kan uttryckas 

o) med bestämd artikel p g a  association ' ä r  psykologiskt grundad: i samtalets 
spelregler ingår att talaren inte får gå utöver de mottagarförväntningar som kan 
anses normala. En bestämd form som "Vi skulle åka ut på landet i går men bi^ 
len var trasig" ingår i de vanliga förväntningarna på vad "åka" kan innebära, 
medan yttrandet "Vi skulle åka ut på landet igår men helikoptern var trasig" 
förmodligen skulle leda till en förvånad fråga: "Jaså, ni har en helikopter?!". 

Maratsos diskuterar inte sambandet mellan denna kategori och vårt A. 1-2, 
"referenten ä r  specifik av sociala skäl", trots att han liksom Brown räknar med 
en sådan förklaring till bruket av den bestämda artikeln. Av hans exempel med 
helikoptern ser vi emellertid att det kan vara svårt att dra en gräns mellan de 
båda kategorierna. Kommunikationen skulle säkert inte störas om yttrandets 
mottagare kände till helikopterinnehavet av sociala skäl. 

Sambandet med A. 1-2 gäller också för referenter som ä r  delar av helheter 
- vår kännedom om sådana förhållanden ä r  ju ofta socialt betingad. Av Browns 
exempel på delar - helheter ska vi se litet närmare på en grupp ord, nämligen 
namn på kroppsdelar. Dessa uttrycks vanligen med den bestämda artikeln: "Jag 
har ont i huvudet", vilket kan förklaras med att de ä r  en del av en given helhet, 
en person. ̂ (Här kan vi notera att också kroppsdelar som vi har två av vanligen 
uttrycks som om de vore ensamma i sitt slag - "Jag har fått något i ögat" - om 
inte situationen kräver en tydligare referens.) 

Vid diskussionen av A. 1-2 såg vi hur det socialt betingade artikelbruket kun
de ses som "vidare och vidare cirklar" som utgick från individens omedelbara 

1) Talaren kan göra undantag från detta av olika skäl. Brown pekar på att 
den bestämda formen kan användas i syfte att informera mottagaren om 
det förhållande del - helhet som uttrycks (1973:347). Andra skäl ä r  tänk
bara: snobberi med egna kunskaper, önskan att utestänga presumtiva 
samtalsdeltagare - eller artighet: man kan välja att uttrycka sig som om 
associationen vore bekant för mottagaren om man anser att den borde 
vara det men förmodar att den inte ä r  det. 

2) Maratsos använder, liksom Brown, termen "entailment" med hänvisning 
till Karttunen (1968). 

3) För fraser  som "ha skägg", se nedan s.65ff. J f r  också de normalt ar t i 
kellösa "tummetott", "slickepott" etc som närmast ä r  att betrakta som 
egennamn och därför saknar artikel. 



närhet. Larm, som ju sorterade sitt material efter cirklarnas "omfång", har 
valt att inom den innersta cirkeln, den som ligger närmast individen, placera 
just namn på kroppsdelar (och klädespersedlar, utrustning etc) (1936:105ff). 
Han talar om artikelns funktion vid sådan referens som "possessiv" - en beteck
ning som också möter hos t ex Hulthén (1948:44) och Hansen (1967:181). 

Det går alltså att betrakta en referens som " . . .  i huvudet" som specifik 
inom den sociala grupp som samtalsdeltagarna utgör. Ett sådant beskrivnings-
sätt vore olämpligt för våra syften av samma skäl som anfördes för att hålla 
isär A. 1-2 och A. 3 : en bestämd form vid referens till kroppsdelar säger oss 
inget om barnets förmåga att ta hänsyn till mottagarens socialt betingade erfa
renheter. En sammanslagning skulle alltså kunna bli missvisande. 

Vi har i vissa fall alternativa uttryckssätt där denna typ av specifik referens 
kan uttryckas såväl med en bestämd artikel som med ett possessivt pronomen: 
"Hon höll hårt i handväskan" - "Hon höll hårt i sin handväska". Valet mellan 
pronomen och artikel tycks bero på i vad mån referenten ä r  entydigt specifik 
för mottagaren. Jämför följande uttryck: "Jag har ont i huvudet" - ?"Jag har 
ont i mitt huvud". Vi har här en utsaga där det inledande "jag" gör att referen
ten "huvudet" ä r  entydigt specifik för mottagaren. Därför ä r  det possessiva pro-
nominet i det andra exemplet redundant, och uttrycket förefaller åtminstone för 
min språkkänsla onaturligt, om än med tvekan acceptabelt. Vi kan jämföra detta 
med "Mitt huvud värker" - "Huvudet värker". Här finns inget "jag" som kan 
förbereda mottagaren och därför behöver referensen förtydligas med hjälp av 
pronominet. 

Av detta förstår vi att vi bör uppmärksamma också barnets bruk av posses
siva pronomen när vi vill beskriva hur barnet lär sig att uttrycka specifik refe
rens: också "kunskap" om när och hur referensen behöver förtydligas bör be
skrivningen ta hänsyn till. Detta återkommer vi till nedan vid kategorin A. 8. 

2.1.7.  A. 7: referenten ä r  specifik eftersom den tidigare nämnts i samtalet 

En talare kan introducera en referent i ett samtal och sedan fortsätta med att 
referera till den med en bestämd form. Genom ett yttrande som "Jag såg en 

1) Larm låter samma grupp omfatta också "Företeelser, som i relation till 
[ . . .  ] ett enskilt f ö r e m å l  endast förekomma i ett exemplar." (1936: 
105. Min spärr.) - helt i linje med det samband mellan kategorierna 
A. 1-2 och A. 6 som vi nyss har diskuterat. 



konstig hund i dag" blir "hunden" en specifik referent också för mottagaren. 
Med Browns ord skapar talaren en ny enhet i mottagarens minne som kan karak
täriseras med "hund; konstig; sedd av talaren i dag" (1973:343). Därför kan ta
laren vara säker på att mottagaren uppfattar den specifika referensen korrekt 
under samtalets gång eller t o m  vid ett senare tillfälle.("Den där hunden som 
jag talade om i gå r . . . " )  

Ovan i introduktionen till Browns beskrivning nämnde jag att bestämda for
mer inte bara utgörs av substantiv i bestämd form utan också av pronominella 
uttryck, och jag nämnde också att talarens val mellan uttryckssätten inte ä r  
godtyckligt. Vi har nu kommit till den punkt då sambandet mellan uttryckssätten 
måste diskuteras litet närmare. 

2 .1 .7 .1 .  Förhållandet pronomen - substantiv 

När en referent nyss är  omnämnd i ett samtal tycks talaren inte ha någon större 
valmöjlighet inför ett uttryck med substantiv eller pronomen. Det torde bara va
r a  i våra grammatikböcker som vi hittar sekvenser som "Jag såg en konstig 
hund. Hunden hade ingen svans". I ett samtal vore ett "den" det naturliga när 
referenten här omnämns för andra gången. 

Valet mellan uttryck med substantiv + bestämd artikel och pronomen tycks 
delvis vara betingat av tidsskillnaden mellan talarens introduktion av referenten 
och det andra omnämnandet av den, men också av hur talaren bedömer att mot
tagaren har uppfattat den nya "minnesenheten". Jämför de båda dialogerna: 

1. - Jag såg en konstig hund i dag. 
- Jaså, du, det låter spännande. Berätta! 
- Den hade ingen svans. 

2. - Jag såg en konstig hund i dag. 
- Jaså, du, det låter spännande. Och hur ä r  det med 

din mamma nuförtiden? 
- Hunden, alltså, den hade ingen svans. 

I den andra av dessa båda dialoger kan talaren förmoda att mottagaren har 
släppt hunden ur  tankarna och därför behöver "påminnas" om den. Detta sker 
mer effektivt med substantivuttrycket än med ett pronomen. Till substantivet 
kan talaren också lägga ytterligare information för att förvissa sig om att mot
tagaren uppfattar referensen korrekt: "Den där hunden/Den där hunden som jag 



talade om". (Se vidare A. 8 nedan.) 
Vid ett sådant andra omnämnande behöver talaren alltså inte introducera 

referenten på nytt i samtalet (vilket märks av den bestämda artikeln) utan bara 
påminna om den. Skillnaden mellan uttrycken i de båda dialogerna kan vi uttrycka 
som en skillnad i graden av specifikhet för mottagaren så som talaren uppfattar 
den. När talaren anser att mottagaren direkt uppfattar vilken referent som åsyf-
tas, väljer han att uttrycka referensen med ett pronomen; när han misstänker 
att så inte ä r  fallet väljer han ett substantiviskt uttryck. (Jfr ovan s .  27 om va
let mellan uttryck med och utan ett possessivt pronomen.) 

Detta antagande om valet mellan olika uttryck styrks av vad Brown har att 
säga om A. 5, "referenten ä r  specifik pga  att den väckt uppmärksamhet". Han 
har nämligen funnit den kategorin representerad enbart av pronominella uttryck 
i sitt material; som exempel lämnar han frågan "Who's she?", ställd när en 
främmande flicka kom in i rummet där bandinspelningen pågick (1973:352). Vi 
kan lätt förstå varför: om ett samtal - eller en samvaro över huvud taget - av
bryts eller störs av att något händer i omgivningen, kan talaren ta för givet att 
referensen till det som har stört ä r  helt entydig för mottagaren, och då ä r  ett 
pronominellt uttryck ett naturligt val. Om talaren inte ä r  säker på detta kan 
han givetvis välja ett substantiviskt uttryck. 

Samma resonemang kan tillämpas på A.4, "referenten görs specifik av ta
laren genom handling". Vi kan förmoda att talarens gest ofta gör referenten en
tydigt specifik och att referensen då gärna görs med ett pronomen. 

Antagandet för också med sig att vi kan vänta oss att finna pronominell r e 
ferens över huvud taget så fort en referent väl ä r  införd som ämne för ett sam
tal. Vi kan t ex tänka oss ett samtal kring den av sociala skäl specifika "famil
jebilen" (A. 1-2) där referensen efter det första omnämnandet enbart uttrycks 
med pronomen. 

Så långt har vår diskussion gällt det vuxenspråkliga systemet, målet för 
barnets språkutveckling. Med de antaganden som vi har gjort om regler för pro-
nominalisering kan vi räkna med att mycket ofta finna pronominell referens i 
stället för substantivisk i ett vuxenspråkligt material. Om vi studerar barnets 
språkanvändning får  vi däremot räkna med att bilden kan bli en annan. 

I det tidiga barnspråket dominerar användningen av substantiv över prono
menanvändningen: pronominell referens kan generellt sägas uppträda senare 
än den substantiviska. Substantiven saknar till en början artiklar, ä r  omarke



rade för bestämdhet. ̂  
När så barnet lär sig att uttrycka specifik referens sker detta på två områ

den: barnet måste dels tillägna sig artikelsystemet, dels regler för pronomina-
lisering. Att det inte behöver ske samtidigt framgår när man jämför språket 
hos två av de barn som har undersökts inom Projektet Barnspråkssyntax. (Se 
Söderbergh 1973 för en presentation av projektet.) Sven Lange redovisar hur en 
flicka, Freja, övergår från substantivisk till övervägande pronominell referens 
under samma tidsperiod - 25 till 27 månaders ålder - då han får  "uppfattningen 
att Freja mer systematiskt använder oböjd och böjd form" av substantiv (Lange 
1976:10). En annan flicka, Embla, har övervägande substantivisk referens sam
tidigt som substantiven börjar bli genomgående markerade för bestämdhet (Lange 
& Larsson 1973). 

Skillnaden mellan barnens val av uttryck kan kanske höra samman med det 
språk som riktas t i l l  barnet: detta kännetecknas som regel av enkel syntax 
och redundans. Till detta hör substantiviska uttryck i stället för ( i  vuxenspråket 
normalt) pronominella; det ä r  lättare att uppfatta en referens när den uttrycks 
med ett substantiv. Med stigande ålder hos barnet närmar sig det språk som 
riktas till barnet vuxenspråket. (Se Snow 1972 och 1977, se äv. Slobin 1975.) 
Kan då Frejas övergång till pronominell referens ha fått stöd av en förändring 
i det språk som riktades till henne? Eller beror skillnaden mellan Freja och 
Embla på referensernas ar t  så att Freja (och de vuxna i hennes omgivning? ) i 
högre grad talat om närvarande, entydigt specifika referenter och därför valt 
pronominell referens? Och vad beror i så fall denna skillnad på? Vi kan inte 
besvara frågorna. 

Vi kan nu göra följande antaganden. Vill vi beskriva hur barnet utvecklar 
sin förmåga att uttrycka specifik referens måste vi undersöka både dess artikel -
bruk och pronomenbruk. Vill vi begränsa beskrivningen till att enbart gälla a r t i 
kelbruket kan vi räkna med att - i varje fall hos vissa barn - finna förhållande
vis fler substantivuttryck än i ett vuxenspråksmaterial. Likaså kan vi räkna med 
att finna fler substantiv i det språk som riktas till barnet än i det vanliga vuxen
språket. 

Vi återvänder till definitionen av A. 7: "referenten ä r  specifik eftersom den 

1) Vad gäller pronomen bortses här helt från det tidiga barnspråkets deik-
tiska ord, d v s  utpekande av föremål, etc med ord som motsvarar vuxen
språkliga adverbiella och pronominella uttryck: "där/här" och "den (här/  
där)" .  Se Larsson 1975:18. 



tidigare nämnts i samtalet". Definitionen måste begränsas: om det första om
nämnandet av referenten kan föras till någon av våra andra kategorier bör en 
bestämd form inte förklaras med A. 7. Den främsta orsaken till detta står att 
finna i vårt syfte med beskrivningen av systemet. Vi vill veta om barnet behärs
kar den regel som säger att en upprepad referens ska uttryckas med en bestämd 
form. Om då referenten ä r  specifik för barnet av något av de skäl som vi har 
diskuterat under A. 1-6, kan vi inte vara säkra på vad det ä r  som styr barnets 
formval vid upprepningen. Barnets kompetens kan bara säkerställas om den be
stämda formen endast kan förklaras med kännedom om regeln. 

Resonemanget gäller också om upprepningen sker med ett pronomen, även 
om förhållandet då blir något mer komplicerat. Vi kan då konstatera att barnet 
tillämpar en regel för pronominalisering, men vi kan inte avgöra vad det ä r  som 
betingar den: att referenten ä r  specifik enligt A. 1-6 eller enligt A. 7. 

Till definitionen av A. 7 får  vi alltså lägga följande krav: den tidigare nämn
da referenten får inte ha uttryckts med en bestämd form enligt någon av de and
ra  kategorierna. 

Bör då inte A. 6 kunna behandlas tillsammans med A. 7? Åtminstone sådan 
association som vi såg i MVi skulle åka ut på landet i går men bilen var trasig?": 
här skulle vi väl kunna anta att verbet "åka" presupponerar "en bil" så att "bi
len" blir en slags upprepad referens som kan förklaras med A. 7? 

Att kategorierna inte kan slås samman ser vi dock av följande exempel: 

- Jag cyklade till jobbet igår och cykeln gick sönder. . .  
* - j a g  cyklade till jobbet igår och den gick sönder. . .  

Vi har ju tidigare konstaterat att pronominell referens ä r  det normala när 
referenten nyss ä r  nämnd. Eftersom detta inte ä r  möjligt ens vid en så entydig 
presupposition som verbet "cykla" för med sig, förstår vi att A. 6 och A. 7 mås
te återspegla olika språkliga processer. Detta stöds också av följande: under 
A. 6 nämndes att associationerna måste läras var för sig, att de uttrycker en 
kunskap om omvärlden som vi inte kan fånga i en språkbeskrivning. A. 7, däre
mot, motsvarar en rent språklig regel för upprepad referens. 

2 .1.8.  A. 8: referenten görs specifik av talaren med språkliga medel 

När vi diskuterade referens till kroppsdelar ovan under A. 6, såg vi att talaren 
kan behöva klargöra referensen med ett possessivt pronomen så att den blir 



entydigt specifik för mottagaren ("huvudet värker1* - "mitt huvud värker"). 
Även för andra referenter kan uttrycket behöva specificeras närmare för att 
mottagaren ska uppfatta referensen korrekt: vi har nämnt uttryck som "Hjälp 
mig att flytta bordet som st&r vid fönstret" och "Den där hunden som jag tala
de om" ; vi kan tänka oss en situation där "Kalles bil" ä r  ett entydigt uttryck 
medan "bilen" inte ä r  det, där "den gula pennan" ä r  entydigt men inte "pennan" 
osv. 

Specif icering av referensen kan alltså ske med framför- och efter ställda 
attribut av olika slag. Sådana uttryck får  bilda vår åttonde kategori. 

Motsvarande kategori hos Brown utgörs av referenter som ä r  specifika 
"by definition" - som exempel lämnar han uttryck som "the first", "the last", 
"the next", och han använder orden "certain terms" om det som hör till kate
gorin (1973:347). Det ä r  tveksamt hur detta ska tolkas eftersom hans kommen
tarer  till kategorin ä r  ytterst knapphändiga. Hans exempeluttryck innebär en 
specificering av referensen - det ä r  lätt att tänka sig en situation där "Slå upp 
sidan! " inte kan förstås av mottagaren medan "Slå upp sista sidan! " ä r  begrip
ligt - och hör givetvis till vårt A. 8. Men har han räknat med att andra typer av 
specificerande uttryck hör till kategorin? Faller specificering med t ex ett sä r 
skiljande adjektiv under den? Och uttryck som " . . .  bordet som står vid fönst
ret" ? Det ä r  möjligt att vår kategori innehåller fler uttryckssätt än vad Brown 
räknar med för sin kategori. ^ 

Jämfört med våra tidigare kategorier ställer A. 8 helt andra krav på tala
ren. Attributen måste väljas på ett sådant sätt att mottagaren verkligen uppfat
tar referensen korrekt: referens till "den röda stolen" resp. "stolen med t re  
ben" ä r  kanske inte specifik för mottagaren medan "den röda stolen med t re  
ben" kan vara det i samma situation. Dessutom måste talaren modifiera nomi-
nalfrasens form efter de attribut som används - inte för att referensen ska upp
fattas korrekt, men väl för att uttfycket ska följa vuxenspråkets regler. Så kan 
i vissa fall det framför ställda "den" utelämnas; efter vissa attribut - ex. "näs
ta", "samma", possessiver och genitiver - saknar substantivet artikel osv. 
(Se Svartholm 1977.) 

Kategorin A. 8 innebär alltså att talaren lägger ytterligare information till 

1) J f r  Maratsos knapphändiga beskrivning av talarens uttrycksmöjligheter. 
Där finns en "kategori" som motsvarar vårt A. 8: talaren "may elaborate 
the class description so that only one member i s  present" (1976:3). 



substantivet för att mottagaren ska förstå vilken referent som åsyftas. En f ras  
som "Den där hunden som jag talade o m . . .  " skapar inte en ny minnesenhet hos 
mottagaren. Den fungerar i stället som en påminnelse om en redan specifik r e 
ferent, som en hjälp för mottagaren att aktualisera rätt minnesenhet. En annan 
funktion hos attributet finner vi i referens till t ex "den gula pennan", yttrat i 
en situation där det finns flera pennor i olika färger i närheten. Med ett sådant 
särskiljande attribut pekar talaren ut den åsyftade referenten för mottagaren 
och gör den specifik för mottagaren i och med yttrandet. Med Browns bild av 
minnet som ett kortsystem kan vi säga att mottagaren här får ett nytt kort 
där information om den nya, specifika referenten ä r  lagrad: "Penna; gul; den 
som ligger här framför mig". 

Det särskiljande attributet motsvarar alltså den icke-språkliga handling 
som vi diskuterade under A.4: här ä r  det med språkets hjälp som en referent 
utpekas och blir specifik för mottagaren. Eftersom språket tillåter oss att gå 
utanför samtalets konkreta "här-och-nu" kan vi också peka ut referenter utan
för detta: "tanken på att hon kommer gör mig galen", "det granna bladverket 
hos coleus", "min första bil" osv . Även om mottagarens nya "kort" inte inne
håller särskilt mycket information - t ex "bladverk; på någon sorts växt; karak
täriserat som grant" - blir referenten ändå specifik: ett följande pronomen skul
le aktualisera det rätta "kortet". 

Så långt har vi diskuterat användningen av specificerande uttryck som två 
olika processer: dels som en påminnelse om något som redan ä r  bekant och dels 
som ett utpekande av något som i och med den språkliga pekningen görs speci
fikt för mottagaren. Bakom denna uppdelning ligger antagandet att mottagaren 
har resp. inte har referenten som ett särskilt "kort" i minnet. 

Med en annan beskrivningsgrund än denna bild av minnet behöver de dock 
inte ses  som olika processer. Fraserna kan i båda fallen beskrivas som hän
visande till något redan bekant eller åtminstone underförstått bekant. För att 
mottagaren ska förstå referensen till t ex "den gula pennan" måste en sådan fin
nas i den språkliga eller icke-språkliga kontexten. Vi kan beskriva detta med att 
frasen förutsätter kännedom om att "det finns en penna och den ä r  gul". ^ 

1) En beskrivning av sådan ar t  finns hos A.R. Hansen i dennes "Artikelsys
temet i Rumaensk". Han ser den bestämda artikeln som en av flera a s 
pektformer, "relativ aspekt". Den antas alltid peka tillbaka på något r e 
dan bekant; tillbakapekandet ligger enligt honom implicit också i demonst
rativa och determinativa uttryck (1952:13 f ) .  Se även Telemans diskussion 
om "underförstådda satser" 1969:62 ff. 



Också med bibehållande av bilden av minnet som ett kortsystem ä r  det möj
ligt att beskriva det som vi har kallat "utpekande** f raser  som hänvisande. Vi 
kan modifiera den strikta tudelning - ett kort med draget specifik finns resp. 
finns e j  i mottagarens minne - som var grunden till beskrivningen av de båda 
processerna. Den underförstådda kännedomen ("det finns en penna och den ä r  
gul") kan vi då se som ett "latent" kort, som en minnesenhet som också den ak
tualiseras av yttrandet, men där draget specifik skapas av talaren i och med 
referensen. 

Frågan om en och samma eller olika processer ä r  emellertid av underord
nad betydelse för oss. Både när det handlar om "påminnelse" och "utpekande" 
måste talaren ta hänsyn till mottagarens kunskaper. Han måste i båda fallen 
välja attributen så att referensen ä r  entydig för mottagaren, och det som int
resserar  oss ä r  den bedömning som ligger bakom det valet. Därför bör vi be
handla specificering med språkliga medel på ett och samma sätt. 

Ovan jämförde vi uttryck med utpekande attribut med den icke-språkliga 
handling som vi diskuterade under A. 4. Vi kan lätt finna samband med fler av 
de kategorier som vi har diskuterat. Så kan t ex referens till "Kalles bil" för
klaras med A. 1-2,"referenten ä r  specifik av sociala skäl" - mottagaren måste 
ju ha kännedom om "Kalle" för att kunna uppfatta referensen korrekt. Ett utpe
kande av "den gula pennan" i en situation där det finns flera pennor men bara 
en gul, skulle kunna förklaras med A. 3, "referenten ä r  unik i en viss situation". 
Likaså användningen av t ex superlativer: "det största äpplet" och "det minsta" 
ä r  ju båda unika i en skål med äpplen. ^ 

Man kan alltså betrakta sådana fraser  som e t t  referentiellt uttryck: at tr i
butet och substantivet bildar tillsammans en enhet, ett begrepp. Så behandlas 
också vanligen de attributsförsedda fraserna i litteraturen kring den bestämda 
artikeln. Man beskriver då varför enheten som sådan har bestämd artikel på i 
princip samma sätt som vi nyss har sett: enheten "den gula pennan" få r  en be 
stämd artikel eftersom referenten ä r  unik etc. (Se t ex  Larm 1936, särsk. s .95 
och Christophersen 1939:36ff.) 

Vid sidan av detta kan man finna att konstruktioner med efterställda attribut 

1) Jämför också utpekning av en del av en eller flera referenter. Liksom 
i "Jag har fått något i ögat" (se A. 6 ovan) kan det vara oväsentligt att 
(>recisera exakt vilken del som åsyftas: "Ge mig halva äpplet"; "Får  
ag det ena äpplet?". För en diskussion av sådana definita delnominal, 

se Teleman 1969:83 ff.  



beskrivs som en särskild funktion hos artikeln, den "deter minati va". ̂  Denna 
term kan användas på olika sätt. Så låter t ex Geijer den stå för artikeln vid 
substantiv som har en efterföljande bestämning, oavsett bestämningens ar t  
(1898:195). Larm tycks anse att bara konstruktioner med relativsatser bör om
fattas av termen. Han nämner andra typer av begränsande attribut, men han 
menar att t ex prepositionsattribut uttrycker likadana enhetliga begrepp som dem 
vi såg ovan med framför ställda attribut (1936:155, äv.95). 

Hansen, däremot, beskriver den "deter minati va" användningen av artikeln 
på ett sådant sätt att både framförställda och efterställda specificerande attribut 
ryms däri.  (Själv beaktar han inte adjektivattribut; han beskriver artikelbruket 
i danskan och där saknar substantivet artikel efter sådana.) Han menar att tala
ren i och med en bestämning kan skapa ett "bekendthedsgrundlag" (motsvarande 
vårt "specifik") hos mottagaren i samma ögonblick - strax före eller strax ef
ter - som en referent nämns (1927:47 f ) . ^  

Detta "strax före eller strax efter" kan vi ta fasta på. Vi behöver då inte 
göra någon skillnad mellan referens till t ex "den randiga bollen", "bollen med 
ränder", "(den) bollen som ä r  randig". Oavsett attributens form begränsas r e 
ferenten mot andra referenter av samma slag så att den blir specifik för motta
garen. Eftersom det ä r  den funktionen hos attributen som intresserar oss mest 
ä r  »det lämpligast att inte skilja mellan olika typer av attribut. 

Vi har sett hur f raser  med attribut kan behandlas på samma sätt som refe
rens med ensamma substantiv: de kan i princip förklaras med de olika katego
r ier  som vi har diskuterat. Detta gäller självfallet också Browns "certain terms" 
(se ovan): de exempel som han lämnar kan alla förklaras med att referenten ä r  
unik i en viss situation. Vi skulle på så sätt kunna göra A. 8 överflödig som en 
särskild kategori. En sådan beskrivning skulle dock bli mer otymplig att arbeta 
med. Ovan nämndes att specificering med attribut kräver mer av talaren än 

1) Undantagsvis ryms denna "funktion" inom begreppet "anaforisk" som hos 
Ågren 1912; se  särsk. s .  5. Detta efter Noreen som låter den termen stå 
för syftning både framåt och bakåt i texten (1904:73 f ) .  Jämför Olson 
1913:1 f, noten. 

2) I hans äldre beskrivning formuleras detta med att "bestämdhet uppstår" 
i och med det språkliga uttrycket. En liknande definition finner man hos 
Lundeby: "Artikkelen [ . . .  ] angir enbestemthet som h a r  s i n  g r u n n  i 
et avgrensende tillegg til substantivet" (1965:22, min spärr). Att substan
tivet har bestämningar ä r  givetvis inte den yttersta orsaken till att refe
renten ä r  specifik för mottagaren. J f r  Hansens senare formulering: be
stämningarna beskrivs som ett medel för att rikta mottagarens uppmärk
samhet (1967:180). 



vad referens med ensamma substantiv gör: talaren måste dels välja attributen 
på ett sådant sätt att referenten verkligen framstår som specifik för mottagaren 
och dels använda en viss uppsättning rent språkliga regler för att konstruera 
frasen i fråga. Dessa båda saker ä r  givetvis av intresse för oss.  Vi kan formu
lera dem som två frågor som vi kan ställa inför f raser  med attribut: 

- tar talaren hänsyn till mottagaren när han specificerar referensen, 
d v s  uttrycker han sådana drag hos referenten att också mottagaren 
uppfattar den som specifik? 

• vilka språkliga regler förfogar talaren över för att konstruera den 
specificerade referensen? 

Det skulle inte bara innebära en omväg för oss  att först förklara referen
sen enligt någon av våra andra kategorier och sedan söka svar på dessa båda 
frågor* V i  skulle också få svårare att handskas med annan information som A. 8 
kan ge oss. Så har vi t ex sett hur A. 3, "referenten ä r  unik i en viss situation", 
inte kan säga oss något om barnets förmåga att ta hänsyn till mottagarens kun
skaper. (Se ovan8.19.) När barnet däremot specificerar en referent - som i 
"den gula pennan" - så att den framstår som unik för mottagaren, får  vi veta 
mer om barnets kommunikativa förmåga. Denna skillnad ä r  naturligtvis av 
största vikt för oss och det måste därför vara en fördel om vi kan urskilja 
specificerad referens som en särskild kategori. 

2.2,  B: Talare: specifik referent. Bedömning: referenten ä r  icke-specifik för 
mottagaren. Artikel: obestämd 

När en talare förmodar att en för honom själv specifik referent inte ä r  specifik 
för mottagaren, måste han introducera den i samtalet med en obestämd form. 
Vi har sett ett par exempel på detta: "Jag såg en konstig hund i dag"; "Jag köp-
te en bil i går". Genom yttrandet får  mottagaren en ny, specifik minnesenhet 
som han och talaren kan fortsätta att hänvisa till med en bestämd form under 
samtalets gång. 

Den referent som talaren avser uttrycks i och med den obestämda artikeln 

1) Vi skulle f ö  få kategoriseringsproblem om den första frågan besvaras 
nekande, d v s  om referensen förs  till B nedan. Om barnet med ett at tr i
but har försökt klargöra referensen för mottagaren men misslyckats, 
vore det inte rättvisande att behandla detta som andra misslyckanden 
under B. 



som en enhet, en referent som ä r  avgränsad mot andra enheter av samma slag. 
Genom att betona en kan talaren framhäva entalsbetydelsen:*^ "Jag såg (bara) 
én hund i går". Eftersom denna betydelse finns hos en även när det ä r  obetonat, 
måste talaren välja ett annat antalsbetecknande uttryck för att tala om flera r e 
ferenter av samma slag, t ex "några" eller "många". ^ Antalet kan också pre
ciseras med ett räkneord: "Jag såg t re  hundar i går" eller inte nämnas alls: 
"Vi körde genom mörka skogar". 

Vid plural referens har talaren alltså större möjlighet att inte lämna någon 
information om det exakta antalet; talaren kan av olika skäl vilja dölja det, tycka 
att det ä r  oväsentligt eller också kan det vara obekant som i "Jag såg massor av 
hundar i går (men jag räknade dem inte)". Vid singular referens ä r  det så gott 
som enbart vid tids- och måttsbetecknande ord som antalet kan uttryckas som 
en cirkaangivelse med betydelsen "ungefär en": "någon dag senare". (Se Teie-
man 1969:44 ff.) 

Att artikeln markerar referenten som en enhet, avgränsad mot andra r e 
ferenter, gör att vi kan använda den för att uttrycka också substantiv 
med icke räkningsbar betydelse som en avgränsad enhet. Så kan vi t ex 
göra ett abstrakt begrepp som "skönhet" räkningsbart: "en skönhet". 
Den obestämda artikeln kan alltså sägas vara "individualiserande". 
Denna term används på olika sätt. Sa låter Terner den stå för sådant 

artikelbruk som motsvarar vårt B över huvud taget (1922:147).Se dock 
fotnot nedan s .  38. Hos Larm står den för den bestämda artikeln vid 
sådan specifik referens som i vårt A. 1-2 (1936:105). 

Kriteriet för vårt B ä r  att talaren har en viss, specifik referent i tankarna 
men uttrycker den med en obestämd form för att anpassa sig till mottagarens 
kunskaper. Därför har ofta beteckningen "obestämd" artikel betraktats som 
mindre lyckad: man har velat skilja denna användning av artikeln från andra där 
referensen verkligen ä r  "obestämd", d v s  ä r  det också för talaren. (Se nedan 
under C och D.) Vi kan här följa Teleman och kalla artikeln för "specifik obe-
stämdartikel1'(1969:44).^ Med denna betydelse kan artikeln som regel bytas ut 

*1) För artikelns gemensamma härledning med räkneordet, se Teleman 1969: 
48 ff. Se också nedan s .  51 , fotnot 1. 

2) Här i betydelserna "ca 3-8" (SAOB: jiågoii 1.6, N965) resp. "ett(relativt) 
stort antal" (SAOB: mangen l . b ,  Ml847). 

3) Likaså hos Maratsos: "specific indefinite expression" (1976:4). Andra 
beteckningar ä r  "besternt individuell betydning" (Mikkelsen 1911:179; någ
r a  av hans exempel motsvarar dock inte vårt B, se nedan s .  76), "iden
tifying expression" (Warden 1976:102); eller med tonvikt på den vanligas
te textuella funktionen: "introductory use" (Christophersen 1939:33), "in-
ceptiv aspekt" (A.R. Hansen 1952:13), "presentationens obestämdhet" 
(Lindberg 1976:33). 



mot "en viss". 
Eftersom referenten ä r  specifik för talaren men inte för mottagaren blir 

B en viktig kategori för oss att studera i barnets språkbruk. En obestämd form 
vid sådan referens talar om för oss att barnet har anpassat sig efter mottaga
rens kunskaper - en bestämd form att en sådan anpassning inte har ägt rum 
(eller misslyckats). 

Hur ska vi då i ett vanligt samtal kunna avgöra om en referent ä r  specifik 
för barnet men inte för dess mottagare? För att kategorisera uttrycket som 
misslyckat får  i första hand samtalsdeltagarens reaktion vara vägledande. Någ
r a  av Browns exempel får  belysa detta (1973:354 = tabellen): 

Sarah: The cat 's  dead. Mother: What cat? 
Sarah: I want to open the door. Mother: What door? 

Mottagaren måste begära mer information för att förstå vad barnet menar. 
Genom samtalsdeltagarens replik får  vi ett tämligen tillförlitligt kännetecken 
på att barnet har misslyckats i sitt val av uttryck. 

För att kategorisera uttrycket som lyckat räcker det naturligtvis inte med 
att registrera en obestämd artikel i barnets yttrande: artikeln har andra funk
tioner utöver vårt B .  En vägledning för oss kan vara att barnet i det fortsatta 
samtalet använder en bestämd form om referenten, d v s  efter introduktionen av 
den går över till sådan specifik referens som vi har diskuterat ovan under A. 7 . ^  
Detta torde oftare vara fallet vid B än vid andra slag av referens med den obe
stämda artikeln. (Se t ex C nedan. Eftersom referenten då ä r  icke-specifik ock
så för talaren bör fortsatt samtal om referenten bli ovanligare.) Vi kan natur
ligtvis inte enbart ta fasta på detta - en konsekvens vore ju att vi t ex skulle be
höva skilja mellan referensen till  ,vhund" resp.  "katt" i ett yttrande som "Jag 
har en hund och en katt" där det fortsatta samtalet bara rör  sig kring katten. 

Liksom för våra övriga kategorier måste vi förlita oss på att kontexten, 
både den språkliga och den icke-språkliga, ger oss tillräckligt med information 
för att vi ska kunna känna igen referensens a r t .  

Introduktionen av en referent innebär att ett nytt "kort" skapas i motta
garens minne. För att detta ska ske måste mottagaren känna till något, 

1) J f r  Terners kriterium för att acceptera betydelsen "en viss" hos den obe
stämdaartikeln: när han redovisar artikelbruket i Codex Bureanus tycks 
han räkna med denna betydelse endast om referenten får  sin närmare för 
klaring - "individualiseras" - i den fortsatta texten (1922:143 f f ) .  (Se Leij-
ström 1934:139ff för kritik av Terners kriterium.) 



om än litet, om den klass som referenten tillhör, d v s  ha en utgångs
punkt för det nya "kortet". Så vore det t ex meningslöst att berätta för 
någon annan än en insektskännare att "Jag såg en lepisma sac car i na i 
morse". Någon närmare kännedom om klassen behöver det dock inte 
vara fråga om. Det kan räcka med ledtrådar i kontexten som i "Jag såg 
en läskig lepisma saccarina som kröp på badrumsgolvet" - mottagaren 
kan här vara tämligen säker på att det ä r  en medlem av klassen "insek
te r"  som åsyftas. 
Här kan vi f ö se ett samband med den referens som vi diskuterade under 
A. 8 som "utpekande"av referenter utanför samtalets konkreta "här-och 
-nu". Vi hade där bl a exemplet "det granna bladverket hos coieus" och 
diskuterade det som en ny minnesenhet hos mottagaren; också där fick 
mottagaren en endast vag kännedom om referenten. Likaså behöver inte 
mottagaren ha någon närmare kännedom om referenten i ett yttrande som 
"min bil" - innan yttrandet fälls behöver mottagaren inte ens känna till 
att talaren har en Dil. Sådana specificerande uttryck liknar alltså den 
introduktion av en referent som en talare kan göra med en obestämd 
form; i båda fallen kan nya referenter föras in i ett samtal. 
Talaren kan dock inte välja frit t  mellan de båda introduktionssätten. Un
der A. 6, "referenten ä r  specifik genom association", såg vi att talaren 
inte får gå utanför de mottagarförväntningar som kan anses normala; 
"åka" kan presupponera "bilen" men inte gärna "helikoptern". Samma 
slag av restriktioner gäller för vad vi kan introducera i ett samtal med 
hjälp av t ex ett possessivt pronomen. Så länge bilinnehav ä r  något van
ligt i vårt samhälle behöver en talare inte börja med att säga "Jag har 
en bil" och därefter berätta något om den, det ä r  tillräckligt med att 
introducera den med "min bil". Vid referens till ett innehav av mer o-
vanligt slag - som till "mitt björnskinn" eller "min Stradivarius" - mås
te referenten vanligen först introduceras med en obestämd form. 
J f r  också underförstådd presentation som berättartekniskt medel: läsa
ren förs  direkt in i en handling etc genom bestämda former. (Hesselman: 
"novellistisk artikel" 1912:223 ff.) Se Sigurd 1Ô77: han visar hur texters 
introduktion av referenter och fortsatta hänvisningar till dem kan be
skrivas som ett semantiskt nätverk i syfte att analysera texternas infor
mationsstruktur. Se också B rodda 1976, särsk. s .  74-76. 
Ågren beskriver den underförstådda presentationen som en slags deiktisk 
användning av artikeln, motsvarande vårt A. 4. Han jämför den kort med 
den folkliga berättelsens "omständligare" presentationssätt (1912:4). 
("Det var en gång en kung som bodde i ett s lo t t . . . " )  

2.3.  C: Heferenten ä r  icke-specifik för talaren. Artikel: obestämd 

Under B har vi sett hur en talare kan referera till något specifikt och då använda 
den obestämda artikeln av hänsyn till mottagaren. Han kan också använda en obe
stämd form för att tala om en för honom själv icke-specifik medlem av den aktu
ella klassen. Vi kan inte alltid veta om det ä r  denna icke-specifika betydelse 
eller den specifika som talaren avser med den obestämda formen. Så kan ett 



yttrande som "Jag tänker köpa en hund i dag" vara dubbeltydigt: referenten kan 
vara antingen specifik eller icke-specifik för talaren. En följande replik kan 
dock tala om för oss hur vi ska tolka referensen: "Den ä r  jättesöt" skulle föra 
yttrandet till B medan "Fast jag vet inte vilken r a s  jag ska välja" skulle föra det 
till C. 

I rubriken för denna nya kategori ä r  talarens bedömning av mottagarens 
kunskaper utelämnad. Utan att närmare diskutera saken behandlar dock Brown 
kategorin som om talaren gör en sådan bedömning och finner att referenten ä r  
icke-specifik också för mottagaren. Varför skiljer sig då vår beskrivning från 
Browns? 

Låt oss börja med att se på ett exempel. När en talare säger "Hämta ett 
plåster 1" önskar han få en medlem, likgiltigt vilken, av klassen "plåster". Det 
ä r  givet att referenten här ä r  icke-specifik också för mottagaren, som har full 
frihet att välja ut ett plåster, vilket som helst. ^ 

I den tidigare diskussionen har vi sett hur talarens bedömning av mottaga
rens kunskaper styr hans val av uttryck. När han som i "ett plåster" avser en 
för honom själv icke-specifik referent har han emellertid inga valmöjligheter; 
han måste välja en obestämd form. Det faktum att referenten ä r  icke-specifik 
också för mottagaren kan snarare ses  som en k o n s e k v e n s  av talarens ut
tryck än en förutsättning för det. 

Om vi på så sätt inte räknar med någon bedömning från talarens sida kan 
vi till C föra en speciell typ av icke-specifik referens som svårligen skulle kun
na förklaras inom Browns system. (Han nämner den inte heller.) Det gäller f r å 
gor där talaren vill veta om en referent existerar eller ej: "Har du någon bil?", 
"Har du en tia på d ig?" . ^  Om talaren här bedömde mottagarens kunskaper om 
referenten och fann att den var specifik eller icke-specifik för mottagaren vore 
frågan meningslös; svaret vore givet på förhand. (Jfr  dock D nedan.) 

I stället för att konstruera en speciell kategori för yttranden som rör  en 
referents existens eller icke-existens, kan vi alltså behandla sådana tillsam
mans med övrig icke-specifik referens. Vi kan t o m  finna ett stöd hos Brown 
för att göra detta. Han låter nämligen C omfatta yttranden som "Jag har ingen 

1) Yttrandet kan i och för sig aktualisera en specifik referent för mottaga
ren - "Då-tar-jag-det-som-ligger-på-köksbordet" - men detta har själv
fallet inte att göra med vad talaren har för avsikter eller hur mottagaren 
uppfattar dem. 

2) Förhållandet "en - någon - ingen" behandlas närmare nedan s .  42. 



bil", "Det liar jag ingen aning om", d v s  yttranden där referentens existens ne
geras. 

Sådana "negativa referenter" bildar en egen undergrupp till Browns C. Han 
räknar med ytterligare två sådana undergrupper. Den ena av dem, referens till 
"any instance of a class", motsvarar i stort sett sådan referens som vi såg i 
exemplet med "ett plåster" ovan.^ Talaren avser då en klassmedlem, likgiltigt 
vilken. Den specifika betydelsen hos artikeln under B ovan kunde uttryckas med 
utbytesordet "en viss"; här ä r  betydelsen snarare "någon, en eller annan". Den 
tredje av Browns undergrupper utgörs av referenter som ä r  påhittade av tala
ren som i "Jag hoppas jag får  en fisk", yttrat av en person som sitter och me
ta r .  Liksom i exemplet med "ett plåster" ä r  talaren här intresserad av en icke
specifik medlem av klassen. 

Brown lämnar inte någon närmare motivering till de olika underavdelning
arna till C. Därför ä r  det oklart hur han har tänkt sig uppdelningen mellan "på
hittade" och "verkliga" referenter: skulle "Hämta ett plåster!" och "Jag skulle 
behöva ett plåster" föras till olika underavdelningar? Skulle vi behandla referen
ten olika i "Berätta en saga, ä r  du snäll! " och i "Jag vill att du ska berätta en 
saga"? 

Om vi ser  till syftet med vår beskrivning behöver vi inte ens ställa oss in
för problemen med att försöka besvara frågorna. Vi vet att icke-specifik refe
rens under C inte kan säga oss något om barnets förmåga att bedöma sin med-
samtalares kunskaper; den obestämda formen ä r  ju obligatorisk. Därför kan vi 
lämna den aspekten pä en uppdelning av C i olika kategorier helt åt sidan. Däre
mot kan C ge oss besked om vilka språkliga regler barnet har för att uttrycka 
icke-specifik referens. Vi har i exemplen ovan sett hur uttrycket, förutom den 
obestämda artikeln, kan vara "någon" eller "ingen"; nedan möter vi fler möj
ligheter. Om vi kan finna regler för hur uttrycket kan se ut i vuxenspråket, kan 
vi den vägen söka riktlinjer för en uppdelning av C; det skulle förmodligen un
derlätta ett analysarbete om vi kan gruppera vårt material efter vissa principer. 

Vi kan börja med att konstatera att den obestämda artikeln också under C 
hör samman med entalsbetydelse hos substantivet: "Jag vill ha ett äpple", "Jag 
ska köpa en hund i dag (men vet inte vilken r a s  jag ska välja)". Därför får  tala
ren välja ett annat antalsbetecknande ord vid plural referens eller helt utelämna 
antalsbeteckningen: "Det bor sannolikt några människor där", "Jag antar att det 

1) För avgränsning mot generell referens, se nedan s .  48. 



finns många hemligheter begravda här", "Har du tändstickor?" etc. (Märk att 
också räkneorden kan ha specifik resp. icke-specifik innebörd: "Jag var ute och 
sköt två rävar i nattM - "Det har tydligen varit två rävar i trädgården i natt". 
Exemplen ä r  från Teleman 1969:50.) 

I frågande och hypotetiska satser används oftast "någon" i stället för den 
obestämda artikeln: "Har du någon bil?", "Jag undrar om jag få r  någon present 
i dag". ^ Gemensamt för sådana yttranden ä r  att talaren inte ä r  säker på refe
rentens existens. "Någon" ä r  här inte lika entydigt entalsmarkerande som den 
obestämda artikeln. Beroende på sammanhanget kan "någon" tolkas så - "Den 
hade väl blivit avlägsnad tidigare i samband med någon annan operation" - men 
motsvarar oftast "en eller annan" och ger en ganska vag antalsmarkering: "Nu 
kommer säkert någon läsare att höja pekfingret". ^ 

I och med entalsmarkeringen finner vi ofta artikeln i satser med imperati-
visk innebörd: "Gräv en gropl ",  "Jag tycker att du ska köpa en häst! " - talaren 
har då klart för sig vilket antal han avser med sin uppmaning. (Så kan naturligt
vis också vara fallet i hypotetiska och frågande satser: "Jag tror  att det har va
ri t  en hund härinne". "Har du en tia att låna mig?".) 

Också i negerade uttryck kan artikeln användas: "Inte en kotte dök upp", 
"Jag fick inte en rimlig chans". (Jfr  Hansen 1967:176f och Hulthén 1947:94.) 
Betydelsen blir "inte så mycket som en", "inte ens en". Normalfallet ä r  dock 
att den obestämda artikeln vid sådan referens motsvaras av "någon" eller "ingav 
en"(= "inte någon") "Jag har inte sett någon hund i dag", "Jag har ingen bil". 

Utan att ge oss  in på en mer fullständig redovisning av vuxenspråkets möj
ligheter att uttrycka icke-specifik referens kan vi så långt se  några riktlinjer 
för en gruppering av referens som hör till C-kategorin. Vi kan först och främst 
urskilja den "vanliga" icke-specifika referensen i uttryck som "Tänk på ett tall " .  
"Jag ä r  sugen på en hamburgare". Vid sidan av detta kan vi behandla plurala 
uttryck p g a  de varierade uttrycksmöjligheterna. Så kan vi skilja ut de negerade 
uttrycken som en grupp där växlingen "någon-ingen" kan vara intressant att iakt-

1) J f r  vid frågor där referenten ä r  specifik för talaren enl. B: "Jaså du kom 
nyss. Såg du en karl med långa mustäscher och grön rock nere i hörnet?" 
Se Teleman 1969:51 f .  

2) Teleman för båda exemplen till "entalsbetecknande" betydelse hos "nå
gon" (1969:45). Märk att det bara ä r  i det förra exemplet som "någon" 
kan bytas mot "en". Jämför också svaren på frågan "Har du någon bil?": 
"Ja, jag har (faktiskt) två" - * "Nej, jag har (faktiskt) två". 

3) J f r  generell referens nedan s .  47ff. Då används artikeln också i negera
de satser.  Se Teleman 1969:41 f .  



ta.  Till sist tycks de frågande och hypotetiska satserna kunna bilda en egen 
grupp där "någon" ä r  det vanliga uttryckssättet, om än inte det enda. Som vi 
strax ska se blir denna sista grupp intressant att studera vid sidan av uttrycken 
för nästa kategori. 

2.4. JD: Talare: icke-specifik referent. Bedömning: referenten kan vara spe
cifik resp, icke-specifik för mottagaren. Artikel: obestämd 

Vi har ovan sett två exempel på Browns fjärde och sista kategori: "There i s  a 
spy hiding in your cellar", "You once wrote an article on superstition". Brown 
menar här att talaren refererar till något som ä r  icke-specifikt för honom själv. 
Samtidigt ä r  talarens bedömning den att referenterna ä r  specifika för mottaga
ren, som därför kan lämna mer information om dem. 

Man kan utan vidare säga att Brown ä r  tveksam inför denna kategori. Han 
diskuterar den mycket kortfattat och konstaterar att det ä r  något säreget ("some
thing distinctive") med den jämfört med de andra relationer mellan talare, r e 
ferent och mottagare som vi har diskuterat (1973:342). 

Så som Brown definierar kategorin blir den också säregen: om talaren verk
ligen finner att referenten ä r  specifik för mottagaren, måste den av naturliga 
skäl vara det också för talaren. Även om denne inte känner till några närmare 
omständigheter kring referenten, måste han ändå känna till något om den - han 
vet åtminstone att referenten existerar. Detta ä r  tillräckligt för att vi ska kunna 
säga att referenten ä r  specifik också för talaren. Därmed skulle D föras till 
vårt A där referenten ä r  specifik för båda. 

Brown nämner dock att de enda exempel på D som han kan komma på hand
lar om att talaren söker bekräftelse av ett påstående (1973:342). Vi tar fasta på 
detta och gör om hans exempel något: "Du har väl en spion gömd i källaren, va?".  
Här t ror  talaren att mottagaren har en spion i sin källare, men talaren ä r  osä
ker och vill få sitt antagande bekräftat. Vid ett sådant yttrande ä r  inte talarens 
bedömning att referenten ä r  specifik för mottagaren utan att den k a n  vara 
det. Talarens osäkerhet - och hans önskan om bekräftelse - tar  sig främst ut
tryck i de sökande talaktsadverbialen, d v s  i exemplets "väl" och "va". (För 
begreppet "talaktsadverbial",se Andersson 1976, särsk. s .  31-34.) Med dem 
signalerar han just sin misstanke ("Jag-tror-att-denna-referent-är-specifik-
för-dig, v. g. bekräfta") och därför kan vi här vara säkra på att han har bedömt 



sin mottagares kunskaper. ^ Med hjälp av talaktsadverbialen kan vi skilja denna 
typ av referens från de frågor som vi har behandlat under C ("Har du någon 
bil?'*) där talaren ä r  okunnig om referentens existens och inte har någon hypo
tes om denf åtminstone ingen uttalad sådan. 

Skillnaden mellan C och D ä r  inte bara intressant för oss för att vi kan av
läsa en bedömning av mottagarens kunskaper i yttrandet. Det tycks nämligen 
dessutom vara en skillnad mellan uttrycken för de båda typerna av referens. 
Vi nämnde ovan att "någon" ä r  vanligare än den obestämda artikeln i frågor 
som rör en referents existens. För D verkar det motsatta vara fallet. Om "nå
gon" används här får  det ofta starktryck och har bibetydelsen "åtminstone en": 
"Någon kotte dök väl ändå upp?". Även om denna skillnad mellan C och D inte 
ä r  helt allmängiltig blir den sannolikt intressant att studera. 

I och med att vi har ändrat Browns definition av D kan vi låta kategorin om
fatta ytterligare en typ av referens. Också denna känner vi igen genom talakts
adverbialen: "Du har väl ingen spion gömd i källaren, va?" .  Här tror talaren 
att referenten inte existerar. Därmed skulle den vara icke-specifik också för 
mottagaren. Ändå ä r  talaren osäker och vill få sitt antagande bekräftat. 

Här finner vi f ö ett stöd för vårt antagande - motsatt Browns - att talaren 
inte bedömer sin mottagares kunskaper under C.  När talaren gör detta och an
tar  att referenten ä r  icke-specifik också för mottagaren, kan vi ju registrera 
bedömningen i uttrycket. Därför ä r  det också lämpligast att skilja mellan C och 
D. 

1) Jämför denna typ av referens utan talaktsadverbial i yttrandet (som för 
tankarna till polisförhör): "Ni har en spion gömd i källaren. (Bevisa 
motsatsen.)". 



3. ICKE-INDIVIDUELLT BRUK AV SUBSTANTIV 

3.1. Referens till klasser: inledning 

Vid generell referens, d v s  referens till en hel ar t  eller klass, har vi flera oli
ka uttrycksmöjligheter. Substantivet kan ha obestämd artikel - "En hund har fy
r a  ben" - eller bestämd artikel - "Hunden ä r  ett fyrfotadjur" - eller helt sakna 
artikel - "Hund ska hållas i koppel"; det kan uttryckas med plural form och då 
oftast utan artikel men stundom med en sådan: "Hundar ä r  trevliga djur", "Män
niskorna ä r  onda". Frånsett den sista varianten har engelskan samma uppsätt
ning av uttrycksmöjligheter. Ändå behandlar inte Brown generell referens i sin 
framställning. 

Vi kan inte komma åt anledningen till att Brown inte behandlar detta slag av 
referens, men vi kan konstatera att den generella referensen inte ryms inom 
den ram som han ställer upp för talarens val av artikel. ^ Draget specifik eller 
icke-specifik, som ju ligger bakom hans indelning av artikelbruket, ä r  nämligen 
inte relevant för generell referens. Man kan i och för sig invända mot detta på
stående - att hänvisa till en speciell klass måste innebära att den som klass be
traktat ä r  specifik för talaren. (Se nedan s .  55f för  fortsatt diskussion.) Ändå 
förblir draget ovidkommande: vi kan inte använda det för att skilja mellan refe
rens till en individuell medlem av en klass och referens till hela klassen. Där
för kommer denna kategori att hamna helt vid sidan av dem som vi hittills har 
diskuterat. 

Innan vi går närmare in på den generella referensen vill jag kort klargöra 
syftet med den beskrivning som följer. Vi börjar i motsatt ända och ser vad syf
tet i n t e  ä r .  

Framställningen ä r  inte tänkt som en formaliserad beskrivning av de olika 
uttryck som vi använder för att referera till klasser, eller ens som underlag 
för en sådan beskrivning. Den går inte heller ut på att förklara uttrycken på ett 
sätt som ä r  nöjaktigt i strikt logisk-filosofisk bemärkelse. En konsekvens av 
detta ä r  att jag helt har undvikit termen "generisk" och i stället använder t e r -

1) De två exempel han lämnar på C . l ,  "any instance of a class", pekar mot 
att han inte skiljer mellan den typen av icke-specifik referens och gene
rell referens med den obestämda artikeln: "Put a band-aid on it" och 
"A wheel looks like a Q"(1973:352, tabellen). Han diskuterar dock inte 
exemplen. Jämför Maratsos 1976:137. 



men "generell" om referens till klasser, för konsekvensens skull också när jag 
refererar till författare som själva använder "generisk". "Generisk" ä r  helt 
enkelt en olämplig term i en beskrivning av det här slaget: den bör förpliktiga 
en till att ta ställning till frågor av typen "vilka former ä r  'sant* generiska, 
d v s  ä r  det i logikens mening? i vilka slag av satser kan man tala om generisk-
het?" osv. Frågor av detta slag ä r  intressanta * men inte här.  

Det ä r  tveksamt om det över huvud taget ä r  möjligt att formalisera alla a s 
pekter på generell referens och att konsekvent behandla dem ur  logikerns och 
formalsemantikerns synvinkel. Området ä r  fullt med problem och obesvarade 
frågor. Detta hör till stor del samman med att vi ibland kan notera valfrihet 
mellan de olika uttryckssätten, ibland kan peka ut en form som den enda möjli
ga. En semantisk modell som klarar av att ta hand om detta måste vara synner
ligen avancerad: den måste bl a ta hänsyn till olika slag av klassrepresentation 
i talarens lexikon, inklusive regler för att nyttja dem, och den måste ta hänsyn 
till den kontext som referensen uttrycks i .  En for maliserad språkbeskrivning 
som klarar av detta finns ännu inte. 

Låt oss nu i stället se vad syftet ä r  . Vi behöver en beskrivning som ä r  an
vändbar för oss när vi vill studera barnets språkutveckling. Vi vet praktiskt ta
get ingenting om när generella referenser dyker upp i barnets språk och vilka 
jämförelser vi då kan göra mellan barnets uttryck och den vuxnes. Av flera skäl, 
både språkliga och utvecklingspsykologiska, ä r  området av största intresse, 
men för att kunna studera det måste vi först ha klart för oss vad vuxenspråkets 
uttryck står för .  Det ä r  först när vi har fastställt riktlinjer för  vad det ä r  som 
styr den vuxnes val av uttryck när han refererar  till klasser, som vi kan fö r 
söka komma åt vad barnets val av uttryck styrs av.  

Som vi ska se ä r  det möjligt att relatera de olika uttrycken till olika sätt 
att "uppleva" klasserna, till olika mentala representationer av dem hos talaren. 
Det centrala blir att försöka klarlägga de olika representationernas a r t  och då 
se hur de olika uttryckssätten förhåller sig till varandra. Introspektion ä r  det 
enda medlet för att komma åt  detta; en kvantitativ undersökning av reellt språk
bruk, parad med produktions- och perceptionstest, vore ett önskvärt men i det 
här sammanhanget ogenomförbart komplement. 

Det ä r  dock inte tillräckligt för oss att jämföra de olika uttryckssätten sins 
emellan. Vi måste också se hur referens till klasser förhåller sig till den r e 
ferens som vi har behandlat under C, "referenten ä r  icke-specifik för talaren", 
eftersom det finns många beröringspunkter mellan de båda slagen av referens 



och uttrycken för dem. 
Beröringspunkter kommer vi också att finna mellan den betydelse som 

substantivet har när vi använder det för att referera till klasser och den bety
delse det har i f raser  och satser som "jaga älg", Mhan har körkort". I det förs
ta av de avsnitt som följer kommer dock bara de uttryck som vi använder för 
att referera till klasser att behandlas; klassbetydelsen gentemot det artikellösa 
substantivets betydelse lämnar vi tills vidare och återkommer till i samband 
med diskussionen av det artikellösa substantivet. 

3.2.  Referens till klasser 

3.2.1.  Den bestämda och den obestämda artikeln 

Vi ska börja med att se  på generell referens med den obestämda artikeln och 
jämföra den med den icke-specifika referens som vi har behandlat under C. 
Den icke - specifika referensen finner vi i t ex "Köp en häst! " ,  den generella i 
"En häst ä r  dyrare än en ko". Detta ä r  en tudelning av artikelns användnings
område som har gammal tradition; exemplen ä r  efter Mikkelsen (1911). Han 
lämnar utbytesorden "en eller anden" resp. "enhver" för artikelns innebörd 
vid de båda slagen av referens (1911:179). Tudelningen har accepterats av vis
sa författare, med eller utan diskussion (exv Hansen 1927:24 f och Teleman 
1969:40 ff) ,  medan andra har velat ifrågasätta den (exv Terner 1922:141 ff, Leij-
ström 1934:12 ff, Christophersen 1939:32 f ) .  Eftersom Terner ä r  den som dis
kuterar problemet utförligast ska vi se litet närmare på hans argument mot tu-
delningen. 

Terner vänder sig bl a mot Mikkelsens utbytesord för den generella använd
ningen av artikeln och menar att v a r j e  häst inte ä r  dyrare än v a r j e  ko. Där
för skulle utsagan sakna allmängiltighet och i stället handla om det typiska, det 
flertalsgiltiga. Genom att på så sätt utgå från antalet referenter som utsagan 
gäller för, kommer Terner fram till att vår icke-specifika referens rent prin
cipiellt inte skiljer sig från denna betydelse: i det ena fallet handlar utsagan om 
ett flertal referenter och i det andra om ett fåtal ("en eller annan"). Ibland kan 
också utsagan vara giltig för varje tänkbar referent av det nämnda slaget. Detta 
sammanfattar Terner under beteckningen "typiserande" användning av artikeln. 
Den beteckningen står för att talaren vill framhäva sorten eller typen med sitt 



yttrande.^ Om yttrandet sedan ä r  giltigt för  Men eller annan" referent, för f le
r a  referenter eller för alla referenter av samma slag skulle inte innebära en 
artskillnad mellan referenserna. Skillnaden skulle i stället handla om graden, 
d v s  antalet referenter som omfattas av utsagorna. 

För att belysa Terners resonemang ska vi se på den föreställning som vi 
kan ha om en a r t  eller en klass. Vi kan se  den som en enhet, avgränsad från 
andra klasser. Så ä r  klassen "hund" skild f rån alla andra klasser som t ex "katt" 
eller "häst". Inom klassen kan vi så tänka oss en rad medlemmar, vi kan före
ställa oss klassens "beståndsdelar". Detta kan vi illustrera på följande sätt: 

A B 

Båda cirklarna står för klassen; i B ä r  dess "beståndsdelar" markerade medan 
A står för klassen enbart betraktad som en enhet. 

Om vi så ser  på en generell referens som i "En hund har fyra ben" och lå
ter  cirkel B stå för klassen "hund" kan vi formulera om referensen på detta 
sätt: "Ta en hund, vilken som helst. Du ska alltså ta en prick från B och/eller 
en till och/eller en till och/eller en t i l l . . .  osv. Du kommer att finna att vad du 
än har valt har fyra ben. " 

Valmöjligheten och/eller står här för att vi kan fortsätta vårt plockande 
bland prickarna tills alla ä r  utvalda, men att vi också kan nöja oss med en enda 
klassmedlem: vilken som helst av "beståndsdelarna" duger som representant 
för klassen.^ Om vi råkar finna något undantag spelar detta ingen roll. Vi kan 
f ö  markera att sådana inte finns genom att använda det totalitetsbetecknande 

3D "varje". Innebörden blir då: "Ta en prick och en till och en t i l l . .  "osv. ' 

1) Detta ställs mot "individualiserande" användning då en enda individ avses. 
F ö anser han att uppdelningen av artikeln i flera betydelser främst ä r  
av historiskt intresse; "de gränslinjer, man så drar  upp, existera näp
peligen för levande språkkänsla" (1922:143). 

2) J f r  Hansen som skriver om användningen av den obestämda artikeln att 
man tänker "abstrakt p å e t  t y p e e k s e m p l a r  af det substantivet angi
ver" (1967:175, min spärr) .  Det ä r  osäkert om man med en sådan formu
lering kan innefatta en distributiv betydelse av det slag som visas här .  

3) Se Teleman 1969:42 f för utbytbarheten av generellt "en" mot "varje". 



För icke-specifik referens som i "Köp en hund! " kan vi inte använda sam
ma formulering som ovan, utan vi måste ändra den något: "Ta en prick e l l e r  
en annan e l l e r  en annan e 11 e r . . . . M  osv. Där betydelsen "en eller annan" 
klart framträder - "Nu kommer säkert någon läsare att höja pekfingret" -
blir formuleringen snarare: "Ta en prick och kanske en till och eventuellt en 
till". Innebörden blir här att vi måste välja e n  representant för klassen - eller 
ett fåtal - och därför kommer yttrandet att handla om en individ, alt. ett fåtal 
individer. Vi har alltså inte samma frihet att fortsätta i det plockande bland 
möjliga referenter som vi såg ovan för generell referens. 

Om vi sammanfattar så långt kan vi konstatera att vi har kunnat använda 
en och samma figur för att illustrera generell och icke-specifik referens. I f i 
guren finner vi dels arten som en enhet - markerad som cirkelns periferi - och 
dels artens "beståndsdelar", prickarna. Det finns alltså likheter mellan de bå
da slagen av referens. Samtidigt har vi konstaterat att de skiljer sig genom att 
de fokuserar klassens medlemmar på olika sätt och tillåter olika slag av urval 
från klassen. 

Vi kan säga att ett resonemang som Terners stannar vid likheterna mellan 
de båda slagen av referens och inte uppmärksammar skillnaden mellan dem. 
Detsamma gäller för en annan typ av resonemang som inte utgår från kvantitet 
utan tar  fasta på den inre föreställning om klassen som aktualiseras då vi hör 
en generell referens med den obestämda artikeln. Så t ex i Thorells gramma
tik:''man föreställer sig en konkret företrädare för klassen" (1973:33). Något 
liknande finner man i Petterssons framställning av artikelsystemet: han menar 
att vi måste tänka på en bestämd individ när vi hör en sådan generell referens 
och helst också ha en individ i tankarna när vi fäller ett sådant yttrande (1976: 
124) .^  Med en sådan utgångspunkt ä r  det knappast möjligt att skilja mellan ge
nerell referens med den obestämda artikeln och icke-specifik referens av det 
slag som vi har diskuterat under C - vilket ingen av dem heller tycks vilja göra. 

Àtt de båda typerna av referens skiljer sig ä r  dock helt klart.  Det gäller 
inte bara den skillnad mellan dem som vi har illustrerat som olika urvalsmöj
ligheter i förhållande till klassen. Också rent syntaktiskt skiljer de sig: subs
tantiv med obestämd artikel av de båda slagen tillåter olika slag av transforma
tioner, och därför kan yttranden med de båda typerna av referens se ut på olika 
sätt. Teleman har visat på en rad olikheter (1969:40ff); här räcker det med att 

1) Märk att Petterssons drag "specifik" snarast tycks stå för "individuell" 
betydelse hos substantivet. 



peka på en sådan. Den handlar om dubblering av ett spetsställt nominal med ett 
anaforiskt pronomen. Detta ä r  bara tillåtet då den obestämda artikeln uttrycker 
generell referens: av "En get äter allt" får  vi "En gett den äter allt", men vid 
icke-specifik referens som i " En tia kan du väl låna mig?" ä r  inte en sådan 
dubblering möjlig: * "En tia, den kan du väl låna mig?". 

Teleman pekar på att generell referens med den obestämda artikeln främst 
förekommer i satser som uttrycker hur något ä r  beskaffat, hur något regelmäs
sigt beter sig eller bör förhålla sig. Han lämnar bl a följande exempel: "en bil 
har fyra hjul", "en svensk flagga ä r  blågul", "en häst gillar havre", "ett barn 
ska helst lyssna och tiga still" (1969:40). Det handlar alltså om regler för hur 
en typisk representant för klassen ska se ut eller bete sig. 

I och med att vi kan ställa upp sådana regler har vi också möjlighet att 
avgöra i vad mån en viss klassmedlem ä r  typisk för sin klass eller ej .  
Vi kan alltså konstatera att det ä r  något underligt med en bil som bara 
har t re  hjul, att en urtvättad svensk flagga där färgerna har flutit ihop 
knappast gör skäl för namnet osv. Därför kan vi yttra oss också om spe
cifika referenter i deras egenskap av klassmedlemmar och då få en spe
ciell typ av referens. Talaren kan t ex vara förvånad över att en speci
fik referent avviker från vad som ä r  normalt för den klass som den till
hör. I ett yttrande som "Vad konstigt! En mamma som bits!" ä r  därför 
uppmärksamheten riktad mot den specifika referentens klasstillhörig
het. Underförstått finner vi en jämförelse mellan referentens beteende 
och hur typiska klassmedlemmar beter sig. Innebörden blir "det där ä r  
ingen riktig/vanlig mamma, för hon bits". Samma funktion kan f ö  en 
vanlig generell utsaga få: vi kan säga "en mamma får  inte bitas" för att 
markera klassgränsen och därigenom ställa den specifika referenten 
utanför. 
Referensen i "En mamma som bits" få r  vi snarast karaktärisera som 
ett mellanting mellan generell och specifik. Den hänvisar till något spe
cifikt men bara i dess egenskap av klassmedlem. Det ä r  alltså klasstill
hörigheten som står i centrum. (Se också nedan s.76ft referensen har 
många beröringspunkter med den tilldelning av klassmédlemskap som 
diskuteras där.) 
Talaren kan också peka ut en specifik referent i dess egenskap av att va
r a  en typisk representant för sin klass. Om man vet att en person avskyr 
barn och finner denne i full färd med att leka med ett, kan man säga: 
"Vad trevligt att få se dig leka med ett barn!".  Exemplet ä r  hämtat från 
Maratsos som kortfattat diskuterar denna typ av referens under rubriken 
"Non-specific reference to particular referents" (1976:136f). Ett sådant 
yttrande skiljer sig från det slag av yttrande som vi just har diskuterat. 
Där var det fråga om jämförelse mellan referenten och andra, typiska 
klassmedlemmar - här ä r  det fråga om en typisk representant för klas
sen, ett exempel på den, utan jämförelse med andrä medlemmar. Det 
ligger närmare till hands att sammanställa referensen med en icke-spe
cifik sådan - "Det skulle vara roligt att få se dig leka med ett/något 
barn" - än med en generell referens till klassen "barn". Liksom i "Köp 
en hund!" ä r  det e n  representant för klassen som det handlar om. 



Flera av de exempel som vi har sett på generell referens med den obestäm
da artikeln skulle lika väl ha kunnat uttryckas med substantivet i bestämd form: 
"Hunden har fyra benM, "Geten äter allt","Den svenska flaggan ä r  blågul". Ef
ter ett sådant utbyte i andra exempel uppfattar vi inte gärna referensen som ge
nerell längre: "Bilen har fyra hjul", "Hästen ä r  dyrare än kon". Likaså blir 
"Damen petar inte näsan offentligt" knappast möjligt som generellt uttryck, me
dan "En dam petar inte näsan offentligt" ä r  det acceptabla. 

I andra fall kan vi däremot bara använda den bestämda formen: "Vildsvinet/ 
* ett vildsvin utrotades här mycket tidigt", "Hägern/* en häger påträffas i näs
tan hela Europa", "Ångbåten/* en ångbåt har trängt undan segelfartyget/* ett 
segelfartyg". ' 

Det ä r  alltså klart att de båda artiklarna används på olika sätt och bara i 
vissa fall ä r  fri t t  utbytbara mot varandra. För att förstå skillnaden mellan dem 
ska vi återvända till de båda cirklar som vi använde ovan för att illustrera vår 
klassuppfattning. I fallet A var inga enskilda klassmedlemmar markerade: den 
tomma cirkeln fick visa att klassen kan uppfattas som en enhet utan någon direkt 
fokusering på dess medlemmar. Därigenom avgränsar vi klassen mot andra 
klasser, mot andra cirklar av samma slag som A. Uttrycket för denna enhets
uppfattning ä r  den bestämda artikeln. ̂  

Valet av artikel för att hänvisa till klassen kommer alltså att styras av hur 
vi uppfattar klassen i fråga. När den för tanken står som en avgränsad enhet 
väljer vi den bestämda artikeln; när vi ser  den som uppbyggd av en rad medlem
mar och kan välja vilken som helst av dessa - en, flera eller alla - väljer vi 
den obestämda artikeln. 

Häri finner vi en förklaring till att den obestämda artikeln så ofta används 
i preskriptiva satser som "En hund bör vara lydig". Yttrandet gäller inte för 

1) Exemplen ä r  från Teleman 1969:77; han lämnar där ytterligare några med 
hänvisning till Perlmutter (1970:239ff, fotnoten). Denne pekar på flera 
olikheter mellan engelskans "a"  och "the" i "generic sentences" i syfte 
att stödja härledningen av "a"  från räkneordet "one". Några av dessa 
olikheter återkommer vi till nedan. 

2) Det ä r  förmodligen detta Pettersson avser med draget "begränsad", men 
hans definition ä r  otillfredsställande. Tillsammans med definitionen av 
draget "generisk" får  vi nämligen ett förbryllande påstående om generell 
referens med den bestämda artikeln: vi avser inte "någon bestämd indi
vid utan släktet" s a m t i d i g t  som substantivuttrycket ä r  "begränsat i 
något avseende till andra individer eller ting som naturligen betecknas 
med substantivet i fråga" (1976:121 resp.  122). Ett tillägg skulle förtyd
liga: "begränsningen loin också gälla klassen i förhållande till andra klas
ser".  



klassen "hund" i lika hög grad som för de enskilda medlemmarna. "Lydighet" 
ä r  ju inte ett kännetecken på klassen utan ett krav som vi ställer p& dess med
lemmar, tagna en och en som individer. Också en olydig hund tillhör klassen 
"hund" - vi accepterade också undantag när vi diskuterade den generella refe
rensens urval från cirkel B ovan. 

Om vi i stället yttrar oss om hela klassen och om vad det ä r  som känneteck
nar den kommer den att framträda som en enhet. Därför blir "Hunden ä r  ett 
däggdjur" den vanligare formen i t ex biologiböcker. 

Ändå har vi valmöjlighet i de båda exemplen. "Hunden bör vara lydig" och 
"En hund ä r  ett däggdjur" ä r  bägge två acceptabla som generella utsagor. Vi 
kan alltså här välja mellan att uttala oss om klassen "hund" på ettdera av de 
sätt som cirklarna A och B ovan visar, även om vi föredrar det ena eller det 
andra. Valmöjligheten försvinner dock när det som prediceras om klassen en
bart kan gälla för den som helhet och där det alltså inte går att plocka ut en 
medlem, vilken som helst, som representant för klassen. Därför blir "Hunden 
ä r  vårt vanligaste sällskapsdjur" det enda möjliga. Likhetstecknet mellan de 
båda cirklarna gäller inte längre utan vi ä r  tvungna att använda oss av den klass
uppfattning som A uttrycker. ' I  exemplen ovan med "vildsvinet", "hägern", 
"ångbåten" och "segelbåten" ä r  utsagorna just sådana: det var hela arten "vild
svin" som utrotades, det ä r  arten "häger" som påträffas och det ä r  klassen 
"segelfartyg" som har trängts undan. I ingen av satserna kan vi låta dessa klas
ser  representeras av en medlem eftersom vi uttalar oss om dem som enheter. 

Enhetsuppfattningen medför också att vi vid t ex samordning av två uttryck 
för generella referenser föredrar den bestämda artikeln. "En bäver bygger 
dammar" och "en utter bygger dammar" kan alltså inte gärna samordnas till 
"En bäver och en utter bygger dammar" utan vi får  "Bävern och ut tern . . .  " .  
När de inte ä r  samordnade ä r  det oväsentligt om vi uppfattar klassen som A-
eller B-cirkeln; i exemplen hade det lika väl kunnat stå "bävern" och "uttern". 
I och med samordningen ä r  vi enbart hänvisade till A-cirkeln eftersom det ä r  
arterna som sammanförs, inte vilken bäver och utter som helst. 

Samordningen ä r  ett av de exempel som Perlmutter lämnar för att visa 
skillnaden mellan obestämd och bestämd artikel vid generell referens i engels
kan. (Se not 1 ovans. 51.) Principen om arten sedd som en enhet gäller också 
för hans övriga exempel. De flesta av dem ä r  speciella för engelskan - som 

1) Tills vidare bortser vi helt från andra uttrycksmöjligheter än artiklarna. 



t ex artiklarnas förekomst i satser där verbet har progressiv form - men ytter
ligare en ay lians iakttagelser går att direkt överföra till svenskan. Det gäller 
satser med pr eteriskt tempus. Perlmutter pekar på att referensen i sådana sat
ser normalt inte ä r  generell, men att vi kan uppfatta den så när ett lämpligt ad
verbial används: jämför "Bävern byggde dammar (hela förra året)M med "Bä
vern byggde dammar under förhistorisk tid". I sådana satser menar han att den 
obestämda artikeln blir omöjlig: * "En bäver byggde dammar under förhisto
risk tid". Vi ser  det än tydligare i ett exempel som * "En mammut levde i Sve
rige under förhistorisk tid". 

Som Burton-Roberts har visat går det dock att hitta exempel där den öbe-
stämda artikelnär möjlig trots satsens tempus: "In Roman times a soldier fought 
with a sword" (1976:440) Några svenska exempel: "Ett barn hade det inte lätt 
förr  i världen", "Under medeltiden hade en abedissa mycket att säga till om". 

Förklaringen till substantivets form i satser med preteriskt tempus blir 
densamma som den vi lämnade ovan för "vildsvinet" etc. Det som sägs om a r 
ten "bäver" och "mammut" handlar om dem sedda som enheter, och det ä r  där 
vi får  söka förklaringen till varför den obestämda artikeln inte ä r  möjlig. I de 
andra exemplen kan vi välja hur vi vill se på de olika klasserna. 

De flesta av de exempel som vi har sett på generell referens med den be
stämda artikeln harhandlat om arter i rent biologisk bemärkelse. Är det kanske 
här som vi ska söka förklaringen till varför "Damen petar inte näsan . . . "  inte 
ä r  acceptabelt medan "En d a m . . . "  ä r  det? Klassen "dam" uppfattar vi inte som 
en naturlig ar t  och därför skulle vi inte kunna behandla den som avskild från and
r a  arter  eller klasser. 

En sådan förklaring lämnar Hansen, som skriver att den bestämda artikela 
allmänt sett ä r  möjlig endast vid referens till levande a r te r .  För att förklara 
varför referens till sådana arter  som "kräldjur", "fiskar" och "insekter" inte 
gärna uttrycks med den bestämda artikeln - jämför "En fisk andas med gälar" 
me<* ? "Fisken andas med gälar" - gör han tillägget att de levande arterna mås
te för tanken framstå som en individ, "bag hvilke alle de andre individer af sam
me a r t  slutter sig" (1927:51). 

Att bara tala om "levande ar ter"  blir dock en alltför snäv förklaring. Vi har 

1) Hon kritiserar Perlmutters val av tidsadverbial i exemplet med "Bävern 
. . .  under förhistorisk tid" och pekar på att det innebär en oriktig uppdel
ning av arten "bäver" i "förhistorisk bäver" och "övrig bäver". Det ä r  
dock valet av a r t  som gör satsen något suspekt; j f r  exemplet med * "En 
mammut " .  



haft exemplet med "ångbåten" och "segelbåten" och kan lätt finna fler med refe
rens till inanlmata klasser: "Tandborsten ä r  ett viktigt hygienredskap", "Bell 
uppfann telefonen", "Skrivmaskinen ä r  ett oumbärligt hjälpmedel på alla kontor", 
"Axelremsväskan har blivit allt populärare","Novellen ä r  en vanlig uttrycks
form för 70-talets författare". 

I stället ä r  det vår uppfattning om klassens förhållande till andra klasser 
som tycks vara det avgörande. I och med att vi avgränsar en klass mot en annan 
kommer vi också att på sätt och vis sammanföra dem under ett högre klassbe
grepp, under ett "genus" i filosofisk bemärkelse. Detta har Vendier använt för 
att härleda generell referens med den bestämda artikeln (1971:127f). Han me
nar att ett sådant generellt nominal går tillbaka på en restriktiv relativsats där 
korrelatet utgörs av nominalets genustillhörighet. Hans exempel "The tiger l i 
ves in the Jungle" utgår från "the [animal that i s  a ]  tiger", "The Incas did not 
use the wheel"från "the [instrument that i s  a ]  wheel" etc. Genustillhörigheten 
stryks sedan eftersom den ä r  redundant. Sådana satsers exakta utseende ä r  in
te det väsentliga för oss, men vi kan ta  fasta på den idé som de uttrycker. 

Med hjälp av Vendiers härledning förstår vi varför vissa klasser tenderar 
att oftare än andra uttryckas som avgränsade mot andra klasser. Det ä r  ingen 
tillfällighet att just djurarter så ofta förekommer när generell referens exemp
lifieras: vid sådana klasser ligger det överordnade begreppet "djur" nära till 
hands, och klassen ä r  lätt avgränsbar mot andra klasser.  Klasser som "kräl
djur" och "insekter" ingår inte i vår omedelbara föreställning om vad begrep
pet "djur" innebär, och därför har vi också svårt att avgränsa dem mot andra 
klasser inom det begreppet. (I stället kan de själva sägas vara uttryck för ge
nustillhörighet. Detta återkommer vi till nedan.) 

Också vid växtsorter gäller samma sak: "tulpanen" och "eken" kan lätt kon
trasteras mot t ex "rosen" resp. "björken" inom de överordnade "blomma" och 
"träd". Likaså vid uppfinningar och hjälpmedel av olika slag: "telefonen", "da
torn", "glödlampan", "hjulet" och vid andra sorters utrustning som t ex klädes
plagg - "Kjolen ska bli längre i å r "  - och vid klasser under begreppet "kultur
verksamhet": "romanen", "filmen", "satiren" osv. 

På så sätt går det att förklara varför "Damen petar inte näsan" inte ä r  ac
ceptabelt. Vi har svårt att direkt finna ett överordnat begrepp vari klassen 
"dam" kan avgränsas mot andra klasser. Jämför "Kvinnan t ige . . . " :  klassen 
"kvinna" tycks lättare kunna avgränsas mot "man" inom det överordnade "per
son" el dyl. 



Ändå ä r  vår uppfattning om klassen och dess genus inte statisk utan den 
ä r  till stor del betingad av vad det ä r  som prediceras om klassen i fråga. Efter
som vi kan klassificera företeelser i vår omvärld efter ett oändligt antal prin
ciper, behöver vi inte alltid ha ett vedertaget genus att ta till för att tolka en 
referens med ett substantiv 1 bestämd form som generell. Själva utsagan kan 
tala om för oss vad talaren avser för klassificeringsmodell och därmed ge oss 
klassens genustillhörighet - det ä r  ofta just därför som referensen görs. Snart 
sagt varje klass kan därför ses  som en enhet beroende på vad det ä r  som sägs 
om den. I en kontext som " ä r  ett djävulens påfund" kan vi alltså placera det 
mesta i bestämd form. 

Avgränsningen mot en annan klass kan också ske inom yttrandet - eller i en 
större kontext - då två klasser ställs bredvid varandra. Det såg vi ovan när vi 
diskuterade samordning av två generella uttryck; vi har det också i ett exempel 
som "Vid finare middagar sitter damen till höger om herren". Vi har alltså in
te en fixerad uppfattning om olika klasser utan kan i en sats som denna se ock
så en normalt oavgränsad klass som avgränsad. 

Vi ska kort jämföra Vendlers härledning av den bestämda artikeln med ett 
av de förslag som Teleman lämnar för sådan generell referens (1969:79). Ock
så han föreslår att substantivet går tillbaka på en underliggande sats, men den
na har ett annat utseende än Vendlers. I stället för att låta korrelatet uttrycka 
genustillhörigheten menar Teleman att det utgörs av ett mer allmänt påstående, 
ett konstaterande av att det finns en "företeelse" med det namn som nominalet 
uttrycker. I "vargen har fyra ben" ligger då en hänvisning till "den företeelse 
som heter varg". Med detta beskrivningssätt blir det svårare  att förklara var
för inte alla klasser kan uttryckas med bestämd form i alla typer av generella 
utsagor. Det överordnade "företeelse" blir för vagt, och det säger oss därför 
mindre än vad den klasspecifika genustillhörigheten kan göra. 

Ändå ä r  Telemans resonemang intressant. Det går nämligen ut på att för
klara varför ett substantiv kan få klassbetydelse - d v s  användas för generell 
referens - och hur denna klassbetydelse i sin tur ä r  förklaringen till varför vi 
använder den bestämda artikeln. Det ä r  alltså substantivet som har klassbety
delse och inte den bestämda artikeln. Därigenom kan den generella referensen 
förklaras på exakt samma sätt som den specifika referens som vi diskuterade 
under A . l  ovan, "referenten ä r  unik för alla", med exempel som "solen", 
"månen" och "jorden". Klassen som helhet går att se som en unik företeelse: 
vi har en enda klass "hund", en enda klass "häst" osv. Denna abstraktion av 



klassen som en unik referent gör att den ä r  specifik för talaren. Han kan räkna 
med att den ä r  specifik också för mottagaren och väljer därför den bestämda a r 
tikeln. 

Teleman ä r  inte ensam om att vilja beskriva generell referens som refe
rens till unika referenter. Samma beskrivning finner man hos t ex Christopher
sen (1939:30f); principen ligger också till grund för Petterssons beskrivning av 
referens till t ex "solen" som generell (1976:131, j f r  äv. s .  123). 

När vi diskuterade A . l ,  "referenten ä r  unik för alla", sammanförde vi den 
kategorin med A. 2, "referenten ä r  specifik av sociala skäl". Detta gjorde vi 
med hänvisning till att endast ett fåtal referenter skulle komma att falla under 
A . l  och att referens till dem i princip kan förklaras på samma sätt som refe-* 
rens under A. 2: vi talade om cirklar som utgick från individen och blev vidare 
och vidare tills de kom att omfatta sådan referens som ä r  specifik för alla män
niskor. Om vi då betraktar generell referens med den bestämda artikeln som 
unik referens, finner vi att också denna kommer att hamna i den yttersta c i r 
keln. Vi skulle alltså kunna föra detta slag av referens till A. 2, alt. låta den 
bilda en egen kategori tillsammans med unika referenter som "solen", "må
nen" och "jorden". 

Mycket talar dock mot att vi ska behandla generell referens med den be -
stämda a r t i k e l n  på så sätt.  T i l l  att börja med kan vi konstatera att draget "unik" 
inte kan vara vägledande för vår kategoriuppdelning. I diskussionen under A har 
vi gång på gång återkommit till det draget och funnit att det går att tillämpa på 
de olika underavdelningarna. Så hade vi under A. 8, "referenten görs specifik av 
talaren med språkliga medel", exemplet med "den gula pennan" där referenten 
pekades ut som unik bland flera av samma slag. (Se ovan s .  34 .) Samma drag 
använde vi för att diskutera likheten mellan A. 3, A. 4 och A. 5, "referenten ä r  
unik i en viss situation", "referenten görs specifik av talaren genom handling" 
resp. "referenten ä r  specifik p g a  att den väckt uppmärksamhet". (Se ovan s .  
23f .) Vi fann att draget "unik" mycket väl kunde förklara de olika referenser
na på ett och samma sätt, men att vi skulle få veta mer om barnets förmåga 
om vi försöker hålla isär de olika underavdelningarna. 

Det vore dessutom olämpligt att behandla generell referens med den bestäm
da artikeln som helt skild f rån  övriga sätt att uttrycka generell referens. Till
sammans ä r  de uttryck för vår uppfattning om klasser och klassers förhållande 
till varandra. Det ä r  helt klart att barnets klassuppfattning skiljer sig från den 
vuxnes, även om det finns många frågetecken inför hur skillnaden ser  ut och hur 



klassuppfattningen utvecklas. 
Ett närmare studium av barnets förmåga att uttrycka generell referens 

skulle kunna bidra till den utvecklingspsykologiska teoribildningen. Så har Pia-
gets arbeten, där klassuppfattningen står i centrum - utvecklingen av "begrepp" 
och av förmågan att operera logiskt med dem - på vissa punkter börjat ifråga
sättas efter studier av barnets referentiella förmåga. Det räcker här med att 
peka på Maratsos resultat vad gäller barnets förmåga att uttrycka generell refe
rens med den obestämda artikeln. (En delundersökning i hans större arbete vil
ket presenteras närmare nedan s.213ff.) Trots att en rad problem ä r  förknip
pade med att avgöra om det som den vuxne tolkar som en generell referens verk
ligen ä r  det, menar han sig ha funnit tillräckligt många sådana uttryck hos fyra-
åringar för att kunna slå fast att de klarade av detta slag av generell referens 
(1976:94 och 65 f, se särsk. fotnoten). Enligt Piaget skulle då barnet ännu be
finna sig i ett utvecklingsstadium då generell referens i vuxentänkandets bemär
kelse inte ä r  möjlig. Det förbegreppsliga stadiet - ca två till drygt fyra å r  -
karaktäriserar han bl a med orden "the child at this stage achieves neither true 
generality nor true individuality, the notions he uses fluctuating incessantly be
tween the two extremes" (1962:224). Den språkliga representationen av barnets 
klassuppfattning skulle alltså inte kunna utgöra en "äkta" generell referens. 

Man kan i och för sig ifrågasätta Maratsos resultat på den här punkten -
den kontext han använde för att få  barnen att producera ett generellt uttryck var 
något suspekt, hans redovisning ä r  alltför knapphändig etc - men den fråga som 
han har väckt blir därför inte av mindre intresse. Dessutom gällde hans under
sökning bara den obestämda artikeln - skulle resultatet ha blivit detsamma om 
han undersökt andra uttrycksmöjligheter ? 

Mycket återstår alltså att undersöka på detta område. Det ä r  möjligt att 
Karmiloff-Smith har funnit en framkomlig väg till större förståelse av barnets 
kognitiva strukturer och dessas uttryck i språket (1977). Hon menar att Piagets 
inriktning på barnets Interaktion med den fysiska omgivningen verkar alltför 
snäv för att vi ska få klarhet i hur tänkandet utvecklas. Också annan interaktion 
måste vi ta hänsyn till - även den rent lingvistiska, där språket i sig kan erbju
da svårigheter för barnet att kognitivt bemästra. 

Här kan vi ställa frågan om inte de olika möjligheterna att uttrycka generell 
referens kan vara en sådan språklig svårighet. Hur den samverkar med barnets 
begreppsliga utveckling och hur barnets klassuppfattning kan avläsas ur  den 
språkliga representationen ä r  frågor som vi här måste lämna. Det väsentliga 



ä r  att vi har funnit stöd för att behandla de olika slagen av generell referens 
tillsammans; därigenom kan vi också lättare observera och jämföra barnets 
uttryck för dem. 

3.2.2.  Artikellösa substantiv och pluraler 

Av uttrycksmöjligheterna för generell referens återstår t r e  att behandla. Vi 
har dels den nakna formen, d v s  ett substantiv utan någon böjningsändelse eller 
artikel - "Hund ska hållas i koppel"- och dels de båda uttrycken med substanti
vet i plural form: "Hundar ä r  trevliga djur" och "Människorna ä r  onda". 

Den nakna formen ä r  den normala vid ord som har icke räkningsbar bety
delse, d v s  vid referens till ämnen och till de icke räkningsbara abstrakterna 
och kollektiverna: "Senap ä r  gott", "Frihet ä r  bättre än skönhet", "Ohyra har 
alltid funnits vid människans sida". Här uppfattar vi referenserna som till nå
got med oavgränsad betydelse: vi uttalar oss om ämnet etc i största allmänhet. 
Vi kommer att diskutera den nakna formen och dess betydelse närmare nedan. 
Tills vidare kan vi se referensen i exempelsatserna som referens till en klass 
som har synnerligen vaga och obestämda gränser, till ett begrepp av en annan 
ar t  än det vi normalt föreställer oss när vi talar om klasser och klassbeteck
ningar. 

Vid sidan av den nakna formen har vi dock möjlighet att använda den bestäm
da artikeln, framför allt vid referens till ämnen. Vi kan då tala om artikeln 
som avgränsande på i princip samma sätt som vi har beskrivit den ovan: "Luf
ten innehåller syre", "Mjölken ä r  en viktig proteinkälla". Artikeln används 
alltså när vi talar om ämnet som en avgränsad klass. Denna avgränsning sam
manfaller med den totala ämnesbetydelsen: fortfarande handlar det om ämnet 
i största allmänhet. (Jfr Christophersen 1939:34 f; j f r  också specifik referens: 
"den här mjölken ä r  sur" och referens till en aktuell del av "klassen": "Vad 
mjölken har blivit dyr!" . Se nedan s .  62. ) 

Vid abstrakter kommer den bestämda formen snarast att innebära ett 
slags förkroppsligande: "Sanningen ska man inte tumma på", "Här hål
ler  skönheten till" (se t ex Thorell 1973:35). Detta beror väl på att de 
begrepp som abstrakterna står för ä r  svåra att föreställa sig som av
gränsade klasser i vanlig bemärkelse: det tycks vara lättare att indivi
dualisera begreppet än att konstruera ännu ett abstrakt begrepp, en 
klass av det. 



Den nakna formen vid referens till klasser i egentlig bemärkelse ä r  av litet 
intresse för oss eftersom den bara har några få, speciella användningsområ
den. Vi finner den dels i en del ordspråk - exv "Så gör barn i by som det ä r  
hemma vant" - och dels i lagspråk och annat myndighetsspråk, som i vårt ex
empel med "Hund skall. .  Denna användning av formen avviker markant 
från normalt språkbruk. Varför den gör det ska vi återkomma till nedan när vi 
behandlar artikellösa substantiv (se s .  71 ) .  Tills vidare lämnar vi användning
en åt sidan som en kuriositet. 

Av större intresse ä r  de båda uttryckssätten med substantivet i plural form. 
Pluralen utan bestämd artikel används framför allt vid referens till sådant som 
vi inte upplever som klart avgränsade klasser. Den liknar därför i mycket den 
nakna formen vid referens till ämnen; också här uttalar man sig om företeelsen 
i allmänhet. Vi får  därför anledning att återkomma till pluralens innebörd nedan 
under rubriken "artikellösa substantiv". Här kan yi dock konstatera att om vi 
skulle illustrera klassuppfattningen med en cirkel skulle vi få problem: cirkelns 
periferi skulle vara vag och suddig. 

Vad ä r  det då för klasser som vi normalt upplever som oavgränsade och 
uttrycker som sådana? För att besvara frågan ska vi återvända till diskussionen 
ovan av den bestämda artikeln vid generell referens som avhängig av klassens 
genustillhörighet. Där hade vi exempel som "kräldjur" och "insekter". Vi nämn
de att sådana klasser själva kan sägas vara uttryck för den genustillhörighet 
som den bestämda formen utgår fr&n. Med Vendiers ord ä r  sådana substantiv 
"too generic to fall under a superior genus" (1971:127). Vi kan alltså härleda 
en generell referens som till "tordyveln" f rån en sats som "den [ insekt som ä r  
en] tordyvel", men vi har svårare att finna en motsvarande genustillhörighet 
för "insekt": "den [ ? ? ?  som ä r  en] insekt". Likaså "telefonen" från "den [upp
finning som ä r  en] telefon" men knappast "uppfinningen" i generell bemärkelse 
eftersom vi då har "den [ ? ? ?  som ä r  en] uppfinning". Det ä r  i och för sig möj
ligt att finna överordnade begrepp att sätta in i satserna i stället för frågeteck
nen, men vi gör det inte gärna. ' Vid referens till klasser som "insekter" och 
"uppfinningar" tycks vi i stället gå neråt i upplevelsen av klasshierarkin: de 
innehåller i sig alltför många underklasser för att vi ska sammanfatta dem un-

1) Vid nakna substantiv i rubrikstil - "Tvååring bet ihjäl kobra" - torde det 
sällan handla om referens till klasser. Mitt intryck ä r  att man i så fall 
föredrar den obestämda pluralen alt. best. a r t . ,  väl i förtydligande syfte. 

2) J f r  Telemans förslag om "företeelse" som överordnat begrepp. Se ovan 
s .  55. 



der en ännu högre beteckning. 
Ändå kan vi ha behov av att avgränsa också högre kiasser mot varandra. 

Vi kan vilja skilja klassen "insekter*' från klassen "blötdjur", vi kan vilja skil
ja mellan "kryptogamer" och "fanerogamer" etc. Det ä r  då den bestämda plu
ralen används: "Fiskarna andas med gälar", "Däggdjuren diar sina ungar", 
"Buskarna och träden har vedartad stam och skiljer sig därigenom från blom
morna". Vi uttrycker här samma avgränsning av klassen som vi gör med den 
bestämda artikeln när substantivet har singular form: artikeln markerar att 
klassen ses  som en enhet. Vi se r  inte längre till de många mer eller mindre 
olikartade underklasserna utan ä r  i stället inriktade på det som ä r  gemensamt 
för dem, den högre klassen och dess gränser. 

Detta innebär att vi inte gärna använder den bestämda artikeln vid referens 
till klasser där vi upplever underklasserna eller de enskilda medlemmarna 
som alltför disparata: vi har svårare att se sådana klasser som enheter. Vi r e 
fererar alltså till klassen "stövlar" - "Ulf gillar stövlar" - men inte gärna till 
"stövlarna" som enhet, till "möbler" men inte gärna till "möblerna" som enhet 
osv. Här liksom vid den singulara formen kan dock talaren välja klassificerings-
modell och uttrycka också sådana klasser som avgränsade enheter. Vi kan allt
så få en generell referens som i "Stövlarna kom att bli en modegrej under 60-
talet". 

Valfriheten blir givetvis väsentlig att ta  fasta på om man vill ställa upp reg
ler för språkbruket eller avgöra vad som ftr "normalt" vid generell referens. 
En lexikalisk klassificering av vad vi kan uttrycka på det ena eller det andra 
sättet kan inte bli annat än preliminär. Det kan vi se  om vi återvänder till vårt 
första exempel med pluralformen: "Hundar ä r  trevliga djur". Trots att vi gärna 
ser  den klassen som en avgränsad enhet behöver vi alltså inte uttrycka den som 
en sådan. Den som yttrar sig så om klassen "hund" avgränsar den inte utan ut
nyttjar de vaga klassgränser som den plurala formen uttrycker. Det finns säker
ligen en hel del otrevliga hundar och därför kan det vara lämpligt att referera 
vagare till klassen och inte markera den exakta ramen för den. Samtidigt ä r  
dock pluralens innebörd allmänt sett distributiv. Detta märks tydligast i satser 
som inte uttrycker värdeomdömen: "Hundar ä r  fyrfotadjur" = "Varje hund. . ."  
(se Noreen 1904:301). 

Referensen med den plurala formen liknar alltså generell referens med den 
obestämda artikeln - också då ä r  innebörden distributiv, men också då tillåts 
individuella undantag som t ex från regeln "En hund ska vara lydig". Vi inledde 



diskussionen av den obestämda artikeln vid generell referens med att skilja den 
från den icke-specifika artikel som vi hade under C. Terner ville inte skilja 
mellan de båda slagen av referens utan menade att det bara fanns en skillnad i 
kvantitet - antalet referenter som kom att omfattas av utsagorna - och inte i 
kvalitet. På samma sätt resonerar Burton-Roberts som menar att referens med 
en plural form ä r  icke-specifik (1976:142 f f ) .  Utan att gå närmare in på hennes 
argument - flertalet av dem ä r  speciella för engelskan - ska vi se hur detta för 
håller sig för svenskans del: mellan referenserna i "Jag gillar stövlar" och 
"Jag ska köpa stövlar i dag (om jag hittar några snygga)" skulle det alltså bara 
vara en kvantitativ skillnad. 

Vi har sagt att den obestämda pluralen uttrycker en vagare uppfattning om 
klassen och att den inte markerar klassens gränser och avgränsar den mot and
ra  klasser så som den bestämda formen gör. Ändå ä r  det klassen vi refererar 
till, inte till ett antal icke-specifika individer inom den. Det ser  vi tydligast vid 
referenser till sådana klasser som "blötdjur", "insekter'-', "blommor" etc. Det 
vore annars svårt att förklara varför vi här skulle föredra att referera till ett 
- om än oändligt - antal icke-specifika referenter. 

Skillnaden mellan referenserna kan illustreras med hur substantivet kan 
kombineras med ordet "några". Substantiv som står för icke-specifik referens 
kan uttryckas tillsammans med ett "någon" med en betydelse som vi ännu inte 
har berört.  Det handlar inte längre om ett relativt fåtal referenter som i våra 
tidigare exempel på betydelserna hos "någon". Jämför svaren på frågan "Har 
du sett några flygmyror här utanför?" - "Ja, massor, ett oändligt antal"; 
* "Nej, m a s s o r . . V i d  starktryck på "några" blir betydelsen liktydig med 
"över huvud taget några". 

Tillsammans med ett generellt nominal har "några" en annan betydelse, 
nämligen "vissa, somliga, en del": "Några (sorters) bilar har bara t re  hjul" 
(Teleman 1969:46). Utsagan gäller alltså bara för en del av den klass som subs
tantivet refererar till, en del som ä r  avgränsad som "sorter, slag". (Se Exkurs 
nedan s .  62ff.) 

Det ä r  alltså klart att referenserna skiljer sig åt: den icke-specifika refere
r a r  till ett antal individer medan den generella refererar  till klassen, om än till 
en klass med vaga gränser. När talaren inte preciserar antalet individer kan ref* 
rensens art  vara oklar: referensen kan uppfattas som endera icke-specifik eller 
generell. I ett förbud som "Hundar får  e j  medföras" ser  vi en sådan dubbeltydig
het - förbudet kommer också bara att bli aktuellt för ett relativt fåtal individer 



samtidigt som det ä r  giltigt för alla tänkbara medlemmar av klassen "hund" och 
därmed för hela klassen. 

Det ligger alltså nära till hands att uppfatta referensen som icke-specifik 
när pluralen används om en klass som vi normalt borde uttrycka som en klass 
med tydliga gränser. En referens som i "Nu har det kommit storkar till Skåne" 
blir därför mer inriktad på enskilda individer än på klassen "stork". 

Här lämnar vi pluralen, men vi får  anledning att återkomma till den nedan 
under rubriken "Artikellösa substantiv". 

Vi ska till sist kort se på den bestämda artikeln i satser som "Lärkan 
har kommit", "Vitsipporna blommar nu". Här finner vi referens till en 
aktuell del av klasserna "lärka" och "vitsippa". Därför kommer vi att 
uppfatta referenserna som mindre allmänna - och mer "konkreta" - än 
om vi uttalar oss  om klasserna som helheter. Ändå ä r  referensen gene
rell: vi talar om klasserna och inte om specifika eller icke-specifika in
divider inom dem. Den bestämda artikeln följer helt de riktlinjer som 
vi har dragit uppf eftersom klasserna "lärka" och "vitsippa" här båda 
ä r  avgränsade enheter. Därför blir också den obestämda artikeln omöj
lig: "En lärka har kommit" / "Lärkan har kommit". (Se Pettersson 
1976:122: han pekar på satsens verbform som avgörande för tolkningen. 
P g a  satsens aspekt blir "Lärkan har kommit" mer konkret än "Lärkan 
ä r  en sångfågel".) 
På samma sätt kan vi referera till klasser i stället för till individer i 
kontexter som ä r  än mer inskränkande än i de anförda exemplen: "Lär-
ftan sjöng, vitsipporna stod i blom och från granens och tallens topp hör
des ugglan hoa". Här kan det handla om väl så specifika referenter för 
den som fäller yttrandet, men individerna sammanfattas som klasser 
och på så sätt utnyttjas den bestämda artikelns avgränsningsmöjligheter. 
(Jfr  Hansen 1967:180.) 
Också vid referenser som i "Jag ska till tandläkaren". "Har brevbära
ren varit hä r?"  handlar det i princip om samma sak: vi refererar  till 
en del av en klass. Delen utgörs av en enda individ, men vi ä r  - oftast -
inte intresserade av individen som sådan utan bara av den klass som in
dividen tillhör. Det ä r  inte ens fråga om att framställa individen som en 
typisk representant för klassen. (Jfr  Thorell 1973:33: "försvagad indi
viduell betydelse".) I så fåll vore den obestämda artikeln ett normalare 
uttryckssätt. 

Exkurs: delklasser och sorter 

När vi diskuterade pluralen vid generell referens hade vi exemplet "Några (sor
ters)  b i l a r . . .  " . Där såg vi att referensen kan ske till en viss del inom en klass 
- en del som här sammanfattas med ordet "sorter".  De sorter som det ä r  fråga 
om i exemplet kan vi också fortsätta att referera till som en separat klass, som 
en delklass till klassen "bil": "Den trehjuliga bilen har blivit allt populärare". 



Här kan vi förklara den bestämda formen på samma sätt som ovan: vi kan använ
da den överordnade klassen som "genustillhörighet". Av "den [bil som ä r  en] 
trehjulig bil" får vi alltså "den trehjuliga bilen". Likaså: "den [elefant som ä r  
en] afrikansk elefant" ger oss "den afrikanska elefanten", "den [cigarett som 
ä r  en ] nikotinfri cigarett" ger oss "den nikotinfria cigaretten" osv. 

Delklassen måste dock kunna ses som en separat klass inom det överordna
de begreppet - d v s  vara en delklass som i sig kan upplevas som en avgränsad 
enhet - för att vi ska kunna använda ett attribut på det sättet. Vi tolkar inte gär
na ett uttryck som "den ledsna elefanten" som generellt eftersom vi inte för
knippar "ledsen" med en viss delklass elefanter. 

Ändå har vi uttryck som "En glad elefant ä r  trevligare än en ledsen elefant", 
"Glada elefanter ä r  t r e v l i g a r e . . " D e n  elefant som ä r  glad ä r  trevligare.. 
Referensen kan här inte vara icke-specifik: vi talar om en viss typ av elefanter, 
inte om en rad individer. Hur skiljer sig då dessa uttryck från den bestämda 
formen ovan? Vi konstaterade ju att elefanten i fråga inte ä r  en delklass, men 
ändå kan vi referera till den som typ. 

För att förklara skillnaden ska vi kort jämföra delklassbetydelsen med den 
betydelse som vi har i "sorter, typer, slag". (I fortsättningen: "sortbetydelse".) 
I exemplet med "Några sorters b i l a r . . . "  kunde vi fortsätta att referera till sor
ten som delklass, "den trehjuliga bilen11. Det ä r  dock möjligt att peka ut sorter 
inom klasser utan att de kan behandlas som delklasser vid fortsatt referens. 
Det finner vi i t ex "Några sorters hundar har hängande öron" - klassen "hund" 
innehåller sådana sorter, väl avgränsade från andra sorters hundar, men vi 
upplever dem ändå inte som en delklass. Vi kan alltså inte sätta likhetstecken 
mellan "sort" och "delklass". Den avgränsning av en klass som de båda betydel
serna uttrycker måste vara principiellt olikartad. Ett begränsande attribut kom
mer att uttrycka endera betydelsen. ^ 

Vid referens till en delklass har vi sett konstruktionen den + adjektiv + subs-
tantiv med bestämd ar t ikel .^  Villkoret för detta sade vi vara att delklassen kan 

1) Ett icke-begränsande attribut ä r  också möjligt - "Den trofasta hunden har 
en plats i allas våra hjärtan" - men härrör inte från "sort" eller "del-
klass"; det läggs till hela klassuttrycket "hunden". 

2) "Den/det"kan utelämnas om förbindelsen ä r  fast: "Nordsvenska hästen 
ä r  en arbetshäst" (se Svartholm 1977:165 f f ) .  Utelämning verkar dock 
inte vara särskilt vanlig; exemplet har jag funnit i en biologibok. Delvis 
hör väl detta samman med att "fasta" delklasser till stor del ä r  djur-
och växtarter där sammansättningar ä r  vanliga: "blå-mesen", "röd
klinten", "fettsvans-får et". 



ses som en separat, avgränsad klass inom den klass som substantivet står för .  
Delklassen ä r  inkluderad i den högre klassen på samma sätt som denna i sin 
tur ä r  inkluderad i ett högre "genus". Därför ä r  referens till "delklass" och 
"klass" likvärdig och ä r  alltså i grunden av samma slag. 

När vi refererar till sorter får  vi i stället den obestämda formen: en -t- ad
jektiv + substantiv. Också här får  vi ett slags inklusionsförhållande till den klass 
som substantivet står för - även "en fläskiggroda" tillhör ju klassen "grodor"-
men avgränsningen av sorten ä r  oftast mer tillfällig. Den del av klassen som vi 
refererar  till avgränsar vi genom att lägga till en egenskap eller ett känneteck
en som inte ingår i klassens normala uppsättning av delklasskännetecken. Att 
"sort" verkligen ä r  avgränsande ser  vi särskilt vid ämnesnamn där ju ämnet 
uttrycks som en räkningsbar enhet om den betydelsen tillförs: "ett (franskt) 
vin", "ett gott smör". 

Avgränsningen behöver inte preciseras närmare; det kan räcka med ordet 
"sort": "En sorts elefant ä r  trevligare än en annan sorts elefant". Om vi med 
detta avser den sort som ä r  glad kan vi också referera till den med en relativ
konstruktion: "Den elefant som ä r  glad ä r . . .  Konstruktionen förutsätter allt
så sortbetydelse. Detsamma finner vi i "Denna elefant ä r . . ( S e  Teleman 
1969:72 och 79,) 

Så långt har vi sett de allmänna riktlinjerna för hur uttryck för referens till 
en delklass och till en sort kan se ut.  Gemensamt för referenserna ä r  att de ut
går från ett nominal med klassbetydelse - klassen "hund", klassen "elefant", 
klassen "bil" etc ; skillnaden mellan dem består av att de uttrycker olika slag 
av avgränsning av den klass det handlar om. 

Ofta kommer dock betydelserna sort - delklass att ligga nära varandra och 
det kan vara onödigt eller t o m  omöjligt att skilja mellan dem. Det ser  vi s ä r 
skilt då sorterna ä r  vedertagna som sorter, då sortbetydelsen motsvarar del-
klassbetydelse: vi kan referera generellt till "det franska vinet" men knappast 
till "det sura vinet". Vi kan också uttala oss om delklasser som sorter - vi ha
de exemplet med "den trehjuliga bilen" - "några sorters bilar"; här kan vi ock
så tala om "den (sorts) bil som har t r e  h ju l" .^  

På samma sätt kan vi f ö identifiera eller förtydliga en referens till en del-

1) J f r :  ?"Den (sorts) elefant som ä r  (en) afrikansk (elefant)". Vi tycks 
inte gärna predicera klassmedlemskap om en sort, väl pga  den intet
sägande identiteten. Däremot: "Telefonen ä r  en sorts uppfinning". 
Här identifieras klassen som en sort i det överordnade begreppet; rela
tionen ä r  alltså den motsatta. 



klass genom att ange den som sort: ("Den sabeltandade tigern ä r  numera utdöd") 
- "Den tiger som jag nyss talade om skiljer sig från tigern av i dag". (Jfr Bur-
ton-Roberts 1976:Appendix n . )  Så kan vi naturligtvis inte behandla ett vanligt 
klassuttryck eftersom hela klassen då inte kan ses  som en bland flera sorter: 
"telefonen" / "den (sorts) telefon jag nyss talade om". (Däremot: "den sorts 
u p p f i n n i n g . . S e  not föreg. sida.) 

Än mer komplicerat blir förhållandet sort - delklass då vi ser  på uttryck 
med plural form. Vi får  här nöja oss med att konstatera att den obestämda plu
ralen ä r  möjlig för att referera till både vad vi har behandlat som sorter och 
som delklasser: vi kan tala om "trehjuliga bilar" och om "glada elefanter", men 
vi kan inte av formen avgöra vilken avgränsning av klasserç det ä r  som avses. 
Den bestämda pluralen verkar däremot bara vara möjlig vid delklasser - vi kan 
tala om "de fyrvingade insekterna" gentemot "de sexvingade" - och vid veder
tagna sorter: "de franska vinerna". (Jfr :  ?"de glada elefanterna".) 

Också den obestämda singular en erbjuder problem. Vi har sagt att den an
vänds vid sorter, men måste vi se sortbetydelse då sort och delklass samman
faller som i " En afrikansk elefant kan bli sju meter hög" ? 

Förhållandet sort - delklass ä r  alltså varken enkelt eller entydigt. Ändå 
kan dén skillnad mellan dem som vi har diskuterat fungera som riktlinjer för 
att förklara varför vi uttrycker oss  p& olika sätt .  

3 .3 .  Artikellösa substantiv 

I samband med att  vi behandlade den nakna formen vid referens till klasser 
nämnde vi att artikellöshet ä r  det normala vid referens till ämnen och till andra 
företeelser med icke räkningsbar betydelse: "Senap ä r  gott", "Frihet ä r  bättre 
än skönhet" etc. Så behandlar vi också ord med normalt räkningsbar betydelse 
för att tala om företeelsen som ett ämne: "Jag gillar gädda", "Gädda ä r  gott". 
Artikellöshet finner vi också i f raser  av olika slag som "jaga älg", "(med) pen
na och papper", "på gott humör" och i satser som "Han har hund/skägg", "Han 
ska köpa villa". 

Brown behandlar över huvud taget inte artikellöshet i sin framställning. Vi 
bör dock inte förbigå den och ska se  varför. 

Om vi börjar med att se  på fraserna kan vi konstatera att barnet måste lära 
sig många av dem som helheter, d v s  som hela ord, där substantivets betydelse 



inte går att urskilja som samhörig med dess "egentliga" betydelse: "ha pippi 
på", "(ha) röda hund", "lägga rabarber på". Sådana fraser  blir av mindre in
t r e s s e  f ö r  oss, men de ä r  ändå inte helt ointressanta. Vi kan Ju tänka oss möj
ligheten att finna övergeneraliserade artiklar vid sådana substantiv och vi bör 
därför ta hänsyn också till dessa helt fasta f raser .  

Väsentligare ä r  dock den artikellöshet som vi finner i uttryck som "åka 
bil/buss/tåg", "borra hål", "röka pipa" osv. Som vi ska se ä r  den nakna for
men ett helt regelbundet uttryck för en speciell betydelse hos substantivet. For
men ä r  alltså ett uttryckmedel som barnet måste lära sig att använda vid sidan 
av andra uttrycksmedel. Därför kan vi inte förbigå den utan måste se närmare 
på den betydelse som den uttrycker. 

Vi måste också se på den nakna formens betydelse i förhållande till den 
ämnesbetydelse som vi finner hos substantivet i satser som "Gädda ä r  gott". 
Kan vi tala om den nakna formen som uttryck för samma betydelse eller för 
olika betydelser ? Om det handlar om olika betydelser, finns det då några skäl 
för oss att hålla isär dem? 

Dessutom måste vi relatera betydelsen hos den nakna formen till de olika 
sätt att uttrycka referens till klasser som vi har diskuterat: som vi ska se finns 
det många beröringspunkter mellan dessa betydelser. Här blir det framför allt 
den obestämda pluralen som vi kommer att se närmare på. Till en början kom
mer diskussionen enbart att handla om nakna substantiv, men vi kan hålla i 
minnet att pluralen ä r  den enda möjliga formen för många substantiv - exv " ja
ga apor/killar" - 1 kontexter där andra kan användas nakna: "jaga älg/hare/räv/ 
fågel". 

Vi börjar med att se  på det nakna substantivet 1 f raser  av olika slag, mer 
eller mindre lexikaliserade. För kombinationen verb + substantiv ä r  det möj
ligt att urskilja en skala från de frastyper där vi fri t t  kan använda olika subs
tantiv - exv "prata väder/avhandling/bulldogg" etc - till de helt lexikaliserade 
förbindelserna som "kasta ankar", "sparka boll", "hugga ved". 

Vi finner också artikellöshet i många f raser  med substantiv + substantiv 
som uttrycker motsatser - "kropp och själ" - , som uttrycker synonyma be
grepp -"land och rike" - eller i övrigt samhöriga begrepp: "penna och papper", 
"karta och kompass". ("Ordpar", se Bendz 1965, särsk. s .  7 - 17.) Artikellös
het ä r  också vanlig vid uppräkningar: "Ta med tandborste, pyjamas, sovsäck 
och tält". 

Ofta uppträder uttrycken med två (eller f ler)  substantiv som prepositions-



f raser  : "med penna och papper11. I prepositionsfraser finner vi också ofta e n 
samma substantiv utan någon artikel: "med låg röst", "på dåligt humör", "till 
domedag", "(ett monstrum) till hus" (för det senare uttrycket, se Hulthén 1948: 
92). Prepositionsfrasen kan också ingå i en fast förbindelse med ett verb: "stå 
på spel", "sätta på prov" (se Thorell 1973:157 f ) .  

De lexikaliserade fraserna - i fortsättningen: "lexfraserna" - ä r  utförligt 
behandlade av Anward & Lineli, som pekar på en rad egenheter hos dem av bå
de syntaktisk och semantisk ar t  (1976). En av dessa egenheter rubriceras som 
"Ej  specifik referens hos led i lexfras" (1976:99). Vi kan illustrera detta med 
frasen "sparka boll". När vi använder den refererar  vi inte till någon boll, spe
cifik eller icke-specifik. I stället uttrycker h e l a  frasen ett enda begrepp, en 
enhetlig handling. Detta se r  vi bl a av att vi - som Anward & Lineli påpekar -
mycket väl kan "sparka boll" med något annat än en boll, t ex med en kudde. 
Enhetligheten framgår också av att vi inte kan använda frasen - d v s  behålla 
sammanfattningsaccenten - när vi verkligen vill referera till en boll: * "sparka 
bollen/ en boll". 

Vi behöver här inte göra någon skillnad mellan lexfraser i egentlig bemär
kelse och sådana verbfraser där valet av substantiv ä r  f r ia re  eller helt fr i t t .  
Inte heller i sådana refererar  substantivet till individer. Man kan "jaga älg" 
utan att någon som helst älg ä r  inblandad; när man talar om att "åka buss" av
ser  man inte någon specifik eller icke-specifik buss. I stället ä r  det hela hand
lingen som avses. 

Detsamma gäller för substantivet i satser som "Han har hund", "Han ska 
köpa villa", "Han ska skaffa bil","Han har fått jobb". Vi kan mycket väl ha en 
specifik eller ické-specifik referent i tankarna när vi yttrar oss på det sättet 
- exv Fido eller ett drömhus - men det ä r  inte detta vi uttrycker. I stället sätts 
satsens subjekt i relation till h e l a  begreppet "ha bil" etc. 

Också många referenter som ä r  specifika genom association - se A. 6 ovan -
kan vi uttrycka som sådana enhetliga begrepp tillsammans med ett verb. Det 
handlar ofta om kroppsdelar och klädesplagg - "Han har slips/skägg/långt hår"-
men också om andra samhöriga saker som t ex "Bilen har överväxel och diff-
spärr", "Huset har halmtak och balkong". 

Vi kan här urskilja socialt betingade restriktioner för substantivet i f r a 
ser  som " ha/köpa bil". Det bör handla om innehav, inköp etc som ingår 
i våra etablerade sociala mönster. Vi kan ofta uttrycka den sociala funk
tionen med ett synonymt substantiv: "Han ä r  bilägare/körkortsinnehavare/ 
villaspekulant". (Se avsnittet "Klassmedlemskap - funktion" nedan s .  78 f.) 
Restriktionerna förklarar varför vi inte kan uttrycka verb + substantiv 



som en enhet då det handlar om annat köpande och ägande som i * "Han 
har björnskinn", * "Han ska köpa penna". (Se dock nedan s .  71.) Vi har 
givetvis restriktioner också på associationerna: * "Bilen har buckla", 
* "Han har böld". 

Vi har sagt att det för många lexfraser inte går att härleda betydelsen ur  
de enskilda orden - vi kan t ex inte tala om någon egenbetydelse hos "rabarber" 
i frasen "lägga rabarber på". För andra, mer eller mindre fasta fraser  kan vi 
dock urskilja en egenbetydelse hos substantivet. Vi har sagt att "älg" i frasen 
"Jaga älg" inte refererar till någon individ, men ordet står ändå för något, har 
en betydelse som hör samman med den betydelse det har när vi använder det i 
andra sammanhang. Varför ä r  då substantivet naket här? Vad ä r  det för bety
delse som den nakna formen uttrycker ? Och vad ä r  det för skillnad mellan "pen
na och papper" och "en penna och ett papper"; mellan "på gott humör" och 
"på ett strålande glatt humör"; mellan "dansa vals" och "dansa en vals" osv ? 

För att besvara frågorna ska vi först se något på hur olika författare kän
netecknar betydelsen hos det nakna substantivet gentemot det artikelförsedda. 
A.H. Hansen använder orden "vaesens- eller egenskabsforestilling" om det nak
na substantivets betydelse; substantivet "adjektiveres" och uttrycker "ikke ting
en selv, men dens 'egenskab' " (1952:28 och 13; visserligen om rumänskan men 
användbart också här); Christophersen kännetecknar betydelsen med att substan
tivet denoterar en idé utan substans i likhet med adjektiv och verb (1939:81; se 
äv. 67f); hos Thorell finner man orden "allmän, abstrakt betydelse" (1973:35); 
Ågren talar om "svagare sememkaraktär" som något vanligt för substantivet i 
prepositionsfraser (1912:38). 

Gemensamt för alla dessa karaktäriseringar ä r  att de pekar ut det nakna 
substantivets betydelse som något abstrakt, oavgränsat, som en "allmänföre
ställning" om det som substantivet står för .  Denna abstrakta betydelse ä r  svår 
att bibehålla om vi använder en artikel eftersom vi då pekar ut en referent, en 
individ eller en klass. 

Därför blir substantivet I "dansa en vals" ett uttryck för en mer konkret 
föreställningJin vad det står för i "dansa vals". I det förra fallet refererar  vi 
till en individ, specifik eller icke-specifik för oss, i det senare talar vi om hela 
begreppet "dansa vals". (Jfr :  "valsa".) I det senare fallet ä r  betydelsen hos 
"vals" oavgränsad. Likaså finner vi individuella referenter i "en penna och ett 
papper" gentemot det enhetliga, mer abstrakta begrepp som uttrycks i "penna 
och papper". 

Graden av abstrakt allmähbetydelse hos det nakna substantivet varierar.  



Vi kan dock i princip jämställa substantivets betydelse - det icke-individuella 
- i en f r a s  som "jaga älg" med den betydelse vi finner i satser som "Han har 
skägg" och i prepositionsfrasernas nakna substantiv: "ett hus med brutet tak", 
"en tröja med hög hals". Det ä r  inte det individuella skägget, taket osv som vi 
här vill referera till, utan vi uttalar oss om personens, husets och tröjans in
nehav resp. egenskaper. -

Förhållandet naken form - abstrakt betydelse står helt klart för oss om vi 
ser  på de icke räkningsbara abstrakterna som t ex "sömn", "kärlek", "flit", 
"tandvärk". Formen uttrycker helt regelbundet det som vi uppfattar som ab
strakt, oavgränsat och icke-individuellt. 

Det som händer när vi uttrycker substantivet med en artikel som i "dansa 
en vals" ä r  direkt jämförbart med det som händer när vi preciserar substanti
vet närmare med attribut av olika slag. Detta ä r  inte möjligt med bibehållen 
lexfrasinnebörd - lexfraserna bildar ju betydelseenheter och måste därför mo
difieras som sådana: j f r  "Han spelade orgel på kvällarna"- *"Han spelade orgel 
som var gammal". (Se Anward & Linell 1976, särsk. s .  87 och 101 f.) Däremot 
kan vi ha attribut i satser som "Han har svart slängkappa". Attributen blir "ob
ligatoriska" när satserna handlar om t ex kroppsdelar, d v s då associationen 
ä r  så självklar att det blir meningslöst att yttra satsen utan någon precisering: 
"Han har långt hår och röd näsa". Men ju mer vi preciserar substantivet, desto 
längre kommer vi f rån den abstrakta betydelsen. Därför ökar behovet av att 
uttrycka det individuella med hjälp av en artikel : "Han har (en) röd, svullen 
näsa" - "Han liar en röd, svullen och finiiig näsa s o m . . D e t s a m m a  gäller för 
abstrakterna dä* vi använder artiklarna då vi vill tala om individuella, avgränsa
de förekomster: "Han har en ruskig, malande tandvärk", "Politiken i det lan
det ä r . . . " .  

Vi förstår nu en av anledningarna till att den obestämda artikeln så gott 
som aldrig förekommer i lexfraser där det ju oftast handlar om en ab
strakt betydelse hos substantivet eller ingen egentlig egeiibetydelse al ls .  
Anward & Linell nämner några få verbfraser med den obestämda artikeln, 
exv "slå en drill" (1976:99, not 15). Det enda ordpar med den obestämda 
artikeln som jag har funnit ä r  "ett liv och ett kiv". ( J f r  nedan s .  77 om 
"pregnant betydelse".) 
Också den bestämda artikeln ä r  ovanlig. För verbfraser pekar Anward 
& Linell på att det bara tycks handla om två typer. Det ä r  dels då det 
bara finns en enda möilig referent - specifik genom association - som 
1 "peta näsan", dels da det, som de skriver, inte handlar om "specifik 
'bokstavlig' referens" (1976:99). Exempel pa denna typ ä r  "ta ner skyl
ten", "leva loppan", "hålla dörren öppen för".  (Se vidare fotnot nedan 
s .  73.) Om ordpar skriver Bendz att substantiven "med mycket få undan
tag" - exv " i  fyllan och villan", "valet och kvalet" - uttrycks utan den 



bestämda artikeln (1965:25). 
För att kunna diskutera den nakna formens betydelse och jämföra den med 

den nakna formen när vi talar om ämnen och med de olika uttrycken för referens 
till klasser, ska vi se på Noreens uppdelning i "individua" och "dividua", från 
logisk synpunkt icke indelbara resp. indelbara glosor. (Noreen 1904:280ff.) 
(Märk att uppdelningen inte motsvarar våra skolgrammatikors sätt att använda 
termerna: Beckmans dividua motsvarar i princip Noreens partitiva glosor.) 

Individua består av dels egennamn och sådana ord som vi diskuterade ovan 
under A . l t  "referenten ä r  unik för alla", dels av andra individnamn. Hit hör 
all användning av namn - d v s  substantiv - när vi refererar till individer. Så 
använder vi t ex namnet "hund" som ett individnamn när vi talar om "Hunden 
därborta. . ." ,  "En hund d ä r b o r t a . . " H u n d a r n a  därborta.. 

För dividua lämnar Noreen synonymen "artnamn" där "art" står för en 
allmänföreställning eller ett begrepp (se Noreen 1904:17). Det ä r  ett sådant 
namn som vi oftast använder när vi talar om individer: vi använder alltså a r t 
namnet "hund" som ett individnamn i "Hunden d ä r b o r t a . . ( I n d i v i d e n  kan na
turligtvis också ha ett fixerat individnamn - som har "expressiv" betydelse, se 
ovan under A. 1 - t ex "Fido".) 

Eftersom Noreen på så sätt ställer dividua mot all användning av namn när 
vi talar om individer blir kategorin mycket omfattande. Den innehåller alla de 
slag av uttryck som vi har diskuterat under "Referens till klasser", lika väl 
som de olika slag av uttryck som vi kommer att behandla i de följande avsnitten. 
Trots att så många slag av uttryck finns inom kategorin dividua gör Noreen 
ingen skillnad mellan dem. Därför kommer formerna "En älg/älgen etc ä r  ett 
horndjur" att jämställas med den nakna formen i "jaga älg"; de uttrycker alla 
den dividuella betydelsen. ^ 

För oss ä r  det självklart att vi håller isär de olika formerna vid referens 
till klasser, men Noreens dividua blir ändå ett användbart begrepp för oss.  Be
tydelsen hos de olika uttrycken hör ju samman: vare sig vi väljer "en älg" eller 
"älgen" eller en annan form för att referera till klassen handlar det ju i grun
den om samma begrepp "älg" som i frasen "jaga älg". Det ä r  denna gemensam-

1) Härav följer också att Noreens definition av generellt species handlar om 
mer än uttryck för referens till klasser. Han ser den "allmänna" formen 
(= artikellöst substantiv) som vårt språks speciella uttrycksmedel för 
detta species; någon skillnad inom generellt species mellan uttryck med 
den nakna formen och med bestämd/obestämd artikel tar  han inte upp. 
utan skriver att vi "opraktiskt nog" använder flera former (1904:77). 



ma, "begreppsliga" eller "allmänna" betydelse som vi kan kalla dividuell. 
(Jfr Petterssons drag "generisk" 1976:121.) 

Vi kan nu slå fast följande. Den nakna formen uttrycker helt regelbundet 
den dividuella betydelsen som i t ex "ha hund", "jaga älg". Det ä r  alltså den all
männa, abstrakta betydelsen hos begreppen "hund" och "älg" som här kommer 
till uttryck.^ Formen blir användbar när vi inte ä r  intresserade av individer 
eller av klasser utan t ex vill uttala oss om en handling i stort: "spela godsäga« 
re/ungmö/pedant", "meka moppe/helikopter", "leka vedaffär/professor/bryg
geri". 

På samma sätt kan vi undanhålla det individuella och låta den allmänna inne
börden komma till uttryck när vi sammanställer två eller flera substantiv. Ågren 
lämnar en rad exempel på sådana sammanställningar, bl a " jag har fångat och 
gifvit Elin den der lille fogeln och bur och vattenburk och allt samman", "Men 
nu hängde både bössa och fiol stilla och dammiga på väggen", "och spillde på 
duk och golf och allt" (1912:46 f f ) .  Vi kan, som vi har konstaterat tidigare, 
mycket väl ha individuella referenter i tankarna när vi använder sådana fraser ,  
men vi avser inte att referera till dem som sådana utan vill i stället få f ram 
substantivets allmänna innebörd. 

Tidigare har vi talat om restriktioner för valet av substantiv i f raser  som 
"ha bil" och "ha skägg". Också för sammanställning av substantiv kan vi notera 
sådana. För verb + substantiv handlar det i princip om hur pass nära till hands 
det ligger för oss att uppfatta handlingen som en enhet, medan vi för samman
ställning av två eller flera substantiv helst bör kunna se  någon samhörighet -
association - mellan begreppen. När vi skapar nya uttryck av detta slag uttryck
e r  vi just att handlingen ä r  vanlig eller att substantiven hör nära ihop: "Ska du 
köpa penna (nu igen)"; "Tänk att få  sitta i lugn och r o  med brasa, bok och björn
skinn". 

Vi ska nu gå över till att se  på de uttrycksmöjligheter som finns då vi talar 
om ämnen och se på ämnesbetydelsen jämfört med den dividuella betydelsen. 
Den nakna formen ä r  den normala när vi vill tala om ämnet i största allmänhet 
eller om en aktuell mängd eller myckenhet av det: "Köp (litet) smör!", "Vad 
mycket snö!", "Det finns lera därborta". Liksom vid andra icke räkningsbara 

1) Vi förstår nu varför myndighetsspråkets "Hund ska l l . . . "  avviker från 
normalt språkbruk: formen uttrycker den dividuella betydelsen, men 
kontexten talar som regel om för oss att det egentligen handlar om refe
rens till individer eller klasser.  Det ä r  alltså en konflikt mellan form 
och betydelse. 



substantiv ä r  pluralen blockerad (alt. inherent vid vissa ord om vi med Noreen 
vill betrakta också partitiver som "sopor", "pengar", "kläder" som "materia-
lia"; se Noreen 1904:294). Den obestämda artikeln resp. pluralformer kan vi 
bara använda då vi talar om en eller flera sorter eller slag av ämnet: "en kons
tig plast", "nya plaster/plastsorter", "ett gott vin", "franska viner", "ett mar
garin med låg fetthalt", "olika slags margarin/margarinsorter". Den bestämda 
artikeln kan vi använda vid specifik referens som i "Smöret du köpte . . . "  och 
vid den typ av generell referens som vi har diskuterat ovan. (Se s .  58.) 

På samma sätt uppför sig ord som normalt ä r  räkningsbara när vi uttrycker 
ämnesbetydelse hos dem: "Gädda ä r  gott", "Vad mycket strömming du har köpt". 
Också här kan vi lägga till sortbetydelse och använda den obestämda artikeln 
- "Hon bjöd på en underbart god gädda" -, men när vi talar om flera sorter kan 
vi inte använda ordets normala pluralform: "Hon bjöd på flera slags sill /sill
sorter" ^ "flera sillar". 

Eftersom ämnesbetydelse innebär något oavgränsat, allmänt, och eftersom 
vi inte gärna upplever delar av ämnen som individer, ligger det nära till hands 
att jämställa ämnesbetydelsens nakna form med den dividuella betydelsens nak
na form. Ska vi alltså sätta likhetstecken mellan de båda betydelserna? 

För ett substantiv som i "fiska gädda" och "gädda ä r  gott" kan det tyckas 
onödigt att skilja mellan betydelserna; kontexterna talar ju om för oss  om vi ska 
tolka substantivet som ett ämne eller e j .  Men om vi sätter likhetstecken mellan 
ämnesbetydelse och dividuell betydelse måste vi tala om ämnesbetydelse också 
för andra nakna substantiv, som t ex i "Han har hund". Intuitivt sett ä r  detta 
otillfredsställande - vilket i och för sig inte ä r  något tungt vägande skäl mot 
likhetstecknet. Frågan ä r  dock om vi inte aktualiserar olika typer av föreställ
ningar då vi hör sådana satser jämfört med satser där substantivet verkligen 
har ämnesbetydelse: "Han gillar hund", "Hund ä r  gott" (som visserligen stöter 
oss, men detta av kulturella skäl: "Polyneserna äter faktiskt hund"). Substan
tivets betydelse i "fiska gädda" och "ha hund" ä r  på en högre abstraktionsnivå; 
som ämne har substantivet mer av konkret innehåll. 

Betydelseskillnaden får  vi bekräftad om vi ser  på den möjlighet vi har att 
precisera ett ämne utförligt med hjälp av attribut av olika slag: "Jag gillar färsk, 
nykokt, filéad, välsaltad och citronkryddad gädda som serveras med pepparrots
sås".  Vi har sett att vi inte kan bibehålla den dividuella betydelsen när vi pre
ciserar substantivet, men när vi talar om ett ämne använder vi den nakna for
men oavsett hur utförlig preciseringen ä r .  De båda betydelserna kan alltså inte 



gärna vara likvärdiga, även om de till stor del liknar varandra. 
Vi kan nu uttrycka skillnaden mellan den dividuella betydelsen och ämnes -

betydelsen som en skillnad i abstraktionsnivå. Själva begreppet "gädda" ligger 
på en högre abstraktionsnivå än ämnet "gädda". Mycket av det allmänna och 
oavgränsade hos den dividuella betydelsen kommer fortfarande till uttryck när 
vi talar om "gädda" som ett ämne - vi upplever ju ämnen som oavgränsade. För 
lexikonets vanliga ämnesnamn kan vi göra samma uppdelning mellan begreppet 
"snö", "socker", osv och ämnet "snö", "socker" osv - en subtil skillnad, men 
vi kan se den uttryckt i en f r a s  som "hugga ved" gentemot "Att hugga kvistig ved 
ä r  jobbigt". 

En vinst med den betydelseuppdelning som vi nu har gjort ä r  att vi kan r e 
latera uttryck som refererar  till klasser direkt till den dividuella betydelsen 
utan att behöva tala om ämnesbetydelse hos den nakna formen. Vi har konsta
terat ovan att vi inte gärna kan behandla referens till klasser som specifik r e 
ferens till något som ä r  unikt för båda samtalsdeltagarna; uttryck för generell 
referens ä r  här - liksom hos Noreen - något som bör höra till den dividuella 
betydelsekategorin. ̂  

Det gemensamma för de olika uttryckssätten vid referens till klasser ä r  
att substantivet har klassbetydelse som modifieras på olika sätt genom de olika 
formerna. Vi kan se den dividuella betydelsen som utgångspunkt också för den
na gemensamma klassbetydelse: klassbetydelsen kommer liksom ämnesbetydel
sen att innebära ett steg neråt på abstraktionsnivån. Klassen "hund" får  mer 
substans än begreppet "hund". 

På så vis får  vi det dividuella "hund" använt på t r e  olika sätt: i frasen."ha 
hund" finner vi den betydelsen uttryckt, vi kan konkretisera begreppet något och 
ge det tillägget "ämne" - "Hund ä r  gott" - och vi kan ge det tillägget "klass" 
och använda det för att referera till klassen på olika sätt: "En hund/hunden etc 
ä r  ett fyrfotadjur". Vi kan alltså förklara samhörigheten mellan de olika uttryck
en på ett tillfredsställande sätt. Det som ä r  gemensamt för dem - det abstrakta, 
allmänna, icke-individuella - ä r  just den gemensamma utgångspunkten, den di
viduella betydelsen. 

Även om det relativt sett kanske inte ä r  så många ord som vi använder på 

1) J f r  Teleman 1969:78. J f r  också Anward & Lineli: de talar om dividua " i  
Noreens bemärkelse" men skiljer ut generell referens i lexfraser - exv 
"dyrka kvinnan" - som "specifik referens" som inte ä r  "bokstavlig" så 
dan, väl för att kunna tala om dividuas artikellöshet som helt regelbun
den (1976:99). 



alla t r e  sätten, och även om ämnesbetydelsen normalt bara uppträder vid ord 
som hör till vissa betydelsegrupper, kan vi ändå notera en principiell möjlighet 
att uttrycka också ovanligare slag av ämnesbetydelse med hjälp av artikellöshet. 
Vi har sett den i exemplet med "äta hund" och vi kan säkerligen ofta finna den 
uttryckt i småbarnsföräldrars förmaningar som "Usch, inte ska du äta snöre/ 
tidning/färgkrita". Den betydelsuppdelning som vi har gjort kan alltså förklara 
också helt tillfälliga "analogibildningar" till ämnesnamn. 

Med hjälp av abstraktionshierarkin dividuell betydelse - klassbetydelse 
och ämnesbetydelse kan vi nu också diskutera den obestämda pluralen. Också 
den förekommer i lexfraser - exv "hacka tänder" - och i andra f raser  som t ex 
"regna kärringar/snören/kastruller". Som vi har noterat ä r  den ofta den enda 
möjliga formen för substantiv i f raser  där andra substantiv förekommer nakna: 
vid sidan av "jaga älg/hare/fågel" finner vi "jaga apor/killar/tjejer". 

När vi behandlade den obestämda pluralen som uttryck för referens till 
klasser sade vi att den återspeglar en klassuppfattning där klassen har vaga 
gränser, och vi sade att den liknar uttryck som refererar till ämnen. Att denna 
klassbetydelse inte ä r  liktydig med ämnesbetydelsen ä r  helt uppenbart - j f r  "Jag 
gillar gädda" med "Jag gillar gäddor (och brukar alltid ha två-tre stycken i 
mitt akvarium)" - men det finns ändå många likheter mellan betydelserna. Des
sa likheter kan vi förklara, med den dividuella betydelsen som gemensam utgångs
punkt för betydelserna. 

Pluralens innebörd ligger nära den dividuella, men att betydelserna inte ä r  
desamma ser vi av "jaga älg" - "jaga älgar". Med pluralen får  substantivet här 
mer av innehåll, mindre av abstrakt, begreppslig betydelse. Det kan vi se om 
vi jämför "Hon gillar att jaga killar fast dom brukar sticka n ä r . . . "  med ?"Hon 
gillar att jaga älg fast dom brukar sticka n ä r . . I  det förra fallet har vi att 
göra med klassbetydelse hos substantivet. Eftersom vi refererar  till klassen 
kan vi sedan använda den referensen för pronominalisering. Detta blir inte lika 
acceptabelt för "jaga älg" eftersom substantivet där har rent dividuell betydel
se.  

Eftersom det nakna substantivets betydelse bildar en begreppslig enhet till
sammans med verbet, bör denna enhet stå för ett någorlunda vanligt, etablerat 
begrepp för oss som i "jaga älg/fågel", "regna småspik", "baka bröd". Sådana 
begrepp kan vi ofta uttrycka med ett ensamt verb: "valsa", "baka" osv. När 
betydelseenheten inte ä r  lika självklar väljer vi pluralen där substantivet har 
mer av egenbetydelse: "jaga tjejer",  "regna kärringar", "baka bullar/limpor". 



Också här har vi alltså restriktioner på förbindelsens "vanlighet", men också 
här kan vi utnyttja den nakna formen för att uttrycka handlingen som mer enhet
lig än vad den blir med pluralen: "Jag har jagat gardin till köksfönster na i flera 
månader nu". 

Att vi inte alltid kan skilja mellan generell referens och icke-specifik refe
rens då uttrycket består av en obestämd pluralform har vi redan konstaterat, 
och vi kan därför inte alltid avgöra om pluralen ä r  dividuellt eller individuellt 
använd. Inom den dividuella betydelsekategorin får  vi också svävande gränser 
eftersom pluralen kan användas både för att uttrycka egentlig klassbetydelse 
- "Hundar ä r  fyrfotadjur" - och för att uttrycka en mer abstrakt, begreppslig 
betydelse hos substantivet. Det ä r  denna användning som ger oss de bekanta in-
kongruenta predikat!ven som i "Astrar ä r  vackert", "Stövlar ä r  snyggt'. Kon
struktionen ä r  tämligen utförligt behandlad från språkvårdssynpunkt av Wid-
mark (1966). 

Widmark karaktäriserar betydelseskillnaden mellan "Astrar ä r  vackra" och 
"Astrar ä r  vackert^ med att vi i det förra fallet ser  på "de enskilda exemplaren" 
medan vi i det senare uppfattar subjektet som ett "kollektivum", som uttrycker 
något "odifferentierat och ospecificerat, oformat och ofta abstrakt" (1966:3f). 
Kongruensböjningen kan vi alltså förklara med pluralens distributiva innebörd: 
vi refererar  till klassen och omdömet kommer alltså att gälla för "varje aster", 
d v s  för varje tänkbar medlem av klassen. Den kollektivuppfattning som vi fin
ner i "Astrar ä r  vackert^' ä r  en abstrakt sådan; vi tar  fasta på det begreppsligt 
enhetliga hos "astrar" .  Uppfattningen kan närmast karaktäriseras med de ord 
som Noreen använder om "totalitets-kollektiver": "vid hvilka öfvervägande r e 
flekteras på delarnas egenskap att bilda ett helt och sålunda 'totalitets' -synpunk
ten ä r  den förhärskande"(1904:295).^ Den totalitetssynpunkt vi här har att göra 
med ä r  abstrakt: det totala begreppet "aster".  Pluralen kommer därför i prin
cip att uttrycka substantivets dividuella betydelse så som vi har diskuterat den 
ovan. 

Vid sidan av den innebörd hos pluralen jämfört med betydelsen hos den nak
na formen som vi diskuterade som "mer av innehåll, mindre av abstrakt, be-

1) Dessa - hos Noreen konkreta glosor - motsvarar Beckmans "oegentliga 
kollektiver", d v s  ord som "flock" och "möblemang", som uppför sig 
som vanliga räkningsbara appellativer (se Beckman 1952:21). Här ä r  det 
den sammanfattande b e t y d e l s e n  vi ä r  ute efter; Noreens definition ä r  
därför användbar trots att den gäller för partitiver och han själv alltså 
inte skulle använda den om denna impartitiva betydelse. 



greppslig betydelse" har vi här alltså funnit det motsatta: inkongruensen talar 
om för oss att vi ska uppfatta substantivets betydelse just som abstrakt och 
begreppslig. Detta ä r  en motsats som vi ofta inte upprätthåller: MJag gillar 
stövlar. Det ä r  snyggt, särskilt om dom ä r  svarta". Pluralformen kan alltså 
uttrycka flera olika betydelser. 

3.4. Substantiv 1 predikativ ställning 

3.4.1.  Klassmedlemskap 

I predikativ ställning finner vi oftast substantivet uttryckt tillsammans med en 
obestämd artikel: "Hunden ä r  ett däggdjur", "Detta träd ä r  en björk". Substan
tivet kan också vara naket som i satser av typen "Karo ä r  bandhund". Vi ska 
se litet närmare på vad artikeln resp. artikellösheten här innebär och hur de 
förhåller sig till vårt övriga system. 

Hos Mikkelsen finner man denna användning av den obestämda artikeln un
der rubriken "besternt individuell betydning" (1911:179). Det ä r  den betydelse 
som motsvarar vårt B, d v s  den kategori där referenten ä r  specifik för talaren, 
men då denne antar att referenten ä r  icke-specifik för mottagaren. Vid sidan 
av exempel som "Jeg har kjdbt en hest" (specifik för talaren) finner man där 
alltså ett exempel som "Han er  en stor snob" och det exempel med "en björk" 
som vi såg ovan. 

Också här har Terner invändningar mot Mikkelsens framställning ( j f r  ovan 
s .  47 ) .  Om exemplet med "en björk" skriver han: "Men meningen ä r  ju tydligen 
icke: 'Detta träd = björken A' utan 'Detta träd = ett exemplar av s l ä k t e t  
björk' "(1922:144). 

Vi tar  fasta på Terners påstående. Innebörden av det ä r  att vi med "en 
björk" inte refererar till någon individ. Avsikten med ett sådant yttrande ä r  in
te heller att referera till klassen "björk". 1 stället ä r  det medlemskapet i klas
sen som ä r  det väsentliga, inte klassen som sådan. Vi attribuerar alltså egen
skapen, kvaliteten, "att vara en björk" till den aktuella referenten. 

Attributionen kan vi skriva om som "X är /har  egenskapen att vara [ en med
lem av klassen si-och-så]M. ^ Det ä r  fritt  fram för talaren att precisera den 

1) Här och i fortsättningen får  "klass" stå för det som vi har diskuterat 
som klasser, delklasser och sorter ovan. 



aktualiserade klassen närmare: "Min granne ä r  en liistig typ", "Kaffet ä r  en 
gudadryck". 

En följd av attributionen ä r  att vi uttrycker att referenten X har samma 
kännetecken som allt annat med samma klassbeteckning. För att understryka 
att X verkligen har klassens alla kännetecken - ä r  synnerligen typisk - kan vi 
lägga till ett uttryck som "riktig", "verklig", "en . . .  i ordets rätta bemärkel
se": "Han ä r  en riktig snuskhummer", "Han ä r  en verklig gentleman". ("Preg
nant betydelse"; se  Terner 1922:138ff och 156; se äv. nedan s .  79 .) 

Eftersom det handlar om attribution av egenskaper och kännetecken kan vi 
ofta uttrycka samma sak med ett adjektiv: "Ola ä r  en gullegrls" - "Ola ä r  gul
lig". Vi kan inte gå närmare in på adjektivet i denna ställning; j f r  dock: "Han 
ä r  en väluppfostrad pojke" - "Han ä r  väluppfostrad". 

Genom att ta fasta på funktionen kan vi behandla predikativa nominal på ett 
och samma sätt oavsett det slag av referens som uttrycks i satsens första led: 
"En hund ä r  ett trofast djur", "Hunden ä r  ett däggdjur", ^ "Boken har blivit en 
stor succé", "En chokladask blir en lämplig present". Den obestämda artikeln 
blir den normala vid denna funktion. Också vid ett pluralt första led får  vi en 
obestämd form: "Hundar ä r  trofasta djur".  Om vi uttrycker ett värdeladdat om
döme kan vi använda "ena", framför allt vid personbeteckningar: "Mina gran
nar ä r  ena lustiga typer". (J f r  den "pregnanta betydelsen" ovan; se äv. Terner 
1922:120.) 

Gemensamt för de predikativa nominalen ä r  således att de uttrycker vilka 
egenskaper en referent har, vare sig referenten ä r  en individ eller en hel klass. 
Vi får  veta hur talaren vill känneteckna referenten, till vilken klass han vill fö
r a  den * ett slags kategorisering och etikettering av företeelser i omvärlden. 

Klasstillhörighet kan också uttryckas som en jämförelse då referenten ge
nom ett adverbiellt led tillskrivs en egenskap som ä r  typisk för medlemmar i 
andra klasser. Vi har en rad fasta uttryck som kan belysa detta: "Hon sjunger 
som en ängel, super som en borstbindare, ä r  from som ett lamm och stark som 
en björn". (Några få har bestämd artikel: "tyst som muren", "gammal som ga
tan".) Det som tillskrivs subjektet ä r  att "hon sjunger som om hon vore en äng
el, som om hon vore en medlem i klassen 'änglar' = hon sjunger vackert". 

1) Märk att vi i sådana essentiella utsagor - d v s då satsen uttrycker artens 
kännetecken - tycks föredra den bestämda formen för att referera till 
klassen. Detta ä r  helt 1 överensstämmelse med diskussionen ovan om 
den bestämda artikelns funktion vid generell referens. 



Samma princip finner vi i satser av typen "Han gick runt som en tiggare", 
där det artikelför sedda substantivet står i välkänd motsättning till den artikel-
lösa formen: "Han gick runt som tiggare". (Se t ex Thorell 1973:34.) Vi ska se 
något närmare på denna senare betydelse. 

3.4.2.  Klassmedlemskap * funktion 

Artikellöshet ä r  regel när man talar om en persons sociala roll - yrke, nationa
litet, livsåskådning etc. Här blir inte medlemskapet i en viss klass det primära 
utan den funktion eller roll i ett socialt system som personen har: "Han ä r  ki
rurg/hemmaman/norrman/socialdemokrat". Funktionen måste vara etablerad 
- vi har t ex ingen funktion "att vara skicklig kirurg" och därför måste vi be
handla frasen som en vanlig attribuering av klassmedlemskap: "Han ä r  en skick
lig kirurg". Detsamma gäller för satser som "Han ä r  en typisk nordist", "Han 
ä r  en gårdskarl som heter duga" - typisk eller förträfflig kan man bara vara 
som medlem i en klass, inte i rollen som funktionär: det handlar om egenskaper 
och inte om funktioner. 

Vi ska kort jämföra detta med Petterssons beskrivning av artikellösheten 
eftersom han har en helt motsatt uppfattning (1976:126ff). Han menar att yrkes
beteckningarna ä r  klassbeteckningar där funktionen ä r  klart skild från klassen, 
men han menar att det ä r  k l a s s e n  som uttrycks med den artikellösa formen, 
inte funktionen. I vad vi kallar för klassbeteckningar - "Gärdsmygen ä r  en flytt
fågel"- menar han att klass och funktion inte kan skiljas åt: "I ett sådant fall 
kan vi inte tillskriva det grammatiska subjektet en viss klasstillhörighet direkt 
utan bara i n d i r e k t  g e n o m  a t t  a n g e  f u n k t i o n e  n "  (1976:128, min spärr)« 
Jag kan inte se några fördelar med detta beskrivningssätt, speciellt inte då det 
leder till slutsatser som t ex att "predikatsfyllnad med obestämd artikel ofta 
kommer att uppfattas som värderande" vid personbeteckningar (1976:129). Som 
exempel lämnar han: "Han ä r  en hedersknyffel", "Hon ä r  en sladdertacka", 
"Glistrup ä r  en skojare". Här skulle det föreligga en logisk möjlighet att skilja 
mellan klass och funktion. Pettersson menar att vi underförstår att klass och 
funktion ä r  oskiljbara när vi använder den obestämda artikeln, och härigenom 
skulle vi uttrycka en värdering. 

Att personbeteckningar blir värderande kan emellertid förklaras mycket 
enklare. När vi tilldelar personer klassmedlemskap ä r  vi av nöden subjektiva: 



satsen blir ett omdöme om personen och därför mer eller mindre värdeladdad. 
Helt objektiva kan vi bara vara i uttryck för klasstillhörighet av typen "männis
ka" o likn - och då vi predicerar en etablerad, social roll om personen. 

Dessutom har vi faktiskt möjlighet att framställa medlemskap i en klass 
som om det vore en etablerad, social roll: "Hon ä r  sladdertacka till professio
nen", "Han ä r  latmask av födsel och ohejdad vana". Här ser  vi att värderingen 
finns kvar - den kanske t o m  ä r  förstärkt? - trots att vi har skilt mellan "klass" 
och "funktion" i Petterssons mening. 

Sådan valfrihet inför att framställa attribueringen som klassmedlemskap 
eller som social roll - "funktion" i vår bemärkelse - torde f ö variera 
f rån individ till individ. En återspegling av att det kan vara angeläget 
att upprätthålla skillnaden finner vi i bruket av "ena" vid ensamma subs
tantiv: "Ni ä r  ena stackare". Pluralen avslöjar inte rent formellt om 
det ä r  klassmedlemskap eller funktion som attribueras; därför har vi 
fått en markering av att det ä r  klassmedlemskap det handlar om. (Jfr  
Beckman 1952: paragr.50, anm. 3.) Givetvis spelar värderingen i pre-
dikativet en roll; se  ovan om "pregnant betydelse" s .  77. 

Om vi tar  fasta på "funktion" som kännetecken på den artikellösa formen 
vid yrkesbeteckningar etc, kan vi också förklara artikellösheten i satser som 
"Huset används numera som apotek", "Skonaren gjordes om till krigsskepp", 
"Jag använde potatisskalaren som hammare". (Se Mikkelsen 1911:182.) Det 
står klart att vi här få r  veta vad föremål etc används till; vad de har för funk
tion, inte vad de har för klasstillhörighet. Också här måste vi normalt tala om 
klassmedlemskap när vi vill lägga till egenskaper: " . . .  ett apotek för jourre-
cept", " . . .  ett synnerligen väl bestyckat krigsskepp". 

Till sist kan vi notera att kiassmedlemskap och funktion kan ligga mycket 
l ä r a  varandra och att vi då kan uttrycka predikativet på båda sätten: "Karo ä r  
bandhund" - "Karo ä r  en bandhund". 

3.4.3.  Definitioner 

Den artikellösa form som vi har sett i samband med "funktion" måste hållas 
isär f rån  den som vi ofta finner i definitioner: "en tresidig rätlinjig figur kallas 
triangel". Här spelar det ingen roll vilken ordning nominalen kommer i: "triang
el k a l l a s . . I  skrift får  substantivet ofta citationstecken omkring sig som 
markerar den speciella användningen av ordet. Det ä r  en etikettering av en helt 
annan beskaffenhet än den där etiketten uttrycker klasstillhörighet. 



Definitioner ger oss villkoren för när vi kan använda en beteckning på något 
i vår omgivning, talar om för oss vilka omständigheter som ä r  de "rätta" för 
att vi ska kunna referera till något med ett visst namn eller tilldela det rätt 
klassmedlemskap. (Se Strawson 1950:337.) "Triangel" ovan kommer därför in
te att referera till något, vilken position i satsen det än har .  Namnet som så
dant kan inte uttrycka specifik/icke-specifik eller generell referens. Inte heller 
ä r  namnet som sådant uttryck för medlemskap i en klass, lika litet som satsens 
"villkor" för namnet ä r  det. 

Vi känner igen definitioner genom verb som "kallas", "benämns" och uttryck 
som "är  beteckningen för".  De kan också uttryckas som en kopulasats: "En t r i 
angel ä r  . . " E n  tresidig rätlinjig figur ä r . . I n t e  heller här tilldelas det 
första nominalet någon klasstillhörighet. Det vi får  veta ä r  att de båda begreppen 
ä r  liktydiga och att vi alltså kan använda namnet "triangel" om alla figurer av 
det slaget. Det råder identitet mellan de båda nominalen och vi kan därför byta 
ut kopulan mot ett likhetstecken. 

Ett sådant byte ä r  inte möjligt i vanliga kopulasatser: "En hund ä r  ett dägg
djur" kan inte utbytas mot "En hund = ett däggdjur". Kopulan har här en annan 
innebörd än vid definitioner: vi få r  närmare kännedom om det första nominalet 
i och med att vi får  veta vad det har för klasstillhörighet. 

Eftersom definitioner uttrycker identitet mellan två nominal ä r  det oväsent
ligt vilken ordning nominalen kommer i; som vi har sett ä r  utsagorna reversibla. 
I en konkret situation kommer ordningen att bestämmas av principer för tema-
tisering, men vad vi här ä r  intresserade av ä r  den principiella omkastningsmöj
ligheten, oberoende av kontexten. Sådan frihet har vi inte vid vanliga kopulasat
ser:  "en hund 4 ett däggdjur" och därför gäller också "ett däggdjur 5/ en hund". 
På så sätt kan vi skilja de båda satstyperna åt .  

Det ä r  möjligt att den yttre likheten mellan de båda slagen av kopulasatser 
kan förklara varför vi tycks föredra den obestämda artikeln + substantivet f ram
för artikellös form i definitionssatserna, trots att andra definitioner ofta uttrycks 
utan artikel. Artikel - bestämd eller obestämd - ä r  ju det vanliga vid substantiv 
i vanliga kopulasatser. 

3.4.4.  Bestämd form i predikativ ställning 

Vi har sagt att obestämd artikel - och ibland artikellöshet - ä r  det normala för 
ett substantiv i predikativ ställning. Den bestämda formen kan dock också före



komma: "(Det ä r )  trädgårdsmästaren (som) ä r  mördaren". Här liksom vid de
finitioner finner vi identitet mellan de båda nominalen i satsen. Syftet med sat
ser  av detta slag ä r  dock ett helt annat än det som ligger bakom definitioner. 
Vid definitioner handlar det om villkoren för att använda en beteckning * här ä r  
syftet att klargöra att en referent har flera beteckningar, att ange just identite
ten mellan en referentbeteckning och en annan. 

Samma princip finner vi i satser som "Han ä r  hedern själv", "Han ä r  älsk
värdheten personifierad" (se Ågren 1912:141 för fler exempel). Personifikatio
ner av abstrakta begrepp ä r  unika referenter. Vi får här veta att de ä r  liktydiga 
med satsernas subjekt; subjektet och predikativet ä r  olika beteckningar för sam
ma referent .(Det behöver f ö  inte bara handla om personifikationer av det sla
get: "Han ä r  solen i mitt liv**, "Detta ä r  livet" osv.) Här ä r  inte identiteten det 
väsentliga: med Ågrens ord vill vi "prägnant framhålla en egenskap hos subjek
tet** (1912:141). Även om satserna logiskt sett skiljer sig f rån  dem som vi har 
behandlat under rubriken "Klassmedlemskap" ä r  det så vi helst tolkar dem -
personifikationer ä r  normalt inte s å  personliga som de uttrycks här.  

3 .4 .5 .  Benämning 

En speciell typ av utsagor ä r  sådana där talaren benämner ett objekt: "Det (där /  
här) ä r  en boll*', "Det ä r  en hund'*. Objektet ä r  fysiskt närvarande eller ä r  rep
resenterat av en bild, och yttrandet åtföljs ofta av en pekning. Vi känner igen 
sådant benämnande som en typisk form av språklig Interaktion mellan vuxna och 
barn. 

Hur ska vi då behandla den obestämda artikeln i sådana benämnande satser ? 
Till att börja med kan vi konstatera att satserna liknar definitioner - den vanli
ga beteckningen för dem ä r  ju också "ostensiva definitioner'*. Ändå skiljer de 
sig f rån definitionerna. När vi behandlade dessa sade vi att de ger oss villkoren 
för när vi kan använda ett visst namn om något. Definitionerna ger oss alltså 
regler för användningen av namn. Vid benämning handlar det inte om regler.  

Då a n v ä n d s  i stället namnet om en viss referent. Först i andra hand kan vi 
tala om att sådana satser ger regler - vi kan dra slutsatsen att alla tänkbara 
objekt etc med samma kännetecken som den utpekade referenten har samma 
klassbeteckning. 

Vi har länge hållit oss  utanför Browns framställning, men eftersom han 



behandlar benämning får vi nu återvända till den. Också engelskan använder den 
obestämda artikeln vid benämning. Brown ställer frågan "varför?" - be nä m-

- ningar används ]u då en referent ä r  närvarande och ä r  specifik för både talaren 
och mottagaren. Därför borde artikeln vara bestämd, den borde höra till vårt 
A. Situationen liknar den som ligger bakom ett yttrande som "Titta på björnenl". 
Också då har vi en närvarande, för båda specifik referent, och också då ackom
panjeras yttrandet ofta av en pekning. 

Brown besvarar frågan på följande sätt: Referenten ä r  visserligen specifik 
för båda samtalsdeltagarna, men namnet ä r  det inte. Namnet skulle alltså inte 
existera i mottagarens minne som en specifik minnesenhet. Detta menar Brown 
att talaren har klart för sig och att det ä r  därför namnet yttras. Härigenom kom
mer benämningens obestämda artikel att vara likvärdig med det bruk av den obe
stämda artikeln som vi har behandlat under B, d v s  då referenten ä r  specifik för 
talaren men då talaren förmodar att den ä r  icke-specifik för mottagaren. (Se 
Brown 1973:347f.) 

Benämning måste dock falla utanför de ramar som Brown drar upp med dra
get specifik/icke-specifik. ^ Han har rätt i att referenten - objektet - ä r  speci
fik för talaren och mottagaren, (alt. görs specifik för mottagaren genom en pek
ning eller en annan icke-språklig handling). Den refererar talaren till med det 
inledande "Det (här/där)", men han refererar inte till den med substantivet. 
I stället har vi här exakt samma förhållande som i de satser som vi har disku
terat under "Klassmedlemskap": "X är /har  egenskapen att vara [en medlem av 
klassen si-och-så]". Det ä r  alltså medlemskapet - "etiketten" - som vi vill 
klargöra med ett benämnande yttrande. 

Det finns alltså ingen anledning att skilja mellan vad vi har behandlat under 
"Klassmedlemskap" och "benämning" och diskutera dem under olika rubriker 
så länge vi håller oss till vuxenspråket. För att studera barnets språkutveck
ling ä r  det dock odiskutabelt att vi skiljer ut "benämning" som en egen kategori. 

En anledning till detta ä r  att "benämning" inte bara behöver ta den form 
som vuxenspråkets klargörande av ett klassmedlemskap gör. Som exempel kan 
vi se på en dialog som: "Var ä r  nallen? - Där/här ä r  nallen". När en vuxen 
ställer en sådan fråga till ett barn behöver frågan inte vara lokativ: avsikten 
med frågan kan i stället vara att få barnet att peka ut referenten och benämna 

1) J f r  Maratsos 1976:7. Han ä r  osäker inför Browns kategorisering och tve
kar mellan att betrakta benämning som icke-specifik referens för båda 
samtaldeltagarna (vårt C) och att helt låta den falla utanför systemet. 



den. (Se vidare Brown 1973:189.) Därför kommer funktionen hos ett sådant svars
yttrande och ett yttrande som "Där ä r  en björn" att vara densamma i barnets 
språk. Även om vi rent teoretiskt kan skilja mellan referens som ä r  specifik 
för båda samtalsdeltagarna i det förra fallet och klargörande av klassmedlem
skap i det senare, blir detta en konstlad uppdelning under rubriken "benämning" 
när det gäller barnets språk. Vi får hålla i minnet att funktionen ä r  densamma 
för de båda typerna av yttranden och att båda omfattas av den diskussion som 
följer. 

Barnspråksforskningens intresse har under senare å r  vänts bort från f r å 
gor kring syntaxens framväxt till frågor som ä r  pragmatiskt och utvecklings-
psykologiskt baserade. Man söker alltså svar på frågor som: vad kan barnet 
utföra med sitt språk? hur tillägnas nya språkliga funktioner? förhållandet språk 
- kognition? vad innebär Interaktionen med omgivningen? osv. I försöken att 
besvara sådana frågor blir det väsentligt att klarlägga vad benämningen spelar 
för roll. Vi ska se  litet närmare på några frågor kring den. 

Vi börjar  med att se  på den dialog som den typiska benämningsakten utgör. 
Dialogen kan initieras både av den vuxne och av barnet med frågan "Vad ä r  det?" 
där mottagaren svarar med klassbeteckningen, namnet. Det ä r  en ritualise rad 
form av språkligt samspel som ä r  väl förberedd långt innan barnet deltar i den 
med vuxenspråkets namn på objektet eller självt frågar efter namnet. 

Förberedelserna får vi söka under barnets hela för språkliga stadium. En 
dialog innebär att båda deltagarna har - eller får  - sin uppmärksamhet riktad 
mot samma företeelse. Att förstå när uppmärksamheten ä r  gemensam och när 
den måste säkerställas med olika medel ä r  därför förutsättningar för att kunna 
samspela i en dialog. Detta ä r  färdigheter som grundläggs redan under barnets 
första levnadsmånader; utvecklingen av dem går tillbaka på den första Ögonkon
takten mellan barnet och den vuxne. 

På så vis sätter Bruner den tidiga kommunikationen i centrum för sin teori 
kring barnets språkliga och kognitiva utveckling. (Se särsk. 1975 a och 1975 b.) 
Han pekar särskilt på lekens betydelse för barnets kommunikationsfärdigheter. 
Det handlar om tidiga lekar av typen "titt-ut" och utväxling av föremål ("varså
god - tack") - över huvud taget lekar som ä r  ritualer i samspelet barn - vuxen. 
Han menar att den återkommande ritualen kommer att rikta barnets uppmärk
samhet mot kommunikation som sådan och mot hur kommunikation kan struktu
re ras  i olika samspelssituationer. 

För de allra flesta barn blir benämningsdialogen just en sådan återkommande 



ritual, en lek där barnet och den vuxne tillsammans utvecklar "regler" för ett 
organiserat samspel som upprepas inför föremål och bilder. (Se Ninio & Bru
ner 1978.) De enkla sekvenserna av fråga - svar (och ev. bekräftelse) kan ses 
som en modell för fortsatt språkligt samspel i en mer utvecklad form: barnet 
"övas" tidigt i primära samtalsstrategier, i roll tagning och i rollbyte. Benäm
ningsdialogen ä r  givetvis inte den enda språkliga samspelsform som erbjuder 
ritualiserade roller, men den kan otvivelaktigt vara av stor betydelse. 

Belysande ä r  här Hallidays redovisning av hur hans son Nigel fungerade 
som dialogdeltagare vid ca 18 månaders ålder: hans enda medel att själv 
initiera en dialog var just med en "vad-är-det"-fråga (1975:48 f ) .  Detta 
trots att benämning och benämningsdialogen tycks ha spelat en ovanligt 
liten roll 1 Nigels Interaktion med omgivningen. Halliday lägger i varje 
fall ingen större vikt vid denna samspelsform. (Mycket av det som han 
karaktäriserar som "practice" verkar vara just benämning; han uteslu
ter  dock "practice" från sin redovisning eftersom han inte anser det va
r a  "language in use". Sç sär sk. 1975:22.) 
"Vad-är-det" redovisas också av andra som barnets första fråga i mer 
eller mindre idiosynkratisk form; se  t ex Greenfield 6 Smith 1976:157. 
Den kommer ofta att dominera över andra frågetyper; se t ex Lange & 
Larsson 1973:40 ff. Lange 1976:57 f .  (Se dock Nelson 1973:54: hon menar 
att det inte ä r  ovanligt att barnet saknar frågan eller använder den myck
et litet; se  äv. Larsson 1977:144.) 

Benämningsritualen behöver inte bara innebära en modell för barnet att ut
veckla sina dialogfärdigheter inom. Den kan också erbjuda strategier för bar 
nets förhållande till omgivningen, för den kognitiva representationen av verklig
heten. Ninio 6 Bruner lägger stor vikt vid bildens betydelse för detta - eftersom 
en bild representerar ett objekt och därför inte går att manipulera som objektet, 
måste relationen objekt - bildrepresentation innebära ett "intellektuellt" prob
lem som barnet måste lösa. De anser att lösningen av detta problem kan vara 
en väsentlig grund för lösningen av det större problemet - språkets symboliska 
representation av verkligheten (1978:5). 

Även om benämningen bara ä r  e t t  sätt att kommunicera om bilder på, kom
mer den ofta (oftast?) att ha en central roll i barnets tidiga bildhantering. Utan 
att ritualens karaktär av lek påverkas kan den vuxne ha ett rent undervisande 
motiv både för att initiera dialogen och för att själv benämna. (Se t ex Braun-
wald 1971:38.)*) Benämningen blir mer självklar vid bilder än vid objekt efter-

1) Se äv. Ninio & Bruner 1978. De visar bl a hur en mor byter dialogstrate
gi när hennes barn börjar använda vokalisationer som liknar vuxensprå
kets ord. Tidigare accepterade hön allt slags joller som svar, bekräfta
de och gav sedan själv "namnet". Nu kräver hon mer ("bättre kan du!") 
genom att upprepa sin fråga. J f r  Nelson 1973:105ff: hon registrerar ne
gativa konsekvenser för språkutvecklingen hos ett barn vars mors sam
talsstrategi ä r  icke-accepterande också för de tidiga vokalisationer na. 



som man inte gärna manipulerar med bilder - bilder erbjuder helt enkelt fä r re  
"undervisningsvarianter" och "samspelsvarianter" än vad objekt gör. Det under
visande motivet gör att benämningen blir ett meningsfullt sätt att rikta barnets 
uppmärksamhet mot just bilder och mot språket. Vi kan nog utan vidare påstå 
att denna meningsfullhet förklarar varför benämningen ä r  så fundamental i sam
tal kring bilder. 

Att mötet med bilder och med objekt kommer att medföra olika beteende
mönster hos barnet kan illustreras med följande två dialoger från Ervin-Tripp 
(1977): 

( la )  A: What's this? (picture) C(1.52): Is  a quack-quack? 
( lb)  A: That's a cat, isn't i t? C: Cat, baby cat. 

(2a) A: What i s  it, H? (puzzle) H (2.13): Monkey. Back. Eye. 
(2b) A: That's a part of his cheek. H: Cheek. Want cheek. Put back. 

That mouth. Mouth there? 
Ervin-Tripp pekar på att den vuxne här ställer en likadan fråga inför puss

let som inför bilderboken men får  olika svar.  Barnet benämner när samtalet 
rör  sig kring bilden men visar upp ett annat beteende i den andra situationen: 
"[the child] moved on to searching, manipulation, and location in talking about 
the puzzle.0 .  Hon fortsätter: "We could not fully account for these exchanges 
without knowing the differences in the standard behavior patterns surrounding 
picture books and puzzles for this child.*' (1977:K2). Det ä r  ändå klart att de 
två dialogerna innebär två olika sätt att förhålla sig till verkligheten på. Benäm
ningsritualen ger inte bara ett mönster för barnet att lösa problemet objekt -
bildrepresentation med utan också ett mönster för att bemöta verkligheten med 
annat än fysiska handlingsscheman. 

Ändå ger naturligtvis bilder möjligheter till fysiska rörelsemönster, även 
om de ä r  mer begränsade än vad objekt kan erbjuda. Barnet kan rikta rörelser 
av olika slag mot bilden: sträcka sig foot den, slå på den, röra vid den, pe
ka på den. Eftersom pekningen som regel blir ett typiskt moment i det språkliga 
samspelet kring bilder ska vi se något närmare på den. 

Vi har tidigare diskuterat pekningen som en avsiktlig kommunikativ hand
ling. Den ä r  ett av de medel som en talare har för att rikta mottagarens upp
märksamhet mot en referent så att referenten blir specifik också för mottaga
ren. (Se A. 4 ovan s .  20 ff.) Vi antog att barnet innan det har nått så långt i sina 
kommunikationsfärdigheter har tillgång till pekningen och att det kan vara svårt 
att avgöra när pekningen används just för att klargöra en referens. Vad använ



der då barnet pekningen till och hur förhåller den sig till benämningen? 
Liksom för dialogen får  vi söka ursprunget till pekningen under hela det för-

språkliga stadiet. Bruner beskriver den som en utveckling av att barnet sträck
er  sig efter ett föremål. Då signalerar det intresse för föremålet, ett intres
se som ä r  direkt knutet till rörelseaktivitet. Barnet vill ju nå föremålet och där
för går det inte att skilja mellan intresse och handling. Den utsträckta handen 
kommer så efter hand att bli en mer ekonomisk rörelse som signalerar intres
seriktningen: den blir ett medel för att visa på objekt ("indication") mer än att 
hantera objekt (1975 b:270f). 

Om pekningens funktion till att börja med ä r  att signalera egen uppmärk
samhet, hur förhåller den sig då till den tidiga benämningen? Denna uppträder 
som regel efter pekningen, men vi kan ändå betrakta den på samma sätt: att an
vända språkets etiketter på objekt kan också ses  som ett medel för att visa på 
dem, notera dem och signalera intresse för dem. 

Greenfield & Smith redovisar just denna användning av språket - "indica
tion" - som den första egentliga språkfunktion som dyker upp hos deras två för 
söksbarn (1976). Till att börja med använder de båda barnen föremålens namn 
utan att peka, men efter hand knyts pekningen ihop med benämningen (1976:84 
och 87). De beskriver pekningen som ett performativt element som ligger mel
lan språkligt och icke-språkligt beteende. (Idén ä r  hämtad från Gruber 1973 som 
jämställer performativerna "I point out to you", "I indicate to you" med pekning
en. J f r  Austin 1975, se särsk. s .  60ff.) 

Vi kan alltså se pekningen som ett explicit uttryck för den "avsikt" som kan 
sägas ligga bakom den tidiga benämningen: att signalera egen uppmärksamhet 
och att väcka andras intresse för objekt i omgivningen. Ordet "avsikt" ä r  satt 
inom citationstecken eftersom vi inte kan uttala oss om exakt var gränsen går 
mellan att signalera egen uppmärksamhet och att avsiktligt manipulera andras 
uppmärksamhet med hjälp av samma uttrycksmedel. Vi kan dock räkna med av
siktlig manipulation mycket tidigt hos barnet i och med att det kommer underfund 
med hur pekningen styr andras uppmärksamhet. (Pekningen ä r  givetvis bara 
e t t  exempel på avsiktlig styrning som barnet lär sig; j f r  Allwood 1976:167 och 
173f.) 

Det ä r  inte otänkbart att pekningen blir ett hjälpmedel för barnet för att nå 

1) J f r  Bates et al .  1975:217Iför en annan syn på pekningen. Efter Werner 
ii Kaplan (1963) beskriver de den som en distansmarkering, ett medel för 
barnet att skilja jaget från omgivningen. (När barnet sträcker sig efter 
föremål föreligger det motsatta, inkorporation av omgivningen i jaget.) 



fram till sådan avsiktlighet också i det senare språkliga beteendet, benämning
en. När barnet pekar samtidigt som det yttrar något förstärks effekten: den vux
ne tolkar gärna också totalt "misslyckade" vuxenord som benämningsförsök om 
de åtföljs av en pekning och reagerar därefter. Därmed kan den nya relationen 
"styrning av uppmärksamhet" - "namn på föremål" befästas. 

Vi kan lätt se den gemensamma nämnaren för de olika aspekter på benäm
ningen som vi hittills har behandlat: benämningen kan kort och gott sägas vara 
ett tidigt steg mot en mer utvecklad kommunikationsförmåga. Den kan beskrivas 
som en grund för att barnet ska komma fram till förmågan att iaktta, befästa och 
använda sig av medsamtalarens uppmärksamhet. Begreppet "Interaktion" blir 
självfallet det centrala framför "information" när vi vill förstå benämningens 
funktion. 

Därför kan vi inte göra alltför stor affär av den karaktärisering av benäm
ningen som vi tidigare har anfört: "X är /har  egenskapen att vara [en medlem av 
klassen si-och-så]". Yttrandet kommer visserligen att innebära att ett klass-
medlemskap klargörs, men vi kan inte säga att detta ä r  avsikten med benämning
en, åtminstone inte f rån barnets sida. Också Browns förklaring av den obestäm
da artikeln i benämningar kommer givetvis att falla - vi kan inte säga att barnets 
avsikt med yttrandet ä r  att klargöra ett dittills obekant namn för mottagaren. 

över  huvud taget ä r  förmågan att använda språket för att lämna informa
tion en språkfunktion som uppträder sent hos barnet. Halliday nämner 
att den börjar dyka upp hos Nigel först vid ca 22 månaders ålder, långt 
efter det att han behärskar andra funktioner (1975:21). Hur funktionen 
utvecklas skriver dock inte Halliday något om. Bates m fl  redovisar 
iakttagelser som tyder på att det kan dröja länge - till femårsåldern 
eller ännu senare - innan barnet klart kan skilja mellan "att ge infor
mation" och "att kräva uppmärksamhet"(1975:209, fotnoten). 

Också för barnets egna "vad-är-det"-frågor få r  vi ofta sätta "Interaktion" 
framför "information". Barnet kan vara ute efter att få höra ett nytt namn, men 
det kan lika väl ställa frågan för att få igång ett språkligt samspel - ofta för att 
få frågan upprepad och själv få svara med namnet. (Jfr  Halliday 1975:74; se 
också ovan om Nigels dialogfärdigheter.) 

Hos många barn finner man så en period då de outtröttligt frågar efter namn 
på föremål i omgivningen och då frågorna verkar vara informationssökande (om 
vi tar  detta ord i vid bemärkelse). Ett typiskt exempel på sådant frågande finner 
man hos C. och W. Stern: de beskriver hur sonen (vid 1; 7) gick runt i ett rum 
och frågade "das?" (= "was ist das?") i tur och ordning om var och en av de sju 
stolar som fanns i rummet (1928:89). 



Makarna Stern diskuterar kort barnets flitiga frågande som ett medel för 
barnet att övertyga sig om att varje objekt har ett namn, en insikt som ä r  ett 
viktigt steg mot en mer utvecklad begreppsuppfattning (1928:89, se äv. 190 f ) .  
Vi kan dessutom beskriva sådana frågor som ett medel för barnet att kontrollera 
vad det ä r  för egenskaper hos objekt som gör att de har samma namn och hör 
till samma kategori. Det blir en kontroll av egna hypoteser och egna kunskaper 
om förhållandet namn - objekt. 

Det ä r  så vanligt med en intensiv frågeperiod hos barnet att den ofta har 
betraktats som ett stadium i språkutvecklingen, "the naming stage1*. (Se 
t ex McCarthy 1954:530.) Som Nelson har visat ä r  det dock lämpligare 
att se frågandet och benämningen som en strategi bland flera för språk-
tillägnandet (1973:54). Vi har ovan nämnt att "vad-är~det"-frågor kan 
saknas hos en del barn - det ä r  alltså möjligt att tillägna sig språket 
utan sådant frågande, men att det ä r  en synnerligen effektiv strategi för 
att lära sig språkets ord ä r  helt klart. 

Det skulle föra för långt att här diskutera vad det språkligt och kognitivt 
sett egentligen innebär att "kunna" ett namn och att kunna använda det om en hel 
objektskategori. (Se Stemmer 1971 och Clark 1975 med referenser.) Vi får  nöja 
oss med att konstatera att ett kontrollfrågande av det slag som vi har sett exem
pel på säkerligen ä r  ett effektivt medel för barnet att nå fram till kunskaper om 
språket. 

Vi bör dock inte bara diskutera barnets frågande och benämning i termer av 
"Interaktion" och "information". Att fråga och att benämna kan också innebära 
ett nöje för barnet, en lek som barnet leker för att det ä r  roligt att leka den. 
Det ä r  ingen tillfällighet att Brown kallar benämningen för "The Original Word 
Game" (1958:194 f f ) .  

Tidigare diskuterade vi benämningsdialogen som en lek med rolltagning och 
rollbyte som viktiga delar, men här handlar det om en lek som barnet kan roa 
sig med också på egen hand och som det inte behöver någon medsamtalare för .  
Man finner ofta redovisat hur barnet ger namn åt föremål efter föremål utan att 
rikta sina yttranden åt någon, ofta med en uppenbar glädje över namngivandet. 
(Se t ex Ninio 6 Bruner 1978:1, Piaget 1962:223 = observation 105, Antinucci & 
Parisi  1973:617.) Det kan helt enkelt vara r o l i g t  att leka med ord och att leka 
med förhållandet ord - föremål, både i ensamhet och i sällskap med andra. 

En del av den leken kan vara att roa sig med - öva sig på - paradigmet 
"Det ä r  (en) " ,  där den tomma positionen kan fyllas ut med vilket namn som 
helst. Barnet behöver inte segmentera frasen så som den vuxne gör; frasen e r 
bjuder ändå ett fast mönster att placera den egna ordproduktionen i och därmed 
något att öva på och att leka med. (Se Weir 1972:109 ff där liknande paradigm

es 



övningar diskuteras.) Vi kan inte säga v a d  sådana mönster kan innebära för 
språktillägnandet - kan frasen t ex göra barnet uppmärksamt på den obestämda 
artikeln via växlingen "en/ett"? - men vi bör nog inte underskatta deras roll, 
lika litet som vi bör underskatta språklekens roll över huvud taget. 

Om vi summerar diskussionen kan vi konstatera att benämningen verkar 
vara väsentlig för språktillägnandet på flera sätt. Vi har pekat på dess funktion 
som rituellt dialogmönster för barnet och på dialogens betydelse för språktill
ägnandet. Vi har diskuterat den som ett medel att kommunicera kring bilder och 
pekat på bilduppfattningens betydelse för barnets språkutveckling. Vi har relate
rat den till den tidiga pekningen och diskuterat den som ett medel att styra om
givningens uppmärksamhet och därmed som en grund för en mer utvecklad kom
munikativ förmåga. Vi har diskuterat den som Interaktion, som information och 
som lek. Självfallet ä r  inte benämningen den enda språkliga samspelsform som 
kan diskuteras f rån dessa olika håll, men att den åtminstone k a n  vara oerhört 
väsentlig för barnets hela språkliga utveckling kan det inte råda tvivel om. 

Ändå har vi inte diskuterat den kanske största frågan kring benämningen: vil
ken ä r  dess roll för utvecklingen av referensförmågan över huvud taget? Är be
nämningen nödvändig för àtt barnet ska kunna tillägna sig relationen ord - refe
rent och uttrycka relationen i sitt språk? Hur förhåller den sig till förmågan att 
uttrycka specifik, icke-specifik och generell referens? Och hur ä r  förhållandet 
mellan referensförm&gan och begreppsutvecklingen? 

Så länge vi inte kan ge ett tillfredsställande svar på den grundläggande f r å 
gan "vad ä r  referensförmåga?", måste vi lämna också dessa andra frågor öpp
na. 



4. SAMMANFATTNING 

4.1.  Inledning 

Avhandlingen inleds med en presentation av den utgångspunkt som jag har haft 
för mitt arbete: Roger Browns beskrivning av engelskans artikelsystem i boken 
"A first  language" (1973:340-356). Där beskrivs vuxenspråkets artikelbruk vid 
specifik och icke-specifik referens, vilket i stort sett ä r  detsamma i engelskan 
och svenskan. Browns beskrivning diskuteras under de olika avsnitten A-D. På 
åtskilliga punkter har jag modifierat den efter att ha diskuterat den närmare: 
hans framställning ä r  ytterligt summarisk, och den har därför i princip bara 
kunnat ge riktlinjer och hållpunkter för min egen diskussion. 

Vid sidan av de slag av referens som Brown beskriver har jag också disku
terat de vuxenspråkliga uttryckssätten vid referens till klasser och andra vuxen
språkliga bruk av substantiv, med och utan artiklar. 

Eftersom ett av mina syften med beskrivningen var att använda den för att 
studera barnets artikelbruk, har detta kommit att styra min diskussion. Samti
digt har jag velat nå fram till en så fullständig bild som möjligt av svenskans 
artikelsystem: för att förstå barnets språkutveckling måste vi också förstå hur 
målet för språkutvecklingen, vuxenspråket, ä r  beskaffat. 

4.2.  Kategorierna A - D 

Artikelvalet vid referens till individuella referenter måste ses  i förhållande till 
den situation som referensen uttrycks i .  Det råder inget enkelt förhållande mel
lan draget + / -  specifik och uttrycket för detta. Om talaren förmodar att en refe
rent som ä r  specifik för honom själv ä r  specifik också för mottagaren, ä r  den 
bestämda formen den rätta; om han däremot förmodar att den ä r  icke-specifik, 
för mottagaren måste han anpassa sitt språkliga uttryck efter detta. Han kan då 
introducera referenten i samtalet med hjälp av en obestämd artikel eller, i vis
sa slag av situationer, peka ut referenten för mottagaren med en gest eller med 
språkets hjälp. Talaren kan också förmoda att en för honom själv icke-specifik 
referent ä r  specifik alt. icke-specifik för mottagaren, vilket styr hans val av 
uttryck då han söker få sitt antagande bekräftat. Han kan också vilja referera 
till något icke-specifikt utan någon tanke på mottagarens kunskaper. 



De t re  komponenterna talare, referent och talarens bedömning av mottaga
rens kunskaper bildar ett system, där det går att skilja mellan fyra olika aspek
ter  på talarens artikelval: 

A: Talare: specifik referent. Bedömning: referenten ä r  specifik för mot
tagaren. Artikel: bestämd. 

B: Talare: specifik referent. Bedömning: referenten ä r  icke-specifik för 
mottagaren. Artikel:obestämd. 

C: Talare: icke-specifik referent. Artikel: obestämd. 
D: Talare: icke-specifik referent. Bedömning: referenten kan vara spe

cifik alt.  icke-specifik för mottagaren. Artikel: obestämd. 
Dessa fyra kategorier, A - D, diskuteras närmare ovan under motsvarande 

rubriker. Inom A görs en uppdelning i olika underavdelningar som behandlar 
olika aspekter på språksituationen. De kan var för sig lämna olika svar på f r å 
gan **varför ä r  just denna referent specifik för båda samtalsdeltagarna i just den 
här situationen?'*. Avsikten med uppdelningen ä r  att få f ram ett analysschema 
för barnets specifika referenser: de olika underavdelningarna kan säga oss nå
got om barnets förmåga på en rad enskilda punkter, alt .  vara en hjälp för att 
särskilja sådana referentiella uttryck som inte säger något om barnets förmåga 
att ta hänsyn till mottagarens kunskaper. 

Under de olika rubrikerna A . l  - A. 8 diskuteras de olika underavdelningar
na närmare, dels vad gäller likheter och olikheter dem emellan, dels vad gäller 
deras användbarhet för analys av barnets språkbruk. De olika underavdelning
arna ä r :  

A. 1-2: referenten ä r  specifik av sociala skäl 
Hit förs  både sådan referens som till "solen", d v s  till referenter som 
ä r  unika för alla, och sådan som ä r  till referenter som ä r  specifika för 
medlemmarna i de olika sociala grupperingar som talaren ingår i .  Refe
renserna kan förklaras efter samma riktlinjer: talarens kännedom om 
olika referenter utgår från den kännedom som ä r  gemensam inom den 
närmaste omgivningen - som "familjen" - och omfattar sådan kännedom 
som ä r  gemensam för medlemmarna i allt större och större sociala 
grupperingar. 

A. 3: referenten ä r  unik i en viss situation 
När en referent ä r  ensam i sitt slag i de samtalandes omgivning - som 
t ex "dörren" i ett rum med bara en dörr - ä r  den specifik för båda sam
talsdeltagarna. Därför kan talaren använda en bestämd form för att refe



rera  till den. 

A. 4: referenten görs specifik av talaren genom handling 
Med en pekning eller en gest av annat slag kan talaren rikta mottagarens 
uppmärksamhet mot en viss referent så att denna framstår som specifik 
också för mottagaren. En sådan avsiktlig handling visar om talaren har 
funnit det nödvändigt att rikta mottagarens uppmärksamhet för att bli för
stådd. 

A. 5: referenten ä r  specifik p g a  att den väckt uppmärksamhet 
Hit hör inte bara sådana referenter som genom hastigt uppdykande etc 
i sig själva riktar både talarens och mottagarens uppmärksamhet mot 
sig och därigenom blir specifika för dem båda. Samtalsdeltagarnas upp
märksamhet kan också vara riktad mot en referent bland flera av sam
ma slag av andra skäl: någon kan nyss ha pekat ut den, någon kan hante
r a  den eller nyss ha hanterat den osv. 

A. 6: referenten ä r  specifik genom association 
En referent kan vara specifik för båda samtalsdeltagarna för att den hör 
nära samman med en annan referent: i ett samtal kring "en bil" ä r  " ra t 
ten" en specifik referent, i ett samtal kring "ett hus" ä r  "taket" en spe
cifik referent osv. Att använda bestämda former på detta sätt förutsätter 
kunskap om vilka referenter som hör nära samman och därför ä r  speci
fik genom association; talaren bör ta hänsyn till om också mottagaren 
har samma kunskaper. 

A. 7: referenten ä r  specifik eftersom den tidigare nämnts i samtalet 
Då en referent ä r  introducerad i samtalet ä r  den specifik för båda sam
talsdeltagarna, och därför kan talaren referera till den med en bestämd 
form. Eftersom det normala i vuxenspråket ä r  att en sådan referens ut
trycks med ett pronomen, diskuteras förhållandet pronomen - substantiv 
något närmare i samband med denna underavdelning. 

A.8: referenten görs specifik av talaren med språkliga medel 
Med ett särskiljande attribut kan talaren peka ut en referent så att den 
framstår som specifik för mottagaren, ex. "den gula pennan" i en hög 
av flera olikfärgade pennor. Här måste talaren välja rätt attribut så att 
referensen verkligen ä r  specifik för mottagaren; han måste också ha 



kännedom om regler för substantivets form vid olika attribut. 
Efter genomgången av dessa olika underavdelningar under A följer sa en 

diskussion av de övriga kategorierna, B, C och D. Under B (s .  36 - 39) disku
teras innebörden "en viss" hos den obestämda artikeln, d v s  den innebörd som 
artikeln har då talaren har en specifik referent i tankarna men finner det nöd
vändigt att introducera referenten för mottagaren. Under C (s .  39 - 44), däre
mot, har den obestämda artikeln innebörden "någon, en eller annan": referen
ten ä r  icke-specifik för talaren. I samband härmed diskuteras valet mellan "nå
gon - ingen" i negerade satser och valet mellan "en - någon" i frågande och hy
potetiska satser.  Dessutom diskuteras olika plurala uttryck som används då r e 
ferenterna ä r  icke-specifika för talaren. Under D (s.  43 - 44) diskuteras så 
användningen av talaktsadverbial i kombination med "en - någon" då en referent 
ä r  icke-specifik för talaren, men då denne misstänker att referenten kan vara 
specifik alt.  icke-specifik för mottagaren och söker få sin misstanke bekräftad. 

4 .3.  Referens till klasser 

Browns beskrivning behandlar bara de båda artiklarna vid substantiv som an
vänds för att referera till individuella referenter, specifika eller icke-specifika. 
I och med avsnittet "Referens till klasser" (s .  45 - 65) lämnar jag alltså hans 
beskrivning. Där diskuteras de olika uttryckssätt som vi använder för att refe
rera  till klasser: den bestämda och den obestämda artikeln och substantivets 
bestämda och obestämda pluralform. Diskussionen går främst ut på att skilja 
mellan de olika uttryckssätten. Skillnaderna beskrivs som olika uppfattningar 
om olika klasser, återspeglade i det språkliga uttrycket. 

Så återspeglar den bestämda artikeln - "Hunden ä r  ett fyrfotadjur" - en 
uppfattning hos talaren om klassen som en enhet, avgränsad mot andra klasser.  
(Se s .  51 - 58.) Sådana klasser kan ses  som enheter i en hierarki med ett ge
mensamt, överordnat begrepp. (Exv "däggdjur" för klasserna "hund" och "häst".) 
Närheten till ett sådant överordnat begrepp beskrivs som en förutsättning för 
att den bestämda artikeln blir den normala vid referens till klassen: det kan dels 
handla om ett inklusionsförhållande som ligger nära till hands - som "hunden" 
: "däggdjur" - , dels vara en relation som talaren skapar i och med det språk
liga uttrycket, som t ex då han samordnar två klasser: "damen och herren". 

Vid generell referens som uttrycks med den obestämda artikeln - exv 



"En hund ska vara lydig" - ä r  klassuppfattningen en annan. (Se s .  47 ff.) Då ä r  
det inte klassen som en avgränsad enhet som ä r  det primära utan klassens be
ståndsdelar, dess medlemmar. I samband med detta diskuteras förhållandet 
mellan detta slag av generell referens och den icke-specifika referensen enligt 
C ovan. I det förra fallet handlar det om en eller flera av klassens medlemmar el
ler alla ("vilken som helst, varje"), i det senare om en individ, om än icke-spe-
cifik. De båda slagen av referens liknar varandra, men klassen och dess med
lemmar fokuseras på olika sätt. Därför bör referenserna skiljas från varandra. 

Liksom den obestämda artikeln uttrycker den obestämda pluralen en klass
uppfattning där klassens gränser ä r  vaga och där klassen inte kontrasteras mot 
andra klasser: "Blommor ä r  vackra". (Se s .  59ff.) Många klasser som i sig 
inkluderar en rad underklasser uttrycks vanligen på detta sätt: "däggdjur", "in
sekter" osv. Det ä r  dock möjligt att avgränsa också sådana klasser mot varand
ra,  t ex vid en samordning. Då används den bestämda pluralen, helt i linje med 
den bestämda artikelns funktion: "fåglarna och fiskarna". 

Vidare diskuteras i korthet substantivets nakna form vid referens till klas
ser:  formen har bara några få, mycket speciella användningsområden. (S. 58.) 

Dessutom diskuteras förhållandet mellan generell referens med den bestäm
da artikeln och referens till sådant som ä r  unikt för alla, som t ex "solen" (A. 
1-2). (S. 55 ff.) Ofta beskrivs de båda slagen av referens på samma sätt efter
som en klass kan ses  som en unik referent, specifik för både talare och motta
gare av sociala skäl. En sådan beskrivning ä r  dock inte förenlig med det syfte 
som jag har med framställningen: en sammanhållen beskrivning av de olika ut
tryckssätten för generell referens måste ge en lämpligare utgångspunkt för att 
undersöka barnets förmåga att referera till klasser . 1 samband med detta disku
teras i korthet några olika synpunkter på barnets begreppsliga utveckling så som 
den beskrivs av Plaget. 

Avsnittet om referens till klasser avslutas med en exkurs där förhållandet 
mellan referens till delklasser och till sorter, uttryckta med ett attributsförsett 
substantiv, diskuteras. (S. 62 ff.) I båda fallen uttrycks substantivet med ett 
begränsande attribut; begränsningens a r t  återspeglas i valet av artikel. Då den 
innebär att en delklass bildas används substantivets bestämda form medan den 
obestämda artikeln används vid sorter: "Den afrikanska elefanten" - "En ledsen 
elefant". 



4.4.  Artikellösa substantiv 

Under rubriken "Artikellösa substantiv" diskuteras betydelsen hos det nakna 
substantivet i f raser  av olika slag, mer eller mindre lexikaliserade. Denna be
tydelse relateras till ämnesbetydelse - då substantivet ju också används utan 
någon artikel - och till klassbetydelse, framför allt till den klassbetydelse som 
den obestämda pluralen uttrycker. 

Substantivets betydelse i f raser  som "jaga älg" beskrivs som allmän, oav
gränsad och abstrakt: substantivet ingår i en begreppslig enhet tillsammans med 
verbet. Samma slag av enhet kan uttryckas också i andra f raser  som "ha skägg", 
"köpa villa"; betydelsen uppträder också i prepositionsfraser och i andra slag 
av f raser  med substantiv. Efter Noreen (1904) används beteckningen "dividuell" 
för denna abstrakta betydelse hos substantivet. (Se ovan s .  70.) 

Ämnesbetydelsen beskrivs också den som oavgränsad och allmän, men med 
mer av konkret innehåll än vad den dividuella betydelsen innebär. (Se s .  72 f.) 
Detsamma gäller för klassbetydelsen som också blir ett slags konkretisering av 
det begrepp som det nakna substantivet står för .  (S. 73ff.) Här intar den obe
stämdapluralen en särställning eftersom den många gånger ä r  det enda möjliga 
uttryckssättet i f raser  där vissa substantiv kan användas nakna: "jaga älg - jaga 
killar". Direkt jämförbar med den dividuella betydelsen blir den i satser av ty-
pen "Astrar ä r  vackert". Här visar inkongruensen att substantivets betydelse 
ska uppfattas som abstrakt och begreppslig. 

Sammantaget beskrivs substantivets nakna form som ett helt regelbundet 
uttryckssätt för den allmänna, oavgränsade betydelsen hos det begrepp som subs
tantivet står för .  Regelbundenheten märks på att den nakna formen ä r  den nor
mala vid referens till icke räkningsbara abstrakter, exv "kärlek" och "sömn". 

4 .5 .  Substantiv i predikativ ställning 

Det avslutande kapitlet behandlar substantivets form i predikativ ställning: dels 
bruket av substantivets nakna form och dels bruket av de båda artiklarna vid 
substantivet. I det första avsnittet, "Klassmedlemskap" (s .  76ff), diskuteras 
den obestämda artikeln och funktionen hos det substantiv som den uttrycks till
sammans med. I en sats som "Detta träd ä r  en björk" innebär predikativet att 
egenskaper och kännetecken attribueras referenten: den utpekas som tillhörig 



en viss klass, som en medlem av klassen med samma kännetecken som alla 
andra medlemmar. Förhållandet mellan denna innebörd hos substantivbruket 
och den innebörd som kommer till uttryck då substantivet ä r  naket - exv "Han 
ä r  lärare" - diskuteras i det följande avsnittet, "Klassmedlemskap - funktion" 
(s .  78 f ) .  Där beskrivs det nakna substantivet som ett uttryck för subjektets 
roll i ett socialt system, för funktionen i st f klassmedlemskapet. Den nakna 
formen som uttryck för funktionen används inte bara om personer utan också om 
föremål etc: "Huset användes som apotek". 

Vidare diskuteras bruket av den obestämda artikeln och av artikellöshet vid 
definitioner som "en tresidig rätlinjig figur kallas (en) triangel". (S. 79f.) Det 
identitetsförhållande som råder mellan de båda nominalen i satser av detta slag 
skiljs från den relation som råder då ett nominal tilldelas ett klassmedlemskap; 
betydelseförhållandet ä r  ett annat. 

I det följande avsnittet behandlas så den bestämda artikeln vid substantiv i 
predikativ ställning som i "Trädgårdsmästaren ä r  mördaren". (S. 80f.) Liksom 
vid definitionerna beskrivs betydelserelationen mellan de båda nominalen som 
ett identitetsförhållande; skillnaden mellan de båda sätten att använda substantiv 
beskrivs som en skillnad mellan de syften som ligger bakom de båda slagen av 
satser.  

I det sista avsnittet diskuteras så benämningen och benämningens funktion 
i det tidiga barnspråket. (S. 81 ff.) Vuxenspråkligt sett ä r  benämnande satser av 
samma slag som de satser som tilldelar en referent dess klassmedlemskap; för 
att studera barnets språkutveckling måste dock "benämning" skiljas ut som en 
egen kategori. Detta hör bl a samman med att barnets benämnande uttryck inte 
behöver motsvara vuxenspråkets uttryck: för barnets tidiga benämningar går det 
inte att skilja mellan lokativ, demonstrativ och benämnande funktion hos ett ut
tryck som "Där ä r  björnen". Dessutom ä r  barnets benämningar inte av samma 
informativa karaktär som den vuxnes redogörelser för olika referenters klass-
medlemskap. I stället har benämningen och benämningsdialogen helt andra funk
tioner för barnet och innebär något helt annat för dess Interaktion med omgiv
ningen. 

En rad olika aspekter på benämningen och benämningsdialogen tas upp till 
diskussion. Dialogen diskuteras som en ritualiserad form av språkligt sam
spel som kan vara av betydelse för barnets språktillägnande i övrigt och som 
ett medel för att kommunicera kring bilder. Benämningen relateras också till 
barnets tidiga pekningar och till barnets förmåga att styra omgivningens upp



märksamhet. Till sist diskuteras den som en lek för barnet, som ett roligt 
sätt att umgås med språket. 
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D E L  I I :  BESTÄMDA OCH OBESTÄMDA A R T I K L A R  I S P R Å 
K E T  HOS TOR FRÄN  27 T I L L  29 MÅNADERS 
Å L D E R  

5. INLEDNING 

5.1. Undersökningens syfte 

Syftet med den undersökning som föl]er ä r  flerfaldigt. Dels har jag velat följa 
hur förmågan att använda den bestämda och den obestämda artikeln utvecklas 
hos ett barn och dels har jag velat se  hur den typ av material som jag har valt 
ut kan användas för att undersöka denna begränsade del av språkutvecklingen. 
Dessutom har jag velat arbeta med materialet f rån en rent metodisk synpunkt 
för att därigenom kunna nå f ram till riktlinjer och principer för fortsatta under
sökningar inom området. 

Materialet ä r  i princip av samma slag som det Roger Brown har använt för 
att undersöka engelsktalande barns förmåga att använda den bestämda och den 
obestämda artikeln: regelbundet återkommande bandinspelningar av barnets spon
tana tal i leksituationer tillsammans med vuxna samtalsdeltagare. (Se Brown 
1973:340-356.) Det ä r  hämtat från de bandinspelningar som har gjorts inom Pro
jektet Barnspråkssyntax vid Stockholms Universitet under ledning av Ragnhild 
Söderbergh. En närmare presentation av materialet följer nedan; för en presen
tation av projektet s e  Söderbergh 1973. 

Brown pekar visserligen på att inspelningar av detta slag inte kan ge full 
klarhet i barnets förmåga att behärska de regler som ligger bakom vuxensprå
kets ärtikelbruk, men av hans redovisning att döma kan ändå materialet säga 
oss åtskilligt (1973:355). Redovisningen ä r  visserligen mycket summarisk men 
några väsentliga iakttagelser går ändå att läsa ut ur  den. Han har kunnat fast
ställa att hans t r e  försöksbarn behärskar artikelsystemet vid en viss ålder; han 
har kunnat fastställa vilka av hans kategorier för bruket av den bestämda och den 
obestämda artikeln som finns representerade i försöksbarnens språk; han har 
också kunnat lämna en förteckning över samtliga feltyper i materialet, dvs alla 
de kategorier med underavdelningar där barnen har använt fel artikel. Det tycks 
alltså som om också ett material av den här typen ä r  användbart för att komma 



åt tämligen stora delar av barnets förmåga. 
Även om många problem inför kategoriseringen av substantiven i materia

let gick att förutsäga i och med att det handlar om bandinspelningar och inte om 
direkt observation, tyckte jag mig på så sätt ha en tämligen god grund för mitt 
val av material. Jag ville helt enkelt hålla min undersökning så nära Browns 
som möjligt eftersom min beskrivning av svenskans artiklar utgår från hans 
beskrivning av engelskans. Därigenom skulle det bli möjligt att komplettera 
Browns knapphändiga redovisning med den diskussion av metodiska problem 
etc som helt saknas hos honom men som ä r  nödvändig inför fortsatta under
sökningar. 

5.2. När tillägnar sig barnet artiklarna? 

Brown anger att hans t r e  försöksbarn behärskar artikelsystemet då de befinner 
sig någonstans mellan 32 och 41 månaders ålder (1973:355). Som kriterium för 
behärskningen följer han det kriterium som Cazden har ställt upp för verb- och 
substantivböjningar i en tidigare undersökning: barnet ska använda det gramma-
tiska morfemet vid åtminstone 90 % av de kontexter där det ä r  obligatoriskt i 
vuxenspråket. Dessa 90 % ska föreligga i t r e  språkprov i rad så att man kan 
vara säker på att morfemet har stabiliserats i barnets språk. (Cazden 1968:435.) 

Brown fann att han vid många substantiv inte säkert kunde avgöra vilken av 
de båda artiklarna som saknades - med andra ordt kategoriseringen av referen
sernas art  var ofta oklar - och därför slog han ihop dem vid sin 90 %-beräkning. 
Han gjorde ändå ett försök att hålla isär de båda artiklarna vid beräkningen och 
fann då att 90 %-kriteriet uppnåddes så gott som samtidigt för dem. Han skriver: 
"and so it seems that the definite-nondefinite articles a re  acquired a s  a system*' 
(1973:351). Detta ä r  en iakttagelse som vi får  anledning att återkomma till n e 
dan. 

Vid sidan av försöksbarnens ålder redovisar Brown ungefärliga MLU-vär-
den för dem då de har tillägnat sig artiklarna. (MLU = satsmedellängden uttryckt 
i morfem, det vanliga måttet för barnets grammatiska utvecklingsnivå. Se Brown 
1973:53 ff.) Två av barnen har ett MLU-värde på ca 3.50, för det tredje över
stiger MLU-värdet 4.00. Därmed har de t r e  barnen gott och väl passerat det 



andra av de fem utvecklingsstadier som Brown har definierat med utgångspunkt 
i MLU-måttet, "Stage IT\ som sträcker sig mellan de båda MLU-värdena 2.00 
- 2 . 50 . ^  Detta stadium ä r  dock intressant eftersom det ä r  då någon enstaka a r 
tikel börjar förekomma i de engelsktalande barnens språk vid sidan av andra 
grammatiska morfem. (Se Brown 1973:249.) Så ä r  emellertid inte fallet för barn 
som har svenska som modersmål: den bestämda artikeln har registrerats också 
under det tidigare utvecklingsstadiet, "Stage I" (MLU 1.00 - 2.00 enligt Brown; 
1.00 - 2.25 enligt Bowerman). 

Någon undersökning som enbart rör artiklarna finns inte gjord på ett svenskt 
material, men de uppgifter som står att hämta ur  semantiska och syntaktiska un
dersökningar ger en tämligen entydig bild av när den bestämda artikeln börjar 
uppträda i svenskt barnspråk. 

Så pekar Brown kort på en uppgift från en undersökning som har gjorts i 
USA: den bestämda artikeln finns registrerad under Stage 1 som så gott som det 
enda grammatiska morfemet under det stadiet (Rydin 1971:6B, tabellen). Detta 
bekräftas också av de undersökningar som har gjorts inom Projektet Barnspråks
syntax vid Stockholms Universitet: Lange finner "mer systematiskt" böjda subs
tantiv hos Freja vid en MLU på 1.63; Larsson nämner att den bestämda artikeln 
förekommer i Tors språk vid en MLU på 1.50; för Embla anger Lange & La r s 
son att "the acquisition of the articles" sker under en 70-dagarsperiod då hennes 
genomsnittliga MLU-värde ä r  1.98. (Lange 1976:10; Larsson 1977:144; Lange & 
Larsson 1973:63.) Också Lindhagen rapporterar att den bestämda artikeln finns 
hos hennes båda försöksbarn under Stage I .  Hon anger dess förekomst som "qui
t e  frequent" (1976:54).^ 

Ingen av de nämnda undersökningarna redovisar några kriterier för identi
fieringen av den bestämda artikeln - som vi kommer att s e  nedan kan vi inte ta
la om aktivt producerade bestämda artiklar bara för att barnet använder en ord
form som motsvarar ett vuxenspråkligt substantiv i bestämd form. Uppgifterna 

1) 3.50 = Stage IV; 4.00 = Stage V. Stadieindelningen har något modifierats 
av Bowerman (1970) som definierar Stage n med värdena 2.25 - 2.75. 
Se Lange & Larsson 1973:10. 

2) Den ä r  t o m så frekvent att de båda barnen enligt Lindhagen närmar sig 
Browns 90 %-kriterium mot slutet av Stage I (1976:65). Detta förefaller 
dock bara vara en uppskattning, inte en verklig beräkning. 



pekar ändå åt samma håll: den bestämda artikeln uppträder tidigare hos svensk
talande barn än hos engelsktalande. Om det svensktalande barnet också tillägnar 
sig artikeln tidigare, dvs använder den så som vuxenspråket kräver det på ett 
tidigare stadium, ä r  en fråga som återstår för oss att besvara. 

För den obestämda artikeln ä r  bilden inte lika klar.  Den uppträder också 
under Stage I men den tycks göra det än mer sporadiskt än den bestämda ar t i 
keln. Om detta beror på tillfälligheter eller om det normala ä r  att den saknas 
i barnets språk på detta stadium kan vi inte säkert säga. 

Därmed har vi funnit två intressanta faktorer i det som ä r  bekant om svens
ka barns artikelanvändning. Dels kan vi säkert säga att den bestämda artikeln 
uppträder - mer eller mindre sporadiskt - mycket tidigt i barnets språk, och 
dels tycks det kunna vara så att den bestämda artikeln uppträder tidigare än den 
obestämda. Båda dessa faktorer innebär en skillnad mellan det svensktalande 
barnet och det engelsktalande. 

Hur kan då denna skillnad förklaras? Engelskans och svenskans artikelsys
tem motsvarar i princip varandra och skiljer sig inte i semantisk komplexitet. 
Den vägen går det alltså inte att finna någon förklaring. I stället ä r  skillnaden 
en bekräftelse av en universell faktor bland flera andra för barnets språktilläg-
nande som Slobin har ställt upp. Han formulerar den som en "operating prin
ciple" för barnet när det ställs inför vuxenspråket: " Pay attention to the ends 
of words" (1973:191, se äv.l87ff .) .  

Slobin bygger sin princip på en diskussion av hur bl a lokativa uttryck upp
träder på olika nivåer i barnets språkutveckling beroende på vuxenspråkets ut
tryckssätt. Suffix och efter ställda grammatiska morfem av andra slag har helt 
enkelt en högre perceptibilitet än prefix och andra framförställda grammatiska 
morfem. Det ä r  alltså lättare för barnet att uppfatta vuxenspråkets efter ställda 
grammatiska morfem och därför kommer det att tillägna sig dem tidigare. Den 
semantiska komplexiteten hos de olika grammatiska morfemen blir på så sätt 
inte det avgörande för vad det ä r  som barnet tillägnar sig och i vilken ordning 
det sker. ^ 

Slobin pekar just på den bestämda artikeln som ett exempel på detta: han 
hänvisar till Gheorgov som redovisar den bulgariska artikeln, liksom svenskans 
suffigerad, i tidigt barnspråk (Slobin 1973:191). Gheorgovs första notering av 

1) Jämför dock Savié & Mikeéf (1974): de visar hur barnet kan välja endera 
av de båda faktorerna ordföljd och suffigering då båda krävs i vuxen
språket. 



den bestämda artikeln i sonens språk ä r  f rån dennes 690:e levnadsdag (1908; 
270).^ 

Vi kan utan vidare konstatera att skillnaden mellan engelsktalande och 
svensktalande barn vad gäller den bestämda artikeln helt klart bekräftar Slo-
bins princip. För den obestämda artikeln måste vi vara mer försiktiga: allt pe
kar mot att också den bekräftar principen, men helt klarlagt ä r  detta ännu inte. 
Att försöka göra detta blir ännu ett syfte för den undersökning som följer. 

Om det svensktalande barnets tillägnande av de båda artiklarna verkligen 
ä r  uppdelad på olika tidsperioder få r  vi ett resultat som skiljer sig från Browns 
p& mer än ett sätt. Det framgick ovan att Brown tyckte sig se de båda artiklar
na tillägnade som ett system. Häri ligger en antydan om att det ä r  draget + / -
speçifik och dettas uttryck i artiklarna som utgör systemet, dvs att barnet till
ägnar sig uttrycken för den semantiska kategorin som en sammanhållen enhet. 
En sådan slutsats skulle vi inte kunna dra för svenskans del om barnet lär sig 
en artikel i taget. Under sådana omständigheter blir det självfallet intressant 
att s e  vilka delar av uttryckssystemet för den semantiska kategorin det ä r  som 
barnet tillägnar sig före andra delar. 

5.3. Presentation av materialet 

5.3.1.  Bakgrund 

När jag skulle välja material för min undersökning stod det klart att jag skulle 
utgå f rån det mycket tidiga barnspråket för att kunna följa artikelanvändningens 
utveckling från dess början. Därigenom skulle det bli möjligt att inte bara få 
svar på frågan om hur utvecklingen ser ut i stort,utan också få svar på frågan 
om hur den bestämda och den obestämda artikeln förhåller sig till varandra ut-
vecklingsmässigt sett. 

1) Också den obestämda artikeln finns registrerad någon enstaka gång i bar 
nets tidiga språk: den ä r  liksom svenskans framförställd, men den an
vänds mycket sällan i bulgariskan (1908:273f.). 



Visserligen var det lätt förutsägbart att åtskilligt av den artikeianvändning 
som vi har diskuterat ovan - som t ex under "referens till klasser"- inte skulle 
återfinnas i det tidiga barnspråk jag skulle behandla, men detta såg jag inte som 
någon nackdel. Som framgått ovan var jag intresserad av att få veta i vad mån 
ett bandinspelat material ä r  användbart för att studera barnets artikelanvänd
ning: en tanke bakom detta var att lära känna denna typ av material för att med 
den kunskapen som grund kunna göra fortsatta undersökningar. Det framgick 
också ovan att redan en läsning av Brown visar att inspelningar av spontant tal 
bara kan avslöja en del av barnets förmåga att använda artiklarna. Han pekar 
på att de måste kompletteras med experimentellt arbete - detta ä r  något som 
vi återkommer till nedan, se s .21 Iff .  Här räcker det med att konstatera att 
Browns resonemang ä r  alltför knapphändigt för att vara alltigenom Övertygande. 
Han nämner bara att det ofta kunde vara svårt att avgöra till vilken kategori en 
referens skulle föras, men säger ingenting om varför så var fallet. För att ve
ta v a d  det var som behövde kompletteras med en annan typ av material blev 
jag alltså tvungen att utgå från ett material som liknade hans. 

De inspelningar som gjordes inom Projektet Barnspråkssyntax stod till 
mitt förfogande. Väl att märka var dessa inspelningar gjorda i syfte att beskri
va försöksbarnens syntaktiska utveckling i stort. De var alltså inte speciellt 
anpassade för någon undersökning av ett eller annat delfenomen i språkutveck
lingen. 

Jag valde ut ett av barnen, Tor, och begränsade mig till att undersöka fem 
av de inspelningar som gjorts med honom, Tor 11-15. Urvalet betingades av 
det som var bekant om Tors tidigare språk, beskrivet av Larsson i två syntak
tiska undersökningar (1975 och 1977). 

Tors MLU i inspelning 10 ä r  1.50, dvs han befinner sig mitt i Stage I .  Han 
har då börjat använda den bestämda artikeln men ännu inte den obestämda, och 
det föreföll därför vara en lämplig utgångspunkt för min undersökning. Att s tar
ta tidigare och få med också de första, ytterst sporadiska bestämda artiklarna 
vore knappast värt mödan. En granskning av Tors imitationer så som de redo
visas av Larsson visar nämligen att det först ä r  vid inspelning 9 som Tor på 
allvar börjar imitera vuxna samtalsdeltagares bestämda artiklar; i övrigt åter
ger han substantiven nakna. Detta tyder på att en mer systematisk produktion 
av den bestämda artikeln ä r  att vänta först efter den period som Larsson har 



undersökt. ^ 
Som nämnts finns ingen obestämd artikel belagd i Tors språk under de tio 

första inspelningarna. Om den bestämda artikeln, däremot, skriver Larsson 
följande: "Substantiv med bestämd slutartikel tycks variera fritt  med ändelse-
lösa substantiv (möjligtvis finns det en svag tendens till bestämd form i åtkomst
yttranden - för det begärda - och var-är-  f r ågor ) . "^  (1977:144). Självfallet var 
detta en iakttagelse som intresserade mig och som bidrog till mitt materialur
val. 

Innan vi går närmare in på beskrivningen av materialet vill jag kort redo
göra för en begränsning som jag har nödgats göra. Det vore naturligtvis önsk
värt att vid sidan av Tors  referenser med substantiv också studera hur hans 
pronominella referenser utvecklas under samma period. Finns det ett samband 
mellan de båda slagen av referens på detta tidiga stadium av språkutvecklingen 
och går det att urskilja något som styr ett val mellan de båda uttryckssätten? 
Detta ä r  frågor som inte kommer att besvaras nedan. Delvis hör detta samman 
med att Tors deiktiska ord åtminstone under början av perioden 11-15 ännu inte 
går att klart känna igen som endera pronominella eller adverbiella och att ett 
försök till identifiering därför skulle bli arbetsam. (Jämför Larsson 1975:18.) 
Dessutom tillkommer annat som skulle försvåra arbetet. Så förekommer t ex 
ofta yttranden som inleds med en främre vokal i Tors språk. För flerparten 
av sådana yttranden i Tor 10 har Larsson visat att vokalen sannolikt går tillba
ka på kopulan ä r  (1977:120 f f ) ,  men många gånger kan vokalen tänkas gå tillbaka 
p& ett deiktiskt ord. För att kunna ta ställning inför denna typ av uttryck skulle 
en syntaktisk analys av Tors  språk under perioden vara nödvändig som grund; 
någon sådan finns emellertid ännu inte utförd. Därför lämnar vi Tors  pronomen 
helt åt sidan: vi får  hålla i minnet att det bara ä r  en del av hans referentiella 
förmåga som vi kommer att diskutera i det följande. 

1) Jämför Slobin & Welsh om imitationer: " [they] a r e  filtered through the 
individual's productive linguistic system." (1973:496). För ytterligare 
diskussion av imitationer, s e  Cazden 1972:249 ff och Lindhagen 1976:71 ff 
med referenser. 

2) Åtkomstyttranden = yttranden av typen "jag vill låna X" där X står för 
det begärda. Se Larsson 1977:129 ff .  



5.3.2.  Materialet 

5 .3.2.1.  Datainsamling 

Projektet Barnspråkssyntax vid Stockholms Universitet har gjort sammanlagt 
40 s t .  inspelningar av Tors spontana tal vid besök i Tors hem i stort sett var 
fjortonde dag. Ur dessa har fem inspelningar valts ut för undersökningen, nr 
11 t o m 15. Mellan två av dessa inspelningar, nr 13 och 14, ligger en månad. 
(Samma tid ligger också mellan den närmast föregående inspelningen, nr 10, 
och undersökningens första inspelning.) 

Tors ålder vid respektive inspelning och datum för varje inspelning redo
visas i tabell 1. 

Inspelningarna ä r  på ungefär en halvtimme vardera, totalt således ca 2 
timmar och 30 minuter. 

Tabell 1 
Tors ålder vid inspelningarna och datum för dessa. 

Inspelning Ålder Datum 

Tor 11 27 mån. 14.9 1971 
Tor 12 27 mån. 28.9 1971 
Tor 13 28 mån. 12.10 1971 
Tor 14 29 mån. 9.11 1971 
Tor 15 29 mån. 23.11 1971 



5.3 .2 .2 .  Inspelning 

Under inspelningarna lekte två av projektets medlemmar med Tor och samtala
de med honom. (För en kort stund i inspelning 13 var dessutom Tors pappa när
varande.) Samtidigt gjordes en fortlöpande kommentar till det som hände i rum
met av ytterligare en projektmedlem.. Denna kommentar spelades in på den ena 
kanalen på en stereobandspelare; på den andra kanalen dubblerades den egentli
ga inspelningen av det samtal som försiggick i rummet.Därigenom kan kommen
tarens redovisning av skeendet synkroniseras med samtalet vid avlyssningen av 
bandet. (Se vidare Söderbergh 1973.) 

5 .3 .2 .3 .  Transkription 

Två av varandra oberoende transkriptioner har gjorts av allt som yttrats under 
inspelningarna, dvs också av de vuxnas repliker. Dessa två versioner har sedan 
legat till grund för ännu en version, sammanställd av en tredje person. (Se vi
dare Söderbergh 1973.) Det ä r  denna sammanställning som undersökningen ut
går från och som numreringen av barnyttrandena går tillbaka på. Förslag till 
tolkningar av yttranden etc som gjorts vid sammanställningen kommer jag någon 
gång att hänvisa till med orden "vid redigeringen". 

5.3.2.4.  Urval 

Ur de fem inspelningarnas totala antal barnyttranden, 1402 s t . ,  har samtliga 
yttranden som innehåller substantiv valts ut.  Dessa yttranden, totalt 350 s t . ,  
utgör materialet för undersökningen. Också sådana substantiv som ä r  osäkert 
tolkade eller fragmentariska ingår 1 urvalet, liksom ord som inte säkert kan 
identifieras som substantiv. De redovisas för sig under rubriken "E j  behandla
de substantiv" sist 1 varje separat bandredovisning. 
Av tabell 2 nedan framgår hur många yttranden med substantiv som finns i vart 
och ett av banden och hur många av dem som har varit möjliga att behandla. 



Tabell 2 
Antalet yttranden med substantiv 1 Tor 11-15 och antalet behandlade yttranden. 

Inspelning Antal yttranden 
med substantiv 

El behandlade 
yttrande rf 

Återstående 

Tor 11 
Tor 12 
Tor 13 
Tor 14 
Tor 15 

41 
48 
55 
87 

119 

2 
13 
8 
4 
2 

39 
35 
47 
83 

117 

Summa 350 29 321 

5.3.2.5.  Återgivande av barnyttranden 

Tors yttranden återges i princip som i den redigerade text som ä r  grunden för 
undersökningen. Detta innebär att ord i normalskrift inte ger någon informa
tion om uttalet. När Tors uttals variant skiljer sig markant f rån vuxenspråkets ut
tal - exv "[gjjfcnen]" för "björnen" - återges dock hans ord i fonetisk skrift.  
(Någon fullständig konsekvens härvidlag har jag dock inte strävat efter.) Så ä r  
också fallet när det inte har varit möjligt att identifiera hans substantiv eller 
att ge det en säker tolkning. 

I vissa fall görs sammanfattningar av den redigerade texten för att yttran
dets kontext ska vara tydlig för läsaren. De kommentarer till skeendet som 
finns i dessa sammanfattningar ä r  helt och hållet mina egna. I första hand byg
ger de på kommentaren till inspelningen ( se ovan under rubriken "Inspelning"), 
men också på min egen tolkning av det som sker, stödd av min avlyssning av 
banden. I sammanfattningarna förekommer följande förkortningar för de del
tagande personerna: 

T = Tor 
H = Ragnhild Söderbergh, projektledare 
Å s Åke Livstedt, assistent 
P « Tors pappa 



5.4. Principer för redovisningen 

De olika inspelningarna redovisas var för sig med en sammanfattning efter var
je sådan redovisning. Principerna ä r  desamma för varje band. Då analysarbetet 
har gett upphov till frågor av metodisk ar t  diskuteras dessa först under huvud
rubriken "Principer för analysen". Därefter redovisas den kategorisering som 
jag har kunnat göra - alt .  funnit omöjlig att göra - av substantiven i enlighet 
med framställningen under avhandlingens första del. 

Många gånger har det varit nödvändigt att diskutera olika tolkningsproblem. 
Ibland leder diskussionen till att ett substantiv kategoriseras, ibland till att ett 
substantiv lämnas åt sidan. Detta innebär att de tabeller som finns i de olika av
snitten bara redovisar preliminära analyser. Den slutliga analysen redovisas i 
de olika sammanfattningarna och i bilagor i avhandlingens slut. 

För de dialoger som ibland förekommer, se ovan under "Återgivande av 
barnyttranden". 



6. TOR 11 

6.1. Principer för analysen 

6.1.1.  Hur ska vi identifiera den bestämda artikeln? 

En viktig del av analysarbetet ä r  att tolka Tors yttranden och urskilja vilka 
substantiv han använder: vi kan självfallet inte se bestämda artiklar i ordfinala 
ljud i det som verkar vara substantiv, men som vi inte säkert kan identifiera 
som sådana. Det kan vi inte heller göra ens om vi säkert kan identifiera ett 
substantiv - vuxenspråkligt eller egenspråkligt - och hör något som verkar vara 
en bestämd artikel. Vi måste i varje fall på detta tidiga stadium av Tors språk
utveckling vara säkra på att ordets form varierar hos honom: ett grundläggande 
kriterium för att registrera en bestämd artikel måste vara att ordet också 
finns belagt utan någon ändelse i hans språk. Annars kan en "artikel" hos Tor 
bero på att han har lärt sig ett substantiv + bestämd artikel som en osegmen-
terad enhet. (Jämför Brown 1973:390ff.) 

Ett ord som kan förmodas vara en sådan helhet finner vi i följande två ytt
randen: 

Nu trilla i [xn]. (16) 
Nej trilla'ner den i [a D:n). (231) 

De båda yttrandena ackompanjerar samma slags händelse: en björn faller 
från Tors cykel resp. blir nerknuffad från den. Vid redaktionen har [o:n] över
satts med "ån{?)" vilket ä r  en acceptabel tolkning. Tors intonation i de båda ytt
randena ä r  nämligen säregen: i synnerhet nr 231 riktigt s j u n g e r  han f ram.  
Allt tyder på att ursprunget till yttrandena ä r  en rimlek eller en ramsa. Jag har 
inte gjort något försök att identifiera den, men "trilla i ån" förekommer säkert 
i någon lek där en vuxen "tappar" barnet från sitt knä, dvs med samma funktion 
som här: ackompanjemang till ett fall. 

Även om vi tolkar ordet som "ån" förstår vi att vi inte kan tala om en be
stämd artikel i de båda yttrandena eftersom ordet inte förekommer i någon annan 
form i Tors språk. Här verkar hela frasen vara inlärd som en enhet, men sam



ma resonemang gäller också för enstaka substantiv.^ 

6.1.2.  Problem som hör ihop med materialets beskaffenhet 

Till att börja med ska vi s e  på ett problem som ä r  lätt förutsägbart då materia
let består av vanliga bandinspelningar. Hur utförlig kommentaren än ä r  gjord, 
så ä r  mycket av det som händer oåtkomligt för oss eftersom vi inte deltar i sam
talet och gör direkta observationer. Därför blir det många gånger omöjligt att 
avgöra till vilken av våra kategorier ett substantiv ska föras. 

Detta gäller speciellt för t re  av kategorierna under A: A. 3, "referenten 
ä r  unik i en viss situation", A.4, "referenten görs specifik av talaren genom 
handling", och A. 5, "referenten ä r  specifik p g a £tt den väckt uppmärksam
het". För det första framgår det inte alltid av kommentaren om det föremål 
som man talar om ä r  det enda i sitt slag i rummet och därför skulle en kate-
gorisering enligt A.  3 många gånger kunna bli rena rama gissningar. För det 
andra kan det framgå av kommentaren att Tor utför en handling - pekar på nå
got, hämtar något osv - men inte hur denna handling förhåller sig till hans ytt
rande. Någon gång kan det komma med ljud på bandet som avslöjar när något 
sker - klirranden, smällar, kraschar osv - men oftast kan vi bara säga att han 
handlar men inte när . Detta innebär att förhållandet mellan en referens och en 
pekning etc inte säkert kan avgöras även om Tors  handling finns noterad i kom
mentaren. För det tredje kan det vara helt omöjligt att avgöra i vad mån hans 
medsamtalares uppmärksamhet redan ä r  riktad mot en referent så att hans 
handling ä r  överflödig i situationen. 

När vi diskuterade kategorierna ovan förutsåg vi att flera av dem tillsam
mans skulle kunna komma att fungera som förklaringar till ett språkligt uttryck. 
(Se ovan s.17.) Det problem som vi här ställs inför ä r  emellertid av ett annat 
slag: det ä r  möjligt att en direkt observation av det som händer i rummet skul
le kunna leda till en entydig förklaring enligt endera av kategorierna. 

1) Ett intressant faktum ä r  att vi här finner en bekräftelse på att vuxensprå
kets efter ställda artiklar ä r  lättare att uppfatta för barnet än framför ställ
da sådana. Leopold, vars  dotter Hildegards två språk var tyska och eng
elska, redovisar nämligen att hon inte använde någon artikel ens i ramsor 
under de två första levnadsåren (1949:64). 

i n  



Vi ska se på två yttranden som får  belysa problemen med de t r e  kategorierna: 
11:1 
R. har satt en hund på Tors cykel 
och föreslår att de också ska sätta 
dit en tvättbjörn: K: Och så ska det där andra * roli

ga - nallen där också sitta kan
ske ? 

Tor protesterar och går fram mot 
en docka som sitter i hans vagn: T: Nej! 

Nä dockan ska jag ha. (36) 
Den däm dockan. (37) 

Tors båda artiklar ä r  här vuxenspråkligt sett helt korrekta eftersom refe
renten ä r  eller blir specifik för båda samtalsdeltagarna. Ändå kan vi inte avgöra 
varför den ä r  det: dockan kan vara den enda i rummet (A. 3); den kan bli speci
fik för R. genom att Tor går fram mot den (A. 4); R. kan ha uppmärksammat den 
innan Tor refererar till den så att hon hade förstått hans referens även utan nå
gon handling (A. 5 ) .  

Vi kan inte avgöra vilken av kategorierna som ä r  den mest relevanta för att 
förklara referensen eftersom Tors båda yttranden kan vara fällda innan, samti
digt som eller efter det att han går f ram till vagnen. Det vore därför menings
löst att försöka förklara hans referenser med endera av dem. Vi finner att vi 
måste behandla A. 3, A. 4 och A. 5 som en kategori då det inte klart framgår vil
ken av dem som ä r  den enda förklaringen till varför referensen ä r  specifik för 
båda samtalsdeltagarna. Som rubricering för denna sammanslagna kategori väl
jer vi beteckningen "situationsbetingat specifik referens1 '. Ibland kan vi säkert 
utesluta A. 3 - dvs det framgår att det finns flera referenter av samma slag i 
rummet - och då för vi samman bara A. 4 och A. 5. 

Till och med en kategorisering som "A. 3-4-5" kan vara osäker även i en 
kontext som denna där Tors referens verkar vara entydig och klar.  Det förstår 
vi om vi antar att hans båda yttranden ä r  fällda i n n a n  han går fram mot vag
nen eller ser  på den eller gör något annat som drar  mottagarens uppmärksam
het mot den docka han åsyftar. Om han då hade ändrat sig och hämtat något an
nat hade referensen kunnat vara helt oförståelig för hans medsamtalare under 
förutsättning att det fanns flera dockor i närheten. Om R. då hade visat detta 
i en följande replik skulle vi ha fört Tors båda yttranden till B som misslyckan
den: referenten skulle vara icke-specifik för mottagaren men Tor uttrycker sig 
som om den vore det och tar  på så sätt inte hänsyn till medsamtalarens perspek
tiv. 



Härav inser vi att en kategorisering av Tors substantiv i princip bara kan 
bli en notation av vilken eller vilka förklaringar till uttrycket som går att läsa 
ut ur kontexten. Kontexten kan tala om för oss på mer eller mindre säkra grun
der att Tors  artikelval eller substantivformer ä r  korrekta eller felaktiga jämfört 
med vuxenspråkets uttryckssätt i liknande situationer. Vi får  dock inte se kate
goriseringen som en markering av Tors förmåga på enskilda punkter - exempel
vis att han kan avgöra att hans mottagares uppmärksamhet behöver riktas - utan 
just som förklaringar till varför han blir förstådd eller varför en form ä r  felak
tig enligt vuxenspråkets system. 

Detta inser vi om vi ser  på ännu ett yttrande i Tor 11. Han går och hämtar 
en leksaksgitarr och säger samtidigt "Lallan." (yttrande nr 42). Ordet står i 
hans språk för bandspelare och musikinstrument av olika slag. Vi vet säkert att 
det finns två bandspelare I rummet och att den "lalla" som han refererar  till 
alltså inte ä r  unik i situationen. Här ä r  det helt klart att hans handling gör att 
referenten blir specifik också för hans medsamtalare, dvs att referensen kan 
förklaras med A. 4. 

Vid en sådan kategorisering följer vi dock inte den diskussion som vi förde 
ovan när vi behandlade kategorin. Där förutsåg vi att det kan vara svårt att av
göra om barnets handling verkligen ä r  avsiktlig för att förtydliga en referens 
för mottagaren, men att vi måste kunna registrera avsiktlighet för att kunna 
avgöra barnets kompetens. Barnets handling behöver inte vara ett medel för 
att förtydliga referensen utan kan ha andra, både kommunikativa och icke-kom-
munikativa grunder. För  att säkert kunna tala om avsiktlighet hos barnet räcker 
alltså inte den information som ett bandinspelat materai kan lämna: vi behöver 
se  barnets handling för att kunna avgöra om den görs i förtydligande syfte. 

När vi då för ett yttrande som nr 42, "Lallan.", till kategorin A.4, måste 
vi hålla i minnet att detta bara ä r  en förklaring till varför Tor blir förstådd 
och till varför formen ä r  korrekt. Vi använder alltså kategorin som ett hjälp
medel, inte som en markering av att Tor förmår att förtydliga en referens. 

Materialets karaktär leder också till andra problem. Ibland blir en kate
gorisering helt omöjlig att genomföra. Det kan vi se  i följande episod: 

11:2 
Tor har satt sig på sin cykel och 
säger uppfordrande: T: [£] dockan sitta bakom. (250) 
Förstår R. vilken docka han avser?:  R: Ska dockan sitta bakom? Bra.  
Hon sätter nämligen en nalle bakom 
Tor på cykeln. 



Man har strax innan lekt med den docka som vi hade att göra med i episod 1, 
men vi kan inte vara säkra på att det ä r  denna docka som Tor avser. Vi vet nu 
säkert att det finns fler dockor i rummet eftersom R.  har tagit fram två dockor 
som projektet brukade ha med sig vid besöken hos Tor, men vi vet inte om des
sa finns i närheten. Därmed vet vi inte heller om Tor avser en specifik eller en 
icke-specifik referent. Han kan avse en docka, vilken som helst, lika väl som 
en specifik docka. 

Om dockan ä r  specifik för Tor vet vi däremot inte om den ä r  det också för 
hans mottagare: finns det bara en möjlig docka i närheten? tittar han på den? 
gör han en rörelse mot den? etc. Att R. placerar nallen bakom Tor skulle kun
na tyda på att hon inte förstår honom, men det kan vi inte avgöra med säker
het. 

Alla dessa frågetecken gör alltså att vi måste lämna Tors substantiv oka-
tegoriserat. Ändå kan en episod som denna säga oss något om hans förmåga. 
Den bestämda artikeln ä r  här osäkerhetsmarkerad och jag har inte kunnat av
göra om den finns där eller e j .  Vi måste därför behandla substantivet alterna
tivt, antingen som artikelförsett eller som naket. Det nakna alternativet ä r  
vuxenspråkligt sett felaktigt: trots att vi inte kan avgöra vilken artikel det ä r  
som saknas ("en" icke-specifik docka alt.  den specifika "dockan") kan vi ändå 
säga a t t  en artikel saknas. 

Här får  vi självfallet hålla båda alternativen öppna. Exemplet kan ändå be
lysa att också ett substantiv som ä r  omöjligt att kategorisera som specifik eller 
icke-specifik referens ändå kan ge oss information om Tors artikelanvändning. 

6.2.  Kategorisering av substantiven i Tor 11 

Vi har redan mött sex av de 41 yttranden med substantiv som finns i Tor 
11. Tre yttranden har innehållit en bestämd artikel och vi har kategoriserat 
substantiven som A. 3-4-5 (yttrandena 36 och 37) resp. A.4. Vi går nu över 
till de övriga substantiven i materialet. 



6.2-1. A. 3: referenten ä r  unik i situationen 

Fem substantiv kan vi entydigt föra tiil A. 3. Den "pojke" som Tor frågar efter 
ä r  en av de båda dockor som projektet brukar ha med sig. Man har gömt dockan 
och Tor söker efter den och undrar var den är :  

[ a: e l  pojke? (126) 
[ a :  Ç] pojke där ( ?) (128) 
[ a :  t ]  pojke där ( ? )  (129) 

Han får  ledtrådar men förstår Inte utan pekar på det ställe där han tidigare un-
der samtalet har funnit dockan: 

[ a ]  pojke där?  (132) 
Pojke där .  (133) 

Det sista yttrandets funktion ä r  oklar men vi vet ändå vad han refererar  till. 
"Pojken" ä r  unik för båda samtalsdeltagarna i situationen och därför borde de 
fem substantiven ha haft en bestämd artikel. 

6 .2 .2 .  A.  3-4-5: situationsbetingat specifik referens 

Sammanlagt 7 substantiv vid sidan av de två vi redan har mött kan föras till 
den sammanslagna kategorin A. 3-4-5 i enlighet med diskussionen ovan. De 
förtecknas i tabell 3 nedan. 

Vid de t r e  första yttrandena i tabellen, 83, 180 och 181, håller Tor i pojk-
dockan och ackompanjerar din handling med yttrandet resp.  uttrycker sitt önske
mål om att pojken ska sitta på cykeln. För 146 ä r  hans avsikt mindre klar: de 
vuxna försöker få  honom att söka efter den andra av de båda dockorna, flick-
dockan, men han ä r  inte intresserad utan räcker i stället f ram pojkdockan och 
yttrar nr 146. Den rimligaste tolkningen av yttrandet ä r  att Tor vill visa att 
"Här ä r  pojken". 

För de båda yttrandena 43 och 46 återkommer vi till det inledande "Lalle" 
och ser  enbart på referensen till cykeln. Vid 46 säger kommentatorn att Tor 
pekar - dock inte på vad; vid 43 vet vi inte om han gör det men att cykeln ä r  
specifik för båda samtalsdeltagarna ä r  helt klart. Den ä r  unik i situationen och 



Tabell 3 
Substantiv i Tor 11 som preliminärt förts till A. 3-4-5. 

Bäbi stå där! (83) 
Pojke sitta! (180) 
Pojke sitta! (181) 
[ t ]  pojke. (146) 
Lalle åka - den c/cykel. (43) 
L/Lalle/Lalle åker den - cykel. (46) 
Nnn, nu åker cykeln nu. (255) (Nnn = motorljud) 

bådas uppmärksamhet ä r  riktad mot den. 
Vad ä r  det då Tor vill med sina båda yttranden 43 och 46? I vuxenspråket 

använder vi naken form för substantivet i frasen "åka cykel** när vi avser hela 
handlingen (dividuell betydelse; se  s .  65ff ovan). Om vi vill referera till en in
dividuell cykel använder vi verb + preposition tillsammans med substantivet, 
då artikelförsett: "åka på (den) cykeln**, "åka på en cykel'*. Vilken betydelse 
ä r  det som Tor uttrycker? 

Eftersom Tor inte använder substantivet ensamt utan dessutom använder 
ett pronomen - eller, försiktigtvis, ett deiktiskt ord - kan vi våga oss på att 
läsa in en önskan hos honom att peka ut cykeln som en individ. Han vill inte 
bara tala om v a d  det ä r  som ska "åka cykel** utan vill också tala om att cy
keln som sådan ä r  viktig för detta åkande. Det medel han då tar  till ä r  inte 
vuxenspråkets preposition + artikelförsett substantiv utan det deiktiska ordet. 
Att vuxenspråket då kräver en bestämd artikel hos det följande substantivet ä r  
en redundant företeelse; Tor tycks inte behärska regeln. 

Det sista yttrandet i tabellen, "Nnn, nu åker cykeln nu.**, ackompanjerar 
Tors handling när han kör runt med sin cykel. Transkriptionen återger en be 
stämdartikel, men det ä r  helt omöjligt att säkert segmentera yttrandet. Det kan 
lika väl innehålla ett naket substantiv: **... cykel nu **. Vi får  behandla substan
tivet som naket alt.  artikelförsett. 



6.2.3.  A,4-5: Tor handlar; medsamtalarens uppmärksamhet ä r  riktad 

För följande yttrande vet vi att "lallan" inte ä r  unik i situationen - s e  ovan -
men Tors referens ä r  helt entydig. Hans leksaksgitarr sitter fast i cykeln och 
Tor säger: 

[ ana] bort lalla. (195) 

Repliken följs av skrammel; Tor får  bort gitarren. Substantivet borde här ha 
varit artikelförsett enligt A. 4 - 5. 

6 .2.4.  A. 8: substantivet uttrycks med ett attribut 

Se nedan under "Några tolkningsproblem; specifik eller icke-specifik referens 
för Tor?" .  

6 .2 .5 .  B: referenten ä r  specifik för Tor men inte för hans medsamtalare 

I ett yttrande i Tor 11 refererar Tor till något som ä r  specifikt för  honom själv, 
men som inte verkar vara det för hans medsamtalare: 

11:3 
Tor går villrådig omkring i rum
met och mumlar för sig själv: T: Vad ä r  det här ? 

t : : . ] ' . " *  
Den ä r  ut-  ute lallan. (9) 

Så går han ut ur rummet och säger 
samtidigt: T: Den ä r  - hitta. 

R. försöker hindra honom: R: Lallan? Kom och titta på den 
hördu! 



Vad ä r  det söm Tor refererar till i yttrande 9? R. tolkar hans "lallan" 
som "bandspelaren" (Tor har ännu inte plockat fram sin gitarr), men som vi 
har sett kan ordet stå också för musikinstrument av olika slag i hans språk. 

Tor tycks ha för avsikt att hämta något och därför kan vi utesluta möjlig
heten att han refererar till någon av de bandspelare som finns i rummet. Men 
v a d  det ä r  han refererar till ä r  och förblir oklart. Eftersom R:s försök att få 
honom intresserad av bandspelaren visar att inte heller hon förstår honom, ka
tegoriserar vi substantivet som ett B-misslyckande: Tor uttrycker sig som om 
referenten vore specifik för hans medsamtalare, men den ä r  det uppenbarligen 
inte. Han borde alltså inte ha använt den bestämda artikeln vid substantivet. 

6.2.6.  Benämningar 

Vid den preliminära kategoriseringen fann jag fem benämnande yttranden i Tor 
11. De förtecknas i tabell 4 nedan. 

Tabell 4 
Substantiv i Tor 11 som preliminärt förts till benämningar. 

Där - anka. (4) 
Anka där.  (5) 
[a  ] bäbis. (74) 
[ e  ] bäbis. (75) 
Det ä r  en flicka där.  (3) 

Vid de två första yttrandena i tabellen, 4 och 5, håller Tor i ett russinp^ket 
och pekar på det. Någon anka finns där inte; på baksidan av paketet finns en 
bild av en pojke och en flicka. Om Tor här feltolkar något på bilden har ingen 
betydelse. 



Vid de båda följande yttrandena, 74 och 75, har han oroligt sökt efter pojk-
dockan och säger de båda yttrandena i rask följd när han till slut har funnit den. 
R. tolkar hans båda yttranden som benämningar och bekräftar: "Det ä r  en bäbis 
jaM. I hennes replik finns en obestämd artikel - ä r  det denna vi finner också i 
Tors båda yttranden i de initiala vokalerna? 

Vi har nämnt att flertalet av Tors yttranden i band 10 som inleds med en 
främre vokal - i första hand [ t ]  och [e ]  - sannolikt går tillbaka på kopulan 
ä r .  (Se ovan s .  105.) För ett initiait [a ]  som i yttrande nr 74 ä r  dock bilden 
mindre klar .  Larsson pekar på en rad tolkningsmöjligheter för ett sådant [a ]  : 
jag, [la:li] = Tor, ska, ha m fl, men går inte närmare in på dem eftersom 
hans exempel på sådana yttranden ä r  alltför få (1977:125). I vårt yttrande ä r  
både jag och Tor möjliga: "Jag/Tor (har/har hittat/håller i ) . . . " .  Ett ha ä r  
mindre sannolikt eftersom Tor tidigare bara har använt ordet i betydelsen "vill 
ha" (med ett enda undantag; s e  Larsson 1977:113) och det här inte kan vara f r å 
ga om en önskan. Helt kan vi dock inte utesluta möjligheten; Tors  språk utveck
las ju. 

Det resonemang som Larsson för kring de initiala vokalerna av det här 
slaget innebär en revidering av en tidigare teori som han har haft om dem. 1 
de fem första Tor-banden förekommer sammanlagt åtta sådana ljud framför ett 
substantiv, alla tvåordsyttranden. Eftersom flertalet av dessa yttranden hade 
en klart benämnande funktion, antog Larsson att det initiala ljudet kunde gå till
baka på en obestämd artikel (1975:27). Detta ä r  alltså en tolkning som han sena
r e  Överger. 

Så länge vi inte finner något som talar emot Larssons analys har vi ingen 
anledning att ändra på hans senare tolkningsförslag och återgå till den hypotes 
som han har förkastat. Visserligen får  vi en ganska osäker grund att stå på ef
tersom vi bara diskuterar yttranden med substantiv; en säker bild av Tors för 
måga skulle kräva en fullständig syntaktisk analys. Vår osäkerhet måste öka 
för varje band som vi diskuterar; ju längre tid som ligger mellan inspelning nr 
10 och vårt material, desto större blir sannolikheten för att Tors språk blir ett 
annat än det språk som Larsson beskriver. Ändå kan vi här med stor säkerhet 
utesluta möjligheten att de båda initiala vokalerna i 74 och 75 går tillbaka på en 
obestämd artikel. Vi betraktar därför de båda substantiven som nakna. 

Det sista benämnande yttrandet i tabellen, "Det ä r  en flicka d ä r . "  (3), avvi
ker markant från de övriga. Strukturen ä r  oerhört mycket mer avancerad än 
vad man finner hos Tor för övrigt: det finns ingen anledning att förmoda att en 



syntaktisk analys, baserad på hans egna språksystem, skulle ge vuxenspråkets 
ordenheter som resultat vid en segmentering av yttrandet. Dessutom ä r  Intona
tionen säregen: han närmast sjunger fram yttrandet, det låter som en ramsa. 

Allt detta ger oss en alltför osäker grund för att vi ska kunna tala om e a  
aktivt producerad obestämd artikel, trots att den ä r  tydligt hörbar. Med stöd 
av hans lustiga intonation får  vi se yttrandet som en färdig f r a s  där Tor har 
lärt sig (åtminstone) det inledande "Det-är-enft som en helhet. 

6 .2 .6.1.  Nakna substantiv i benämningar: vilken artikel saknas? 

De fyra benämnande yttranden som vi har diskuterat kan expanderas med både 
den bestämda och den obestämda artikeln som alternativ: "Där ä r  en anka/ 
ankan'*, "(Jag har/här ä r )  en bäbis/bäbisen". Artikelvalet i vuxenspråket av
görs i princip av vad det ä r  vi vill med yttrandet: om vi vill klargöra den spe
cifika referentens klassmedlemskap, ge den dess namn, eller om vi vill refere
r a  till den - lokalisera den eller peka ut den. 

"I princip" står här för att skillnaden inte behöver vara relevant i benäm
ningsdialoger mellan vuxna och barn. Vi har nämnt att den vuxnes fråga i dia
logen lika väl kan ta formen av en specifik referens - "Var ä r  nallen?" - utan 
att frågeordet har egentlig lokativ innebörd. När barnet då svarar med ett deik-
tiskt ord + substantivet kräver vuxenspråket den bestämda artikeln eftersom 
referenten ä r  specifik för både talare och mottagare. Yttrandet gäller för refe
renten som specifik individ, inte som medlem i en klass. Samtidigt har yttran
det en rent benämnande funktion: den intressanta aspekten på referenten ä r  dess 
roll som klassmedlem. 

Denna strategi kan barnet använda också i självinitierade benämningar. Det 
blir meningslöst att försöka avgöra varför barnet pekar ut en referent och an
vänder dess namn i yttranden av det här slaget: yttrandet kan samtidigt ha både 
lokativ, demonstrativ och benämnande innebörd. (Se vidare Brown 1973:189f.) 
När substantivet ä r  naket i benämningar blir det alltså omöjligt att supplera 
endera av artiklarna om vi inte kan peka på en vuxenfråga som benämningen 
bör kongruera med i artikel valet. 

För benämningar med nakna substantiv som i yttrandena 4, 5, 74 och 75 
kan vi därför bara säga att substantiven ä r  felaktigt nakna. 



6.3. Några tolkningsproblem 

6.3.1. Specifik eller icke-specifik referens för Tor?  

I följande episod finner vi ett yttrande som ger oss tolkningsproblem: 

11:4 
Tor har hämtat sin docka från vag
nen och R.  sätter den på cykeln. 
Så säger Tor uppfordrande: T: Andra dock/docka. (41) 
Tonen ändras dock i och med av
brottet i repliken; yttrandets slut 
blir mer konstaterande. Han går 
och hämtar inte en docka men en 
plastgitarr. 

Enligt vuxenspråket ä r  den nakna formen i yttrandet felaktig. Det ä r  
bara i vissa stående f raser  som "andra" som ordningstal kan föregå ett naket 
substantiv (exv " i  andra hand"). Annars får  ett följande substantiv bestämd a r 
tikel, alt.  pluralform om talaren avser ett obestämt antal icke-specifika refe
renter. (Se Svartholm 1977:170 resp. 173.) 

Eftersom Tor inte hämtar någon docka vet vi inte vad han refererar till. 
Betydelsen hos ordet "andra" i hans språk ä r  osäker. Vi ska se på.några av de 
kontexter som ordet förekommer i vid samma inspelningstillfälle. 

Jag har tidigare nämnt att projektet brukade ha med sig två dockor, en pojk-
docka och en flickdocka, vid besöken hos Tor .  En god stund efter episod 4 säger 
R.  åt  Tor att leta rätt på dem. Han finner den ena av dem, börjar så leta efter 
den andra och frågar: "[andrar ] ? [c tli - t de] andra?". Detta har redigerats 

v • « • • som "Andra? Är flick/(var) ä r  den andra (dvs. pojkdockan)". Något senare ä r  
flickdockan försvunnen och han ber om att få den med "Få andra. 

Sannolikt upplever han dockorna som två sammanhörande leksaker och där
för står "andra" här för den docka som inte ä r  närvarande. Ordet har alltså en 
specifik innebörd för honom. En expansion som "den andra dockan" tycks vara 
helt klar .  

Vågar vi då dra slutsatsen att "andra" i yttrande nr 41 också syftar på en 

1) Yttrandenr 71, 72 och 94a. 



docka som ä r  specifik för honom? (Att det syftar på någon av projektets båda 
dockor ä r  helt osannolikt; dessa tas fram långt senare.) Ordet ligger nära "an
nan" och det ä r  inte uteslutet att det ä r  just detta som Tor avser, dvs "en docka 
till". "Annan" har förekommit tidigare i hans språk och finns också här i Tor 
11, men kontexterna ä r  oklara och det går inte att avgöra exakt vilken innebörd 
han ger det. Materialet kan därför inte ge oss säkert besked om huruvida han 
använder "andra" och "annan" klart åtskilda från varandra både till form och 
till innehåll. 

Hur vi än väljer att tolka Tors "andra" i yttrande 41 kan vi ändå konstatera 
att Tor här inte använder vuxenspråkets regler för kombinationen av "andra" + 
ett substantiv. Vuxenspråkligt sett ä r  den nakna formen här att föra till A. 8 
som ett felaktigt uttryck. För Tors del kan vi inte avgöra om han har gjort ett 
försök att uttrycka specifik referens enligt A. 8 eller om referenten ä r  icke
specifik för honom och yttrandet därmed skulle föras till C.  Vi väljer att kate
gorisera yttrandet enligt vuxenspråket. 

6.3.2.  Vanligt substantiv eller egennamn? 

Vi ska se litet närmare på fyra yttranden där substantivets form varierar: 

11:5 
En nalle sitter på Tors cykel. Tor 
börjar dra cykeln framåt och säger 
i rask följd: 

Så trillar nallen av och Tor miss
lyckas med att få den på plats igen. 
Han blir irriterad: 

R. undrar: 
Tor svarar: 

T: Nallen ska flytta. (12) 
Nalle åker. (13) 

T: Oj [6] sitta häri 
Sitta! 
[£:] ! 
Nalle sittal (21) 

R: Vad vill du? 
T: Nall/nalle sitta - här. (22) 

"Nallen" ä r  här en referent som ä r  specifik för båda samtalsdeltagarna; 
om den ä r  unik i situationen vet vi inte, men klart ä r  att bådas uppmärksamhet 



ä r  riktad mot den och att uppmärksamheten bibehålls under episodens lopp ge
nom Tors manipulationer med den. Vi skulle alltså kunna föra substantiven till 
A.4-5 och notera att Tor vacklar i sitt artikelbruk: i endast ett yttrande använ
der han den korrekta bestämda formen, i de t re  övriga använder han substanti
vet naket. 

Ändå kan vi inte med säkerhet föra substantivet till A.4-5: för många barn 
står ju "nalle" för en enda, unik referent. De vuxna i barnets omgivning kan an
vända substantivet som ett fixerat individnamn, dvs ett egennamn, och därmed 
utan artiklar. Förr eller senare kommer barnet att lära sig att det finns andra 
"nallar", men också då kan "Nalle" kvarstå som fixerat namn på den unika indi
viden. 

Om Tor och de vuxna i hans omgivning använder "nalle" som ett egennamn 
eller e j  kan materialet inte lämna besked om; vi vet inte ens om han har flera 

1) nallar och om de i så fall har samma namn. 'Ordet återkommer först i band 14 
där Tor använder det för att referera till en björn på en bild. Det ä r  möjligt att 
en granskning av de tidigare inspelningar där Tors föräldrar deltar i samtalen 
med honom skulle kunna tala om för oss vad det ä r  för typ av uttryck som han 
normalt hör när någon refererar till den här speciella nallen. 

Ändå ä r  det inte säkert att en sådan granskning skulle ge oss en entydig 
bild av föräldrarnas uttrycksvanor. Att också vuxna kan vara inkonsekventa 
framgår av en replik som R. fäller direkt efter episoden. Hon upprepar Tors 
yttrande med orden: "Ska nalle sitta här?" .  Trots att hon tidigare - och också 
senare i inspelningen - använder ordet som ett vanligt substantiv kan vi här se 
det använt som om det vore ett egennamn. Visserligen kan man betrakta hennes 
replik som en exakt upprepning av Tors  yttrande, men normalt expanderar hon 
hans yttranden när hon upprepar dem - vanligen som frågor - och lägger då till 
artiklar som saknas. (Se t ex episod 6 nedan.) Sannolikt ligger det nära till hands 
för en vuxen att använda ett ord av det här slaget på båda sätten om en och sam
ma referent. En sådan vacklan i det språk som Tor har omkring sig skulle då 
kunna förklara varför han använder en bestämd artikel i sitt första yttrande i 
episoden, men i övrigt behandlar ordet som ett egennamn. 

Vi kan inte veta vilken status ordet "nalle" har för Tor, och vi kan inte hel
ler veta om skillnaden mellan egennamn och vanliga substantiv ens ä r  en etab-

1) Se episod 1 ovan: där förekommer en tvättbjörn. Är denna = "nalle" för 
Tor? (Märk R:s osäkerhet då hon refererar  till den med "nallen".) 



lerad skillnad för honom. Vad denna skillnad innebär kognitivt sett kan vi inte 
gå närmare in på här.  Vi får  nöja oss med att kort diskutera den språkliga a s 
pekt på skillnaden som ä r  intressant för oss: barnet måste lära sig att egen-
namn används utan artiklar. 

Här menar de Villiers & de Villiers att distinktionen "proper name - com
mon name" måste vara mer grundläggande än distinktionen specifik - icke-spe
cifik (1973:277). Därför skulle den förra skillnaden antagligen etableras tidiga
r e  hos barnet. Barnet skulle således klara av att hålla egennamnen utanför ar t i 
kelsystemet. 

Om antagandet ä r  riktigt skulle vi inte finna någon artikel då barnet använ
der ett egennamn. Det gör vi inte heller hos Tor i de band vi kommer att disku
tera - frånsett detta enda, tveksamma exempel. Vi kan ändå inte dra några säkra 
slutsatser av detta och se "nalle" som ett vanligt substantiv i hans språk p g a  
den bestämda artikeln, motsatt egennamnens nakna former.  Hans artikelanvänd
ning ä r  vacklande och därför kan vi inte vara säkra på att avsaknaden av artik
lar vid egennamn beror på annat än denna osäkerhet. ^ 

För "nalle" har vi ju dessutom att göra med ett "namn" som kan användas 
på olika sätt i vuxenspråket om en och samma referent. En hypotes som vi inte 
kan bekräfta ä r  att just sådana ord kan ställa till med problem för barnet: dis
tinktionen egennamn - vanliga substantiv ä r  sannolikt inte etablerad i alla dess 
aspekter ens när barnets artikelbruk i stort motsvarar vuxenspråkets. 

Vi får  lämna frågan om kategoriseringen av de fyra substantiven öppen. 
Hur vi än väljer att betrakta dem kan vi dock konstatera att Tor här visar vack
lan i sitt val av substantivform. 

1) Till detta kommer att vi inte alltid kan föra vuxenspråkets egennamn till 
just egennamnskategorin i Tors språk. I Tor 14 kallar han en bandspelare 
för "Ake", namnet på en av ̂ projektmedarbetarna, då han pekar på den 
och benämner den: "Det ä r  Åke." (14:238}. Hans vanliga ord för "band
spelare", "lalla", förekommer bara en gang i materialet, i 12:81 då han 
också benämner: "Det ä r  lalla.".  Beror "Åke" oå att han prövar en ny 
hypotes om vad "bandspelare" heter i vuxenspraket efter det att han har 
förkastat "lalla"? 



6.3.3.  Ett ordtolkningsproblem 

I den följande episoden finns t r e  yttranden som vi redan har behandlat, dock inte 
fullständigt: 

11:6 
Tor hämtar en plastgitarr och 
säger: 

R. upprepar frågande: 
Tor svarar med ett frånvarande 
"M."  som inte tillfredsställer R. ;  
ett nytt försök att få honom intres
serad jger ett lika frånvarande "M." 
från Tor.  R. försöker då placera 
gitarren bredvid dockan pa cykeln. 
När hon ä r  färdig säger non: 

Gitarren ramlar dock ner: 

Tor pekar (på cykeln?) och uppre
par sitt tidigare yttrande: 

T: Lallan. (42) 
Lalle åka - den c/cykel. (43) 

R: Ska lallan åka den cykeln? 

R: Nu tar hon med sig sin -
lalla här, och åker iväg. 

R: Det går inte. Lallan ramlar 
ner.  Vad gjorde lallan? 

T: L/Lalle/Lalle åker den -
cykel. (46) 

Det som återstår att diskutera i dessa yttranden ä r  referensen till "Lalle" 
i yttrandena 43 och 46. (För de Övriga substantiven, se 8.113 och 116 ovan.) 
Vi har tidigare kategoriserat "Lallan." (42) som specifik referens för båda 
samtalsdeltagarna enligt A.4.  Det ligger nära till hands att förklara de följande 
artikellösa formerna som felaktiga uttryck för den specifika referens som ä r  
etablerad genom nr 42 och föra de båda substantiven till A. 5. Helt säkra kan vi 
dock inte vara. Ett av Tors uttal av sitt eget namn ä r  nämligen Just [làlt].  Vid 
redaktionen har "Lalle" här översatts med "Tor", dock följt av ett frågetecken. 

Ett stöd för antagandet att han här använder sitt eget namn ä r  att det ä r  R. 
som kommer med förslaget om att placera gitarren på cykeln. I nr 46 kommen
terar  inte Tor det misslyckade försöket utan upprepar sitt yttrande. Detta skul
le då tyda på att han själv vill cykla och uttrycker denna sin Önskan i nr 43 och 
nr 46, varvid han struntar i R:s försök att låta gitarren cykla. 

Mot förslaget att det ä r  Tors eget namn talar den avsikt som vi med tämli
gen stor säkerhet kan läsa in i hans handling då han hämtar gitarren. Cykeln ä r  
ganska så fullastad - förutom dockan sitter där en nalle och en hund - och Tor 



hämtar ytterligare en leksak, väl för att placera också den på cykeln. Hans 
båda första repliker kommer så tätt att det förefaller mindre troligt att han på 
så kort tid ändrar sig och i stället vill cykla själv. Dessutom ä r  den sista r e 
pliken snarast glatt kommenterande, inte krävande som den borde ha varit om 
han ville få igenom en önskan om att själv få cykla. Det mesta talar alltså för 
att vi kan utesluta "Tor" som innebörd hos hans "Lalle" i de båda yttrandena. 

Vi måste nu se på ytterligare en tolkningsmöjlighet för "Lalle". Detta kan 
nämligen också vara hans uttal för "nalle"; han använder både initiait [n] och 
[ l ]  i det ordet. På cykeln sitter ju faktiskt en nalle. Nr 46 skulle då kunna 
tolkas som en kommentar till att nallen åker på cykeln. I nr 43 ä r  dock en s å 
dan tolkning mindre trolig eftersom hans tonfall där ä r  mer krävande. Vi bör 
därför kunna utesluta referens till "nallen" i de båda yttrandena; nr 46 ä r  san
nolikt en upprepning av nr 43. Yttrandena skiljer sig i modalitet men inte i r e 
fer  entiellt innehåll. 

Vi kan alltså använda vårt första förslag till kategorisering av substantiven. 
Genom Tors handling blir referenten, gitarren, specifik för hans medsamtalare 
och där använder han artikéln korrekt. När han så fortsätter att referera till 
gitarren använder han felaktigt den nakna formen. 

6.3.4.  Tors avsikt ä r  oklar 

I två yttranden ä r  det oklart vad Tor menar: 

11:7 
Tor pekar på en av bandspelarna „ , 
och frågar: T:  [6:] låda? 
Han fortsätter ivrigt: T:  [na na nd l i ] /  

[S:] låda - [a  nopa] -
[ ] .  

Vi kan inte avgöra vad Tor har för avsikt med yttrande nr 259. Frågan 
skulle kunna gälla den specifika referenten : "Vad ä r  det i lådan?" ; eftersom 
han pekar på den skulle vi då kunna föra substantivet till A. 4 .  Frågan skulle ock
så kunna gälla referentens klassmedlemskap - "Är det en låda?" - eller kunna 
tolkas som om han vill ha mer information om den utöver den klassbeteckning 

(259) 
(260) 

(261) 



som han redan känner till: "Vad ä r  det för en låda?".  Vi se r  att vi inte kan av
göra vad det ä r  för artikel som saknas eftersom vi inte kan ge en entydig mot
svarighet till frågan i vuxenspråket. 

Eftersom Tors  enda frågekonstruktion finns belagd först i band 10 - var-är  
+ N; se  Larsson 1977:144 - har vi ingen grund för att se  någon av de här fö re 
slagna frågorna i yttrande nr 259. Det förefaller rimligast att se  yttrandet som 
ett medel för Tor att visa vart hans uppmärksamhet ä r  riktad helt allmänt utan 
att försöka pressa in det i en viss frågekategori. För  yttrande nr 261 skulle vi 
då kunna notera att det ä r  en bestämd artikel som saknas: genom pekningen och 
det tidigare yttrandet ä r  medsamtalarnas uppmärksamhet riktad mot referenten 
och den ä r  därför specifik för dem. Säkra kan vi givetvis inte vara eftersom 
nr 259 ä r  oklart. Vi få r  nöja oss  med att konstatera att en artikel saknas i de 
båda yttrandena. 

6 .4 .  övriga substantiv 

6 .4 .1 .  Ämnesnamn 

Tors  ord för  russin, [lvr.v6], återkommer sex gånger under inspelningen. T r e  
av yttrandena ä r  rent benämnande: 

[ t ]  här [l i j :ve].  (2) 
[C 1Ù:vê] . (266; identiskt med 267) 

• 

Vid nr 266 och 267 låtsas E .  och Å.  inte förstå honom och han förtydligar 
sig genom att  han pekar ner i sitt russinpaket och säger: 

(lùj:v£] där .  (270; identiskt med 271) 

Vid ett annat tillfälle stoppar han in russin i munnen och säger: 

[ j a ]  äter  - [ lù :ve] .  (= jag?) (86) 

Ordet går sannolikt tillbaka på vuxenspråkets "druvor". Så som det här ä r  
använt måste vi betrakta det som motsvarande ett ämnesnamn där den nakna fo r 
men har ett utseende som liknar vuxenspråkets pluralform. Några artiklar kan 
vi alltså inte supplera. 



6.4.2.  Imitationer*^ 

Ett imiterat substantiv finns i Tor 11, yttrande nr 117. Tor säger "Pojke." -
den vuxenrepiik som han imiterar har bestämd artikei: "Var ä r  pojken?". Av 
detta enda exempel kan vi naturligtvis inte säga något om Tors förmåga eller 
oförmåga att imitera den bestämda artikeln. 

6.4.3.  E j  behandlade substantiv 

Nu återstår bara två yttranden med substantiv i Tor 11. Det första av dem ä r  
benämnande. Eftersom det ä r  avbrutet där en obestämd artikel skulle kunna 
komma måste vi lämna det åt sidan: 

Bara [ d t  f i / £  d o / ]  pojke. (6) 

Också det andra yttrandet ä r  avbrutet; där ä r  dessutom tolkningen osäker: 

[ o :  l ike/]  (= üick[a]?) (76) 

6.5.  Substantivets form i åtkomstyttranden och var-är-frågor 

Vi ska nu kort se  om tendensen i Tor 10 till bestämd artikel vid substantiven i 
åtkomstyttranden och var-är-frågor ä r  något som också kan noteras för Tor 11. 
(Se ovan s .  105.) Det enda åtkomstverbet i vårt material - "ha"- finner vi i ytt
rande nr 36, "Nä dockan ska jag ha . " .  Där använder alltså Tor den bestämda 
artikeln. Ytterligare t r e  yttranden i materialet kan klassificeras som åtkomst
yttranden: nr 37.("Den däm dockan."), nr 42 ("Lallan.") och yttrande nr 9, 

1) Som imitationer betraktas de barnyttranden vars alla element finns i ett 
föregående vuxenyttrande. Ordningsföljden mellan elementen i barn- och 
vuxenyttrandet slot vara densamma. (Definitionen ä r  hämtad från Lars 
son 1973:3.) 



("Den ä r  ut- ute lal lan.") .^ Dessa yttranden ingår alla som en del av Tors 
handling när han hämtar ett föremål alt. vill hämta ett. I alla t r e  använder han 
den bestämda artikeln när han uttrycker vad han vill ha. 

Det Larsson uttrycker som "svag tendens" kan här alltså uttryckas som en 
"tendens" för åtkomstyttrandenas del. Antalet yttranden ä r  för få för att vi ska 
kunna dra några slutsatser av detta, men det ä r  ett intressant faktum att de få 
bestämda artiklar som finns i Tor 11 hör till ]ust denna yttrandekategori. Det 
enda undantaget finner vi i det diskutabla "nallen" i yttrande nr 12. 

I de tre,  eventuellt fyra, var-är-frågor som finns i vårt material använder 
Tor den nakna formen för det efterfrågade föremålet mot vuxenspråkets regler. 
(Se s .  115ovan.) Vi kan här inte tala om någon tendens åt det ena eller det andra 
hållet eftersom yttrandena ingår i en och samma episod. I och för sig har vi 
ingen anledning att utesluta upprepningar från materialet eftersom också de sä
ger oss något om Tors förmåga, men att bygga antaganden om tendenser enbart 
på sådana vore alltför osäkert. 

6.6,  Tor 11: sammanfattning 

6 .6 .1 .  Tors artikelbruk 

Vi har kunnat fastställa totalt 27 obligatoriska kontexter för endera av artiklar
na, alt .  31 om vi räknar med "nalle" som ett vanligt substantiv och inte som ett 
egennamn. För 19 av dem (alt. 23 med "nalle") har vi kunnat säga att vuxensprå
ket skulle ha krävt en bestämd artikel och i ett fall en obestämd artikel eller ett 
förtydligande av referensen av annat slag. Vid de resterande 7 kontexterna - där 
Tor inte använder någon artikel utom i ett fall där artikeln ä r  osäker het smarke-
rad - har det inte varit möjligt att avgöra vilken artikel det ä r  som saknas alt. 
om den eventuella artikeln ä r  vuxenspråkligt korrekt. 

1) Ev. ännu ett, nr 41 ("Andra dock/docka.")j m©n  eftersom Tor tycks 
ändra handlingsstrategi under yttrandets gang kan vi inte säkert avgöra 
dess funktion. Som vi såg var dessutom referensens ar t  oklar. 



Bara i 4 av de obligatoriska kontexterna^ - alt .  5 med "nallen" - använder 
Tor med säkerhet en artikel, den bestämda. I ytterligare två fall ä r  artikeln 
osäkerhetsmarkerad. Någon obestämd artikel har vi inte funnit. 

Tors artikelbruk måste alltså sägas vara sporadiskt. Här i Tor 11 går det 
att skönja samma tendens som Larsson har noterat för Tors  tidigare språk 
(1977:144): den bestämda artikeln uppträder främst i åtkomstyttranden. 

Kategoriseringen under A av Tors substantiv har i stort sett bara inneburit 
att vi har förklarat varför Tors  referenser uppfattas korrekt av hans medsam-
talare. Vi har dessutom kunnat använda kategorierna som ett hjälpmedel för att 
avgöra vilken artikel det ä r  som saknas vid hans nakna substantiv. Däremot har 
vi inte kunnat dra några direkta slutsatser om Tors  förmåga att ta hänsyn till 
olika delar av referenssituationen med hjälp av dem. Orsaken till detta står att 
finna i materialets beskaffenhet. Bandinspelningar av spontant tal utan någon 
speciell inriktning av samtalen kan inte gärna visa om barnet avsiktligt utför 
en handling för att göra en referent specifik för mottagaren. De kan inte heller 
visa om talarens och mottagarens uppmärksamhet ä r  riktad mot en viss refe
rent när ett yttrande fälls eller om den vuxne försöker förstå barnet i efterhand 
och lyckas med detta. Många gånger blir också antaganden om att föremål ä r  
unika 1 situationen rena rama gissningar . 

De t r e  nyss nämnda förklaringarna till varför en referent ä r  specifik för 
båda samtalsdeltagarna - A. 3, A.4 och A. 5 - har vi fört samman under beteck
ningen "situationsbetingat specifik referens*'. Denna samlingskategori får  vi an
vända oss av också i fortsättningen. Det vore helt enkelt meningslöst att försö
ka pressa in Tors  substantiv i endera av kategorierna om det inte finns något i 
sammanhanget som motiverar det. I de fall som A. 3, "referenten ä r  unik i s i 
tuationen", säkert kan uteslutas, får  vi göra en motsvarande sammanslagning 
av A. 4 och A. 5. 

Av tabell 5 nedan framgår hur många substantiv som har kunnat föras till 
de olika kategorierna under A och vid vilka kategorier Tor helt korrekt använ
der den bestämda artikeln. 

1) Här, liksom i de fortsatta sammanfattningarna, anges artikelandelen av 
det totala antalet oblig. kontexter. Anledningen till detta ä r  att även fel
aktiga artiklar under B och artiklar där vi inte har kunnat avgöra om de 
ä r  rätt-  eller felvalda måste tillgodoräknas Tor vid bedömningen av hans 
förmåga. Se vidare nedan s.202, tabell 37. 



Tabell 5 
Förekomsten av bestämda artiklar 1 Tor 11 
båda samtalsdeltagarna. 

referenten ä r  specifik för 

Referenskategori 

A.3: ref .  ä r  unik i situationen 
A.3-4-5: situationsbetingat 

specifik referens 
A.4; Tor handlar 
A.4-5: Tor handlar; b&das 

uppmärksamhet ä r  riktad 
A. 5: bådas uppmärksamhet ä r  

riktad 
A.8: substantivet uttrycks med 

ett attribut 

Tot, antal 
substantiv 
där a r t .  Sr 
obligatorisk 

9 
1 

1 

2 

1* 

Antal best, 
artiklar 

2+(l) 
1 

Summa 19 3 (+1) 

(siffran inom parentes står för en 
osäkerhetsmarkerad artikel) 

* = vuxenspråkligt specifik referens; ev. icke-specifik för Tor 

Av övriga substantiv i Tor 11 har vi kunnat föra ett till B som ett miss-
lyckat uttryck: Tor använde den bestämda artikeln trots att referenten inte var 
specifik för hans mottagare. Av detta enda yttrande kan vi självfallet inte dra 
några slutsatser om Tors  förmåga att bedöma sin mottagares kunskaper. 

Vidare har vi funnit 4 benämningar; i samtliga använde Tor felaktigt subs
tantivet naket. I anslutning till diskussionen av de yttrandena diskuterade vi 
vilken av de båda artiklarna som går att supplera vid sådana nakna substantiv. 
Vi fann att vi inte kunde peka ut endera av artiklarna eftersom benämningar 
inte går att skilja från yttranden med lokativ och demonstrativ innebörd i bar
nets språk. 



Sammanlagt 7 substantiv har vi av olika skäl tvingats lämna okategorisera-
de. Två av dem har vi säkert kunnat säga vara felaktigt nakna, men eftersom 
vi inte kunde fastställa referensens a r t  var det inte möjligt att avgöra vilken 
artikel det var som saknades. 

Dessutom har vi funnit 6 yttranden som innehöll vardera ett ämnesnamn, 
Tors egenord för "russin", utan någon artikel; vidare 3 yttranden som vi tolka
de som fraser  i Tors språk. I dessa ingick den bestämda resp. den obestämda 
artikeln om man behandlar yttrandena vuxenspråkligt, men för Tors del måste 
vi se artiklarna som tillhöriga hela den f r a s  som han har lärt  sig. 

Ett enda imiterat substantiv finns i Tor 11. Han utelämnar där vuxenytt
randets bestämda artikel. 

Resultaten sammanfattas i tabell 6 nedan. 

Tabell 6 
Kategoriseringen av substantiven i Tor 11 och artiklarna vid dem. 

Kategori Nakna Bestämda artiklar övriga 
substantiv 
VK VF övr. VK osäk. VF övr. 

A. 1-8 15 3 1 
B 1 
Benämningar 4 
Ämnesnamn 6 
Fraser  2 1 ob. a r t .  
Okategoriserade 2 2* 3 
Imitationer 1** 

Summa 6 2 1 1  3 1 1 4  4 

* = varav en osäkerhetsmarkerad 
** = best. artikel utelämnad 
VK = vuxenspråkligt korrekt 
VF = vuxenspråkligt felaktigt 
osäk. = osäkerhetsmarkerad (VK-)artikel 



6.6.2.  Metodiska överväganden 

Av de delar av diskussionen som har rört metoden för att analysera ett mate
rial av den här typen har två redan nämnts i sammanfattningens första del: 
dels sammanslagningen av kategorier under A och dels suppleringen av en ar t i 
kel vid nakna substantiv i benämningar. I övrigt har vi fastställt ett kriterium 
för att vi säkert ska kunna tala om att en bestämd artikel finns belagd i tidigt 
barnspråk: substantivet måste också finnas belagt utan någon ändelse. Därige
nom får  vi en garanti för att barnet inte har lärt sig substantivet + artikeln 
som en osegmenterad enhet. 

Vi har också diskuterat en rad problem av mer eller mindre metodiskt 
intresse i samband med kategoriseringen av substantiven: det har handlat om 
svårigheter inför identifieringen av substantiven och om problem med att av
göra referensens ar t  och barnets avsikter med yttrandet. 



7. TOR 12 

Principer för aiialysen 

7.1.1.  Hur ska vi identifiera den bestämda artikeln? En omprövning av 
kriteriet 

Vi fastställde ovan att ett substantiv måste finnas belagt både med och utan än
delse för att vi ska kunna tala om en bestämd artikel i Tors språk. Det krite
riet behövde vi bara tillämpa i två fall där substantivet ingick i en hel f r a s  som 
vi förmodade att Tor hade lärt  sig som en helhet. Här i Tor 12 kommer vi att 
möta några substantiv som bara finns belagda i vuxenspråkligt bestämd form 
också utanför användning i f r a se r .  Det gäller orden "dörr" och "mun" (yttran-
denr 10 och 173; se  A. 3-4-5 och A. 6 nedan). 

Det ä r  mycket möjligt att Tor vanligen hör den bestämda formen omkring 
sig för referenser till "dörrar*' och "munnar": "dörr" står Ju ofta för något 
unikt i en viss situation, specifikt enl. A. 3, och "mun" ä r  liksom namn på andra 
kroppsdelar ett ord som ofta står för en referent som ä r  specifik genom asso
ciation, A. 6. Det kan alltså mycket väl vara så  att Tor har lärt sig orden som 
helheter. Säkra på detta kan vi emellertid inte vara eftersom Tors bestämda 
former ä r  helt korrekta i de sammanhang de används i .  Därför skulle det kunna 
vara missvisande om vi helt räknade bort belägg av detta slag. 

Det finns mycket som talar för att vi bör behandla vårt kriterium för identi
fieringen av den bestämda artikeln som något annat än enbart ett medel för att 
sortera bort yttranden. Tors ordförråd växer kraftigt under den tidsperiod som 
vi behandlar: redan här i Tor 12 finner vi 18 olika substantiv mot de 10 olika 
som fanns i Tor 11 (med det osäkra "ån" inräknat). Ordförrådets ökning med
för en annan ökning, nämligen en ökad möjlighet att föra ett mer varierat sam
tal med honom under inspelningarna. I och med att variationen blir större mås
te vi räkna med att fler och fler substantiv bara förekommer någon enstaka 
gång i materialet och att vi därför inte kan registrera någon formväxling. Om 
vi då räknar bort substantiv som bara finns belagda i bestämd form i något eller 
några enstaka yttranden kan vi riskera att vi nedvärderar Tors  förmåga att an
vända den bestämda artikeln. Detta vore givetvis olyckligt. För att undvika det 
behandlar vi substantiv av det här slaget som en särskild grupp som vi alter
nativt kan räkna till korrekt artikelanvändning - i den mån den ä r  det - resp. 



hålla den utanför beräkningen. 
Jämfört med Tor 11 ä r  samtalet här i Tor 12 redan så mycket mer varierat 

att vi bör hålla möjligheten till en sådan alternativberäkning öppen. Vi kommer 
därför att i fortsättningen behandla också substantiv som bara finns belagda i 
bestämd form som andra substantiv vid kategoriseringen, men vi markerar dem 
som sådana. 

7 .1.2.  Modellyttranden: en ny kategori 

Här i Tor 12 dyker en ny typ av yttranden upp. Det ä r  yttranden som innehåller 
bestämda artiklar där substantivets form verkar vara bildat med ett tidigare 
vuxenyttrandes substantiv som modell. Vi ska se hur Tors yttrande förhåller 
sig till den vuxnes i några episoder: 

12:1 
Tor ställer en bil på ett hustak och 
säger: 
R. upprepar: 

Hon visar upp en bil till: 

Tor ställer också den på huset och 
säger: 

T: [C] stå här! 
R: Jaa.  Den kan stå på taket där 

ja.  
R: Men den här da? Den har du 

inte sett förut. 

T: Den stå här taket. (46) 

12:2 
R. ställer en rad frågor till Tor 
men få r  bara mm-anden till svar.  
Frågorna är:  - Vem ligger i vagnen? 
-Är det nalle som ligger i vagnen? 
-Nalle ligger väl inte i vagnen? 
-Vem ligger i vagnen? 
Till sist svarar Tor: T: Dockan ligger i vagnen. (166) 

12:3 
Man leker med en docka och R. 
gömmer undan den: 

Tor säger med pipig röst: 

R: Då försvinner dockan ser  du. 
Huit! Huit! 

T: [n] dockan? (188) 



12:4 
H. pekar på Tors näsa och säger: R: Och det ä r  s /  Och det ä r  tån 

det. Är det tån det? Stortån? 
Tor protesterar: T: Nej. 

Det ä r  [ s ]  tån. (115) 

12:5 
E .  uppmanar Tor: R: Göm bilen under huset. J a .  

Det ä r  bra - Tor .  
Hennes sista replik ä r  uppmanande; 
Tor verkar inte göra något. Han 
säger med ett frånvarande tonfall: T: Gömmer på huset. (52) 

Här finner vi alltså fem bestämda former som kan återgå på vuxenrepliker. 
("Dockan" i episod 2 hör givetvis inte hit.) Alla substantiven utom det första, 
"taket", finns belagda utan någon ändelse i Tors  tidigare språk. De olika yttran
dena visar upp olika grad av självständighet gentemot det föregående vuxenytt
randet: från episod 1 där yttrande nr 46 kan vara en tämligen självständig ex
pansion av det egna föregående yttrandet till episod 5 där Tors  tonfall klart vi
sa r  att hans yttrande ä r  bildat efter vuxenförebilden. 

Yttranden av det här slaget få r  bilda en egen kategori, "modellyttranden", 
där Tor alltså använder en bestämd form efter en vuxenförebild^ Hit hör själv
fallet också yttranden med en obestämd artikel som ä r  bildade på samma sätt. 
För att föra Tors yttranden till denna katégori kan vi inte gå mekaniskt tillväga 
och bara notera om substantivets form överensstämmer med en form i ett tidi
gare vuxenyttrande. Vi måste se  på hela Tors  yttrande och jämföra det med 
vuxenyttrandet. Om Tor bara använder ett substantiv med en artikel i en ny 
konstruktion måste vi betrakta artikeln som hans. Vi måste också ta  hänsyn 
till den tid som ligger mellan vyxenyttrandet och Tors  yttrande och till vad som 
händer däremellan. Alla dessa avvägningar blir nödvändiga för att vi säkert ska 
veta att det som vi behandlar som artiklar i Tors  språk ä r  aktivt producerade, 
samtidigt som vi ska veta att vi inte undervärderar hans förmåga. 

7.1.3.  Måste vi säkert kunna identifiera Tors  substantiv? 

I följande episod finner vi ett substantiv som vi inte säkert kan identifiera: 

1) Jämför "modelleringar" hos Larsson 1973:3. 



12:6 
R. samtalar med en journalist som 
ä r  närvarande. Tor säger uppford
rande: T: Nu/nu Tor 

[plne,n].  
- hitta [pênen] .(128) 

(129) 

R. förstår inte: 
Tor fortsätter, men nu dröjande 
som för sig själv: 

R. förstår fortfarande inte: R; Jahà. Det får vi nog fråga 
mamma och pappa om, när 
vi träffar dom. 

T: [ a  e plne] här [ . . . ] ?  (130) 

R: Pinnen? 

Vid redigeringen har Tors ord getts en alternativ tolkning: "Pennan el. pin
nen". Ingenting i kontexten kan ge ens en antydan om vad det kan vara som Tor 
talar om; också kommentatorn ställer sig frågande. "Penna" finns i Tors tidi
gare ordförråd men finns inte i vårt material; "pinne" ä r  inte noterat tidigare 
men finns i Tor 14 och 15. 

Här har vi alltså ett problem: vi kan inte säkert identifiera ordet, men vi 
ser  att det uttrycks både med och utan ett finalt [n] i episoden. Det uppfyller 
alltså kravet om formväxling - men ä r  detta tillräckligt? Måste vi inte också 
säkert kunna identifiera Tors substantiv? 

För att besvara frågorna ska vi kort återvända till diskussionen vid episod 
3 i Tor 11 ovan. Där hade vi ordet "lallan" som vi identifierade som hans ord 
"lalla", trots  att vi inte kunde veta vad det var som Tor refererade till. Vi 
förstod inte vad han menade, lika litet som vi förstår det nu. 

Om vi nu väljer att sortera bort alla de referenser som ä r  oklara för oss 
och för Tors  medsamtalare, finner vi att vi därigenom går miste om en väsent
lig aspekt på Tors språk: det som vi sorterar bort kommer till stor del att vara 
sådana substantiv där referenten ä r  icke-specifik för Tors medsamtalare. Det 
ä r  just därför varken de eller vi förstår honom. Om referenten ä r  icke-speci-
fik också för Tor eller om den ä r  specifik för honom kan vi inte vara helt säkra 
på. När han som här, i våra båda exempel med "lallan" och "pinnen/pennan", 
låter målmedveten och verkar vilja söka efter något ä r  det dock rimligt att anta 
att han ä r  ute efter något specifikt. 

Vi måste alltså svara nej på frågan om vi måste kunna identifiera Tors 
substantiv med full säkerhet. Helt otolkade yttranden måste vi självfallet lämna 
åt sidan, men när vi som här kan identifiera en ljudsekvens som ett substantiv 



och kan ge detta rimliga alternativa tolkningar måste vi helt enkelt räkna med 
uttrycket för att inte gå miste om en väsentlig del av Tors förmåga. 

Om vi nu ser på formväxlingen i ordet "pinne/penna" kan vi se att den upp
träder på ett sätt som ger ytterligare stöd åt antagandet att den står för substan
tivet naket resp. artikelförsett. I nr 128 och 129 med de båda finala [n]-en vill 
Tor ha något, vad det nu ä r .  "Hitta" verkar vara synonymt med "söka" - om 
Tor verkligen hade hittat något skulle R. antagligen ha förstått honom. (Se äv. 
episod 11:3 för betydelsen hos verbet.) Yttrandena kan alltså klassificeras som 
åtkomstyttranden. De finala [n]-en följer alltså den tendens till artikelanvänd
ning som vi såg i Tor 11. En liknande klassificering av 130 kan vi inte göra; 
det kan vara en var-är-fråga, men också ett yttrande med "ha" eller någon av 
de andra varianter för tolkningen av ett yttrandeinledande [a]  som vi har nämnt 
ovan. 

Vi bör på ganska säker grund kunna tala om den bestämda artikeln i yttran
dena 128 och 129. Eftersom referenten ä r  icke-specifik för Tors  mottagare ä r  
artikeln fel vald: vi får  se yttrandena som B-misslyckanden. För 130 kan vi bara 
säga att en artikel saknas, men inte vilken: det går inte att avgöra om Tor där 
försöker presentera referenten efter att inte ha blivit förstådd eller om han 
fortsätter med sin tidigare, icke mottagaranpassade referens. 

7.2.  Kategoriserlng av substantiven i Tor 12 

Förutom de åtta substantiv som vi redan har diskuterat finns ytterligare 42 
substantiv i Tor 12. 13 av dem måste vi lämna åt  sidan (se s .  148 nedan); kate
goriseringen av de resterande 29 redovisas 1 det följande. 

7.2.1.  A. 1-2: referenten ä r  specifik av sociala skäl 

Substantivet i två var-är-frågor kan föras till kategorin A.  1-2. Tor använder 
helt korrekt den bestämda artikeln: 

Var ä r  vagnen? (157) 
Var ä r  vagnen? (160) 



Den vagn som Tor frågar efter finns i rummet och ä r  sannolikt unik i situa
tionen, men hans frågor verkar vara "äkta" lokaliserarfrågor och det finns ing
enting som tyder på att han refererar till den som om den vore närvarande. 

Vagnen ä r  hans egen, unika vagn, och den ä r  därför specifik för den sociala 
grupp som han utgör tillsammans med dem som känner till hans vanor och lek
saker. Därför för vi substantiven till denna kategori. Att Tor därmed skulle 
klara av att anpassa sig till mottagarens socialt betingade erfarenheter kan vi 
självfallet inte säga; också här måste vi se kategoriseringen enbart som en för
klaring till varför referensen förstås av hans medsamtalare. 

7 .2.2.  A. 3-4-5: situationsbetingat specifik referens 

Sammanlagt fem substantiv kan vi föra till den sammanslagna kategorin A. 3-4-5. 
De förtecknas i tabell 7. 

Tabell 7 
Substantiv i Tor 12 som preliminärt förts till A. 3-4-5. 

* Finns dörren? (10) 
Dockan ligger i (vagnen). (166) 
Toto stå där ( ? )  (69) 
Toton stå här! (70) 
Toton stå här! (71 ) 

* = endast belagt i bestämd form 
( ) = kategoriseringen gäller e j  substantivet inom parentesen 

Vid yttrande 10 håller Tor upp en trasig bil. Eftersom "dörren" normalt 
borde finnas på bilen ä r  den specifik och inte en tänkt eller hypotetisk referent 
av det slag som vi har diskuterat under C. (Se ovan s .  39 ff.) Uppmärksamhe
ten ä r  riktad mot just den saknade dörren eftersom Tor har lyft upp bilen. Där
för ä r  det helt klart att hans bestämda form ä r  den vuxenspråkligt korrekta. 

Vid yttrande nr 166 svarar Tor på frågan "Vem ligger i vagnen?". Dockan 



ä r  synlig för båda samtalsdeltagarna, så frågan går ut på att få Tor att refere
r a  till dockan med det rätta namnet. Här bör substantivet uttryckas med en be
stämd artikel, men om artikeln finns där eller e j  ä r  omöjligt att avgöra vid en 
avlyssning av bandet. Vi får  alltså hålla båda möjligheterna öppna. 

I yttrande nr 69, "Toto stå där (?)", kan vi säkert säga att en bestämd a r 
tikel saknas. Tors islandshäst finns någonstans i närheten och R. har nyss talat 
om den. Därför vet vi att den ä r  specifik för både R. och Tor.  I de båda följan
de yttrandena, nr 70 och 71, ä r  artikeln osäkerhetsmarkerad. Om den finns där 
måste de båda yttrandena föras till kategorin "modellyttranden" eftersom nr 70 
föregås av ett bekräftande yttrande från R . :  "Jaa.  Toton står där ja . , ( .  För de 
t r e  referenserna till "toton" får vi alltså två möjligheter: antingen ä r  alla t r e  
substantiven felaktigt nakna eller också har vi ett felaktigt naket substantiv och 
två bestämda former bildade efter vuxenmodell. 

7 .2.3.  A. 5: bådas uppmärksamhet ä r  riktad mot referenten 

Ett substantiv i Tor 12 kan tämligen entydigt föras till A. 5. Man samtalar kring 
en leksaksbil som Tor tidigare har lyft upp; ingenting tyder på att han här utför 
någon handling. Han svarar på frågan: "Vems bil ä r  det?": 

[6] Tors bil bilen. (44) 

Tor gör ingen paus mellan de två substantiven i yttrandet. Vi kan därför 
utesluta möjligheten att det ä r  avbrutet och i stället se två nominalfraser i det. 
"Tors bil", den beteckning på referenten som frågan söker, för vi till A. 8 ne
dan. Det som här ä r  intressant ä r  att han inte nöjer sig med att svara på f r å 
gan utan också pekar ut referenten med substantivet i bestämd form. Formen 
ä r  visserligen korrekt men referensen ä r  helt överflödig i situationen. (Jämför: 
"Den där bilen ä r  min (bil)", följt av en pekning för att förtydliga referensen.) 

7.2.4.  A. 6: referenten ä r  specifik genom association 

I nästa episod finner vi ett substantiv där referenten ä r  specifik genom asso
ciation: 



12:7 
Tor låter en docka hålla i mikro
fonen. R. föreslår att dockan ska 
prata i den. Så undrar hon: R: Vad säger dockan? 

Tor svarar: T: [£t^] bara munnen. (= sätter?) 
(173) 

Här ä r  det bara en referent som kan komma i fråga: dockans mun. Tor be
höver Inte specificera referensen närmare eftersom samtalet rör  sig kring 
dockan. 

7.2.5.  A.8: substantivet uttrycks med ett attribut 

Sammanlagt sex yttranden hör till kategorin A. 8.  Ett av dem, nr 163, måste 
alternativt behandlas som ett modellyttrande. Yttrandena förtecknas i tabell 8 
nedan. 

Tabell 8 
Substantiv i Tor 12 som preliminärt förts till A. 8. 

Var ä r  andra bil. (7) 
[ a  ef din näsa? (108) 
[a  e ]  din näsa? (109) 
Det/ det ä r  din näsa. (112) 
[£] Tors bil (bilen). (44) 
[d^:] Tors vagn. (163) 

( ) = kategoriseringen gäller e j  substantivet inom parentesen 

Vi känner igen problemen som ä r  förknippade med yttrande nr 7: liksom 
vid nr 41 i Tor 11, "Andra dock/docka.", ä r  det här omöjligt att avgöra vad 
Tor refererar till med sitt "andra bil". Han leker med en bil när han fäller ytt
randet - vill han ha ytterligare en bil, likgiltigt vilken, eller vill han ha en spe
cifik bil? Det enda som vi klart kan säga ä r  att han inte använder den vuxen-
språkligt korrekta bestämda artikeln vid substantivet efter "andra". 



Vid de båda yttrandena 108 och 109, " [a  e ]  din näsa?", frågar Tor efter 
R:s näsa. Det språkliga förtydligandet ä r  här nödvändigt eftersom samtalet väx
lar mellan Tors näsa och R:s näsa. Ett ensamt "näsan" vore därför inte tillräck
ligt. 

De resterande yttrandena har benämnande eller utpekande funktion: Tor 
lämnar en mer preciserad beteckning på referenterna än vad en vanlig benäm
ning innebär. I enlighet med den diskussion vi förde ovan under A.8 kategorise
r a r  vi yttranden av det här slaget som tillhöriga denna kategori. (Se ovan särsk. 
s .  34 ff.) Därigenom får vi en möjlighet att följa hur Tor utvecklar sin förmåga 
att uttrycka språkligt specificerade referenser: vi vill ]u veta vad det ä r  för me
del han förfogar över för att producera sådana uttryck. Detta kan vi lättast följa 
om vi behandlar attributsförsedda substantiv för sig, även om nominalfrasen i 
dess helhet kan föras till någon annan kategori. Därför kommer A. 8 här och i 
fortsättningen att stå för sådana substantiv som uttrycks med ett attribut, oav
sett referensens a r t .  

I de båda yttrandena 44 och 163 finner vi genitivkonstruktioner, "Tors bil" 
och "Tors vagn". (För "bilen" i nr 44, se ovan under A.  5.) Genitiv-s har tidi
gare bara förekommit sporadiskt i Tors  språk och då endast med stöd av vuxen
förebilder (Larsson 1977:143 f )•  I nummer 44 ä r  konstruktionen helt självstän
digt producerad. Det andra yttrandet måste vi alternativt behandla som ett mo
dellyttrande: några repliker tidigare har R.  frågat "Ja  var ä r  Tors vagn?". Ma
terialet tillåter oss alltså inte att dra några slutsatser om huruvida Tor ännu 
behärskar konstruktionen eller e j .  

Sammantaget kan vi notera åtminstone en början till möjlighet för Tor att 
språkligt specificera sina referenser med hjälp av ett possessivpronomen eller 
en genitivkonstruktion. I de fem yttrandena använder han helt korrekt den nakna 
substantivformen, men om detta ä r  en regel som han behärskar kan vi inte av
göra eftersom yttrandena ä r  för få .  

7.2.6.  JB: referenten ä r  specifik för Tor men inte för hans medsamtalare 

Två yttranden i Tor 12 kan föras till B-kategorin, nr 128 och 129. ("Nu/nu Tor 
- hitta [pênen]. [pinen].") De båda bestämda formerna ä r  misslyckanden; Tor 
borde här ha använt den obestämda artikeln eller förtydligat sin referens på nå
got annat sätt. För diskussion av yttrandena, se  ovan s .  136ff.) 



7.2.7.  Benämningar 

Fyra benämningar finns i Tor 12. De förtecknas i tabell 9 nedan. 

Tabell 9 
Substantiv i Tor 12 som preliminärt förts till benämningar. 

Flicka. (25) 
Klocka. (136) 
Det ä r  lalla. (81) 
Inte hus ( ? )  (133) 

De båda yttrandena 25 och 136 ä r  svar på vad-är-det-frågor. Vuxenspråk -
ligt sett ä r  båda yttrandena fullgoda elliptiska svar; för Tors del kan vi bara 
konstatera att han använder sig av denna svarsstrategi när han benämner.^ 

Vid yttrande nr 81 ställer Tor själv vad-är-det-frågan och svarar själv utan 
att invänta någons svar. Enligt diskussionen ovan under Tor 11 kan vi här inte 
supplera endera av artiklarna. Han får  sin benämning bekräftad av en vuxen: 
"Jaa [ — ] .  Det ä r  bandspelaren", men bekräftelsen hade lika väl kunnat inne
hålla en obestämd artikel. Vi får  alltså nöja oss med att behandla substantivet 
som felaktigt naket. 

Vid det sista yttrandet i tabellen, "Inte hus (? )" ,  har Tor ställt två vad-är-
det-frågor i rask följd och fått till svar: "Ja det ä r  en kyrka.".  Med sitt yttran
de ifrågasätter han alltså det namn som han har fått höra. Vi har bara diskute
rat  negerade satser i samband med referens som ä r  icke-specifik för talaren, 
vårt C.  Här handlar det emellertid om referentens namn. Under C såg vi att 
det normala ä r  att den obestämda artikeln motsvaras av "någon" eller "ingen" 

1) H. visar upp en kyrka och Tor benämner en bild av en ängel på ett föns
ter  resp. kyrktornets klocka. Han benämner alltså bara en del av före
målet. Jämför det tidiga benämnandet: Ninio & Bruner rapporterar att 
både modern och barnet övervägande benämner hela föremal och perso
ner (1978:9f ) .  De antyder att detta slag av "referential focus" skulle kun
na vara en av pusselbitarna i det klassiska referensproblemet, förhållan
det mellan objektsuppfattning och "namn"-kunskap. 



i negerade satser; "inte en" ger ett emfatiskt uttryck med innebörden "inte så 
mycket som en, inte en enda" (se ovan s .  42).  Vid benämning då namnet på en 
referent förnekas kan dock den obestämda artikeln användas utan denna emfatis
ka innebörd; "Det här ä r  inte ett hus utan en kyrka". Vi kan också använda "ing
et" och "inte något". 

Vi finner att vi inte kan ange vad det ä r  som saknas i Tors yttrande. Också 
här få r  vi nöja oss med att säga att substantivet felaktigt ä r  naket. 

7.3.  övriga substantiv 

7 .3 .1 .  Okategoriserade 

Fyra substantiv i Tor 12 kan vi inte säkert föra till någon av våra kategorier. 
De förtecknas i tabell 10 nedan. 

Tabell 10 
Substantiv i Tor 12 som lämnats okategoriserade. 

[ a  e plne] här [ . . .  ] ?  (130) 
[a:  e ]  piaply! (= flygplan) (75) 
[va: e: pia:/ pome] piaply? (= var ä r  pla/komm[er]?)(78) 
Det ä r  näsan. (111) 

Yttrande nr 130 har vi redan mött och vi har konstaterat att det inte går att 
avgöra vilken artikel det ä r  som saknas i det. (Se ovan s .  137.) 

Vid de båda yttrandena 75 och 78 kommer ett flygplan utanför. R.  bekräftar 
Tors båda yttranden och använder då den obestämda artikeln som i "Ja, du, en 
flygmaskin". Hon behandlar alltså referenten i dess egenskap av medlem i klas
sen "flygmaskiner" och använder den obestämda artikeln trots att referenten ä r  
specifik. Så behöver vi inte välja att supplera Tors nakna former.  Också den 
bestämda artikeln skulle här vara möjlig eftersom Tor ju hör flygplanet och kan 



referera till det som en specifik individ. Om vi tolkar yttrande nr 75 som en 
var-är-fråga blir dessutom den bestämda artikeln den enda möjliga. Eftersom 
en sådan tolkning ä r  osäker måste vi nöja oss med att konstatera avsaknad av 
en artikel utan att kunna avgöra vilken det ä r  som saknas. 

I yttrande nr 111 ä r  det oklart vad Tor avser.  Här måste vi se på kontexten: 

12:8 
H. och Tor skojar med Tors fötter 
och R. undrar, förmodligen om en 
av hans tår: R: Är det min näsa? 

Tor pekar på en av "pek"-tårna: T: Nej. 
Det ä r  näsan. (111) 

R.  bekräftar genom att upprepa: R: Det ä r  näsan det ja. Det ä r  
näsan. 

Så pekar Tor på "lång"-tån på den 
andra foten och hävdar: T: Det/det ä r  din näsa. (112) 

Om Tor verkligen vill peka ut R:s "näsa" så som han gör i sitt följande ytt
rande, skulle han ha behövt specificera referensen närmare så som han gör där .  
Det skulle han också ha behövt göra om han i nr 111 pekar ut sin egen "näsa" 
- han pekar ju på olika tår  vid de båda yttrandena. Detta skulle kunna tyda på 
att han först visar sin egen, sedan R:s "näsa". Yttrandet kan också vara en ren 
benämning: "Detta ä r  en näsa/näsan". 

Vi vet alltså inte vad det ä r  som Tor vill med sitt yttrande. Vi finner att vi 
måste lämna substantivet okategoriserat. 

7.3.2.  Ämnesnamn 

1 nästa episod finner vi ett ämnesnamn: 

12:9 
Tor håller på och slänger sin docka 
i rummet. När han kastar den på R. 
låtsas hon att dockan gråter ocn så 
frågar hon: 

Tor säger förtjust: 

R: Vad gör dockan? 

T: Slänga i vatten. (179) 



Tors yttrande ä r  inte ett svar på R:s fråga utan han uttrycker en önskan. 
Eftersom det inte finns något vatten i närheten att referera till ä r  hans uttrycks
form korrekt: han vill slänga dockan i vatten i största allmänhet, riktigt eller 
påhittat. Vi kan naturligtvis inte dra några slutsatser av detta enda exempel om 
hur Tor språkligt hanterar ämnesnamn. 

7.3.3.  Fraser  

I Tor 12 finns fyra fall av artikelförsedda substantiv som vi ska se litet närma
r e  på. De förtecknas i tabell 11 nedan. 

Tabell 11 
Fraser  i Tor 12. 

Köra in i garaget I (4) 
Jag åka den garaget. (13) 
[a ]  åka s å / s å  [ l ]  - garaget. (23) 
Åker den garaget! (28) 

Det första yttrandet i tabellen ä r  från början av inspelningen. R. har ]ust 
tömt ut en påse med leksaker, bl  a en stad i papp, som projektet har haft med 
sig. Yttrandets kontext ser  ut på följande sätt: 

12:10 
Tor tar  upp en röd bil från leksaks -
högen och säger: 

R. svarar: 

R.  räcker fram det garage - eg. en 
bilverkstad - som hör till pappstaden. 

T: Köra in i garaget! (4) 

R: Köra in i garaget Ja. Vi har 
nog ett garage med oss.  Här 
ä r  ett garage. Titta! Kan du 
köra in i garaget. 

Av R:s replik att döma ä r  Tors referens icke-specifik för henne. Den ä r  ett 



gott exempel på vuxnas kommunikationsvillighet i en situation av det här slaget: 
i stället för att be Tor om närmare upplysningar - "Vad då för garage?" - gör 
hon vad hon kan för att få fram ett föremål av det slag som Tor refererar till. 

Vad ä r  det då för garage som Tor talar om ? Det ä r  mindre troligt att han 
avser Just detta unika garage, det enda som hör till pappstaden, eftersom sta
den inte har förekommit i någon tidigare inspelning med honom. Ändå finns det 
förstås en möjlighet att han gör det om han ser  garaget i högen av leksaker; han 
behöver ju då inte känna till dess existens sedan tidigare. 

Det väsentliga för oss ä r  emellertid det som R. visar med sitt yttrande: 
hon förstår inte hans referens och referenten ä r  alltså icke-speciflk för henne. 
Vi förstår att Tor borde ha förtydligat sig om han avsåg pappstadens garage 
eller något annat, specifikt för honom själv. 

Ordet "garage" har inte förekommit i någon tidigare inspelning, men här 
i Tor 12 finns det, som framgår av tabellen, i ytterligare t r e  yttranden. Nr 13 
och 23 saknar kommentar, men vid båda verkar Tor köra med en leksaksbil. 
Bara vid 23 framgår det av den övriga kontexten att han verkligen kör in bilen 
i garaget, men om yttrandet ä r  planerande eller om det ackompanjerar handling
en går inte att avgöra. Efter detta försöker han få in ytterligare en bil i gara
get. Det verkar vara besvärligt och då säger han klagande nr 28, "Åker den ga
raget!". 

Trots att det vid dessa t r e  yttranden finns ett garage i närheten kan vi inte 
säkert tolka Tors  substantiv som en korrekt uttryckt referens till detta. Det ä r  
sannolikt att Tor många gånger har hört frasen "köra in (X) i garaget" av vuxna 
i sin omgivning när han har lekt med sina bilar.  Frasen står för en hel hand
ling, för ett sätt bland flera andra att hantera en bil när han leker med den. 
För att en vuxen ska använda frasen krävs det att ett garage eller något som 
föreställer ett garage finns i närheten så att referenten ä r  specifik, men det 
behöver inte vara detta som Tor tar  fasta på. Han kan mycket väl tänkas använ
da frasen som en helhet, som ett sätt att tala om v a d  han vill göra med bilen 
1 sin hand, inte v a r t  han vill köra den. Verbet och substantivet bildar på så 
vis en begreppslig enhet för honom. Eftersom ordet bara förekommer efter 
"åka" och "köra" - som ännu tycks vara synonymer i hans språk; jämför Lars
son 1977:141 - ä r  denna tolkning av innebörden hos "garaget" i de fyra yttran
dena rimlig. 

Sammanfattningsvis får  vi säga att Tors  verb + substantiv i "åka/köra . . .  
garaget" står för en hel handling, för en begreppslig enhet som vi inte har 



något motsvarande uttryck för i vuxenspråket. Vi kan då inte taia om specifik 
eller icke-specifik referens enligt någon av våra kategorier utan behandlar subs
tantivet som om det ingår med den bestämda formen i en fast f r a s .  

Ytterligare ett substantiv i en f r a s  finns i Tor 12. Frasen ä r  bildad efter 
vuxenförebild och yttrandet ä r  alltså ett modellyttrande: 

12:11 
Tor försöker pressa in en bil i ga
raget. R. säger: R: Den får  inte plats. 

Tor lyckas så få  in den: T:  Nu f / f å  plats. (31) 

Tor återger här alltså helt korrekt den nakna formen efter vuxenförebilden. 

7 .3 .4 .  Imitationer 

I Tor 12 finns endast ett imiterat substantiv. R .  frågar:  "Har du nån docka?" 
och Tor imiterar henne: "Har docka?" (155). Vuxenyttrandet ä r  en frågande 
sats av det slag som vi har diskuterat under C, "referenten ä r  icke-specifik 
för talaren". Tor utelämnar här motsvarigheten till den obestämda artikeln 
i satser av detta slag. 

7 .3 .5 .  EJ behandlade substantiv 

De substantiv som återstår i Tor 12 ä r  så osäkra att vi inte kan diskutera dem 
närmare. Yttrandena redovisas i bilaga n nedan. Där framgår det att två ytt
randen, 113 och 38, ä r  så oklara att det ä r  omöjligt att föra något resonemang 
kring substantiven i dem. För de resterande 11 yttrandena ä r  det osäkert om 
de över huvud taget innehåller några substantiv. Vi lämnar dem därför. 



7.4 .  Tor 12: sammanfattning 

7.4.1.  Tors artikelbruk 

Vi har kunnat fastställa totalt IB obligatoriska kontexter för endera av artiklar
na. För 10 av dem har vi kunnat säga att vuxenspråket skulle ha krävt en be
stämd artikel, för 2 en obestämd artikel eller ett förtydligande av referensen av 
annat slag. För de återstående 6 har det inte varit möjligt att avgöra vilken a r 
tikel det ä r  som saknas, alt. om en (osäkerhetsmarkerad) artikel ä r  den rätta 
eller - för ett fall - om det ä r  den obestämda artikeln eller dess motsvarighet 
i negerade satser, "någon/ingen", som saknas. Av dessa 6 har 2 varit benäm
ningar. 

Inte heller här i Tor 12 har vi funnit någon obestämd artikel, men andelen 
bestämda artiklar har ökat jämfört med Tor 11. Sammanlagt 7 bestämda artik
lar finns i de 18 obligatoriska kontexterna. Av artiklarna ä r  dock 2 osäkra 
som självständigt producerade morfem eftersom substantiven inte finns belag
da utan någon ändelse. Dessutom finns 2 osäkerhetsmarkerade artiklar. 

Av tabell 12 nedan framgår hur många substantiv som har kunnat föras till 
de olika kategorierna under A och vid vilka kategorier Tor helt korrekt använ
der den bestämda artikeln. 

Till B har vi kunnat föra 2 yttranden som misslyckanden: i båda använde 
Tor den bestämda artikeln trots att referenten var icke-specifik för mottagaren. 

Vidare har vi funnit 4 benämningar, varav 2 bestod av ett ensamt, naket 
substantiv, 1 ämnesnamn, 1 imiterat substantiv och 4 yttranden med den be
stämda artikeln där vi behandlade verbet + substantivet som färdiga f raser  i 
Tors språk. 

Sammanlagt 4 substantiv har vi inte kunnat kategorisera. Därför har vi in
te  heller kunnat avgöra vilken artikel som ä r  utelämnad vid dem, alt. vid 3 av 
dem; också här finns en osäkerhetsmarkerad artikel. 

Den ökade andelen bestämda artiklar talar för att den bestämda artikeln 
nu ä r  på väg att etableras i Tors språk. Den uppträder inte bara då Tor refere
r a r  till sådant som ä r  specifikt för honom själv - kategorierna A och B - utan 
också i f raser  där substantivet ingår i en betydelsemässig enhet tillsammans 
med ett verb. Dessutom uppträder den i en ny kategori av yttranden som vi har 
behövt räkna med här i Tor 12. Denna kategori har fått beteckningen "modell-
yttranden": Tor använder en bestämd artikel med ett föregående vuxenyttrande 



Tabell 12 
Förekomsten av bestämda artiklar i Tor 12 då referenten ä r  specifik för 
båda samtalsdeltagarna. 

Referenskategori 

A. 1-2: ref .  ä r  specifik 
âv sociala skäl 

A. 3-4-5: situationsbetingat 
specifik referens 

A. 5: bådas uppmärksamhet ä r  
riktad 

A.6: ref ,  ä r  specifik p g a  
association 

A. 8: substantivet uttrycks 
med ett attribut 

Summa 10 3 (+1) 2 

Summa 5 (+ 1 ) 

(siffran inom parentes står för en 
osäkerhetsmarkerad artikel) 

* = härtill kommer 5 subst. där artikeln e j  ä r  oblig. 
BU = substantivet belagt utan artikel 
BB = substantivet bara belagt i bestämd form 

som förebild, utan att han för den skull imiterar vuxenyttrandet. 
Sammanlagt 5 yttranden med bestämda artiklar har vi behandlat som modell -

yttranden. Ytterligare 2 yttranden med substantiv där artiklarna ä r  osäkerhets-
markerade - substantiven ä r  förda till A. 3-4-5 - och ett yttrande med ett subs
tantiv som vi har fört till A. 8 måste alternativt räknas till kategorin modellytt
randen. Dessutom finns ett naket substantiv i en f r a s  där Tor helt korrekt an
vänder den nakna formen med ett vuxenyttrande som förebild. 

Resultaten sammanfattas i tabell 13 nedan. 

Tot, antal Antal best. a r t .  
substantiv 
dar a r t  .""St 
obligatorisk 

BU BB 

2 2 

5 (1)  

1 1 

1 

1* 



Tabell 13 
Kategoriseringen av substantiven i Tor 12 och artiklarna vid dem. 

Kategori Nakna Bestämda artiklar Övriga 
substantiv 

VK VF övr. VK BB osäk. VF övr. 

A.1-8 5 4 3 2 1 
B 2 
Benämningar 2 2 
Ämnesnamn 1 
Fraser  4 
Okategoriserade 3 1 
Modellyttranden 1 5 alt.  3* 
Imitationer 1 ** 

Summa ~6 9 4 3 2  2 2 d  alt. 3* 

* = medräknade äv. under A. 1-8, Nakna subst.VF (2 st.) resp. VK 
** = vuxenyttrandets Mnå(go)n" utelämnat 
VK = vuxenspråkligt korrekt 
VF = vuxenspråkligt felaktigt 
BB = substantivet bara belagt i bestämd form 

osäk. s osäkerhetsmarkerad artikel 

7 .4.2.  Metodiska överväganden 

Den nya kategori som vi har diskuterat i Tor 12, ,,modellyttrandenM, ä r  av me
todiskt intresse eftersom den innebär att barnets spontana produktion av artiklar 
skiljs från den produktion som kan återgå på en vuxenförebild. Av metodiskt i n 
tresse ä r  också den diskussion som vi har fört kring de substantiv som inte finns 



belagda utan någon ändelse, dvs då vi inte kan vara säkra på om substantivet 
+ den bestämda artikeln ä r  inlärda som en helhet. Vi har funnit att vi inte bör 
använda kriteriet om belagd formväxling för att helt sortera bort yttranden in
för bedömningen av barnets förmåga. I och med en ökad språkförmåga hos bar
net - främst vad gäller ett mer varierat ordförråd - blir också substantiv som 
bara finns belagda i bestämd form av intresse för oss.  En bortsortering av dem 
skulle kunna vara missvisande; vi bör alternativt kunna räkna med de bestämda 
formerna som aktivt producerade. 

Ytterligare en fråga av metodiskt intresse har vi funnit det nödvändigt att 
diskutera. Den frammanades av ett ordtolkningsproblem: vi kunde inte säkert 
identifiera ett substantiv och fick nöja oss med att lämna två alternativa tolk
ningsförslag. Substantivet förekom i två yttranden som vi förde till B som miss
lyckanden: Tor använde den bestämda artikeln trots att referenten inte var spe
cifik för mottagaren. 

Skälet till att kategorisera substantivet trots att det inte säkert går att iden
tifiera ä r  principiellt sett väsentligt: identifieringsproblem kan ofta bero på att 
barnet refererar till något som ä r  icke-specifikt för mottagaren. När barnet då 
inte anpassar sitt språkliga uttryck efter detta förstår inte mottagaren referen
sen. Detta bidrar till att inte heller vi vid analysen säkert förstår vad barnet 
menar då uttalet av ordet inte ger en säker grund för identifieringen. Att då sor
tera bort sådana substantiv innebär att vi skulle sortera bort framför allt subs
tantiv som kan föras till vår B-kategori. För att undvika detta måste vi alltså 
räkna också med osäkert identifierade substantiv. 



8. TOR 13 

8.1. Principer för analysen 

8 .1 .1 .  Ett problem vid identifieringen av den bestämda artikeln 

Här i Tor 13 möter vi ett problem som ä r  nytt för oss. Hittills har vi bara be
hövt identifiera bestämda artiklar i Tors språk vid substantiv där en slutkonso
nant, [n] eller [t] ,  har varit tydligt hörbar eller, i några fall, osäker hetsmar
ker ad. Därför har vi inte behövt diskutera substantivens stavelsestruktur i 
vuxenspråket och hur denna kan påverka oss när vi söker identifiera bestämda 
artiklar i Tors språk. 

Det ä r  givet att kännedomen om vuxenspråket spelar in vid transkriptionen: 
som lyssnare ä r  man helt enkelt mer benägen att höra en av artikelns båda slut
konsonanter då barnets ord ä r  tvåstavigt men då ordets grundform ä r  enstavig i 
vuxenspråket. För t ex ett "[bi:l£]" i barnets språk ligger det närmare till 
hands för transkriptören att supplera ett finalt [n] - självfallet omedvetet - och 
höra ordet som "bilen" än att höra det som "bil". Detta påstående finner vi stöd 
för om vi ser  på vad det ä r  för ord som har osäkerhetsmarkerade artiklar i 
vårt material: vi har bara mött sådana som ä r  tvåstaviga i vuxenspråkets grund
form, ex. "dockan" i Tor 11 och Tor 12. 

Kan det då spela någon roll om en slutkonsonant ä r  hörbar eller e j  vid såda
na ord som ä r  enstaviga i vuxenspråket men där Tors uttal av ordet ä r  tvåsta
vigt? Principiellt sett måste vi besvara frågan jakande. Om en slutkonsonant 
inte ä r  hörbar kan vi t ex riskera att räkna med ett återgivande av kopulan "ä r "  
som artikel. Detta ser  vi i följande episod:1^ 

13:1 
Tor låter älgen knuffa bonden och 
skriker: T: Aj! 

Aj! 
[ha>neaj]. (300) 

Yttrande nr 300 kan tolkas som "hornet aj" ,  d v s  "ont i hornet", men det 
kan också tolkas så som redaktionen har föreslagit: "hornen a j  (dvs. ont i hor

1) Leksakerna i denna episod och i de övriga här i Tor 13 hör till en ladu
gård som projektet haft med sig. Jag kommer inte att bemöda mig om att 
presentera leksakerna närmare utom då det ä r  helt nödvändigt. 



nen) el. hon ä r  arg".  Den senare tolkningen kan motiveras med att R. tidigare 
har sagt att älgen var arg och lät den knuffa omkull bonden. Där ser vi just en 
kopula föreslagen - vilken tolkning som ä r  den rimligaste kan vi inte ta ställ
ning till utan en mer utförlig analys av Tors språk än den som vår diskussion 
av yttranden med substantiv innebär. Vi finner att vi måste lämna det eventuella 
substantivet i yttrande nr 300 okategoriserat. 

I ytterligare en episod i Tor 13 finns ett ord där ingen slutkonsonant ä r  hör
bar .  Det ä r  ordet ,fälg(en),f där Tor växlar mellan ett klart och tydligt uttal av 
slut-[n]-et och en tvåstavig form utan [n]-slut: 

13:2 
Tor vill låta älgen gå in genom 
grinden och undrar: T: [€je] in där?  (268) 

R. jakar: R: Mm. 

Tor vill ha bättre besked: T: [cjen] gå in dä r?  (269) 

R. uppmuntrar honom: R: Ja  visst. 

Tor låter älgen gå in och säger: T: [£je - fcj] där .  (270) 
l e  ejen]. (271) 
I . . . ]  

R. kommenterar: R: Älgen går in där .  

Så stänger Tor grinden: T: Stänga [£j-e*)]. (272) 

Här ligger det nära till hands att behandla alla Tors  tvåstaviga substantiv
former som bestämda former, trots att det bara ä r  vid t r e  av dem som en slut
konsonant ä r  hörbar. (Slutljudet i nr 272 kan förklaras med assimilation; vi b e 
traktar det som ett-n.)  Vi vet emellertid inte vad ordet har för grundform i 
hans språk eftersom detta ä r  de enda beläggen. Det enstaviga fej ] i yttrande nr 
270 kan inte ge oss något stöd för att hans grundform har samma stavelsestruk
tur som vuxenspråkets grundform; det osäkerhetsmarkerade "där" i yttrandet 
kan alternativt tänkas vara en ändelse. Därför kan vi inte utesluta att Tors 
grundform ä r  ett tvåstavigt "[&je]", lika litet som vi kan utesluta att den två
staviga formen ä r  ett försök att uttala den bestämda artikeln. 

Vi finner att vi bara kan tala om bestämda artiklar i de yttranden där ett 
slut-n ä r  hörbart. Eftersom vi inte säkert kan kontrastera dessa artikelförsedda 
substantiv mot en naken grundform måste vi alternativt behandla ordet som en 
osegmenterad enhet. 



Vi för de t re  substantiven i nr 269, 271 och 272 till kategorin A. 3-4-5 efter
som "älgen" ä r  specifik för båda samtalsdeltagarna av flera skäl. Oe två reste
rande yttrandena, 268 och 270, för vi åt sidan utan att försöka ta ställning till 
om referensen ä r  korrekt uttryckt eller e j .  

8.2. Kategorisering av substantiven i Tor 13 

Förutom de sju substantiv - varav ett osäkert - som vi redan har diskuterat 
innehåller Tor 13 ytterligare 49 substantiv. Tolv av dem måste vi helt lämna åt 
sidan (se s.162); kategoriseringen av de övriga redovisas i det följande. 

®-2.1. A. 3-4-5: situationsbetingat specifik referens 

Förutom de yttranden med "älgen" som vi redan har mött innehåller Tor 13 
sammanlagt fem yttranden där substantivet kan föras till kategorin A. 3-4-5. 
I två av dem använder Tor felaktigt substantivets nakna form. Yttrandena för
tecknas i tabell 14 nedan. 

Tabell 14 
Substantiv i Tor 13 som preliminärt förts till A. 3-4-5. 

In [d] huset. (65) 
* [t s t i :  ve] grinden. (= den/här stå vid?) (37) 
* [ drita va:r e : /  dr  i: sen va:re] inne. (= grisen; vara?) (177) 

Gubbe stå inne här.  (142) 
Där - gubbe stå. (263) 

* = endast belagt i bestämd form 

Referenterna ä r  här entydigt specifika för Tors mottagare: föremålen ä r  
unika i situationen och samtliga yttranden ackompanjerar handlingar. Vid nr 65 
sticker Tor in en fot i ladugården; vid nr 37 har han nyss pekat på grinden och 
verkar nu göra en rörelse mot den; vid de t re  övriga yttrandena ställer han ifrån 
sig bonden resp. grisen. Vi kan konstatera en vacklan i Tors val av substantiv
form. 



8.2.2.  A. 4-5: Tor handlar; medsamtalarens uppmärksamhet ä r  riktad 

I två yttranden refererar Tor till "fönstret". Man leker med ladugården och 
eftersom både den och rummet där inspelningen äger rum har fönster kan vi 
utesluta att referenten ä r  unik. Vi för substantiven till den sammanslagna kate
gorin A. 4-5: 

13:3 
Tor viftar med en träbit och verkar 
vilja ställa den ifrån sig. R .  undrar 
om den ska stå "där uppe" (= ?) och 
Tor säger: T: [ . . .  ] [ tita] fönstret. (= sitta?) 

( tita] fönstret. (47) ( 4 6 )  

R. undrar: R: Ska den sitta i fönstret? 

R.  tycks förstå vad det ä r  för fönster som Tor menar; antagligen ä r  det ett 
av ladugårdens. Helt säkra kan vi inte vara: R .  kan ju förmoda att vilket fönster 
som helst duger för att uppfylla Tors önskan. Här hade vi behövt se situationen 
för att vara helt säkra eftersom kontexten inte ger närmare upplysningar. Med 
stöd av R:s svar får  vi dock föra substantiven till denna kategori. Eftersom det 
inte finns fler belägg på ordet "fönster" måste vi behandla de bestämda artiklar
na som alternativt tillhöriga ordet som helhet. 

8 .2 .3.  A.  6: referenten ä r  specifik genom association 

I två yttranden refererar  Tor till egna kroppsdelar vilket framgår tydligt av s i 
tuationen. Referenterna ä r  alltså specifika genom association: 

[abs] - på tårna! (= läte) (231) 
Aj  [9] klämmer fingrar här .  (226) 

Vi ser  att Tor vacklar i sitt artikelbruk. Visserligen skulle man kunna hävda 
att han i 226 refererar till något som ä r  icke-specifikt för mottagaren - "några 
av mina fingrar" - men vi har ingen anledning att tolka referensen på det sättet. 
Eftersom hans artikelbruk ännu ä r  så  vacklande ä r  det rimligast att betrakta 
substantivet som felaktigt artikellöst. 



8.2.4.  JB: referenten ä r  specifik för Tor men inte för hans medsamtalare 

I ett yttrande ä r  Tors referens fullkomligt obegriplig för hans medsamtalare: 

[t] skon där?  (235) 

Med stöd av att ingen förstår vad Tor menar för vi substantivet till B som 
ett misslyckande. Tor borde ha förtydligat sin referens på något sätt. 

8 .2.5.  Benämningar 

Vid den preliminära kategoriseringen fann Jag sammanlagt 13 benämnande ytt
randen i Tor 13. De förtecknas i tabell 15 nedan. 

Tabell 15 
Substantiv i Tor 13 som preliminärt förts till benämningar. 

I .  Björn. (77) I I .  Här ä r  [gé:jen] .(= björnen) (19) 
Nä det ä r  katt. (129) [de gjVtnen]. (20) 
[£]  mössa. (244) * Här ä r  sopen. (21) 
Nä [de:] - [e:] pippi. (88) * Där ä r  sopen. (22) 
[*] pippi- (200) * [£:] söpen. (23) 
[de:] snopp. (257) 
Snopp. (258) 
[e: hep]. (= ä r [  ? ]  häst) (267) 

* = endast belagt i bestämd form 

Här ä r  det bara det första yttrandet under I .  i tabellen, nr 77, som entydigt 
ingår i en vanlig benämningsdialog som svar på en vuxens vad-är-det-fråga. 
Också det följande yttrandet, nr 129, följer efter en vuxenfråga, men det ä r  tvek
samt om frågan ä r  en benämningsfråga eller en "äkta" lokaliserarfråga. Tor 
har nämligen något bakom ryggen och H. undrar om det ä r  katten som han har 
där .  Han nekar och då ställer R. en var-är-fråga - om det ä r  för att initiera 



en benämning eller för att få klarhet i var katten finns vet vi inte. Det ser  ut 
som om vi säkert skulle kunna säga att den bestämda artikeln saknas i Tors ytt
rande eftersom hans svar borde kongruera med R:s fråga. Detta kan vi dock 
inte göra: Tor pekar på ett lodjur ("lon" enligt kommentatorn) och det framgår 
inte om det ä r  detta som tidigare har kallats för "katten" och som R. nu frågar 
efter. Någon "lo" finns inte nämnd vare sig tidigare eller senare, bara "katten". 
Samma djur eller två olika? Om det ä r  två djur behöver inte Tors yttrande vara 
ett direkt svar på R:s fråga och då skulle den obestämda artikeln vara korrekt. 

De fem yttrandena under II. i tabellen, nr 19 - 23, ä r  klart utpekande: Tor 
benämner på eget initiativ och pekar samtidigt på björnen resp. på den sopkvast 
som bonden håller i .  

Också de resterande yttrandena - under I .  i tabellen - ä r  självinitierade. 
Tor har nu på allvar börjat intressera sig för namnen på föremål och ställer 
flitigt vad-är-det-frågor. Före yttrande nr 244, "[ç] mössa.", har han ställt 
två sådana frågor om mikrofonen och fått svar; nu pekar han på mikrofonens 
vindskydd och benämner d e t . ^  

Frånsett det sista yttrandet, "[e:  hep]."(267), föregås också de övriga av 
egna vad-är-det-frågor. Tor får  svar på dem men tycks inte nöja sig med vux
ensvaren utan "rättar" dem genom att lämna ett annat namn än det som han hör. 
Vi ska se  på en episod där två av yttrandena ingår: 

13:4 
Tor har ställt sammanlagt sju vad-
är-det-frågor kring älgen, kring 
dess horn och mule. Nu tycks han 
peka på hakskägget och frågar: T: [a: de:] ? 

R. svarar: R: Det ä r  - skägget. 

Tor stönar och säger i rask följd: T: [de:] snopp. (257) 
Snopp. (258) 

Med tanke på den diskussion som vi har fört kring benämningsdialogens 
funktion (se ovan s .  81 ff ) ä r  det möjligt att förklara Tors beteende när han 
som här inte nöjer sig med vuxensvaret. Han har nu lärt sig att språkligt fun
gera i dialogen och har lärt sig att själv initiera den. Att fråga har blivit en ro
lig lek för honom - men också att svara. Här få r  han hela tiden svar på sina 

1) Man brukar leka att mikrofonen ä r  en "gubbe" med de två skumplast
skydden som "mössa" och "byxor". Se Larsson 1977:108. 



frågor, men eftersom han själv vill spela också den svarandes roll i dialogen 
bryr han sig inte om det utan benämner också själv. 

Nu återstår bara det sista yttrandet under I .  i tabellen, "[e:  hep]." (267). 
R. har pratat om Tors islandshäst som förmodligen finns i närheten. Strax ef
ter  yttrandet tar Tor tag i älgen. Exakt vad han benämner ä r  därför oklart. 

Sammantaget går det att se  t r e  typer i Tors benämningar vad gäller artikel
bruket. Vi finner dels de ensamma, nakna substantiven som i "Björn.M (nr 77 
och 258), dels de längre yttrandena där substantivet felaktigt ä r  naket som 1 
"[de:] snopp." (nr 129, 244, 88, 200, 257 och 267). Båda dessa typer känner 
vi igen från Tor 12. En ny strategi här i Tor 13 ä r  den tredje typen där subs
tantivet har bestämd artikel i en klart utpekande fras ,  exv "Här ä r  sopen." (nr 
19, 20, 21, 22 och 23). 

8 .3 .  Ett tolkningsproblem 

I t re  yttranden använder Tor namnet på en av projektmedlemmarna om en band
spelare: 

Det ä r  Åke. (238) 
Det ä r  inte - Åke. (239) 
Det ä r  Åke. (241) 

Här kan vi inte avgöra om "Åke" ä r  ett egennamn eller om det står för 
"bandspelare" i Tors språk. Därför vet vi inte om Tor borde ha använt endera 
av artiklarna. Vi för yttrandena till kategorin benämningar utan att ta ställning 
till om de ä r  korrekta eller e j .  (Se äv. ovan s .  124, fotnoten.) 

8 .4.  övriga substantiv 

8 .4 .1 .  Okategoriserade 

Vi har hittills lämnat sammanlagt fyra substantiv i Tor 13 åt sidan; två yttran
den med Mälg(en)" och ett med det osäkra "[hane]". (Se ovan s.153 ) .  Ytterli
gare fyra substantiv måste vi lämna okategoriserade. De förtecknas i tabell 16 
nedan. 

Det första yttrandet i tabellen, nr 155, ä r  en protest mot ett förslag från 



Tabell 16 
Substantiv i Tor 13 som lämnats okategoriserade. 

» m - in - garaget. (155) 
Ha [ka:l] där .  (=skor) (236) 
[S] sitter plåster. (302) 
[£] sitter plåster. (303) 

* = endast belagt i bestämd form 

R. att låta djuren gå in i "huset", dvs ladugården. Något garage verkar inte fin
nas i närheten - vi kan dessvärre inte vara helt säkra på den saken. Ändå vågar 
vi förmoda att Tor använder "garaget" om ladugården och att det ä r  detta som 
R. accepterar när hon bemöter hans yttrande med "In i garaget j a . " .  Leker Tor 
en låtsaslek? Eller använder han "in" + substantivet för att tala om hela hand
lingen "att stoppa in leksaker i en byggnad av något slag" på det sätt som vi tol
kade hans "åka/köra garaget" ovan i Tor 12? Vi kan inte besvara frågorna. Vi 
kan inte heller helt utesluta möjligheten att det verkligen finns ett garage i när
heten. 

Eftersom kontexten här ä r  en annan än vid de yttranden vi hade i Tor 12 
kan vi inte säkert använda oss av den tolkning vi där gjorde av substantivets in
nebörd. Vi får sätta ett frågetecken för Tors referens i yttrandet. 

Det följande yttrandet i tabellen, nr 236, följer direkt efter det yttrande 
med "skon" som vi förde till B ovan. Också här ä r  det oklart vad Tor menar. 
Det vore inte rättvisande att föra också detta yttrande till B eftersom han här 
kan tänkas göra ett försök att förtydliga sin tidigare referens till "skon". Nr 
236 behöver inte heller ha med denna tidigare referens att göra: efter att ha r e 
fererat till "skon" kan han tänkas gå över till att kommentera någons skoinnehav 
utan direkt anknytning till det föregående yttrandet. En pluralform utan bestämd 
artikel vore helt korrekt för substantivets betydelse i en f r a s  som "(X) har skor". 
Eftersom vi inte kan komma åt Tors avsikt måste vi lämna substantivet okatego-
riserat .  

De två återstående yttrandena i tabellen refererar till något fiktivt. Tor har 



låtsats att älgen har slagit sig och pekar på den när han säger nr 302 och 303, 
"[&] sitter plåster.".  Vi vet inte om han tänker sig ett plåster eller flera plås
ter - i det förra fallet saknas en obestämd artikel, i det senare ä r  en artikellös 
form acceptabel. Vi måste därför lämna de båda substantiven okategoriserade. 

8 .4 .2 .  Modellyttranden 

Fem yttranden med bestämda artiklar måste behandlas som modellyttranden. 
De förtecknas i tabell 17 nedan. 

Tabell 17 
Modellyttranden i Tor 13. 

* Ramla ner - taket. (104) 
* Kaninen. (145) 
* [a  farbrorn? (294) 

[ t : ]  katten? (140) 
[a:] - nånting - handen. (126) 

* = endast belagt i bestämd form 

Trots att Tor i nr 294 och 140 använder vuxenförebildens bestämda former 
1 egna frågor för vi substantiven till denna kategori. Hans avsikt med frågorna 
ä r  nämligen oklar - båda referenterna måste finnas framför honom och det ä r  
därför mindre troligt att han verkligen undrar var de ä r .  Försöker han initiera 
en benämningsdialog? Vad hans avsikt än ä r  så förefaller det säkrast att se  de 
bestämda formerna som bildade efter vuxenförebilder. 

8 .4.3.  Ämnesnamn 

Ett ämnesnamn finns i Tor 13. Tor har fått veta att en ko äter gräs och han pro
testerar: "Äter gröt!" (183). Den nakna formen ä r  här den korrekta. 



8.4.4.  Imitationer 

I den enda imitation med ett substantiv som finns här i Tor 13 använder Tor 
vuxenyttrandets bestämda artikel: 

R: Vad ä r  det på tårna? 
T: Vad ä r  det - på tårna? (233) 

8 .4 .5 .  Ej  behandlade substantiv 

Sammanlagt tolv substantiv ä r  alltför osäkra för att vi ska kunna diskutera dem. 
De förtecknas i bilaga n i .  

8.5.  Tor 13: sammanfattning 

8 .5 .1 .  Tors artikelbruk 

Vi har kunnat fastställa totalt 25 obligatoriska kontexter för endera av artiklar
na. För 12 av dem har vi kunnat säga att vuxenspråket skulle ha krävt en be
stämd artikel, för ett fall den obestämda eller ett förtydligande av referensen av 
annat slag. För 12 har det inte gått att avgöra vilken av de båda artiklarna som 
skulle finnas i vuxenspråket; flertalet av dessa, 11 stycken, ä r  benämningar. 

Förhållandet mellan denna inspelning och den föregående ä r  detsamma som 
det vi har sett mellan Tor 11 och Tor 12: ännu finns inte den obestämda artikeln 
i Tors språk, men den bestämda artikeln använder Tor allt oftare. Nytt här i 
Tor 13 ä r  att han använder den också i benämningar vid sidan av andra typer av 
benämnande yttranden. 

VI har funnit sammanlagt 15 bestämda artiklar. Av dessa finns dock hela 11 
stycken vid substantiv som bara finns belagda i bestämd form. 

Av tabell 18 nedan framgår hur många substantiv som har kunnat föras till 
de olika kategorierna under A och vid vilka kategorier Tor helt korrekt använder 
den bestämda artikeln. 

Till B har vi kunnat föra ett yttrande som ett misslyckande: Tor använde 
den bestämda artikeln trots att referenten var icke-specifik för hans mottagare. 

Sammanlagt 16 yttranden har förts till kategorin benämningar : Tor har nu 



Tabell 18 
Förekomsten av bestämda artiklar i Tor 13 då referenten ä r  specifik för 
båda samtalsdeltagarna. 

Referenskategori 

A. 3-4-5: situationsbetingat 
specifik referens 

A.4-5: Tor handlar; bådas 
uppmärksamhet ä r  riktad 

A. 6: ref ,  ä r  specifik p g a  
association 

Tot, antal 
substantiv 
där art, är 
obligatorisk 

8 

2 

2 

Antal best, a r t .  
BU BB 

1 5 

2 

Summa 12 2 

Summa 9 

BU = substantivet belagt utan artikel 
BB = substantivet bara belagt i bestämd form 

på allvar börjat intressera sig för namn på föremål. Av dessa yttranden inne
håller 5 ett substantiv 1 bestämd form; bara i 2 fall ä r  artikeln helt säker efter
som de Övriga yttrandena innehåller ett substantiv som inte finns belagt utan nå
gon ändelse. Liksom i den föregående inspelningen finns också ensamma, nakna 
substantiv som benämningar; här ser  2 yttranden ut på det sättet. I 6 benämning
a r  ä r  substantivet felaktigt naket. Dessutom använder Tor ett vuxenspråkligt 
egennamn i t r e  benämningar; om ordet ä r  ett egennamn eller ett vanligt individ-
namn för honom går inte att avgöra. 

Vidare har vi funnit 5 bestämda artiklar i modellyttranden ; 1 ämnesnamn, 
1 imiterat substantiv och sammanlagt 8 substantiv som vi inte har kunnat kate
gorisera. Dessutom har vi diskuterat 1 yttrande där det inte gick att avgöra om 
det innehöll ett substantiv eller e j .  

Resultaten sammanfattas i tabell 19 nedan. 



Tabell 19 
Kategoriseringen av substantiven i Tor 13 och artiklarna vid dem. 

Kategori Nakna Bestämda artiklar övriga 
substantiv 

VK VF övr. VK BB osäk. VF övr. 

A.1-8 3 2 7 
B 1 
Benämningar 6 2 5* 3 
Ämnesnamn 1 
Okategoriserade 1 7** 
Modellyttranden 5 
Imitationer 1*** 

Summa 1 9 2 2 7 1 12 10 

* = varav två BB 
** = varav ett osäk. som substantiv 

*** = best. plur. imiterad 
VK » vuxenspråkligt korrekt 
VF = vuxenspråkligt felaktigt 
BB = substantivet bara belagt i bestämd form 

osäk.= osäkerhetsmarkerad artikel 

8 .5.2.  Metodiska överväganden 

Vi har mött en fråga av viktigare principiell a r t .  Den rör  identifieringen av den 
bestämda artikeln: vi fann att det i princip ä r  nödvändigt att en slutkonsonant ä r  
hörbar för att vi ska kunna tala om den bestämda artikeln. Detta blir ett själv
klart krav också då substantivets grundform ä r  enstavig men då barnets uttal av 
ordet ä r  tvåstavigt. Annars finns det risk för att t ex ett substantiv + en kopula 
i barnets språk kommer att räknas som ett substantiv i bestämd form, en felbe-



döm ning som inte kan undvikas på något annat sätt än genom att en utförligare 
analys av barnets språk företas. 



9. TOR 14 

9 .1 .  Kategorisering av substantiven i Tor 14 

I Tor 14 finns sammanlagt 90 substantiv. Fyra av dem ä r  alltför osäkra för att 
vi ska kunna diskutera dem; kategoriseringen av de övriga redovisas i det föl
jande. 

* • * • A. 3-4-5: situationsbetingat specifik referens 

Sammanlagt 15 substantiv kan föras till kategorin A. 3-4-5. De förtecknas i ta
bell 20 nedan. 

Tabell 20 
Substantiv i Tor 14 som preliminärt förts till A. 3-4-5. 

I .  • Grisen! (63a) I I .  
* kon. (30) 
•Och kon. (31) 
* Kon stå här.  (32) 

Lammet - ska stå här .  (48) 
Får  lammet/ (49) 
Så får  lammet stå hä r /hä r .  (50) 
På hunden. (25) 
Hunden. (26) 

* Ligger - gräsmattan. (230) 
Trampar på - pinnen. (156) 
Det där ä r - ( [ a n ] ) -  på huset. (104) 

* Leker - klossarna. (181) 
* På  de"t - sandet. (121) 

Tågen ä r  inte färlig. (294) 

* = endast belagt i bestämd form 
( ) = kategoriseringen gäller e] substantivet inom parentesen 

De nio yttrandena under I .  i tabellen ingår alla i samma typ av situation. 
Tor leker med djurfigurer som hör till ett träpussel. Han säger yttrandena sam
tidigt som han placerar djuren på olika ställen eller lyfter upp dem och visar på 
dem. Det framgår inte av kommentaren i vad mån djuren verkligen ä r  unika i 



situationen (och inte heller om a l l a  djuren verkligen hör till pusslet). Kommen
tatorn använder den obestämda artikeln när han berättar om vad som händer -
"Tor tar  en ko" etc - men härav kan vi inte dra några slutsatser om att det finns 
flera djur av samma slag i närheten. Dessa introducerande former kan lika väl 
förklaras med att kommentatorn anpassar sitt uttryck enligt vårt B med tanke 
på kommande avlyssnare till bandet. 

Eftersom ingenting tyder på motsatsen använder vi alltså denna samman
slagna kategori för Tors referenser till djuren. Vi ser  att Tor helt korrekt an
vänder den bestämda artikeln vid substantiven. 

De sex yttrandena under II. i tabellen har också situationen gemensam. (För 
"[an]" i yttrande nr 104, se nedan under "benämningar".) Man tittar på bilder i 
en bok och Tor kommenterar det som finns på bilderna och det som händer på 
dem. Också här ä r  artiklarna helt korrekta. 

Vi ska se  något på de båda substantiven i yttrandena 121 och 294 där Tor an
vänder felaktigt genus, "sandet" och "tågen". Allmänt sett ä r  sådana förväxling
a r  ovanliga och får  väl oftast ses  som rena perfor mansfel. Lindmark talar om 
"övergeneralisering" av det utrala suffixet hos ett av sina försöksbarn, men det 
tycks bara handla om några få förväxlingar: "as  in täcken instead of täcket" (ett 
eller flera belägg?) och "when he said loken instead of loket [ . . .  ] repeatedly 
and with emphasis incorrectly on the suffix" (1976:65). Dessa båda förväxlingar 
- de enda? - tycks förekomma vid vardera ett enda inspelningstillfälle.^ 

Vi måste se Tors båda förväxlingar som tillfälliga, möjligen med undantag 
för "tågen". Den formen finns nämligen ännu en gång i materialet, i Tor 15, vid 
sidan av två korrekt uttryckta referenser till "tåget". Varför Tor här verkar 
vara osäker går inte att avgöra; det skulle kunna röra sig om påverkan från plu
ralformen och eventuellt då också problem för Tor att sammanfatta flera före
mål - ett lok med vagnar - med en beteckning, "ett tåg/tåget".^ Det kan t o m  
vara så att han vid yttrande 294 verkligen ser  tåget på bilden som flera föremål: 
någon pluralkongruens i predikativet ä r  inte att vänta, främst för att yttrandet 

1) Epstein redovisar en tendens till genusförväxling av samma a r t  - dvs ut-
ralt genus i s t . f .  neutralt - hos dansktalande 3-5-åringar, detta vid en 
testning av barnens bruk av den obestämda artikeln (1959). Han förklarar 
detta med frekvensförhållandet mellan "en" och "et" i vuxenspråket, vil
ket han anger som 3:1. I spontant tal verkar dock förväxlingar vara ovan
liga; se Jespersen 1923:99 f .  (Samma uppgift lämnas i dens. 1916:135 f.) 

2) Strax innan har Tor benämnt tåget - "Där ä r  ett tåg."(289)- men han pe
kar då bara på loket. * 



ä r  en färdig f r a s  som han säger med ett låtsat ängsligt tonfall. ^ Allt detta blir 
självfallet bara gissningar. Vi lämnar de båda substantiven; "tågen*' kommer vi 
dock att återvända till nedan under Tor 15. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Tor helt korrekt använder den be -
stämda artikeln vid alla de 15 substantiv som går att föra till kategorin A. 3-4-5. 
Att han inte visar någon vacklan i sitt formval ens när antalet substantiv ä r  så 
stort pekar mot att artikelanvändningen nu börjar stabiliseras i hans språk. 

9 .1 .2 .  A.4-5: Tor handlar; medsamtalarens uppmärksamhet ä r  riktad 

Vid fem yttranden i Tor 14 kan vi någorlunda säkert utesluta att referenterna ä r  
unika i situationen. Den sammanslagna kategorin A. 4-5 tycks bäst kunna förkla
r a  varför referenterna ä r  specifika för både Tor och hans mottagare. Yttrandena 
förtecknas i tabell 21 nedan. 

Tabell 21 
Substantiv i Tor 14 som preliminärt förts till A. 4-5. 

* [ i  ] den boken? (68) 
* Den boken. (308) 
* Pojke åker - på den - bollen. (283) 
* Där sitter (nalle) sängen. (295) 
* Byta klänningen. (320) 

* = endast belagt i bestämd form 
( ) = kategoriseringen gäller e j  substantivet inom parentesen 

Av både denna tabell och den föregående ser  vi att antalet substantiv som 
bara finns belagda i bestämd form blir allt s törre.  Vi förstår att vi måste till
mäta sådana allt större vikt vid beräkningen av Tors artikelbruk. Ändå bibe-

1) Frasen finns som "Är den inte farlig?" i ytterligare två yttranden här i 
Tor 14, nr 126 och 204. om en bild av en skalbagge resp. en and. Den 
finns också i Tor 15, da om en docka på en bild (nr 266 och 267). 



håller vi markeringen av sådana ord eftersom vi inte kan vara helt säkra på 
grundformernas utseende i Tors språk. ^ 

Tor verkar nu behärska den regel som säger att ett utpekande "den/det" 
ska följas av ett substantiv i bestämd form. Vi hade ett sådant yttrande under 
A. 3-4-5 (nr 121) och här finner vi ytterligare t re .  Någon säker slutsats kan vi 
självfallet inte dra utifrån så få yttranden, men att han nu inte gör något fel på 
den punkten pekar i varje fall åt det hållet. 

Vid nr 68 tar Tor upp en bok, sannolikt en bland flera.  Vid 308 tar  E .  fram 
en bok; där ä r  det troligt att Tor sträcker sig mot boken eller gör något annat 
för att visa sitt intresse för den. Vid nr 283 pekar han ut en "boll" bland flera 
(eg. en raket i en karusell) på en bild. De deiktiska orden i yttrandena kan allt
så vara befogade i de olika situationerna. 

Av de båda nakna substantiven i yttrandena 283, "pojke", och 295, "nalle", 
ä r  det bara det första som vi säkert kan föra till denna kategori och därmed ock
så säga att den bestämda artikeln saknas. Tor har strax innan pekat ut pojken 
bland några fler pojkar på bilden. Därför ä r  referenten specifik för både Tor 
och hans medsamtalare när han nu pekar på pojken och "bollen" igen. För "nal
le" i yttrande 295 ställs vi återigen inför problemet vanligt individnamn - egen-
namn (se Tor 11 ovan) och kan därför inte avgöra om formen ä r  vuxenspråkligt 
korrekt eller ej .  Dessutom kan Tor tänkas peka ut nallen i dess egenskap av 
klassmedlem - "en nalle" - i detta yttrande; också här kommenterar han en bild. 
Vi finner att vi måste lämna "nalle" okategoriserat. "Sängen" i samma yttrande 
hör emellertid klart till kategorin A.4-5. Där ä r  den bestämda artikeln alltså 
helt korrekt. 

Vid det sista yttrandet i tabellen, "Byta klänningen." (320), pekar Tor på 
en bild av flicka. Hon ä r  avritad med olika klänningar på varje bild. Detta har 
man kommenterat och Tor har en stund innan sitt yttrande hört frasen "bytt 
klänning". Tors bestämda artikel skulle kunna betraktas som ett hyperkorrekt 
uttryck för denna f r a s  och vara intressant som sådant. Jag har ändå valt att 
föra substantivet till denna kategori: ingenting tyder på att han har innebörden 
av "byta" klar för sig och att han här skulle referera till hela handlingen "byta 
klänning". Det mest sannolika ä r  att han helt enkelt vill kommentera den spe-

1) För två av substantiven i tabell 21 finns visserligen tidigare belägg utan 
artiklar, nämligen "bok" och "säng". "Bok" finns i Tor 10 men då bara 
i frasen "läsa bok" (ett belägg), som Larsson betraktar som en fast hel
het (1977:141). "Säng" finns sa långt tillbaka i tiden som Tor 5 och då 
bara med tvåstavigt uttal, "[hfcjja]". (Tor 5, yttrandenr 65, 66 och 69.) 



cifika klänning som han ser  på bilden. Det ä r  alltså mest rättvisande mot hans 
förmåga att föra substantivet till denna kategori och betrakta den bestämda ar t i 
keln som korrekt. 

9 .1 .3 .  A. 8: substantivet uttrycks med ett attribut 

I t r e  yttranden uttrycks substantivet tillsammans med ett attribut. Yttrandena 
förtecknas i tabell 22 nedan. 

Tabell 22 
Substantiv i Tor 14 som preliminärt förts till A. 8. 

[ ja]  - stora hunden. (27) 
Här bara pappas pipa. (165) 
Här pappas pipa. (166) 

1 yttrande nr 27 kan ett framför ställt "den" suppleras. Samtidigt kan dock 
"stora hunden" innebära en fast förbindelse för Tor.  Då behöver inte ett sådant 
"den" användas 1 vuxenspråket. (Se Svartholm 1977:166ff.) Vilketdera vi här har 
att göra med går inte att avgöra: vi vet inte ens om det finns flera tänkbara hun
dar i närheten så att attributet ä r  nödvändigt i situationen. Yttrandet följer strax 
efter de båda referenser till "hunden" som vi har behandlat ovan under A. 3-4-5, 
yttrandena nr 25 och 26. Där antog vi att "hunden" var unik i situationen efter
som ingenting talade för det motsatta. Det får  vi göra också här; det framgår 
klart att det ä r  samma hund som Tor refererar till med de t r e  yttrandena. Sam
tidigt måste vi återigen notera att en kategorisering av substantiven i ett band-
inspelat material många gånger kommer att vila på en något osäker grund. 

I de båda andra yttrandena, nr 165 och 166t svarar Tor på frågan "Tycker 
du inte om pipa?". Hans språkliga förtydliganden i de båda yttrandena ä r  fullt 
tillräckliga för att hans mottagare ska förstå vad han refererar till. Referenten 
ä r  inte närvarande utan Tor frigör sig från samtalets här-och-nu och klarar av 
att göra sig förstådd. Vi kommer att se  mer av detta slags språkanvändning här 



i Tor 14: Tor har tagit ett stort steg framåt i språkutvecklingen i och med att 
han klarar av en sådan frigörelse. 

9 .1 .4 .  B: referenten ä r  specifik för Tor men inte för hans medsamtalare 

Vi kommer att diskutera sammanlagt sju substantiv under denna kategori, B.  
Yttrandena ingår i en och samma episod där Tor berättar om något som han 
har varit med om. De förtecknas i tabell 23 nedan. 

Tabell 23 
Substantiv i Tor 14 som preliminärt förts till B.  

* På golvet. (259) 
* På - luften. (261 ) 

b : ]  upp - [v*] plaplyn. (= gå upp för?;  flygplanet) (267) 
* [tita] - in pengarna. (= sitta/(sätta)/titta) (269) 
* Där ä r  - in pengarna. (270) 
* In pengarna, in här .  (272) 
•Där sitta in - pengarna. (274) 

* = endast belagt i bestämd form 

Man har talat om en karusell på en bild. Tor har sagt att barnen på bilden 
snurrar runt "Precis som Tor!"  (255) och R. frågar då "När?".  Tor svarar 
med yttrande 259, "På golvet.". När R. vill få detta bekräftat pekar han upp i 
luften och säger nr 261, "På - luften.". Sedan berättar han: "Jag - upp själv." 
(265) och när R. frågar "vart?" följer yttrande nr 267. 

Tor berättar alltså om en egen karusellfärd i en "plaply". I nr 267 ä r  där
för den bestämda formen ett klart misslyckande enligt vårt B .  Kategoriseringen 
av substantivet i nr 259, "golvet", ä r  inte lika klar: ska vi förmoda att han r e 
dan då talar om sin karusellfärd eller associerar han till något annat runtsnur-
rande som han brukar ägna sig åt på golvet i sitt rum ? I det senare fallet vore 
formen den korrekta eftersom golvet ä r  specifikt för både R. och Tor.  Vi finner 



att vi måste lämna det substantivet okategoriserat. 
I nr 261, "På - luften." - spelar det ingen roll om Tor talar om sin karu

sellfärd eller om något annat: han kan i båda fallen använda "luften". Referen
ten ä r  unik för alla enligt vårt A. 1-2. Vi för alltså substantivet till den katego
r in.  

Så återstår  de fyra yttranden där Tor re fererar  till "pengarna". Dessa 
måste höra ihop med karusellåkandet - så tolkar också E .  honom i en följande 
replik: "Lägger man in pengar och sen så kliver man upp och så snurrar  det 
runt?" .  Vi kan inte vara säkra på att Tor verkligen re fererar  till pengar som 
ä r  specifika för honom själv - substantiven kan också vara generella uttryck av 
det slag som vi s e r  i R:s replik, men då misslyckade till formen. Vi väljer än
då att föra de fyra substantiven hit till B .  

9 .1 .5 .  Benämningar 

Antalet benämningar i Tor  14 ä r  stort; vid den preliminära kategoriseringen 
fann jag sammanlagt 31 stycken. Det stora antalet beror  på att man under s törre  
delen av inspelningen tittar i böcker och pratar om bilderna i dem. Yttrandena 
förtecknas i tabell 24 nedan. 

Det intressanta med Tors  benämningar här  i band 14 ä r  att vi nu finner den 
obestämda artikeln i hela sju yttranden, varav två artiklar dock ä r  osäkerhets-
markerade. Samtidigt bibehåller Tor de artikellösa satserna och ettordsyttran-
den som benämningsstrategier. Under n i .  i tabell 24 finns ytterligare en var i 
ant: ett ensamt substantiv i bestämd form. 

Det enda som behöver diskuteras ä r  de båda frågor som finns under II .  i 
tabellen, " [a :  t] pojke?" (282) och " [ a ]  bå t ? "  (284). De ingår i en episod som 
vi tidigare har mött ett yttrande från, nämligen "Pojke åker - på den - bollen. " 
(283; s e  ovan under A.4-5) .  Åtminstone nr  282 s e r  ut att  kunna vara en va r - ä r -
fråga, men jag har valt att tolka både den och frågan i yttrande nr  284 som f r å 
gor efter referenternas klassbeteckningar. Tor har strax innan pekat på andra 
barn på samma bild och benämnt dem med de båda yttrandena "Där ä r  en flicka." 

1) Tor tar  upp ett pussel och pekar på baksidan av det när han säger nr 269. 
Ett försök att återskapa situationen på ett mer konkret plan för att  lättare 
kunna tala om den? 



Tabell 24 
Substantiv i Tor 14 som preliminärt förts till benämningar. 

I .  Där ä r  en båt. (248) 
En båt. (249) 
Där ä r  en flicka. (87) 
Där ä r  en flicka. (75) 
Där ä r  en [ s ]  pojke. (302) 
Där ä r  ett tåg. (289) 
Där ä r  en flicka. (279) 

Hl. Hunden. (74) 

II. Där ä r  [ana]. (= veranda) (100) 
Där ä r  [ana]. (102) 
Här ä r  [ana]. (103) 
Det där ä r  - [an] - på - (huset).(104) 
Det kamel. (198) 
Där ä r  pojke. (241 ) 
Det ä r  - To/pojke. (244) 
Nej det - ä r  hund. (232) 
[a:  e ]  pojke? (282) 
[â ]  båt? (284) 

IV. [ene:l]. (= kamel) (196) Docka! (337) 
[£me:l]. (197) Docka! (313) 
[ana]. (= veranda) (99) Pipa. (161) 
[ana].  (101) Gubbe. (169) 

Docka! (191) 
Docka! (193) 
Pippi! (209) 
Pinne. (227) 
Ljus. (247) 

( ) = kategoriseringen gäller e j  substantivet inom parentesen 

(279) och "Där ä r  To r . "  (278).^ Det ä r  därför troligt att han nu söker en "kor
rekt" klassbeteckning på ytterligare ett barn på bilden - dessutom ä r  "pojken" 
det av barnen i karusellen som har det mest avvikande utseendet. För yttrande 
284, " [ a ]  båt?", blir en sådan tolkning den enda rimliga: Tor har tidigare kallat 
raketen på bilden för "boll" och trots att han får  sitt yttrande bekräftat av E .  

1) Denna "identifikation" uttrycker han i ytterligare nio yttranden om barn 
på bilder (nr 120, 160, 229, 238, 239, 240, 243, 245, 280; alla av samma 
slag som nr 278), i ett benämnande ettordsyttrande (231) och i två frågor: 
"Är det Tor?"  (183 och 310). Dessutom finns två yttranden "Där ä r  jag."  
(85 och 86) som också ä r  benämningar. Det ä r  möjligt att egennamnsbru-
ket kan ha påverkat substantivformen i nr 241, 244 och 232 (se under II. 
i tabell 24), men härom kan vi inte annat än spekulera. 



söker han nu en lämpligare beteckning på den ovala, kraftigt rundade raketen. 

9.2.  Några tolkningsproblem 

9.2 .1 .  Benämning eller icke-specifik referens? 

I ett yttrande ä r  det oklart hur Tors substantiv ska kategoriseras: 

14:1 
Man leker med en träfigur som före
ställer en häst. A. frågar: A: Var bor hästen, Tor?  
Tor pekar på det ena av de båda 
mikrofonstativen och säger: T: Där. 

Å. protesterar: Â: Bor den där?  Ne-ej! 

Då säger Tor: T: [ t a j : s ] .  (= ett hus) (12) 

Å. blir nöjd: Å: I ett hus. Jaha. 

Här tolkar Å. honom som om han uttrycker icke-specifik referens enligt 
vårt C, "referenten ä r  icke-specifik för talaren". Formen ä r  i så fall den rätta, 
även om uttalet av den obestämda artikeln + substantivet ä r  något misslyckat. 
Vi finner ett liknande uttal av "ett hus" i två yttranden nedan under "modellytt
randen"; när han använder den bestämda formen "huset" finns emellertid inget 
initiait [ t ] .  Eftersom Tor nu verkligen använder den obestämda artikeln vågar 
vi alltså tillskriva honom en sådan också här.  

Om vi följer Å:s tolkning skulle vi för första gången i materialet kunna no
tera en referens enligt vårt C, dvs till något som ä r  icke-specifikt för talaren. 
Vi måste dock beakta ett alternativ: Tor kan tänkas bemöta Å:s protest genom 
att ge mikrofonstativet ett namn: "Där ä r  ett hus". Med den tolkningen skulle 
alltså Tors yttrande vara uttryck för en låtsaslek: han benämner ett påhittat 
hus med sitt yttrande. 

Denna senare tolkning blir den rimligaste om vi jämför yttrandet med ett 
annat som följer en kort stund efter Tors och Å:s konversation. Situationen 
ä r  i princip densamma: 



14:2 
H. håller i ett rådjur och frågar: 

Tor säger då: 

R: Vad ska jag göra med den? 

T: Där /  där ä r  huset. (18) 
Han tycks göra en gest el dyl mot 
det andra mikrofonstativet, för R. 
ställer dit rådjuret och frågar: R: Är det huset? 

Av yttrande nr 18 förstår vi att vi bör föra det tidigare yttrandet, nr 12, 
till kategorin benämningar: Tor pekar också där ut stativet som "ett hus". Hur 
ska vi då förklara den bestämda artikeln här i yttrande nr 18? Det har samma 
klart demonstrativa karaktär som de fem yttranden av liknande slag - exv "Där 
ä r  sopen." - som vi förde till benämningar under Tor 13 ovan. Så får  vi behand
la också detta yttrande eftersom det pekar ut en referent och dess namn för mot
tagaren, en kombination som det här inte går att skilja mellan, lika litet som 
det går att göra det i benämningsdialogens svar på var-är-frågor.  

9 .2.2.  Misslyckad referens eller felvalt numerus? 

I två yttranden talar Tor om en bild där det finns (åtminstone)fem lekande hun
dar.  Tor säger: 

Där leker hunden. (109) 

Avser Tor här e n av hundarna, en som ä r  specifik för honom själv men 
inte för hans mottagare, eller använder han den bestämda singularformen för 
att tala om a l l a  hundarna? 

Vi har mött för få pluraler i materialet för att kunna säga något om Tors 
förmåga att använda sådana. I band 13 fann vi "tårna", "fingrar", "skor" och 
den eventuella pluralen i "plåster"; här i 14 har vi bara mött de två orden "klos
sarna" och "pengarna". Dessutom finns ett "ljus" som en benämning där bilden 
som Tor talar om har flera ljus, men den formen kan inte avslöja något om 
Tors förmåga. 

En antydan om att det kan vara problematiskt för Tor att på ett vuxenspråk-
ligt korrekt sätt referera till flera föremål av samma slag, finner vi i följande 
t re  yttranden: 

Leker hunden. (112) 



Hon har - ma/  har mass /  - [ka.ke] här.  (325) 
Hon har k /  massa [ka:ktf] här.  (326) 
Hon m a /  hon massa - [ka:ka]. (327) 

Tor pekar här på blommor på en klänning som en flicka har på en bild. R. 
förstår honom inte utan undrar förvånat "Kakor?" efter nr 326. Tor försöker 
då igen med yttrande nr 327. 

Ordet "kaka" finns inte belagt sedan Tor 5 (och där med sex osäkra belägg). 
Det ä r  ändå en rimlig tolkning för substantivet i de t r e  yttrandena ovan. Vi vå
gar dock inte med säkerhet läsa in pluraländelser i yttrandena 325 och 326: 
Tors vokalsystem börjar visserligen bli tämligen stabilt, vilket talar för en 
växling mellan pluralformer (325 och 326) och en singularform (327). En sådan 
tolkning blir dock alltför osäker eftersom ett finalt [ r ]  inte ä r  hörbart. Vi mås
te lämna de t r e  substantiven okategoriserade med ett frågetecken inför Tors 
förmåga att använda pluralformen. 

Därmed måste vi också lämna frågan kring de båda referenserna till "hun
den" öppen utan närmare kategorisering av substantiven. 

9.3.  övriga substantiv 

9 .3 .1 .  Okategoriserade 

Vi har så långt lämnat sammanlagt fyra olika substantiv i sju yttranden okatego
riserade. (Yttrandenr 259, 295, 109, 112, 325, 326 och 327.) Ytterligare sex 
yttranden måste vi lämna åt sidan. De förtecknas i tabell 25 nedan. 

Vid de sex yttrandena pekar Tor på en bild där en pojke sitter i ett buskage 
och tittar på insekter. Vad han avser med sina ihärdiga upprepningar går inte 
att förstå: efter nr 129, "[je:ten] finns inne.", frågar R: "Vem finns inne?". 
Tor förtydligar sig emellertid inte utan fortsätter med nr 131 - 136. 

Man har strax innan talat om de insekter som finns på bilden. Det ä r  möj
ligt att Tor associerar vidare från de namn som han har fått höra - skalbagge, 
nyckelpiga och gräshoppa - till "geting". Någon sådan finns dock inte på bilden. 
Det ordet finns inte belagt och en sådan tolkning av Tors "[je:ten]" måste betrak
tas som osäker. Med den tolkningen som utgångspunkt kan vi självfallet inte lä
sa in någon bestämd artikel i de finala [n]-en: nasaler na kan i så fall lika väl 
vara reduktioner av [#j ] . Vi måste alltså lämna yttrandena utan någon närmare 
kategorisering av substantiven i dem. 



Tabell 25 
Substantiv i Tor 14 som lämnats okategoriserade. 

(je:te] - finns inne. (128) 
[je:ten] finns inne. (129) 
Där i /  inne ä r  [je:ten]. (131) 
Där inne ä r  [je:ten]. (132) 
Där inne ä r  [je:ten], (135) 
Där inne ä r  [je:ten]. (136) 

9 .3 .2 .  Modellyttranden 

Två yttranden måste betraktas som modellyttranden. Tor använder då den obe
stämda artikeln med ett vuxenyttrande som förebild: 

14:3 
E .  pekar på ett hus och säger: R: Det var ett spännande hus det 

där .  
Tor säger bestämt: T: fe: Kr.s]. (= ä r  ett hus/e-tt hus) 

m 
R. haller med: R: Mm. 

Tor upprepar: T: [t t .  (= ett hus) (97) 

För Tors uttal av "ett hus", se  ovan s .  174. 

9 .3 .3 .  Ämnesnamn 

Vid två yttranden talar Tor om en bild där en pojke sitter vid en havsstrand. 
Det ä r  möjligt att Tor pekar på havet vid nr 180; vid nr 188 pekar han på en pöl 
på stranden: 

Där ä r  vatten. (180) 
Här ä r  också vatten. (188) 



Tors båda nakna former, "vatten", ä r  vuxenspråkligt sett helt korrekta. 

9 .3 .4 .  Fraser  

Två substantiv i Tor 14 måste vi se som delar av f raser .  I nr 163 uttrycker 
Tor substantivet helt korrekt med den nakna formen. Om vi här ger substanti
vet ämnesbetydelse eller läser in ett deleterat "X röker pipa" ä r  av underord
nad vikt: 

Tor inte om pipa. (= tycker inte om) (163) 

Vi måste dock beakta ytterligare en möjlighet att tolka den betydelse som 
ordet "pipa" här har för Tor.  Strax innan yttrandet har han benämnt en pipa på 
en bild (yttrande nr 161: "Pipa."). Den figur som röker pipa har han tidigare 
kallat för "Tor". Därför undrar R. "Brukar Tor ha pipa i munnen?", vilket le
der till hans yttrande 163. Vi kan därför inte helt säkert utesluta att han refere
r a r  till den specifika pipa som han ser  på bilden, även om detta verkar vara 
mindre troligt. Yttrandet följs nämligen av de båda referenser till "pappas pipa" 
som vi har diskuterat ovan under A. 8 (nr 165 och 166). Där visar han tydligt 
att han kan frigöra sig från den konkreta situationen. Detta tyder på att han gör 
det också i det yttrande som det här ä r  fråga om. Graden av generalisering i 
hans tänkande kan vi dock inte komma åt.  

Den andra frasen i Tor 14 ä r  en kommentar till en bild där en pojke cyklar: 

Den cyklar - på jobbet. (80) 

Här finns det ingen anledning att förmoda annat än att prepositionen + subs
tantivet utgör en fast enhet av samma slag som det "åka/köra garaget" som vi 
diskuterade under Tor 12. I Tor 15 finns ett liknande yttrande med "gå(på job-
bet)"(nr 50), "på jobbet" ä r  säkerligen en f r a s  som Tor har hört många gånger 
och därför kan använda som ett allmänt riktningsuttryck utan någon specifik inne
börd. 

9 .3.5.  Imitationer 

Fyra imiterade substantiv finns i Tor 14: 



R: Vi har en bok till ser  du. 
T: Bok. (306) 

Bok [ . . .  ] till. (307) (stötvis; det otolkade kan vara 
ett stönande) 

R: Ett lokomotiv/ ett tåg. 
T: Tåg. (293) 

R: Pepparkakor. 
T: Pepparkakor. (338) 

Vi ser  att Tor utelämnar vuxenyttrandets obestämda artikel i t r e  av yttran
dena. Pluraländelsen i det fjärde yttrandet ä r  tydligt artikulerad med ett hörbart 
finalt [ r ] .  (Jämför ovan s .  176.) 

9 .3 .6 .  Ej  behandlade substantiv 

I bilaga IV nedan förtecknas de resterande fyra substantiven i Tor 14. Två av 
dem ä r  osäkra som substantiv; ett yttrande ä r  för otydligt för att vi ska kunna 
diskutera substantivet; i ett yttrande ä r  substantivet avbrutet, vilket omöjlig
gör en diskussion av det. 

Tor 14: sammanfattning 

9.4.1.  Tors  artikelbruk 

Vi har kunnat fastställa sammanlagt 45 obligatoriska kontexter för endera av a r 
tiklarna. För 23 av dem har vi kunnat säga att vuxenspråket skulle ha krävt en 
bestämd artikel och för ett fall den obestämda alt.  ett förtydligande av referen
sen av annat slag; för 21 har det inte gått att avgöra vilken av de båda artiklarna 
som skulle ha funnits i vuxenspråket. Med bara ett enda undantag utgörs dessa 
senare kontexter av substantiv i benämnande yttranden. 

I denna inspelning har vi för första gången funnit obestämda artiklar. Sam
manlagt 8 stycken - varav dock 2 ä r  osäkerhetsmarkerade - finns i materialet, 
samtliga i benämnande yttranden. Dessutom finns 2 obestämda artiklar efter en 
vuxenförebild i två modellyttranden. 



Tabell 26 
Förekomsten av bestämda artiklar i Tor 14 då referenten ä r  specifik för 
båda samtalsdeltagarna. 

Referenskategori Tot. antal Referenskategori 

där a r t .  ä r  
obligatorisk 

A. 1-2: ref .  ä r  specifik 
av sociala skäl 1 

A. 3-4-5: situationsbetingat 
specifik referens 15 

A. 4-5: Tor handlar; bådas 
uppmärksamhet ä r  riktad 6 

A. 8: substantivet uttrycks 
1* med ett attribut 1* 

Antal best. a r t .  
BU BB 

1 

7 

5 

Summa 23 9 13 

Summa 22 

* » härtill kommer 2 subst. där a r t .  e j  ä r  oblig. 
BU « substantivet belagt utan artikel 
BB = substantivet bara belagt I bestämd form 

Felaktigt nakna substantiv förekommer nu bara i benämningar och i ett enda 
yttrande under A: med bara det senare som undantag uttrycker Tor sådan refe
rens som ä r  specifik för honom själv med substantivet i bestämd form. Vi har 
funnit sammanlagt 32 bestämda artiklar, varav dock 18 st .  förekommer vid subs
tantiv som bara finns belagda i bestämd form. Av artiklarna förekommer 4 vid 
ett substantiv i plural form; i ytterligare ett fall ä r  det möjligt att Tor använder 
en bestämd pluralform. 

Hela 22 av de bestämda artiklarna finns vid substantiv som vi har fört till 
de olika kategorierna under A, vilket framgår av tabell 26 ovan. 

Sammanlagt 5 substantiv har vi fört till B som misslyckanden: Tor använde 



den bestämda artikeln - i 4 fall vid pluraler - trots att han refererade till något 
som var icke-specifikt för mottagaren. 

Vid benämningarna här i Tor 14, sammanlagt 33 s t . ,  använder Tor vid s i 
dan av yttranden med den obestämda artikeln också den bestämda artikeln - i 2 
yttranden - och de båda andra strategier som finns sedan tidigare i hans språk: 
sammanlagt 13 yttranden består av ett ensamt, naket substantiv; felaktigt nakna 
substantiv finns i de resterande 10 benämningarna. 

Vidare har vi funnit 2 modellyttranden med den obestämda artikeln, 2 ämnes* 
namn och 2 substantiv i f rase r .  Av dessa senare ä r  ett substantiv naket och ett 

Tabell 27 
Kategoriseringen av substantiven i Tor 14 och artiklarna vid dem. 

Kategori 
ff^bstantiv 

Bestämda artiklar övriga 

VK VF övr. VK BB osäk. VF övr. 

A. 1-8 
B 
Benämningar 
Ämnesnamn 
Fraser  
Okategoriserade 
Modellyttranden 
Imitationer 

2 1 9 13 

10 13 
5* 

3**» 

8 obest.art** 

10 
2 obest. a r t .  

1 plur. 

Summa 4 11 17 9 13 5 6 21 

* = varav fyra plur. best. 
** = varav två osäker het smarkerade 

*** = obest. a r t .  utelämnad 
VK » vuxenspråkligt korrekt 
VF = vuxenspråkligt felaktigt 
BB = substantivet bara belagt i bestämd form 

osäk. = osäkerhetsmarkerad artikel 



försett med den bestämda artikeln. Vidare finns sammanlagt 4 imiterade subs-
tantiv i inspelningen. Vid t r e  av dem utelämnar Tor vuxenyttrandets obestämda 
artikel, vid det återstående imiterar han vuxenyttrandets obestämda pluralform. 
Sammanlagt 13 substantiv har vi tvingats lämna okategoriserade. 

Resultaten sammanfattas i tabell 27 ovan. 
Som framgår av tabellen uttrycks t re  av de okategoriserade substantiven 

med en bestämd artikel. Två av dessa gav upphov till en diskussion kring plu
ralformerna i Tors språk: det förefaller som om ett vuxenspråkligt bruk av plu
ralformer innebär vissa svårigheter för Tor nu när han börjar använda sådana. 
Dessvärre ä r  underlaget för litet för att vi ska kunna dra några säkra slutsatser 
om Tors förmåga att använda pluralformerna då han refererar till flera före
mål av samma slag. 

Vid sidan av pluralerna har vi kunnat notera några andra nyheter i Tors 
språk. Så har vi diskuterat två fall av genusförväxling, något som vi tidigare 
inte har mött, och vi har kunnat konstatera att Tor nu tycks ha lärt sig att ett 
utpekande "denM ska följas av ett substantiv i bestämd form. Den väsentligaste 
nyheten ä r  dock att han nu kan frigöra sig f rån samtalets omedelbara här-och-
nu och därför klarar av att samtala också om referenter som inte ä r  närvaran
de i rummet. Detta visar han både i yttranden som vi har diskuterat under A. 8 
och i yttranden som vi har diskuterat under B .  



10. TOR 15 

10.1. Kategorisering av substantiven i Tor 15 

Tor 15 innehåller totalt 120 substantiv. Bara två av dem faller utanför vår dis
kussion. Kategoriseringen av de återstående redovisas i det följande. 

10.1.1. A. 3-4-5: situationsbetingat specifik referens 

Sammanlagt 25 substantiv i Tor 15 kan föras till kategorin A. 3-4-5. Situationen 
ä r  likartad för dem alla: man samtalar kring bilder i en bok och Tor kommente
r a r  det som han se r  och ställer frågor.  Yttrandena förtecknas nedan i tabell 28. 

Tabell 28 
Substantiv i Tor 15 som preliminärt förts till A. 3-4-5. 

I .  * Gör [6 d y ]  den - spär/spårvagnen? (87) 
Apan leker med tåget. (213) 

* T r u /  spelar t r j i /  på - trumman. (120) 
[i] gör - flickan? (62) 
[ t ]  gör flickan? (63) 
[ l ]  gör pojken? (64) 
(É) gör pojken? (65) 
[ а ]  gör pojken? (234) 
Titta på hästarna! (1 ) 
[ б ]  titta på hästarna! (21) 

H. Gör - apa då? (125) 
Hur gör - apa då?  (126) 
G ö r - a p a  då? (127) 
Gör apa då? (128) 
Gör apa då?  (129) 

* Tittar - tidningen. (82) 
Apan inne. (134) 
Apan ute. (135) 
Där [ > ] - 1  bilen. (191) 
I bilen. (192) 
[ a ]  gör apan? (220) 
[ a ]  gör apan? (221) 
På tåget. (223) 
Flickan. (102) 

endast belagt i bestämd form 



Av tabellen framgår det att andelen korrekt uttryckta referenser dominerar 
kraftigt över de felaktigt nakna formerna, yttrandena under n .  i tabellen. Dessa 
ä r  dessutom en upprepning: Tor säger de fem yttrandena i följd utan att få något 
svar emellan. Därför får  antalet nakna substantiv inte tillmätas alltför stor vikt 
vid den slutliga beräkningen. 

Det första yttrandet i tabellen, "Gör [£ do/] den - spår/spårvagnen?" (87), 
ä r  av speciellt intresse. Tor har där pekat på en spårvagn och benämnt den: 
"Tågen." (86). Han blir rättad av R. :  "Ja det ä r  en spårvagn. Har du nog aldrig 
sett .",  och sedan ställer han sin fråga i nr 87. Det verkar alltså som om han 
tillämpar den regel som säger att den bestämda artikeln används när en referent 
väl ä r  introducerad i ett samtal, dvs den regel som vi har diskuterat ovan under 
A.7, "referenten ä r  specifik eftersom den tidigare nämnts i samtalet". I enlig
het med den diskussion som vi förde där kan vi bara använda den kategorin då 
referenten inte ä r  närvarande. Annars kan vi inte vara säkra på vad det ä r  som 
styr barnets artikelval om det använder den bestämda artikeln. 

Ordet "spårvagn" behöver inte vara nytt för Tor, och vi vet här inte om 
det ä r  andra faktorer än den språkliga regeln som styr hans form val: att spår
vagnen ä r  unik, att han nyss har pekat ut den och eventuellt gör det nu också, 
att uppmärksamheten mot den ä r  delad. Därför måste substantivet föras till 
denna kategori och inte till A. 7. Det ä r  dock helt klart att yttrandet ä r  ett teck
en på en ökande förmåga hos Tor att använda den bestämda artikeln vuxenspråk-
ligt korrekt« 

10.1.2. A. 6: referenten ä r  specifik genom association 

I ett yttrande refererar Tor till "fötterna": 

Jag /  Jag sätter fötterna där .  (249) 

Med h]älp av en bild av en gunghäst berättar Tor här om hur han gör när 
han gungar på en gunghäst vid besök hos sin mormor. Han pekar på hästens ena 
stigbygel när han säger yttrandet. Eftersom det tydligt framgår att det ä r  de 
egna fötterna som han avser ä r  formen vuxenspråkligt helt korrekt. 



10.1.3. A. 7: referenten ä r  specifik eftersom den tidigare nämnts i samtalet 

Under A. 3-4-5 ovan här i Tor 15 diskuterade vi ett substantiv där det vore möj
ligt att förklara den bestämda formen med A. 7.  Vi valde emellertid en annan 
förklaring eftersom referenten var specifik också av andra skäl. Vid det yttran
de som vi nu ska diskutera ä r  referenten sannolikt inte inom Tors och hans med-
samtalares synfält utan kommer fram först efter yttrandet: 

15:1 
Man har tittat i en bok och Tor var 
intresserad av en hästbild på bak
sidan. R, tar  nu fram en bok till 
och Tor frågar: T: [fc d t ]  också hästar på? (111) 

R .  svarar jakande: R: Mm. 

Tor säger då: T: Jag få hästarna först .  (112) 

Tors  fråga i nr 111 uttrycker icke-specifik referens enligt vårt C, "referen
ten ä r  icke-specifik för talaren*', och vi för substantivet till den kategorin. När 
han så har fått hästarnas existens bekräftad refererar han till dem med den be
stämda formen i nr 112. Formen ä r  vuxenspråkligt korrekt enligt vårt A. 7 efter
som hästarna ä r  introducerade i samtalet. 

Det ä r  dock med någon tveksamhet som vi får  föra substantivet i nr 112 till 
denna kategori. Det ä r  nämligen inte helt otänkbart att Tor se r  hästarna när han 
refererar  till dem med detta yttrande: i kommentaren sägs det att han vill vända 
på boken och s e  på baksidans hästbild, och det framgår också att han gör det ef
tersom han strax efter benämner hästarna. Det kan alltså vara så att hästarna 
ä r  synliga för honom redan vid nr 112. Den följande benämningen ä r  dock ett 
tecken på att han först då får  syn på bilden. Detta kan vi ta fasta på som ett stöd 
för vår kategorisering. 

Ytterligare en osäkerhet vidlåder kategoriseringen. Bilden av hästarna ä r  
en markering av den barnboksserie som böckerna ingår i och den finns alltså på 
flera böcker. Trots att det här rör  sig om böcker som projektet hade med sig 
hem till Tor, vågar vi ändå säga att han känner till bilden och ä r  van vid den. 
Hästarna hör helt enkelt ihop med böckerna för honom; de ä r  i princip specifika 
genom association, även om han som här ä r  osäker på deras existens på den ak
tuella boken. 

Trots dessa osäkerhetsfaktorer låter vi ändå substantivet i nr 112 kvar stan
na inom denna kategori. Även om vi måste behandla kategoriseringen med för



siktighet måste  v i  ändå s e  substantivet s o m  ett viktigt tecken på T o r s  språkliga 
förmåga.  

10.1.4. A. 8: substantivet uttrycks med ett attribut 

Vi ska diskutera sammanlagt nio yttranden under denna kategori, A. 8. De för
tecknas i tabell 29 nedan. 

Tabell 29 
Substantiv i Tor 15 som preliminärt förts till A. 8. 

I .  Är [d£] stor stor vagn? (30) 
Stor vagn? (31) 
Det ä r  flickans. (81) 

* Farbrorns. (108) 
* Farbrorns. (109) 

Flickans. (103) 
[*] det k i /  kattens där .  (272) 

I I .  Hon tappar - sin mössa. (151) 
Hon tappar sin möss/  - sin mössa. (152) 

* = endast belagt i bestämd form 

De sex första yttrandena under I .  i tabellen har samtliga benämnande funk
tion: Tor frågar efter resp. lämnar en närmare upplysning om referenten än vad 
en vanlig benämning innebär. När vi fann liknande yttranden i Tor 12 ovan förde 
vi dem till A. 8 med hänvisning till att vi då lättast kan följa utvecklingen av de 
språkliga medel som krävs för att språkligt specificera en referens för motta
garen. 

Vi kan nu se att något har hänt med Tors genitivkonstruktioner sedan in
spelning 12: han utelämnar huvudordet och lämnar bara den upplysning som krävs 
i situationen. Med yttrande nr 272 som enda undantag ä r  nämligen alla hans ge
nitiver svar på frågor där specifika referenter nämnts vid namn. Så ä r  exempel



vis yttrandena nr 108 och 109 svar på frågan "Vems buss ä r  det?'1, och på den 
frågan ä r  "farbrorns" ett fullt tillräckligt svar.  

Vi förstår att Tor nu bör ha en tämligen god grund i sitt språk för att  klar
göra en referens med språkliga medel då ett ägandeförhållande ä r  tillräckligt 
för detta. Detta ä r  också vad han gör i de båda yttrandena under EL i tabellen. 
Där kommenterar han den ena av två bilder: på den ena bilden har en flicka en 
mössa på sig, på den andra ä r  honbarhuvad. Här skulle visserligen ett ensamt 
substantiv i bestämd form vara tillräckligt för att referera till mössan i fråga 
(A. 6), men Tor väljer att förtydliga sig med ett pronomen. 

Trots att Tors  genitiver i sig själva kan föras till andra av våra kategorier 
låter vi yttrandena kvar stanna inom denna kategori. De bestämda artiklarna mås 
te vi givetvis tillgodoräkna honom. Kategoriseringen gäller dock inte yttrande 
nr 272, " [ a ]  det k i /  kattens dä r . " .  Också här talar Tor om en bild; han pekar 
på ett badrum och frågar: "Vad ä r  det där inne ? "  och svarar sedan själv med 
nr 272. Någon katt har man inte talat om och någon katt finns inte på bilden -
Tors referens ä r  helt obegriplig. V a d  ä r  det som tillhör "katten" och v e m  
ä r  "katten"? 

När vi diskuterade A. 8 sade vi bl a följande: "Om barnet med ett attribut 
har försökt klargöra referensen för mottagaren men misslyckats, vore det inte 
rättvisande att behandla det som andra misslyckanden under B . "  (se ovan s .  36.) 
Tanken bakom detta var att vi skulle kunna beakta också barnets försök att ta 
hänsyn till mottagaren: sådana försök bör kunna visa mer av barnets förmåga än 
vad B-misslyckanden av vanligt slag kan göra. Det ä r  ju tänkbart att barnet med 
sitt attribut uttrycker någon aspekt på referenten som borde göra den specifik 
också för mottagaren. Om mottagaren då inte ä r  uppmärksam bör vi inte skylla 
misslyckandet på barnet. 

I yttrande nr 272 finner vi emellertid att Tors  "kattens" på intet sätt förtyd
ligar referensen eftersom detta ä r  en beteckning på referenten som i sig inne
bär något icke-specifikt för mottagaren. Att då ändå se yttrandet som ett försök 
att specificera referensen närmare vore orimligt. Om Tor här hade velat ut
trycka ett påhittat ägandeförhållande och introducera en "katt" i samtalet, borde 
han ha valt en mottagaranpassad form för detta som "en katts" eller "tillhör en 
katt". Vi finner att vi måste föra hans yttrande till B som ett misslyckande. 



10.1.5. C: referenten ä r  icke-specifik för Tor 

Först här i Tor 15 finner vi substantiv som kan föras till C, "referenten ä r  icke
specifik för talaren". Vi har redan mött ett sådant, nr 111, där Tor frågade ef
ter  "hästar" och ska nu diskutera f ler .  

När vi diskuterade C ovan (s .  39ff) skilde vi ut negerade uttryck som en egen 
undergrupp med motiveringen att växlingen "ingen/någon" kunde vara intressant 
att iaktta. Vid sidan av nr 111 finns alla de substantiv som kan föras till denna 
kategori just i negerade yttranden. Yttrandena förtecknas i tabell 30 nedan. 

Tabell 30 
Substantiv i Tor 15 som preliminärt förts till C.  

Där finns ju inte ratt där .  (56) 
Finns det inte ratt där?  (57) 
Hon [d] - inte har skor! (148) 
Det finns ju inte - tåg på den. (117) 

Det gemensamma för de fyra yttrandena i tabell 30 ä r  att Tor refererar till 
sådant som han tycker borde finnas på bilder som han tittar på. Han nöjer sig 
med att uttrycka substantivet naket eller i plural {orm - vuxenspråket kräver 
normalt en motsvarighet till den obestämda artikeln alt. en obestämd antalsmar
kering ("någon/några"; "ingen/inga") i satser av detta slag. Eftersom det bara 
ä r  i två yttranden, 56 och 57, som vi säkert kan säga att det entalsbetecknande 
"någon" saknas, ä r  underlaget för litet för att vi ska kunna säga något om för
hållandet mellan den obestämda artikeln och "någon/ingen" i Tors språk. 

10.1.6. Benämningar 

Liksom i Tor 14 samtalar man kring bilder i böcker och därför ä r  också här an
talet benämningar stort: vid den preliminära kategoriseringen fann jag samman
lagt 46 stycken. Yttrandena förtecknas i tabell 31 nedan. 



Tabell 31 
Substantiv i Tor 15 som preliminärt förts till benämningar. 

Är det tåg? (4) II. 
[de:] tåg. (5) 
Är det svamp? (183) 
[de:] svamp. (18j4) 
Är det snöre? (156) 
[ d t : ]  snöre. (157) 
Det ä r  häst? (137) 
Det ä r  häst? (138) 
Är häst. (140) 
Är det svamp? (227) 
Är det lastbil? (59) 
År det hammare? (60) 
[de: e: s^j gubbe? (= det [ ä r ]  också) (53) 
U t àt: s»] gubbe ?(= ä r  det/där också)(58) 

m .  Docka! (261) 
Buss. (96) 
Gubbe. (52) 
Hatt. (122) 
Hund. (78) 

Hund. (98) 
Hund. (99) 
Katt. (143) 
Katt. (144) 
Nalle. (210) 

[de:] cykel. (43) 
Där ä r  hund. (77) 
Det ä r  g / -  gubbe. (264) 
Där ä r  - häst. (236) 
Där ä r  också apa. (228) 
[d£: a : ]  - apa det. (217) 
[de:] apa. (218) 
[de:] tåg. (216) 
[ d e ] - s a d e l .  (251) 
Där ä r  svans. (253) 
Där ä r  svans. (254) 

Pingvin. (11) 
Pingvin. (215) 
Vagn. (80) 
Vagn. (42) 

IV. Är det hunden? (196) 

V. [m]  där ä r  hästar. (113) 
Där ä r  hästar. (28) 
Dock/ nallar. (189) 

VI. [ljfflfft]. (= toffla/tofflor) (153) 
Tågen. (86) 
Ruml (269) 



Som framgår av tabell 31 finns ingen obestämd artikel i Tors benämningar. 
Eftersom obestämda artiklar fanns i flera sådana yttranden i Tor 14 verkade det 
som om artikeln kommit för att stanna i Tors språk - nu måste vi konstatera att 
frasen "Där ä r  en . . . "  ä r  en benämningsstrategi som Tor åtminstone tillfälligt 
överger. I stället finner vi här i Tor 15 ett nytt sätt att peka ut namn på före
mål som finns på bilder: under I .  i tabellen finns en rad frågor som rör  namnet 
på det utpekade föremålet. En antydan till denna benämningsstrategi fann vi i 
Tor 14 där vi hade två frågor inom kategorin benämningar; nu kan frågorna helt 
klart sägas vara en strategi bland andra sådana. 

Att Tors frågor måste ses som benämningar framgår av att han ibland väl
jer att själv besvara dem utan någon paus mellan frågan och svaret. (Yttrandena 
4 + 5, 183 + 184, 156+ 157.) Därav förstår vi att frågorna inte ä r  "äkta": Tor 
har föremålets namn klart för sig och använder frågeformen bara som ett sätt 
bland flera andra för att peka ut föremålet och dess namn. Vi kan förmoda att 
detta hör samman med att frågande ju ingår i benämningsdialogen och att det 
därför ligger nära till hands att använda frågor också på det här sättet. 

I övrigt känner vi igen de båda typer av benämningar som återfinns under 
n .  och m .  i tabellen, nämligen de utpekande satserna med substantivet felak
tigt naket resp. yttranden som består av ett ensamt, naket substantiv. Dessu
tom finner vi här pluraler; se V. i tabellen. Också de t r e  yttrandena under VI. 
kan bestå av pluraler. Vid nr 153 talar Tor om den ena eller båda av två tofflor 
som finns på en bild. Vilketdera går inte att avgöra av ordets form, lika litet 
som i nr 269 då han talar om en bild av ett dockhus som har flera rum. Vid nr 
86, "Tågen.", känner vi igen problemet med att avgöra om ordet ä r  en singular
form eller en pluralform, dvs om substantivet uttrycks med felaktigt genus el
ler om det ä r  en pluralform. (Se ovan s .  166.) Vi får  alltså än en gång en an
ledning att uppehålla oss vid det ordet och de tolkningsproblem som det medför. 

10.2. Några tolkningsproblem 

10.2.1. Singular eller plural för Tor? 

I det föregående avsnittet återvände vi kort till det problem som vi tidigare har 
mött i samband med Tors form "tågen". Vi ska se litet närmare på detta ord 
här i Tor 15. Vid sidan av yttrandet "Tågen." (86) finns ännu ett yttrande som 



kan ge oss en ledtråd till vad formen står för, nämligen MDär ä r  det många tåg." 
(115). 

När Tor säger nr 86 talar han om en bild av en spårvagn. Den ä r  avritad 
framifrån och därför ser  man bara "ett tåg" på bilden. Detta skulle kunna tala 
för att Tor här använder felaktigt genus och benämner ett föremål med en singu
lar form. På bilden innan ä r  dock spårvagnen avbildad från sidan och där syns 
det tydligt att den består av två vagnar. Därför kan vi inte veta om Tor här be
nämner "ett tåg" eller "två tåg'* eller om han sammanfattar de båda vagnarna 
som "ett tåg". Detta senare hör ju samman med en av de hypoteser som vi f ram
kastade ovan: vi vet inte om Tor verkligen klarar av att göra en sådan samman
fattning; det ä r  inte omöjligt att han ser  varje vagn i ett tåg för sig som "ett tåg". 
Detta kan vi varken få stöd för eller utesluta som hypotes med detta enda yttran
de som grund. 

Något som verkar kunna stödja hypotesen ä r  dock yttrande 115 med "många 
tåg". Där pekar Tor på en bild av ett leksakståg som består av ett lok med någ
ra  vagnar; dessutom finns ett ensamt lok på bilden. Om vår hypotes ä r  riktig 
skulle det alltså handla om "många tåg" för Tor - vilket det också verkar göra. 

Detta enda exempel ä r  dock inte tillräckligt: vi vet helt enkelt för litet om 
Tors antalsuppfattning och om hur denna tar  sig språkliga uttryck för att kunna 
tolka nr 115 på det sättet. Det förstår vi om vi ser  på ännu ett yttrande här i 
Tor 15. Tor tittar där på en bild och svarar på frågan "Hur många hästar ä r  
det?": 

[£m*ti] hästar. (24) 

En något osäker men ändå acceptabel tolkning ä r  att Tor här använder räk
neordet "femtio". Yttrandet skulle därmed kunna föras till C: visserligen uttalar 
han sig om specifika referenter, men då det bara ä r  deras antal som ä r  det int
ressanta behandlar han dem språkligt helt korrekt som om de vore icke-specifi-
ka individer både för honom själv och hans medsamtalare. Eftersom substantivet 
uttrycks med ett attribut för vi dock yttrandet till A. 8 i enlighet med den diskus
sion som vi har fört kring den kategorin. Så behandlar vi f ö också yttrande nr 
115. 

Vad står då Tors "femtio" f ö r ?  På bilden finns faktiskt bara två hästar. 
Härav förstår vi att vi inte säkert kan ge hans "många" i yttrande 115 en vuxen-
språklig innebörd: "femtio" kan vara likvärdigt med "många". Eftersom "femtio" 
kan innebära "två" kan också "många" innebära "två". Vi finner alltså att vi inte 
kan komma åt Tors uppfattning om vad "många tåg" ä r  och inte heller om vad 



"ett tågM ä r .  Därför kan vi inte veta vad hans form "tågen" står för.  
Materialet kan inte heller i övrigt ge oss något besked om Tors förmåga att 

referera vuxenspråkligt till flera likadana föremål av samma slag. De pluraler 
som Tor använder - se framför allt under V. i tabell 31 ovan - ä r  rätt valda, 
och detsamma verkar gälla för alla de yttranden där substantivet har singular 
form. Två undantag finns dock. Det första finner vi i följande yttrande: 

Och - håller - pinne. (132) 

Tor kommenterar här en bild där en apa spelar trumma och håller i två 
trumpinnar. Före substantivet gör han en kraftig inandning - har han svårt att 
finna det rätta ordet och störs av detta när han sedan ska producera det? Eller 
kan det vara så att han fokuserar bara en av trumpinnarna trots att båda ä r  fullt 
tydliga på bilden? Eller behärskar han inte ordets pluralform? Vi kan inte be
svara frågorna och måste därför lämna substantivet okategoriserat. 

Inte heller det andra undantaget kan ge oss någon ledtråd till Tors förmåga. 
Det ä r  följande yttrande: 

Stövlar. (155) 

Yttrandet ä r  ett svar på en fråga som rör  en bild: "Vad ä r  det som ljgger 
på golvet?". Där finns en halsduk, två vantar och en stövel. Tycker sig Tor se 
två stövlar eftersom en stövel som regel hör ihop med en annan? Eller har han 
inte en grundform "stövel" i sitt språk? Ordet finns bara belagt i ytterligare ett 
yttrande, då i bestämd pluralform. Vi måste lämna nr 155 okategoriserat efter
som vi inte vet om det ä r  en eller flera stövlar som Tor anser sig benämna med 
det. 

10.2.2. Specifik eller icke-specifik referens för Tor?  

Tor 15 innehåller sammanlagt sex yttranden där vi måste ställa rubrikens fråga: 
"specifik eller icke-specifik referens för Tor?". Vi ska börja med att se  på fyra 
av dem. De ingår i en och samma episod: 

15:2 
Man har talat om en pingvin och på 
R:s fråga om Tor har en sådan sva
r a r  han jakande. Han fortsätter: T: Och - jag ha r /  [̂ J och jag h /  

har elefant. (15) 
(forts.) 



Så undrar Å. 

T: Där s /  står en elefant. (16) 

Å: Var då? 

Tor säger ivrigt: T: Köpa elefant! (19) 
[ga:] köpa elefant. (= gå [och]) 

(20) 

Här ser yttrande nr 15 ut som om vi skulle kunna föra substantivet till vårt 
B, nämligen att Tor refererar  till en elefant som ä r  specifik för honom själv 
men inte för hans medsamtalare. Han borde då ha använt den obestämda artikeln 
vid substantivet. 

Ändå ä r  det inte självklart att vi ska tolka Tors referens på det sättet. Var
för förstår vi om vi se r  på de följande yttrandena i episoden. Vid nr 16 pekar 
Tor ut en elefant som helt enkelt inte existerar, varken i rummet eller på någon 
bild i den bok som man har framför sig. Vid de båda följande yttrandena kan han 
visserligen tänkas tala om något som han har varit med om, men det ä r  minst 
lika sannolikt att "elefant" där står för något som ä r  icke-specifikt för honom 
själv. 

De t r e  yttrandena 16, 19 och 20 pekar på så sätt mot att referenten ä r  icke
specifik för Tor också i yttrande nr 15. Episoden står då i sin helhet för en fan
tasilek där det blir svårt för oss att kategorisera substantiven - vi vet ju inte 
säkert om han med sitt yttrande nr 15 verkligen etablerar en fantasifigur som en 
mental föreställning. I så fall skulle "elefanten" bli ôpecifik för Tor och då skul
le de följande referenserna vara felaktigt uttryckta, förutsatt att han också då 
refererar  till sin fantasifigur. 

Vi finner att vi f å r  lämna yttrandena utan någon närmare kategorisering av 
substantiven i dem. Vi måste nöja oss med att notera att Tor använder en obe
stämdartikel och t r e  felaktigt nakna substantiv. 

Ett liknande problem möter vi vid följande två yttranden: 

[6]  åker hästar. (88) 
[D:ke] hästar där .  (= åker/åka) (89) 

Inga hästar finns på den bild som Tor pekar på när han säger dessa båda ytt
randen. Om han tycker sig se alt. låtsas att han ser  hästar på bilden, kan han 
mycket väl referera till dem på detta sätt. Han kommenterar då bilden som om 
hästarna vore icke-specifika vilket ä r  möjligt i en situation som denna. Ändå 
kan vi inte säkert säga att det ä r  detta som han gör med yttrandena: eftersom 
han pekar på bilden vore också ett "hästarna" ett korrekt uttryck. Vi finner att 



vi måste lämna de båda substantiven okategoriserade utan att ta ställning till 
om formen ä r  den rätta eller ej .  

10.2.3. Två ordtolkningsproblem 

Tors ljudsystem och hans uttal börjar nu bli så stabila att det inte ä r  några stör
r e  problem att identifiera hans substantiv, trots att många av dem ä r  nya och 
inte finns belagda sedan tidigare. Två ord i Tor 15 går dock inte att säkert iden
tifiera. 

Det ena ordet ä r  " [ far t ]"  som Tor använder om en stigbygel på en hästbild: 

Där ä r  [ far t ] .  (256) 
Det ä r  [ far t ] .  (257) 

Tor har strax innan pekat på hästens svans och benämnt den med uttalet 
"[fans]".  Är det nu ordet "stjärt" han vill uttrycka eller ä r  det något annat ord, 
vuxenspråkligt eller egenspråkligt? Trots att ännu inga färgadjektiv finns belag
da i hans språk kan vi,inte utesluta en tolkning som "svart". Därför kan vi inte 
säkert säga att det oidentifierade ordet ä r  ett substantiv. Vi måste alltså lämna 
ordet åt sidan. 

Något annorlunda förhåller det sig med det andra ordet. Tor talar då om en 
bild av en stad som man ser snett uppifrån. Han upprepar ihärdigt: 

15:3 
T: Det ä r  [sâljd;>:na]. (164) 

[sàljdîr.nâf där .  (165) 
[såljdd:d>na]. (166) 
[de ha - såljdd-.dma]. (167) 
[såljdocdraa]. (168) 

Tor får  order att peka på dem och 
han fortsätter: T: [ e  såljdo:na] där.  (169) 

Där. 
Är dom. 
[sâljdD:dana]. (172) 

Det Tor här tycks benämna - och som han pekar på - ä r  de rader av upplys
ta fönster som man ser på husen på bilden. Det ä r  möjligt att han ser  dem som 
"färglådor": fönsterraderna påminner faktiskt om de små fyrkantiga bitar som 
ligger i lådor med vattenfärg. Tors mamma identifierar ordet som "sandlådor" 



efter inspelningens slut, men hon var inte närvarande då yttrandena fälldes. 
Om vi godtar dessa båda tolkningsförslag som alternativ ställs vi inför f r å 

gan om yttrandena innehåller bestämda artiklar, dvs om vi vågar läsa in sådana 
i ordets finala [na].  Sådana har vi redan mött efter pluralformer här i Tor 15 
och därför ä r  det inte otänkbart att de finns också här. Eftersom dessa sju ytt
randen utgör de enda beläggen på ordet måste vi behandla artiklarna som alter
nativa: vi har ingen ändelselös grundform att kontrastera dessa former mot. 

10.3. övriga substantiv 

10.3.1. Okategoriserade 

Vi har hittills lämnat sammanlagt tio substantiv åt sidan: yttrandena nr 15, 16, 
19 och 20 där Tor refererade till "elefant", de båda yttrandena 256 och 257 
med "[fart]" ,  det ensamma "Stövlar." (155), "pinne" i nr 132 och de båda ytt
randena med "hästar" (88 och 89). Ytterligare t re  substantiv måste vi behand
la på samma sätt. De förtecknas i tabell 32 nedan. 

Tabell 32 
Substantiv i Tor 15 som lämnats okategoriserade. 

Där ä r  hundfe]. (194) 
[d] bara en - häst. (258) 
[hamf bara en häst [ ] .  (259) 

För det första yttrandet i tabellen, nr  194, går det inte att avgöra om [t ] 
ä r  en ändelse eller ett ef ter  slag på konsonanten; det kan också handla om ett 
deiktiskt ord. Vi måste därför lämna substantivet åt sidan. 

För de båda andra yttrandena ä r  det omöjligt att avgöra vad Tor refererar 
till: han har en bild av en gunghäst framför sig men har nyss talat om sin mor
mors gunghäst. Dessutom vill han bläddra vidare i boken - för att se  om det 
finns ännu en häst i den? Vi kan inte kategorisera de båda substantiven i nr 



258 och 259 men väl notera att Tor använder den obestämda artikeln i de båda 
yttrandena. 

10.3.2. Ämnesnamn 

Tre yttranden med ämnesnamn finns i Tor 15. De förtecknas i tabell 33 nedan. 

Tabell 33 
Ämnesnamn i Tor 15. 

Det ä r  glass. (203) 
Det ä r  glass. (204) 
[6m/]  - ä r  lite - [mUs). (= smuts) (235) 

Vid det två första yttrandena i tabellen, nr 203 och 204, pekar Tor på en 
bild där en pojke blåser i en papperstrumpet. Visserligen kan substantivet en 
sådan gång användas med individuell innebörd, "en glass", men eftersom äm
nesbetydelsen här ä r  fullt möjlig kan vi behandla substantivet som korrekt för 
att uttrycka denna. Annars skulle vi behöva se substantivet som felaktigt naket 
och detta skulle kunna innebära att vi undervärderar Tors förmåga att använda 
artiklarna. 

Vid yttrande nr 235 använder Tor helt korrekt den nakna formen för att r e 
ferera till litet skräp som han upptäcker på en av mikrofonerna. 

10.3.3. Fraser 

Som fraser  får vi behandla fyra yttranden, ett med substantivet i plural form 
och t r e  där det har en bestämd artikel. Yttrandena förtecknas i tabell 34 nedan. 

Vid yttrande nr 237, "Den åker skidor.", kommenterar Tor en gunghäst 
och dess medar. Detta ä r  det enda belägget för ordet och vi har ingen anledning 
att förmoda annat än att "åka skidor" ä r  en färdig f r a s  i Tors språk. 



Tabell 34 
Fraser  i Tor 15. 

Den åker skidor. (237) 
[go:a] på Jobbet. (= gå[ r ] /gå[ r ]  hon) (50) 
Sätter på jackan. (38) 
[l&Ä - P& stövlarna. (= sätta/sätter) (147) 

Vid de t re  övriga yttrandena svarar Tor på frågor - "Vad gör hon?" - som 
gäller en flicka på olika bilder. Frasen i nr 50 känner vi igen från Tor 14. I de 
båda andra yttrandeia refererar  Tor visserligen tUl föremål som han ser på en 
bild, men också här ä r  det rimligast att förmoda att substantiven ingår i fasta 
förbindelser där vi inte kan läsa in någon självständig produktion i de bestämda 
formerna. Ordet "jacka" finns inte belagt i Tors språk för övrigt; "stövlar" har 
vi mött här i Tor 15, men vi kunde då inte säga om ordet var en singular- eller 
pluralform för honom. I vilket fall får  vi behandla denna längre form i nr 147 
som en del av hela frasen. 

10.3.4. Imitationer 

I Tor 15 finns bara ett enda imiterat substantiv. Han utelämnar där vuxenyttran
dets obestämda artikel: 

R: Har mormor en gunghäst? 
T: Har - gunghäst. (243) 

Eftersom vi bara har detta enda yttrande kan vi inte säga något om Tors 
förmåga eller oförmåga att imitera den obestämda artikeln. 

10.3.5. E j  behandlade substantiv 

Två yttranden med substantiv återstår nu i Tor 15. I båda ä r  substantivet avbru
tet - alt .  det eventuella substantivet - och vi får  därför lämna dem. (Se bilaga V.) 



10.4. Tor 15: sammanfattning 

10.4.1. Tors artikelbruk 

Vi har kunnat fastställa sammanlagt 73 obligatoriska kontexter för endera av a r 
tiklarna. För 31 av dem har vi kunnat säga att vuxenspråket skulle ha krävt en 
bestämd artikel, för ett fall den obestämda artikeln alt. ett förtydligande av r e 
ferensen av annat slag. För 41 har det inte gått att avgöra vilken av de båda a r 
tiklarna som skulle finnas i vuxenspråket; flertalet av dessa, 33 s t . ,  utgörs av 
benämningar. Till detta kommer 4 obligatoriska kontexter för motsvarigheten 
till den obestämda artikeln i negerade satser, "någon/ingen", resp. pluralmar
keringen "några/inga". 

I den föregående inspelningen fann vi den obestämda artikeln i benämnande 
yttranden. Här saknas den i sådana yttranden; däremot har vi funnit obestämda 
artiklar vid substantiv som vi inte har kunnat kategorisera, totalt 3 s t .  

Liksom i Tor 14 ä r  det främst i benämningar som Tor felaktigt använder 
substantivets nakna form. Även under A finns sådana felaktigt nakna former, 
men deras antal får  inte tillmätas alltför stor vikt: de 5 som finns utgörs i prin
cip av ett och samma yttrande som Tor upprepar i rask följd. 

Det totala antalet bestämda artiklar i Tor 15 uppgår till 35, varav dock 12 
finns vid substantiv som endast finns belagda i bestämd form. Flertalet av subs
tantiven i bestämd form ä r  sådana som förts till A. Hur dessa fördelar sig på 
de olika kategorierna framgår av tabell 35 nedan. 

Ett yttrande med en bestämd artikel har vi fört till B som ett misslyckan
de. Ytterligare 8 substantiv med en bestämd artikel har vi kategoriserat som 
benämningar; därav ä r  7 artiklar osäkra eftersom substantivet inte finns belagt 
utan någon ändelse. I ett stort antal benämningar ä r  substantivet felaktigt naket, 
25 s t .  Mer än hälften av dessa, 14 s t . ,  ingår i en ny typ av yttranden som Tor 
använder för att benämna: han frågar efter föremålets namn och använder då ett 
eget namnförslag i frågan och ofta också i ett svar som han själv lämnar direkt 
efter frågan. Vid sidan av detta använder han också en tidigare benämningsstra
tegi: 14 yttranden består av ett ensamt, naket substantiv. Dessutom finns 4 be
nämningar som innehåller pluralformer och 3 där substantivet inte säkert kan 
sägas ha plural form. 

Som framgår av tabell 35 nedan har vi här funnit en kategori i Tors språk 
som inte har varit representerad tidigare, nämligen A. 7, "referenten ä r  speci-



Tabell 35 
Förekomsten av bestämda artiklar 1 Tor 15 då referenten ä r  specifik för 
båda samtaisdeltagarna. 

Referenskategori Tot, antal 
substantiv 
där a r t ,  ä r  
obligatorisk 

Antal best. a r t .  

BU BB 

A. 3-4-5: situationsbetingat 
specifik referens 

A.6: ref .  ä r  specifik p g a  
association 

A. 7: ref .  ä r  tidigare nämnd 
i samtalet 

25 

1 

1 

17 

1 

1 

Summa 27 19 3 

Summa 22 

(Dessutom har 10 yttranden förts till A. 8, Msubstantivet uttrycks 
med ett attribut". Av dessa innehåller 4 bestämda artiklar; 4 ut
trycks med ett attribut där a r t .  e j  ä r  oblig.; 2 innehåller felak
tigt nakna substantiv.) 

BU = substantivet belagt utan artikel 
BB = substantivet basa-belagt i bestämd form 

fik eftersom den tidigare nämnts i samtalet". Det var visserligen 'med någon tve 
kan som vi kategoriserade substantivet på det sättet, men ändå måste det tas  
som ett tecken på att Tors  förmåga att använda den bestämda artikeln nu ä r  vä
sentligt mycket mer utvecklad än den var i de första av de inspelningar som vi 
har diskuterat. 

Kategorin A. 7 ä r  inte den enda nya här i Tor 15: vi har också funnit sam
manlagt 5 substantiv som vi har fört till C, "referenten ä r  icke-specifik för ta
laren". Av dessa ingår 4 i negerade satser där Tor borde ha använt motsvarig
heten till den obestämda artikeln alt .  en obestämd antalsmarkering ("någon/ 



Tabell 36 
Kategoriseringen av substantiven i Tor 15 och artiklarna vid dem. 

Kategori Nakna 
substantiv 

Bestämda artiklar 

VK VF övr. VK BB osäk. VF övr. 

övriga 

A.1-8 
B 
C 
Benämningar 
Ämnesnamn 
Fraser  
Okategoriserade 
Imitationer 

4 
25 14 

21 

1 **** 

8 *  

1 plur. 
7 plur. ** 

3*** 1 plur. 
3 obest. art.+ 
7 övr. 

Summa 7 39 15 21 1 11 19 

* = varav 7 BB 
** = varav 3 osäk. 

*** = varav 1 plur. best. 
**** = obest. a r t .  utelämnad 

VK = vuxenspråkligt korrekt 
VF = vuxenspråkligt felaktigt 
BB = substantivet bara belagt i bestämd form 

osäk. = osäker het s mark er  ad artikel 

ingen" - •• några/inga"), men detta gör han inte. 
Vidare har vi funnit 3 ämnesnamn, 4 substantiv som har ingått i färdiga 

fraser  i Tors språk - t r e  av dessa innehåller bestämda artiklar vuxenspråkligt 
sett - och 1 imiterat substantiv där Tor utelämnar vuxenyttrandets obestämda 
artikel. Sammanlagt 13 substantiv har vi lämnat okategoriserade - de ä r  dock 
värda att uppmärksammas eftersom tre  av dem uttrycks tillsammans med en 
obestämd artikel. 

Resultaten sammanfattas i tabell 36 ovan. 



Vi har redan nämnt två av de nyheter i Tors språkbruk som vi har kunnat 
notera i Tor 15: att nya kategorier finns representerade och att hans benäm
ningar har tagit en ny form och ofta uttrycks som frågor. Dessutom har vi fun
nit att Tor nu verkar klara av att uttrycka en genitivrelation också utan uttryckt 
huvudord; både genitiver och possessiva pronomen ä r  medel som han nu kan an
vända för att specificera en referens. 

Vidare har vi diskuterat Tors pluraler som också här har orsakat tolknings
problem. Liksom i Tor 14 ä r  dock underlaget för litet för att vi ska kunna dra 
några slutsatser om Tors förmåga att använda substantivets pluralform så som 
vuxenspråket kräver det. 



11. TOR 11-15: SAMMANFATTNING AV TORS ARTIKELBRUK 

Under de fem inspelningar som vi har diskuterat har vi kunnat följa hur Tor allt
mer utvecklar sin förmåga att använda den bestämda artikeln, och vi har sett 
hur han börjar använda några enstaka obestämda artiklar. I början av tidsperio
den fanns bara några få, sporadiska bestämda artiklar i hans språk två må
nader och nio dagar senare ä r  det snarare en regel än ett undantag för honom 
att han använder den bestämda artikeln då vuxenspråket så kräver. 

För varje inspelning har vi kunnat fastställa ett visst antal obligatoriska 
kontexter - 27, 18, 25, 45 resp. 73 - och inom dessa har vi så skilt ut ett visst 
antal kontexter där vuxenspråket skulle ha krävt en bestämd artikel resp. en 

Tabell 37 
Obligatoriska kontexter för artiklarna och antalet artiklar i Tor 1 1 - 1 5 .  

Inspelning Oblig, 
best. 

Antal 
best. 

Oblig, 
obest. /  
förty«. 

Antal 
OteStr/ 
förtvdl. 

Qblig, 
obe§tr/ 

P e ß t .  

Antal 
t>est. 

Antal 
obest, 

Tor 11 19 3 + ( l )  1 7 (1) 
Tor 12 10 U ( l ) e > 2  2 6 (1) 
Tor 13 12 2®7 1 i i  2® 4 
Tor 14 23 9 ® 13 1* 21 2 <M2) 
Tor 15 31 21**' + 5 1 41 1® 7 3 

* = härutöver finns fyra plur. 
** = härav fyra plur. best. 

( ) = antalet osäkerhetsmarkerade artiklar 
® = före antalet substantiv som bara finns belagda i best. form 

1) I Tor 11 var det möjligt att se  en tendens till artikelanvändning då subs
tantivet stod för något som Tor ville ha, d v s  i åtkomstyttranden. Dessa 
yttranden var dock för få för att vi skulle kunna dra några slutsatser. 
Efter Tor 11 ä r  denna tendens inte märkbar. 



obestämd artikel eller ett förtydligande av referensen av annat slag. Vid sidan 
av dessa finns ett antal kontexter där vi av olika skäl inte har kunnat säga vilken 
artikel som skulle ha krävts i vuxenspråket. Ibland har det handlat om att vi in-
te har kunnat avgöra om Tors artikelval ä r  det rätta; oftast har det dock rört 
sig om nakna substantiv där vi bara har kunnat säga att en artikel saknas, men 
inte vilken. De flesta av dessa kontexter ingår i benämnande yttranden som t ex 
"Där - anka." (11:4). 

Antalet obligatoriska kontexter och antalet artiklar i varje inspelning fram
går av tabell 37 ovan. 

En procentberäkning med uppgifterna i tabell 37 som grund ger de resultat 
som redovisas i tabell 38 nedan. 

Tabell 38 
Den procentuella andelen artiklar i obligatoriska kontexter i Tor 11-15. 

Inspelning Best, a r t .  Obest. /  Best./obest, a r t .  

Tor 11 15,8 - 21,0 0 0 - 14, 3 
Tor 12 30,0 - 60,0 0 0 - 1 6 , 7  
Tor 13 16,7 - 75,0 0 16,7 - 50,0 
Tor 14 39,1 - 95, 7 0 9, 5 - 47, 6 
Tor 15 67,7 - 83,9 0 9, 8 - 26, 8 

Det första talet i kolumnerna ä r  uträknat med enbart de helt 
säkra artiklarna som grund; för det andra talet har både de 
osäkerhetsmarkerade artiklarna och de substantiv som bara 
finns belagda i bestämd form medräknats. 

I inledningen nämnde vi det kriterium som Brown har använt för att avgöra 
om barnet har tillägnat sig ett grammatlskt morfem: morfemet ska finnas vid 
minst 90 % av de obligatoriska kontexterna i minst t re  språkprov i rad. Tors 
bruk av den bestämda artikeln passerar 90 %-gränsen i endast en inspelning, 



Tor 14, och då bara vid en frikostig beräkning av artikelantalet ( även a r 
tiklar vid substantiv som bara finns belagda i bestämd form medräknade). 
Därefter sjunker andelen bestämda artiklar i de obligatoriska kontexterna till 
mindre än 85 % i Tor 15. Där får  vi emellertid inte glömma bort att fem av 
Tors felaktigt nakna substantiv ingick i yttranden som i princip var en upprep
ning av ett och samma yttrande, "Gör apa då?" (se ovan s .  183 ) .  Med detta ytt
rande räknat som endast en obligatorisk kontext blir bilden av artikelbruket i 
Tor 15 en helt annan: andelen bestämda artiklar i obligatoriska kontexter stiger 
till 96, 3 % (även här vid en frikostig beräkning av artikelantalet). ^ 

Vi finner att vi inte hçlt bestämt kan säga att den bestämda artikeln har sta
biliserats i Tors språk mot slutet av den period som vi har undersökt, men att 
artikeln mycket snart gör det vågar vi hålla för sannolikt. 

Om den obestämda artikeln kan vi bara säga att den helt saknas under de 
t re  första inspelningar som vi har diskuterat, och att Tor sedan använder den 
på ett sätt som måste karaktäriseras som sporadiskt. I Tor 14 tycks han ha upp
täckt den som ett segment i benämnande yttranden - ä r  det i sådana som den 
kommer att stabiliseras senare? Eftersom han förfogar över andra medel för 
att benämna - exv helt ensamma substantiv, nakna eller med den bestämda ar t i 
keln - och fortsätter att pröva nya strategier för benämningarnas utseende, vå
gar vi inte besvara frågan ens med ett hypotetiskt ]akande. 

Vid sidan av att den obestämda artikeln så gott som helt saknas i Tors 
språk har vi konstaterat att också dess motsvarighet i negerade satser - "någon/ 
ingen" - saknas. Antalet yttranden där vi har kunnat fastställa obligatoriska kon
texter för "någon/ingen" eller pluralen "några/inga" har emellertid varit för l i 
tet för att vi säkert ska kunna säga något om Tors kompetens: vi fann endast fy
r a  sådana yttranden (i Tor 15), dessutom ett yttrande där en sådan supplering 
inte var den enda möjliga (i Tor 12). Hur tillägnandet av "någon/några" förhål
ler sig till tillägnandet av den obestämda artikeln ä r  alltså en fråga som vi inte 
kan besvara. 

Inte heller Tors imitationer ä r  tillräckligt många för att de ska kunna säga 
oss något om hans förmåga att imitera ett vuxenyttrandes bestämda eller obe -
stämda artikel. (Se ovan s .  105.) I hela materialet har vi bara funnit sammanlagt 
åtta imiterade substantiv. Visserligen följer de i stort sett den utveckling som 

1) Härav inses lätt att Browns (och Cazdens) kriterium kan vara synner
ligen missvisande när underlaget för beräkningen ä r  så litet som här.  



vi har kunnat iaktta, men underlaget ä r  för litet för en närmare diskussion. ^ 
Vi kan nu besvara några av de frågor som vi ställde i inledningen till under

sökningen. Vi ville där veta om Slobins "operating principle" - "pay attention to 
the ends of words" - kan bekräftas genom förhållandet mellan svenskans båda 
artiklar i barnets språk. Trots att vi inte riktigt har nått fram till den punkt då 
Tor helt säkert kan sägas ha tillägnat sig den bestämda artikeln, ä r  det ändå 
klart att vår undersökning stöder Slobins princip: hos Tor finns den suffigerade 
artikeln medan den framförställda ännu låter vänta på sig. Att den obestämda 
artikeln så gott som helt saknas i materialet beror inte på tillfälligheter - efter
som antalet benämningar ä r  så stort har Tor haft många möjligheter att använda 
den om den vore etablerad i hans språk. 

Nära samman med Slobins princip hör frågan om det svensktalande barnets 
språkliga utvecklingsnivå Jämfört med det engelsktalande vad gäller tidpunkten 
för artikeltillägnandet. Någon MLU-beräkning på Tor 15 finns inte eftersom 
förutsättningen för en sådan, en syntaktisk analys av hela inspelningen, ännu 
inte finns. Därför kan vi inte göra någon direkt jämförelse mellan Tors utveck
lingsnivå och de nivåer som Brown redovisar för sina engelsktalande försöks
barn. Vi kan emellertid dokumentera en väsentlig skillnad mellan Browns resul
tat och vårt vad gäller barnets utvecklingsnivå. I inledningen till undersökningen 
citerades följande ord f rån Brown: ,fand so it seems that the definite-nondefinite 
articles a re  acquired a s  a system." (1973:351). Så ä r  inte fallet för Tor och 
sannolikt inte heller för andra svensktalande barn .  

När vi diskuterade Browns resultat ovan i inledningen, tolkade vi hans ord 
om de båda artiklarna tillägnade som ett system som om han därmed pekar ut 
en semantisk kategori, draget +/~ specifik, och dennas uttryck i artiklarna. Det 
står nu klart att Tor inte tillägnar sig uttrycken för kategorin som ett system. 
Vi kan då ge ett sammanfattande svar på v i r  fråga om vad det ä r  för delar av 
uttrycken för den semantiska kategorin som det svensktalande barnet tillägnar 
sig före andra delar. 

Vi har - inte oväntaC - funnit svaret på vår fråga i första hand under vårt A 
med dess underavdelningar: i vuxenspråket används den bestämda artikeln till 
allra största delen vid sådan referens som går att föra till A, och det ä r  vid så 
dan referens som artikeln uppträder också i barnets språk. Här får  vi emeller-

1) Så utelämnar Tor den bestämda artikeln i Tor 11, "nå(go)n" i Tor 12 
och sammanlagt fyra obestämda artiklar i Tor 14 och 15. 



tid inte förbise vårt B - liksom vid A ä r  referenten också då specifik för talaren. 
Det som skiljer de båda kategorierna åt ä r  talarens bedömning av mottagarens 
kunskaper. Därför kan de båda kategorierna sammanfattas under en och samma 
rubrik: "referenten ä r  specifik för talaren". Också referens enligt B ä r  alltså 
specifik referens sett ur  talarens synvinkel. 

Vi kan så formulera en regel för uttrycket vid specifik referens i Tors språk: 
"använd den bestämda artikeln när referenten ä r  specifik för dig själv**. Regeln 
ä r  enkel att använda; undantagen från den ä r  få och gäller bara då substantivet 
uttrycks tillsammans med vissa attribut. Vi ska se litet närmare på detta ar t i 
kelbruk. 

Sammanlagt tio substantiv, samtliga uttryckta med den bestämda artikeln, 
har vi fört till B med stöd av att Tors medsamtalare har ställt sig frågande till 
referensen eller för att det tydligt har framgått att Tor har talat om sådant som 
var icke-specifikt för mottagaren. (Se t ex episoden med karusellfärden ovan un
der Tor 14.) Antalet yttranden ä r  visserligen få, men de visar éntydigt att Tor 
följer den enkla regeln för artikelanvändningen. Med den regeln behöver han inte 
ta någon hänsyn till mottagarens kunskaper om referenterna. Kan vi då säga att 
han följer regeln också vid de substantiv som vi har fört till A? 

När vi diskuterade de olika kategorierna under A. 1-8 ovan (s.14 ff)  försökte 
vi skilja mellan dem på ett sådant sätt att de var för sig skulle komma att åter
spegla olika delar av barnets förmåga. Vid flera av dem pekade vi på att talaren 
måste ta hänsyn till mottagarens kunskaper. Så var referens enligt A. 1-2 beting
ad av gemensamma sociala erfarenheter för talaren och mottagaren - att sådana 
finns ä r  det talarens sak att avgöra. Vid A.4 görs referenten specifik genom en 
handling, vid A. 8 med språkliga medel - i båda fallen ä r  det talarens sak att av
göra om en specif icering ä r  nödvändig och hur den då ska göras. Inga av dessa 
bedömningar kan vi säga att Tor har gjort. I första hand beror detta på att mate
rialet inte har tillåtit oss att observera vart hans medsamtalares och hans egen 
uppmärksamhet har varit riktad, och vilka av hans referenser som har blivit 
förstådda enbart p g a  hans medsamtalares kommunikationsvillighet. (Se t ex epi
soden med garaget ovan i Tor 12.) Inte ens då han refererar  till sin "pappas pi
pa** i Tor 14 kan vi veta om hans uttryck verkligen beror på att han tar  hänsyn 
till sin mottagares kunskaper och förtydligar sig för mottagarens skull. 

Vi finner alltså att vi som gemensam nämnare också för de bestämda artik
lar som vi har fört till A måste se vår regel i Tors språk: "använd den bestämda 
artikeln när referenten ä r  specifik för dig själv'*. Eftersom Tor inte har någon 



regel för den obestämda artikeln har han på så sätt ett mycket enkelt system för 
sitt artikelbruk: all annan användning av substantiv - för att referera till något 
icke-specifikt eller för att benämna - innebär att substantivet kommer att stå 
naket utan nä gon artikel. 

När vi nu lämnar Tor har han åtskilligt kvar att lära sig om svenskans a r t i 
kelbruk. Det som vi i första hand kan peka på ä r  att han måste lära sig att an
vända den obestämda artikeln eller dess motsvarighet, "någon/ingen", när han 
refererar till sådant som ä r  icke-specifikt för honom själv och när han vill be
nämna en referent. För det senare måste han lära sig att den referent som han 
benämner visserligen ä r  specifik, men att detta normait inte ska beröra det 
substantiv som anger referentens klassmedlemskap. Detta har han ännu inte 
klart för sig; det händer att han använder den bestämda artikeln vid benämning
a r .  

Tor måste också lära sig att ta hänsyn till sin mottagares kunskaper och an
passa sitt språkliga uttryck efter detta för att bli förstådd. Att vägen dit kan vara 
besvärlig får  vi en antydan om då vi ser  på en episod från en senare inspelning, 
Tor 28, där Tor ä r  t r e  å r  och en månad. Episoden får  avsluta vår diskussion av 
hans språk: 

R. undrar om det går att bada där 
mormor och morfar bor, vilket Tor 
förnekar. Han tillägger: T: Nä men man kan bada vid 

den där stegen. 

R. förstår honom inte: R: Vid stegen? 

Tor försöker förklara: T: J a  den där stegen som ä r  
på Näset. 

R.  upprepar tveksamt och dröjande: R: Jahä. Vid stegen på Näset. 



12. DISKUSSION 

12.1. Utvärdering av undersökningen 

I inledningen till undersökningen av Tors artikelbruk framgick det att ett av mina 
syften med undersökningen var att se materialet och materialbearbetningen från 
en rent metodisk synpunkt. Därigenom ville jag försöka nå fram till riktlinjer 
för fortsatta undersökningar. Vi har nu nått fram till den punkt där det ä r  dags 
att sammanfatta vad bearbetningen av materialet har gett rent principiellt. 

Den metodiska diskussionen har främst rört  frågor kring identifieringen av 
den bestämda artikeln i barnets språk. Det tidiga stadium av språkutvecklingen 
som undersökningen tog sin början vid gav oss anledning att ställa upp ett krite
rium för att kunna tala om den bestämda artikeln i barnets språk: barnet måste 
använda substantivet också utan någon ändelse. Annars kan vi inte veta om subs
tantivet + den bestämda artikeln ä r  inlärda som en helhet, så att det som vuxen-
språkligt verkar vara en bestämd artikel bara ingår i en fast ordform i barnets 
språk. 

Vi behöll kriteriet om formväxling under hela undersökningens gång och no
terade om sådan fanns belagd för de olika substantiv i bestämd form som vi fann. 
Samtidigt stod det klart att kriteriet blir alltför rigoröst då barnets språk ä r  
mer utvecklat. När ordförrådet blir större kommer det i ökad grad att bero på 
tillfälligheter om ett substantiv finns belagt både med och utan en bestämd ar t i 
kel i ett material av vår typ, d v s i barnets spontana tal under halvtimmeslånga 
inspelningar. Exakt när kriteriet helt kan överges har vi inte diskuterat - innan 
barnet helt behärskar den bestämda artikeln förefaller det dock vara säkrast att 
räkna med det som ett alternativ till en mer frikostig bedömning av barnets för
måga. 

Vi har också skilt ut en speciell typ av yttranden, "modellyttranden" (se 
ovan s .  135 ff . ) .  Det ä r  sådana yttranden där barnets artikelbruk - och även 
dess bruk av nakna substantiv där vuxenspråket så kräver - kan gå tillbaka på 
ett föregående vuxenyttrande. Barnets formval kan alltså vara betingat av den 
form som det nyss har hört. Eftersom vi inte vet om vi har att göra med en 
spontan produktion eller ej, måste sådana yttranden lämnas åt sidan vid bedöm
ningen av hur barnet behärskar artikelsystemet. 

Vidare har bearbetningen av materialet gång på gång visat att vi måste vara 
vaksamma mot egenheter i barnets språk: vi kan inte se substantiven som isole-



rade fenomen utan måste ta hänsyn också till andra delar av barnets språksys
tem. Eftersom vi inte har haft någon analys av hela det språk som vi har behand
lat att förlita oss på, har vi ibland varit tvungna att lämna substantiv åt sidan 
eller behandla dem utan att ha fått svar på en rad frågor kring dem. Så har vi 
t ex sett hur det som verkade vara en bestämd artikel - trots att en slutkonso
nant saknades - lika väl kunde vara en kopula i Tors språk. (Se ovan s .  153 ff.) 

Att en mer fullständig analys av barnets språk kan vara värdefull som hjälp
medel har vi också sett exempel på: så har vi med stöd av kunskaper om Tors 
tidigare språk kunnat utesluta att yttrandeinledande vokaler som skulle kunna tol
kas som obestämda artiklar ä r  sådana. Detta skulle knappast ha varit möjligt 
om det tidigare språket inte hade funnits beskrivet. (Se ovan s .  119 ff.) 

Andra problem som vi har mött och frågor som vi har tvingats lämna obe
svarade för oss in pä materialets ar t  och problem som hör ihop med dess be
skaffenhet. Det rör  t ex Innebörden av ett ord som "andra" - specifik eller icke
specifik innebörd för Tor ? - och om pluralformer som vi inte säkert har kunnat 
identifiera som sådana. På punkter av detta slag har materialet varit för litet 
för att lämna svar på de frågor som vi har ställt. Väsentligare än detta har 
emellertid de problem och frågetecken varit som har hört ihop med materialets 
beskaffenhet i stort, d v s  dess lämplighet för att användas i undersökningar av 
det slag som vi har velat göra. 

Visserligen har vi allmänt sett kunnat använda oss av den beskrivning av 
svenskans artikelbruk som var utgångspunkten för vårt arbete: den har gett oss  
goda möjligheter att förstå Tors ärtikelanvändning och att beskriva den närmare. 
Vi har dock inte kunnat använda beskrivningen på det sätt som den var tänkt som 
- framför allt gäller detta de olika slag av referens som vi har behandlat under 
A. 1-8, d v s  då referenten ä r  specifik för båda samtalsdeltagarna. De olika un
deravdelningarna under A motiverade vi med att de skulle återspegla olika delar 
av barnets förmåga - detta har vi emellertid inte kunnat använda dem till. 1 stäl
let för att säga oss något om Tors förmåga på enskilda punkter har de olika ka
tegorierna under A bara blivit hjälpmedel för oss: med hjälp av dem har vi kun
nat avgöra om en bestämd form har varit korrekt eller om en naken form skulle 
ha uttryckts med en bestämd artikel i vuxenspråket. De har därför fungerat mer 
som ett hjälpmedel för oss  för att sortera materialet än som ett hjälpmedel för 
att förstå Tors kompetens. 

Att vår teoretiska utgångspunkt bara har kunnat ge oss en begränsad hjälp 
beror på att materialet har bestått av ljudband. Trots att inspelningarna ä r  ut



förligt kommenterade har de inte gett oss möjligheter att avgöra vad som hän
der i rummet. På flera av de punkter som vi har varit mest intresserade av har 
vi inte kunnat säkerställa skeendet: ä r  referenten unik i situationen? (A. 3), ä r  
barnets handling avsiktlig för att säkerställa en specifik referens för mottaga
ren? (A.4),är båda samtalsdeltagarnas uppmärksamhet riktad mot referenten? 
(A. 5) m fl  frågor. Det påpekande som gjordes i inledningen till undersökningen 
om att materialet inte insamlades med syfte att göra en undersökning av detta 
slag förtjänar att än en gång upprepas. Kommentaren till skeendet har helt en
kelt inte varit inriktad på just de frågor som vi har velat få besvarade. 

Syftet med materialinsamlingen visar sig också i annat som är  principiellt 
väsentligt för en undersökning av barnets artikelbruk, men som vi har saknat i 
materialet. Vi har bara funnit några få av våra kategorier och en del av dem har 
vi bara funnit i ett fåtal yttranden. Det går inte att avgöra i vad mån detta beror 
på arten av de samtal som fördes under inspelningarna, men att arten spelar en 
viss roll kan vi ändå förmoda. Samtalen rör sig till största delen kring föremål 
som finns i rummet; ett effektivt sätt att få barnet att yttra så mycket som möj
ligt i enlighet med syftet bakom materialinsamlingen. Det hade i princip varit 
möjligt att förutsäga att referenser enligt vårt A tillsammans med benämningar 
skulle komma att bli de dominerande kategorierna för substantivbruket. Om de 
vuxna medvetet hade försökt styra samtalet för att försöka få fler av våra kate
gorier representerade, skulle kanske resultatet ha blivit ett annat- men därom vet 
vi intet. Vi återkommer till denna fråga nedan och ska här bara se på några ex
empel som kan belysa den. 

Så ä r  det först i den sista inspelningen som vårt C, "referenten ä r  icke-spe-
cifik för talaren", finns representerat. Likaså ä r  det först där som det var möj
ligt att förklara en bestämd form med A. 7, "referenten ä r  specifik eftersom den 
tidigare nämnts i samtalet". Beror detta på att det ä r  först då som Tor kan ut
trycka dessa båda slag av referens, eller beror det på tillfälligheter att katego
rierna inte finns representerade tidigare? Och när det ä r  först i den näst sista 
inspelningen som Tor klart visar att han kan frigöra sig från samtalets omedel
bara här-och-nu och berätta om sådant som han har varit med om - beror detta 
på att han inte har haft någon anledning att använda språket på det sättet i de tidi
gare inspelningarna? Vi kan bara ställa frågorna, vi kan inte besvara dem. 

Med materialbearbetningens erfarenheter som bakgrund går vi nu över till 
nästa avsnitt. Där ska vi se litet närmare på ett försök som har gjorts i syfte att 
komma närmare barnets kompetens vad gäller artiklarna än vad fr ia  samtal med 



barnet tycks kunna göra. 

12.2. Presentation av ett test 

12.2.1. Bakgrund: det egocentrerade barnet 

I inledningen till vår undersökning nämndes kort att Brown pekar på att inspel
ningar av spontant tal bara kan avslöja en del av barnets förmåga att använda a r 
tiklarna, och att sådana inspelningar måste kompletteras med experimentellt a r 
bete. Som exempel på sådant arbete tar han upp de test som Maratsos har konst
ruerat och arbetat med. De redovisas utförligt i dennes "The use of definite and 
indefinite reference in young children" (1976), en omarbetning av hans opublice
rade doktorsavhandling. Vi har nu kommit till den punkt då det ä r  dags att grans
ka Maratsos arbete och diskutera det närmare. 

Maratsos ä r  psykolog och det ä r  i första hand som sådan som han ä r  intres
serad av barnets artikelbruk. En av de frågor som därför har varit av störst 
intresse för honom ä r  den om barnets förmåga att bedöma sin medsamtalares 
kunskaper och anpassa sitt språkliga uttryck därefter. Är barnet så egocentrerat 
i sitt tänkande att det inte klarar av en sådan anpassning? Om så ä r  fallet »bekräf
tar  detta Piagets teori om barnets kogiütiva egocentrering, dess oförmåga att 
skilja sitt eget perspektiv från omgivningens under hela den tidiga barndomen 
fram till - åtminstone - sjuårsåldern. (Piaget 1923; svensk Övers. 1973. ) Vi mås
te  något uppehålla oss vid denna teori innan vi ger oss in på Maratsos arbete. 

För att undvika eventuella missförstånd vill jag påpeka att det här inte 
handlar om "egocentrerat språk" i Piagets bemärkelse. Detta språk ser  
Piaget som ett symtom bland flera andra på den kognitiva egocentrering -
en: det ä r  ett språk som inte riktar sig utat till medsamtalare utan som 
ackompanjerar de egna handlingarna och förstärker dem. (Se särsk. kap. 
2 i "Språk och tanke hos barnet".) Funktionen hos detta språk ä r  f ö  en 
av de mest omdiskuterade punkterna i Piagets teori: Piaget menar att 
det så småningom går över till ett socialt språk; Vygotsky menar att det 
går över till "inner speech", d v s  tyst tänkande (1934; engelsk övers. 
1962); Flavell och hans medarbetare ser  ingen av dessa teorier som till
räcklig (1968). För en översikt och diskussion av de olika teorierna, se 
Kohlberg et a l .  1968. 
Det väsentliga för oss ä r  alltså inte det egocentrerade språket - eller 
bättre: det privata språket - utan barnets kommunikativa, sociala språk. 
Också det blir ett symtom på den kognitiva egocentreringen om barnet 
misslyckas med att anpassa sig efter mottagaren. 

Piagets teori om egocentreringen har länge varit accepterad och man har 



fått den bekräftad genom studier av olika slag. Hos Fla veil et al .  finns en rad 
experiment beskrivna som rör  barnets förmåga att uppfatta andras perspektiv 
både rent visuellt och i rollekar av olika slag och dessutom i olika kommunika
tionssituationer. Ett exempel på ett deltest av det senare slaget var att de lät 
barnet beskriva ett tärningsspel för en seende och en icke seende mottagare och 
sedan Jämförde de språket i de olika situationerna (1968, kap. 3).  ^ 

En liknande teknik har använts av Glucksberg et al .  i en rad undersökning
ar.  Barnet sätts bakom en skärm där det har en rad icke-figurativa bilder f ram
för sig. Därefter ska barnet välja ut en bild i taget och med språkets hjälp för^ 
klara vilken bild det har valt för ett barn som sitter på den andra sidan av skär
men med samma uppsättning av bilder. (Se Glucksberg et al .  1968 för en be
skrivning av hur metoden utarbetades, seäv.Krauss & Glucksberg 1969.) Deras 
resultat visar att barn ända upp mot tioårsåldern misslyckades med att förtyd
liga sitt val för mottagaren och ofta valde helt personliga beteckningar på bilder
na som t ex "Mommy's ha t " .^  

Sammantaget har alltså Piagets teori om den kognitiva egocentreringen 
stötts av en rad experiment och iakttagelser också vad gäller dess uttryck i bar
nets kommunikativa språk. Det har varit ett allmänt accepterat faktum att bar 
net upp till sju- åttaårsåldern - eller t o m  ännu längre - helt enkelt inte klarar 
av att sätta sig in i mottagarens behov i olika kommunikationssituationer. 

Under senare å r  har emellertid denna bild av barnet som en misslyckad 
kommunikatör börjat ifrågasättas alltmer. Maratsos hänvisar till några under
sökningar - bl a Mueller (1972) och Shatz & Gelman (1973) - som har gett en 
helt annan bild av barnet som resultat. 

Mueller studerade 3 1/2 - 5 1/2 - åringars Interaktion med varandra i par-
visa leksituationer. Andelen yttranden som på olika sätt inte var anpassade till 

1) För ytterligare experiment som rör  flera aspekter på egocentreringen -
rolltagningsförmåga, kommunikativ och spatiell egocentrering - se Rubin 
1973. Han visar hur dessa tillsammans med bl  a konstansuppfattning bil
dar en grupp sammanhörande faktorer, skilda från det (i Piagets bemär
kelse) egocentrerade språket. 

2) Maratsos återger en dialog från någon av Krauss & Glucksbergs undersök
ningar; själv har jag inte kunnat återfinna den. Det ä r  två barn som sitter 
på var sin sida av skärmen: 

"First  child: I t ' s  this one. 
Second child: This one? 
First  child: No.M 

(Maratsos 1976:23) 



medsamtalaren var så låg som O, 4 % av det totala antalet. Detta motsäger helt 
den bild av barnet som Piaget ger, både vad gäller anpassningsförmågan och vad 
gäller den mer kontroversiella frågan kring barnets flitiga bruk av "egocentre-
rat språk" vid den åldern. 

Också Shatz & Gelman studerade språket i interaktionssituationer. De lät 
en grupp fyraåringar samtala med t re  olika slags mottagare: med jämnåriga 
barn, med tvååringar och med vuxna. De fann att det språk som barnen använde 
vid samtalen med tvååringarna skilde sig från det språk som de använde i dö 
andra situationerna. Yttrandena var kortare och mindre komplexa och visade 
alltså att barnen klarade av att anpassa sig efter den mottagare de hade framför 
sig. 

Dessa båda undersökningar får  stå som exempel på den forskning som har 
bedrivits inom området under de senare åren. (Vi får  anledning att återkomma 
till fler undersökningar nedan, se  s .  219 .) Resultaten pekar tämligen entydigt 
åt samma håll: det verkar som om barnet har vida bättre möjligheter att språk
ligt anpassa sig efter olika mottagare och som om det utvecklar den förmågan 
långt tidigare än vad man hittills har trott. Ännu återstår dock mycket att under
söka inom området. 

Med denna lilla utvikning har vi nu en tillräcklig bakgrund för att förstå en 
del av Maratsos intresse för barnets artikeibruk, och vi kan gå över till att se  
på hans undersökning. 

12.2.2. Maratsos undersökning 

Maratsos inleder sin undersökning med att kort redovisa "the semantics of a r 
t i des"  (1976:1 ff ) och följer då i stort sett Browns beskrivning av artikelanvänd
ningen. Vi har i vår diskussion ovan någon gång noterat att Maratsos beskrivning 
skiljer sig från Browns, men detta ä r  bara på enstaka punkter. Främst gäller 
det "benämning" som Brown beskriver på samma sätt som vårt B - referenten 
ä r  specifik för talaren men inte för mottagaren - vilket Maratsos uttrycker tvek
samhet inför. Han vill i stället beskriva "benämning" enligt vårt C - referenten 
ä r  icke-specifik för talaren (och mottagaren) - men håller samtidigt möjligheten 
öppen att den kategorin helt faller utanför det övriga artikelsystemet. (Se ovan 
s .  82 och fotnoten.) 

Maratsos syfte med att beskriva artikelsystemet efter Browns riktlinjer går 



mer ut på att visa hur komplext det system ä r  som barnet måste tillägna sig än 
på att få en modell för att undersöka varje enskild del av systemet. Som fram
gått ovan var en av de punkter som intresserade honom mest frågan om barnets 
egocentrering och förmågan att språkligt anpassa sig efter mottagaren. Vid s i 
dan av detta diskuterar Maratsos också andra kognitiva förutsättningar för spe
cifik och icke-specifik referens och för referens till individer gentemot referens 
till klasser. Hit hör alltså frågor kring barnets klassuppfattning och dennas 
språkliga uttryck. Detta diskuterade vi ovan s .  57 i samband med referens till 
klasser: där hänvisades till Piagets uppfattning om att barnet under det förbe
greppsliga stadiet - ca två till drygt fyra å r  - inte klarar av den generalisering 
som en klassuppfattning i vuxentänkandets bemärkelse innebär. Vi nämnde ock
så att Maratsos med sin undersökning som stöd ifrågasätter denna uppfattning. 

Till de kognitiva förutsättningarna hör också frågor kring barnets förmåga 
att hantera referenter som bara ä r  språkligt introducerade. Att enbart höra ta
las om Men hund** och sedan kunna referera till den som en specifik individ -
**hunden som du nämnde** - kräver mer av abstraktionsförmågan än då barnet 
refererar till *'en hund** som det har haft personlig erfarenhet av. Hur barnet 
klarar av sådana mer abstrakta slag av referenser vet vi ännu inte särskilt 
mycket om. 

Maratsos menar att ingen av dessa frågor har blivit tillräckligt belyst av 
tidigare undersökningar, och han ifrågasätter möjligheten att få dem belysta 
med undersökningar av Browns typ. I vardagssituationer - och därmed också i 
inspelningar av spontant tal - rör  sig samtalen mestadels kring närvarande r e 
ferenter eller kring referenter som barnet har haft personlig erfarenhet av. 
Därför kan ett sådant material inte ge tillräcklig information om vad barnet be
härskar och inte behärskar av det som frågorna rö r .  Här menar Maratsos att 
den enda möjligheten att komma åt barnets kompetens ä r  genom testning. 

Maratsos konstruerade en rad olika test som rörde både förståelse och pro
duktion. Alla testen finns beskrivna i detalj i hans bok vid sidan av utförliga dis
kussioner kring en rad metodiska överväganden. 

De olika testen består i huvudsak av olika lekar och små berättelser. Vid 
lekar som testade förståelsen fick barnen visa hur de uppfattade olika slag av 
referens genom att hantera olika leksaker, vid andra lekar fick de visa hur de 
själva kunde uttrycka olika slag av referens. Det senare gällde också för berät
telserna där barnen fick besvara frågor kring det som de hade fått höra. Vi ska 
se på några av de olika testen och börjar med en av lekarna. 



Utom räckhåll för barnet placerades en leksaksbil, en liten kulle av trä och 
ett antal små dockor. Av dockorna var hälften pojkdockor, hälften flickdockor. 
Leken gick ut på att dockorna en efter en skulle få åka nerför kullen i bilen. 
Barnet fick bestämma ordningen genom att svara på frågan: "Who shall we give 
a ride now?'1, och därefter placerade försöksledaren en docka av det valda sla
get i bilen och lät den rulla nerför kullen mot barnet. (Se Maratsos 1976:80f.) 

Avsikten med leken var att testa barnets förmåga att använda den obestämda 
artikeln: det fick inte peka för att förtydliga sin referens utan var enbart hänvi
sat till språket. Om barnet bestämde sig för en specifik docka och inte klarade 
av att ta hänsyn till sin mottagare, skulle detta visa sig i en bestämd artikel i 
svaret på frågan. 

Leken varierades på olika sätt, bl a gömdes de olika dockorna så att barnet 
inte kunde se dem. Avsikten med detta var att undersöka hur referentens närva
r o  påverkade barnets språkform. 

Vid berättelserna, däremot, fanns varken leksaker eller bilder i närheten. 
De gick alltså ut på att testa barnets förmåga att hantera referenter som ä r  
språkligt introducerade. Varje berättelse - de var sammanlagt tretton stycken -
avslutades med en fråga där barnet fick komplettera skeendet. Vi ska se på en 
av dessa berättelser, "Out to meet". 

Berättelsen inleds med att barnet får  höra att en man ä r  ute och går i en 
djungel och känner sig förfärligt ensam. Så fortsätter den: "He saw some ani
mals. He saw some monkeys and some pigs. 'Maybe one of those will come out 
and be my friend' he said. And one of them did. Who went out to the man?". 
(Se Maratsos 1976:52.) 

Det krav som här ställs på barnet ä r  tvåfaldigt. Det ska klara av att tänka 
sig en individ - en apa eller en gris; valet ä r  fri t t  - bland de introducerade refe
renterna. Denna individ kan barnet uppfatta som en specifik referent, men efter
som den bara ä r  tänkt kan den inte vara specifik för mottagaren. Detta måste 
barnet ta hänsyn till vid sitt svar.  Frågan ska alltså besvaras med "a" + namnet. 

I en annan variant av samma historia byts "some monkeys and some pigs" 
ut mot "a monkey and a pig". Eftersom det då bara blir två individer att välja 
mellan ä r  ett svar med "the" + namnet det korrekta. Ett sådant svar visar att 
barnet behärskar den språkliga regel som motsvarar vårt A. 7, "referenten ä r  
specifik eftersom den tidigare nämnts i samtalet". 

Vid sidan av de slag av test som vi nu har sett exempel på konstruerade 
Maratsos ännu ett slag som han kallar för "imitation with expansion" (1976:67ff). 



Där skulle barnet mening för mening upprepa en berättelse som det fick höra. 
På en viss punkt i berättelsen utelämnade försöksledaren en artikel i en mening 
för att se om barnet där supplerade en artikel och i så fall vilken. ̂  

Dessutom kompletterade Maratsos sina test med ytterligare ett imitations -
test för att få ett mått på barnets allmänna språkliga förmåga. Barnet fick upp
repa sammanlagt fjorton olika meningar som var av olika syntaktisk komplexi
tet.  Förmågan att upprepa dem korrekt blev då måttet på den språkliga utveck
lingsnivån. (1976:60 och Appendix VI. Också detta grundar sig på Menyuks un
dersökningar, se fotnoten nedan.) 

Vi går nu Över till att se på Maratsos resultat. De bygger på testningar av 
sammanlagt 40 barn, hälften treåringar och hälften fyraåringar. Bland dessa 
blev det möjligt att urskilja t re  olika utvecklingsstadier. 

Sämst utrustade för att hantera språkligt introducerade referenter var t r e 
åringarna. De hade inga problem då det handlade om en enda referent, men då 
valet stod mellan flera - som i berättelsen med "some monkeys and some pigs" 
och "a monkey and a pigM; se  ovan - blev resultatet sämre. Skillnaden hör natur
ligtvis samman med att det i det senare fallet krävs en högre grad av abstrak
tionsförmåga och ställs större krav på minnet. 

Treåringarna visade egocentrering vid många av sina referenser, även om 
ingen av dem kunde sägas vara helt egftpentrerad. Detsamma gällde också för de 
barn som kom att representera nästa utvecklingsstadium, ungefär hälften av fy-
raå ringar na. Till skillnad från treåringarna klarade de av att välja mellan flera 
språkligt introducerade referenter; de hade också bättre resultat än treåringar
na på det test som rörde den allmänna språkförmågan. 

De återstående fyraåringar na - som också lyckades bäst på det allmänna 
testet - visade få tecken på egocentrering och klarade alltså väl av att anpassa 
sitt uttryck efter mottagarens kunskaper. 

I sin allmänna diskussion av resultaten lägger Maratsos stor vikt vid frågan 
om egocentrer ingen. Han kan konstatera att barnet tidigt kan uttrycka också 
mer abstrakta slag av specifik och icke-specifik referens, men att förmågan 
att ta hänsyn till mottagaren tycks utvecklas långsammare. Samtidigt framhäver 

1) Detta går tillbaka på försök som Menyuk har gjort (1963): hon har funnit 
att barn i treårsåldern tenderar att fylla i ett grammatiskt morfem då de 
upprepar ett vuxenyttrande där morfemet ä r  utelämnat. (Se äv. Menyuk 
1969:110 ff och Slobin & Welsh 1973.) Om barnet gör en sådan ifyllnad 
får man alltså veta något om morfemets funktion i barnets eget språk
system. 



han att det förekom icke-egocentrerade uttryck också bland de barn som visade 
många egocentrerade uttryck vid de olika testen; han nämner också att flera av 
dem visade mottagaranpassning i sitt spontana tal utanför själva testsituationer
na. Trots att han själv ä r  mycket försiktig när han tolkar resultaten visar alltså 
hans undersökning att egocentreringen inte ens hos treåringar ä r  så total som 
den har förmodats vara. 

Som avslutning redovisar Maratsos så ett litet försök som han har gjort för 
att få en antydan om vad det ä r  som barnets utveckling ska leda fram till. Kan 
vi verkligen sätta etiketten "icke-egocentrerad" på ett barn vid ett visst utveck
lingsstadium? Det enklaste sättet att få ett svar på den frågan ä r  att undersöka 
vuxnas förmåga att anpassa sitt språkliga uttryck efter mottagaren. Maratsos 
lät därför ett antal vuxna ställas inför några uppgifter av ungefär samma slag 
som dem vi tidigare har sett exempel på. Mellan den vuxne och försöksledaren 
placerades en skärm. Den vuxne skulle sedan referera till föremål som var syn
liga för honom själv men inte för försöksledaren. 

Resultaten visar att sådana försök kan vara en god hjälp för att förstå bar 
nets utveckling: hälften av de vuxna visade egocentrering vid sina referenser.  

Den slutsats som Maratsos drar  ä r  att vi måste vara försiktiga när vi talar 
om språklig kompetens, särskilt när den mäts med performansdata av detta 
slag. Några av hans avslutande ord ä r  väl värda att citeras: "These results 
make us aware of [ . . .  ] the need for speaking in fine rather than in gross ways 
of the development of referential abilities.'* (1976:105). 

12.3. Slutord 

Ett av mina syften med undersökningen av Tors artikelbruk var att nå fram till 
riktlinjer och principer för fortsatta undersökningar. Det ä r  nu dags för en av
slutande diskussion kring det som undersökningen har lett fram till och det som 
Maratsos undersökning har visat. Den väsentligaste frågan blir denna: hur ska 
en undersökning utformas för att den ska kunna visa så mycket som möjligt av 
barnets förmåga? 

För att besvara frågan ska vi börja där Maratsos slutade: den vuxnes ar t i 
kelbruk. Vi såg att han fann åtskilliga egocentrerade referenser hos sina vuxna 
försökspersoner. Som Maratsos själv påpekar kan vi för den skull inte ifråga
sätta de vuxnas möjligheter att ta hänsyn till olika mottagare och att förtydliga 



referenser då så ä r  nödvändigt, även om man inte kan förvänta sig ett perfekt 
hänsynstagande i alla situationer. Det som i stället måste ifrågasättas ä r  själva 
testsituationen och de krav som ställs i den. 

Vi såg att den del av Maratsos undersökning som rörde de vuxna försöks
personerna var av samma slag som tidigare undersökningar som har rört barns 
färdigheter: samtal över en skärm. Kommunikationskraven ä r  då höga och ä r  
av ett slag som en talare vanligen inte ställs inför. Det sådana situationer kan 
visa ä r  alltså hur den som testas klarar av sådana onormala krav - att därav 
dra slutsatser om försökspersonens kommunikationsförmåga i normala situa
tioner vore förhastat. 

Styrkan hos de test som Maratsos konstruerade för t r e -  och fyraåringarna 
ligger i att de krav som ställs på barnet inte ä r  fullt så höga som i de tidigare 
testen och, framför allt, att kraven ä r  av en annan a r t .  Vi måste sträva efter 
att få så många delar som möjligt av barnets kommunikationsfärdigheter belys
ta.  För detta kan Maratsos undersökning ge åtskilliga uppslag och idéer. 

Samtidigt går det att kritisera Maratsos test på många punkter: många 
gånger ä r  lekarna och berättelserna helt enkelt f ö r  konstruerade för att man 
entydigt ska kunna säga vad det ä r  för förmåga som testas med dem. ̂ (Se äv. 
Warden 1977 för några kritiska synpunkter.) Till detta kommer att han testade 
barnen i en miljö som var främmande för dem med motiveringen att pilotunder
sökningar hade visat att barnen då var mer uppmärksamma och samarbetsvilliga 
än i hemmet. Han tillägger att han bekantade sig med varje barn vid ett hembe
sök så att de inte skulle vara blyga i den främmande miljön (1976:28). Att själva 
testsituationen ändå kan spela in och ge en annan bild av barnet än vad en normal 
situation skulle kunna göra ä r  dock odiskutabelt. 

Även försöksledaren och den roll som denne spelar ä r  en viktig faktor i test-
sltuationen. Detta går att illustrera med ett resultat från ytterligare en under
sökning som rör artikelbruket hos både barn och vuxna, gjord av Warden 1976. 
Han lät sina försökspersoner redovisa vad de kunde se på olika bilder, dels när 
bilderna var synliga för försöksledaren, dels när de var osynliga. Han fann att 
barn upp till femårsåldern inte klarade av att anpassa sig efter mottagaren -
men också att äldre barn och vuxna misslyckades många gånger. Detta senare 

1) En liten anekdot: Jag berättade om mannen som mötte några apor och gri
sar i djungeln för en vuxen bekant och fick efter en stunds tystnad svaret 
"kossor". När jag förvånat undrade var han hade fått den tanken ifrån 
kom det: "Jag måste erkänna att det som förvirrade mig var att det fanns 
grisar i en djungel." 



förklarar han emellertid inte som misslyckanden för de vuxnas del. 1 stället 
menar han att deras till synes egocentrerade svar berodde på att de verkligen 
tog hänsyn till sin mottagares kunskaper: han förmodar att de räknade med att 
försöksledaren kände till de olika bilder som testet innehöll. 

Wardens tolkning av de vuxnas resultat ä r  inte speciellt övertygande, s ä r 
skilt som han inte för ett liknande resonemang också kring barnens resultat. 
Ändå ger den en antydan om att den roll som en försöksledare har - en allvetan
de person som vet hur uppgifterna ska lösas - kan komma att påverka resulta
ten i en eller annan riktning. 

När vi relaterade forskningen kring barnets egocentrering ovan, nämnde 
vi två av de undersökningar som har lett till att bilden av det egocentrerade bar 
net har börjat förändras, nämligen Mueller (1972) och Shatz & G el man (1973). 
Gemensamt för dessa båda undersökningar ä r  att barnens medsamtalare inte 
var en all vetande försöksledare utan - för Muellers del - jämnåriga barn och 
- för Shatz & Gel mans del - yngre barn, jämnåriga och vuxna. Dessutom hand
lade det inte om test utan om vanliga leksituationer och samtal. Att barnen visa
de en god anpassningsförmåga pekar mot att det var själva testsituationen och 
dennas onaturliga krav som barnen inte klarade av i de tidigare undersökningar 
där de framstod som odugliga medsamtalare. 

Detta får man bekräftat då man ser på den forskning som har bedrivits un
der senare å r  med inriktning på barnets förmåga att strukturera samtal och på 
barnets Interaktion med olika medsamtalare. Här finns en rad undersökningar: 
Gleason (1973), Keenan (1974), Garvey (1975), Sachs & Devin (1976) m fl; se  
äv. Shatz & Gelman (1977). Sammantaget visar dessa att barnet tidigt har en 
god förmåga att anpassa sitt språk efter medsamtalaren och dennes sociala och 
kognitlva bakgrund i normala kommunikationssituationer. Vi inser då lätt att 
det måste vara ogörligt att få en säker bild av barnets förmåga med endast onor
mala situationer som grund. 

För fortsatta undersökningar av barnets artikelbruk förefaller det alltså 
vara lämpligast att så långt som möjligt hålla fast vid barnets spontana tal som 
utgångspunkt. Samtidigt ä r  ett material av den typ som vi har arbetat med inte 
det rätta: vi ställdes inför alltför många frågetecken kring Tors förmåga. Vi 
hade många gånger svårt att avgöra vad det var för slags referenser som vi 
fann i materialet, och vi kunde inte heller avgöra om de kategorier som vi fann 
representerade hela hans förmåga. Det första av dessa problem kan elimineras 
vid direkt observation: svårigheterna bestod ju till stor del av att den som kom



menterade skeendet inte var inriktad på just de faktorer som vi ville få belysta. 
Det andra problemet kan däremot inte elimineras lika lätt. Så blir det t ex knap
past möjligt att få en klar bild av barnets förmåga att referera till klasser utan 
att använda test av olika slag. Dessa måste konstrueras så att de ligger så nära 
normala kommunikationssituationer som möjligt - vilket Maratsos undersökning 
kan ge många uppslag till. Det får  här räcka med att vi ser  på hur hans teknik 
med berättelserna som barnet skulle komplettera kan utveqklas vidare. För det 
barn som börjar få ett begrepp om vad (hög) läsning innebär kan frågorna till 
barnet inriktas på att det ska komplettera en skriftlig berättelse i stället för en 
muntlig. Att på så sätt "skriva en bok tillsammans" gör att situationen blir me
ningsfull för barnet, vilket den knappast ä r  i Maratsos variant. 

Det måste också vara möjligt att som deltagande observatör styra samtalet 
så att barnets förmåga blir bättre belyst än då samtalet ä r  helt fri t t .  Försök att 
föra in samtalet på referenter som inte ä r  närvarande visar självfallet mer av 
barnets förmåga att referera till sådana; uttalade krav på förtydliganden blir ock
så ett viktigt medel för att få kunskaper, att låta barnet möta olika mottagare i 
mer eller mindre strukturerade situationer likaså. 

Kraven på den som ska göra en undersökning med dessa principer som ut
gångspunkt blir höga, både vad gäller insikter om vad det ä r  för frågor som ska 
besvaras och vad gäller uppfinningsrikedom och förmåga att samspela med bar
net. Om någon uppfyller dem får han eller hon säkerligen ett rikt utbyte och ett 
stort nöje av sin undersökning. 



13. SUMMARY IN ENGLISH 

This thesis consists of two parts. The first part describes the use of the definite 
and the indefinite article and the use of nouns without article in adult Swedish, 
the second part presents a study of the articles in the language of a Swedish child 
between 27 and 29 months of age. 

The starting-point for the thesis i s  a section from Roger Brown's book 
"A first  language" (1973:340-356). There he describes the use of the articles 
in adult English a s  a complex semantic system and he also reports when his 
subjects, three English-speaking children, have acquired the system a s  coded 
by the articles. As his description is  very brief it evokes a lot of questions, 
some of which I have tried to answer in this thesis. I have also endeavoured to 
add to his description with some matters not dealt with by him. 

The use of the articles in Swedish and English i s  roughly the same, but 
the realizations of the articles differ. In Swedish the indefinite article 
i s  prepositioned - "£JQ hund" or "ett hus" (="a dog", "a house"), the 
choice of <en or £lt_depending on the gender of the noun - while the defi
nite article i s  suffixed: "hunden", "huset" (="the dog", "the house"), 
the choice alse here depending on the gender of the noun. Also the de
finite plural is  suffixed: "hundarna" (="the dogs"), where -ar  is  the plu
ral morpheme, -na the definite article. 

Part  one: the articles in adult Swedish 

This part begins with a description of the articles used when reference i s  made 
to specific and non-specific referents, i.e. individual referents. Following Brown, 
three components in the speech-event a re  distinguished: the speaker, the refe
rent and the speaker's judgement of his listener's knowledge of the referent. 
These three components form a system where the speaker's choice of the defi
nite or the indefinite article i s  determined in the following way: 

A: Speaker: specific referent. Judgement: the referent i s  specific for the 
listener. Article: definite. 

B: Speaker: specific referent. Judgement: the referent i s  non-specific for 
the listener. Article: indefinite. 

C: Speaker: non-specific referent. (Judgement i s  unnecessary.) Article: 
indefinite. 

D: Speaker: non-specific referent. Judgement: the referent may be specific 
or non-specific for the listener. Article: indefinite. 



In discussing the first  of these conditions, i . e .  the referent is specific for 
both the speaker and the listener, several different reasons for the condition 
are  distinguished. Each of them i s  an answer to the question "why i s  this referent 
specific for both in this particular situation?". The purpose of distinguishing the 
different answers i s  to get a model for analysing the child's competence concer
ning the use of the definite article a s  well a s  its competence for judging the l is
tener's knowledge of the referent. The main point of the discussion i s  to find out 
how the different answers may expose the means accessible to the child for en
suring that the referent i s  specific for the listener, e .g .  pointing at the referent 
or using means of language alone. 

The answers form the following subdivision of the A-condition: 
A. 1-2: the referent i s  specific owing to social experiences shared by the 

speaker and the listener ̂  
A. 3: the referent i s  unique in the setting 
A. 4: the referent i s  made salient by action 
A. 5: the referent i s  specific because both participants pay attention to it 
A. 6: the referent i s  specific by entailment 
A. 7: the referent i s  specific by prior utterance 
A. 8: the referent i s  specified by means of language; distinctive attributes 

a re  furnished by the speaker 
The other conditions, B, C and D, are  separately discussed in the following 

sections. The sense "a certain" of the indefinite article is  discussed under B 
("introductory use"), the sense "some, someone or other" and "any" (= the sen
se in questions and negative sentences) under C. The counterpart of the indefi
nite article in questions and negative sentences in Swedish, "någon/ingen", and 
the use of indefinite plurals a re  also discussed. Under D, finally, the speaker's 
judgement i s  discussed a s  coded by the use of adverbs revealing his presupposi
tions. 

In the following section the expressions for reference to classes a re  ana
lysed and described. This type of reference can consist of four kinds of ex
pressions: the definite or the indefinite singular may be used or either of the 
two plural forms, the definite or the indefinite. (The noun may also be used 

1) The notation "A. 1-2" for this subdivision i s  based on Brown's description: 
it corresponds to two subdivisions in his system, "Unique for all" and 
"Salient for a social group". As to the other subdivisions they corres
pond roughly - even though not in detail - to his. 



in the singular without article, but this usage of the zero form i s  very spe
cial.) 

The different expressions a re  related to the speaker's conception of the 
class he is referring to. When the class i s  viewed as  a unit, marked off from 
other classes, the definite singular is  used. This is  the normal usage when the 
class is a member of a hierarchy where a superordinate concept i s  easily avail
able, e .g .  "mammal" gives r ise to "hunden" (="the dog"). The speaker can a l 
so perceive the class a s  a unit and present it a s  such by choosing this form, as, 
for example, when co-ordinating or contrasting two classes. 

The indefinite singular i s  used when the members of the class are  salient, 
i . e .  when the class i s  viewed a s  consisting an amount of elements. The differen
ce between this kind of reference and the non-specific reference - C above - is  
described and discussed. 

The indefinite plural i s  described a s  reflecting the speaker's conception of 
the class a s  a class with rather vague boundaries, not sharply marked off from 
other classes. Many of the classes viewed in this way a r e  those superordinate 
to other classes, e .g .  "mammals" and "flowers". The definite plural, finally, 
is used when classes of the just mentioned kind a re  viewed a s  units with definite 
boundaries. As was the case regarding the definite singular, this view may be 
presented by the speaker, by, for instance, contrasting two classes. 

The next section deals with the use of the noun without article. As in Eng
lish this zero form i s  used for uncountables, i . e .  names of substances, abstracts 
and collectives. It i s  also used in different kinds of phrases, more or less lexi-
calized. In many verb-phrases the noun forms a concept together with the verb 
a s  in "dansa vals" (= lit. "dance waltz") and "ha skägg" (= lit. "have beard"); 
the zero form is  also used in many prepositional phrases a s  in "med låg röst" 
(= lit. "in low voice") and in other kinds of phrases. The sense of the zero 
form in phrases like these i s  described as  abstract and undelimited and it i s  
compared to the sense of class expressions and names of substances. The latter 
are  described a s  more concrete and substantial, even though the difference of
ten i s  a very subtle one. This i s  particularly so when the indefinite plural i s  
used; it i s  often the only possible form of the noun in phrases where a limited 
number of nouns may be used in the zero form. 

The last section concerning the articles in adult Swedish i s  about the noun 
a s  the complement of the predicate. The indefinite article is  used when a class-
membership i s  assigned to a referent a s  in "Detta träd ä r  en björk" (= "This 



tree is  a birch"). Unlike English, the zero form i s  used when the noun in the 
complement indicates a person's profession, nationality, religion etc.,  i . e .  his 
role or his function in a social system. ("Han ä r  lärare" = lit.  "He i s  teacher".) 
The same way of using the noun i s  also possible when the use or function of ob
jects differ from what i s  normally associated with the class-description: "Jag 
använde potatisskalaren som hammare" = lit. "I used the potato-peeler a s  ham
mer". 

In the same section the use of the indefinite article and the zero form in 
definitions is  discussed and also the use of the definite article in the complement 
position. 

In the last part of that section several aspects of the child's naming behavi
our a re  presented and discussed. The child's nominations correspond logically 
to the adult's assigning of class-membership a s  just described, but "nominating" 
has to be treated separately when investigating child language. Demonstrative 
and locative uses of nouns cannot always be separated from the child's naming 
behaviour. One consequence of this i s  that the child may use the definite article 
when naming, contrary to the adult's usage when assigning class-membership. 
The function of naming i s  of a very different character in child language: naming 
is  seldom equivalent to "informing" a s  it i s  to the adult. 

Part  two: the articles in the language of a Swedish child between 27 and 29 
months of age. 

The data for my study emanates from Project Child Language Syntax at the Uni
versity of Stockholm. (See Söderbergh 1973 for a presentation of the project and 
a detailed account of its working procedures.) The data was extracted from the 
tape recordings of the language of a boy called Tor, between 27 and 29 months 
of age. During that period five recordings - Tor 11-15 - were made of his spon
taneous speech in play and conversation with adults in his home. The recordings 
were made approximately every two weeks; each of them lasting for about half 
an hour. Two tape recorders were used. One of them was used for recording the 
conversation, the other had a double function: channel one was used for recor
ding the conversation, whereas channel two was used for recording a simulta
neous commentary on what was going on in the room. Two independent transcrip
tions were made, including the adults' utterances. Then a final version was edi



ted by the project leader, Ragnhild Söderbergh. 
All utterances containing nouns were extracted, in total 350 utterances. 

Some of the nouns were too unclear or impossible to identify; the remaining 
constitute the proper data. The number of nouns in each tape recording i s  
evident from table 39 below. 

Table 39 

Recording No. of nouns treated 

Tor 11 41 
Tor 12 37 
Tor 13 44 
Tor 14 86 
Tor 15 118 

Total: 326 

The data i s  discussed from several points of view. I wished not only to 
find out how and when the articles were acquired, but also to what extent data 
of this kind could be useful for  investigating the acquisition of the articles.  
Since the recordings were made with no other aim than getting a representative 
sample of the child's language, it was predictable that many aspects of the 
child's referential abilities should remain unclear. I simply wished to find out 
which those aspects were, in order to get an idea of how further studies of the 
child's referential abilities should be modelled. For  the same reason the data 
i s  to a great extent discussed from a purely methodological point of view. 

Tor ' s  use of the art icles 

During the period T o r ' s  ability to use the definite article in the singular develo
ped strikingly. (Nearly no plurals were found.) In the f i rs t  recording, Tor 11/ 
his use of the article was sporadic. The article appeared in just 26 % of those 
contexts where it was possible to decide that it was required. Later on, in Tor 



14 and Tor 15, the usage passed 90 %. Although the usage at that point could not 
be said to be stabilized, it was hypothesized that the acquisition criterion soon 
would be attained. As point of acquisition is, according to Cazden (1968:435), 
"the first  speech sample of three, such that in all three the inflection is  supplied 
in at last 90 percent of the contexts in which it i s  clearly required". 

A simple rule for Tor 's  use of the definite article could be formulated: "use 
the definite article when the referent i s  specific for yourself". This means that 
no account was taken of the listener's knowledge of the referents talked about. 
The only exceptions from the rule was found in a few constructions with the ge
nitive. (As in English, no article i s  used in Swedish when the noun i s  the head 
of a construction with the genitive or a possessive pronoun.) 

As to the indefinite article, it was only found in a few utterances in Tor 14 
and Tor 15. The vast majority of these - 8 out of 11 - appeared in nominations, 
all of them in Tor 14. These nominations were discussed a s  one strategy among 
others for constructing nominations. Other strategies found were the use of the 
zero form in one-word-utterances - e .g .  "hund" = "dog" - and in longer utte
rances, e .g .  "där ä r  hund" = "there i s  dog". Tor also used the definite article 
in naming, both in one-word-utterances and in longer ones. This usage can be 
explained by the rule above: the named referents were specific for him. A new 
strategy appeared in Tor 15: he frequently used the name of the object in a ques
tion, sometimes affirming it immediately. (E.g.  "Är det svamp? [de:] svamps 
= "Is that mushroom? That (is) mushroom".) The appearance of this new s t ra 
tegy might explain why the indefinite article was abandoned in the nominations 
in Tor 15: Tor proceeded to try out different ways of naming objects. 

In sum, the results clearly show that the definite and the indefinite articles 
a re  not acquired a s  a system but that their acquisition points differ. This i s  not 
the case for English-speaking children a s  reported by Brown (1973:351). The 
difference between the articles in Swedish and English provide a confirmation 
of Slobin's operating principle for the child acquiring its mother tounge: "Pay 
attention to the ends of words" (1973:191). 

Methodological considerations and conclusions 

The data gave r ise  to some questions concerning the identification of the definite 
article in the child's language. A criterion for the identification on the earliest 
stages of language development was established: it i s  necessary to find the noun 



also used without the article to be sure that the noun + the article constitute two 
separate morphemes in the child's language. Further, those articles in the 
child's speech that might depend on a previous article in an adult's utterance 
a r e  not to be included when judging the child's competence. 

Regarding the usefulness of this kind of data for investigating the acquisition 
of the articles, som important conclusions were made. It was impossible to de
cide to what extent "specific-for-both"-references (= the A-condition, see abo
ve) were understood by Tor ' s  listener just because of situational circumstances 
and not because of Tor ensuring specificity. One reason for this was obviously 
that the commentary was not made for this special purpose. 

Furthermore, rather few of the different uses of nouns in the adult language 
were found, e .g .  the "non-specific - for-speaker"-reference (= the C-condition, 
see above) did not appear until the last recording, Tor 15. The vast majority 
of the references made were of the A-type along with numerous nominations. 
This i s  quite natural since talking about present objects and pictures i s  the o r 
dinary way of conversing with a child of T o r ' s  age. However, the question i s  
put forth that T o r ' s  ability - or non-ability - to use nouns in a more differentia
ted way might have been discerned more precisely if the conversation had been 
directed towards a more elaborated usage. 

After the discussion of the results an  account i s  given of an American study 
of young children's referential abilities, made by Maratsos (1976). He has de
vised a variety of tes ts  of both comprehension and production concerning the use 
of the art icles.  His test procedures a r e  reported, coupled with an account of 
theories and studies of the child a s  an egocentric communicator. 

The last section of the thesis consists of some concluding remarks a s  r e 
gards the use of tests  a s  opposed to the use of naturalistic data for further in
vestigations. The evidence from naturalistic studies of young children's commu
nicative abilities - e . g .  Mueller (1972) - i s  taken a s  a support of the naturalis
tic line. It i s  hypothesized that directed conversation, supplemented a t  particu
lar  points by test procedures like those devised by Maratsos, i s  the most appro
priate means to explore the child's referential abilities. 
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15. BILAGOR 

I bilagorna förtecknas samtliga yttranden med substantiv i Tor 11 - 15. Förteckningen ä r  uppdelad 
1 tre kolumner. I den vänstra kolumnen står sådana yttranden där substantivets (orm kr vuxen«präk
tigt korrekt, i mittenkolumnen (ibland; mittenkolumnerna) står sådana yttranden där det inte har 
gått att avgöra om (ormen ä r  den rätta eller e j .  1 den högra kolumnen står de yttranden där substan
tivets (orm ä r  vuxenspråkligt (elaktig. 
Då ett substantiv står inom parentes tillhör det någon annan kategori än den rubricerade. 

* * substantivet (inns endast belagt i bestämd (orm 

BILAGA 1. SAMTLIGA YTTRANDEN MED SUBSTANTIV I TOR 11 

A. 3: re(erenten ä r  unik i situationen 

A. 3-4-5: situationsbetingat specifik re(erens 
Nä dockan ska jag ha. (36) Nnn, nu åker cykeln nu. (255) 
Den därn dockan. (37) 

A.4: Tor handlar 
Lallan. (42) 

Ämnesnamn 
[ f l  hâr ( lù:»t | .  (2) 
f l  Ivkvtf. (266) 

(t l ö v * ! .  (267) ( ( o r U  ) 

(»:$1 pojke? (12«) 

i r . .  Pojke där .  (133) 

pojke där ( ? )  (128) 
[a:Éj pojke där ( ? )  (129) 
(a f  pojke där?  (132) 

A.4-5: Tor handlar; bådas uppmärksamhet ä r  riktad 

A. 5: bådas uppmärksamhet ä r  riktad 

A.8: substantivet uttrycks med ett attribut 

B: referenten ä r  specKik (ör Tor men inte (ör hans medsamtalare 

Benämningar 

(Lalle) åka - den c/cykel.(43) 
(L/Lalle/Lalle) àkçr den -

cykel. (46) 
Bäbi stå däri (83) 
Pojke sitta I (180) 
Pojke sittal (181) 
[CI pojke. (146) 

[^na] bort lalla. (195) 

Lalle åka - den (c/cykel).(43) 
L/Lalle/Lalle åker den -

(cykel).(46) 

Andra dock/docka. (41) 

Den ä r  ut- ute lallan. (9) 

Där - anka. (4) 
r .  (5) Anka där. 

[aTbäbis. (74) 
f e  bäbis. (75) 



l l ù v i - l  där .  (270) 
l l y v t l  di»r.J271 ) 

( j a ]  äter - (lW:ve).(86) 

Fraser  
Ny trilla i b : n ] .  (16) 
Nej trilla ner den 1 [a i : n j .  

(231) 
Det ä r  en flicka där .  (3) 

Oka tegorise rade 
[C.:] Uda? (25») 
[i : J lada - l a  

Imitationer 

E j  behandlade substantiv 

( t )  dockan sitta bakom. (250) 
Nallen sk? flytta. (12) 
Nalle äker.  (13) 
Nalle aitlai (21) 
Nall/nalle sitta - här .  (22) 

Pojke. (117) 

Flara (de fl  /t d j / J  pojke. (6) 
Û: l i l jé / j  » flick(a)? (76) 

BILAGA II. SAMTLIGA YTTRANDEN MED SUBSTANTIV I TOR 12 

A. 1-2: referenten fir specifik av sociala skäl 
Var vagnen? (157) 
Var ä r  vagnen? (160) 

A. 3-4-5: situationsbetingat specifik referens 
• Finns dörren? (10) Dockan ligger 1 (vagnen) .(166) 

A. 5: b&das uppmärksamhet ä r  riktad 
( e l  Tors  (bil) bilen. (44) 

A. 6: referenten ä r  specifik genom association 
* (£ t ) ]  bara munnen. (173) 

A.fl: substantivet uttrycks med ett attribut 
[j;} Tor s  bil (bilen). (44) 
. i n J  din näsa? (108) 
(a  e j  din näsa? (109) 
Det/det ä r  din näsa. (112) 
[d£:J Tor s  vagn. (163) (alt: modellyttr.) 

Benämningar 
Flicka. (25) 
Klocka. (136) 

3: referenten ä r  specifik för Tor men Inte för hans medsamtalare 

Toto stå där ( ? )  (69) 
Toto(n) stå häri (70) 
Totocn) 8 t |  häri (71) 

(7ô*och 71: al t .  mo
dellyttr.) 

Var ä r  andra bil. (7) 

Nu/nu Tor - hitta tp^j^n] 

(plnen). (129) 

Det ä r  lalla. (81) 
Inte hus ( ? )  (133) 



Ämnesnamn 
Slänga I vatten. (179) 

F r a s e r  
•Köra  in t garaget. (4) 
* Jag ika  den garaget. (13) 
* [ a ]  åka så / sa  [ i f  -

garaget. (23) 
* Akej- den garaget! (28) 

Okategoriserade 

Modeilyttranden 
* Den stå här taket. (46) 

(Dockan) ligger i vagnen. 
, , (166) 
(n)  dockan? (188) 
Det ä r  [ s j  tån. (115) 
Gömmer på huset. (52) 
Nu f / f å  plats. (31) 
( d t :  J T o r s  vagn. (163) 

(alt: A.8)  
Toton stå häri (70) 

(alt:A. 3-4-5) 
Toton stå häri (71) 

(ait:A. 3-4-5) 

Imitationer 

EJ behandlade substantiv 

Det ä r  näsan. (111) 

« ï ! î , .  
( l i J )  

OJ ( tam) - ( 

( . . .  .6n) näsa 

[n: dSpan]? s dockan?(189) 
f m i :  ta d3pa). « docka/ 

[ mfc d3pa 
stoppa? (190) 
J .  = docka/s i / s t o p p a ?  

( f(spa ] .  « docka/sjogga ? 
[h is ) .  = bl ixt / l jus? (36) 
( at a dn). =tån? (99) 

Tor [da-sàgu:](l ) « damm
sugare/dammsuga (89) 
[ dxtsàgu: ] ? s dammsugare/  
du dammsuga? (90) 
(ta: t in] dä r?  =stå s t i l l /  

toton? (66) 
(s ta :  stln] d ä r ?  « stå s t i l l /  

' toton? (67) 
[t3: tin) d ä r ?  » stå s t i l l /  

toton? (68) 

( a  ç pjne) här [ . . .  ) ?  (130) 
f a :  f )  plaplvl (75) 

Iva: e: p la : /p2mej  
plaply? (78) 

Har docka? (155) 



BILAGA i n .  SAMTLIGA YTTRANDEN MED SUBSTANTIV I TOR 13 

A. 3-4-5: situatlonsbetingat specifik re fe rens  
In [ d ]  huset. (65) * It sta: grinden. (37) 

* fdr t ta  va:r e : / d r i : s en  va:re)  
inne. = grisen (177) 

* ( t  Jen I gå in d ä r ?  « älgen 
(269) 

* [ t £ ) e n l  (271) 
* StUnga I £ J - e j | .  (272) 

A. 4-5: Tor  handlar; b&das uppmärksamhet ä r  riktad 
* ( t i t a ]  fönstret .  (47) 
* ( . . . )  ( t i ta]  fönstret .  (46) 

A.  6; referenten ä r  specifik genom association 
( abs ]  -på tårnaI (231) 

Benämningar 
Här g r  [gé:!en].  (19) 
[(fe gj^:nen| .  (20) 

* Här ä r  sopen. (21) 
* Där ä r  sopen. (22) 
• (C:J sdpen. (23) 

Ämnesnamn 
Ater gröt I (183) 

Okategoriserade 
• Nä - in - garaget.  (155) 

Björn.  (77) 
Snopp. (258) 
Det ä r  Ake. (238) 
Det ä r  Inte - Åke.(239) 
Det ä r  Ake. (241) 

• I f J e J  In d ä r ?  (268) 

Ha l k * l |  där.»skor(236) 

Modellyttranden 
* Ramla ner - taket. (104) 
* Kaninen. (145) 
* ( a  »J fa rbrorn?  (294) 

[6:1 katten? (140) 
I a:J - nånting - tanden. (126) 

Imitationer 
Vad ä r  det - pA t å rna?  (233) 

E j  behandlade substantiv 

iwtà bän/den(13)  
«t/M») (|4) 
här  ä r  ( t e : n ) l  
bän/den (18) 

b b i : la r ] .*vi lar /b i lar  (275) 
I . . . w r *  <80> 
[ k i s e j  - den. =kisse? (67) 

Gubbe stå inne hä r .  (142) 
Där - gubbe s t å .  (263) 

A] ( 9 ]  klämmer fingrar hä r .  
* (226) 

B: referenten ä r  specifik f ö r  Tor  menin te  fö r  hans medsamtalare 
[ t )  skon d ä r ?  (235) 

Nä det ä r  katt .  (129) 
Nä (de:)  - (e :J  Dippt.(88) 
(de: J snopp. (257) 
( t J  mössa.  (244) 

(,>] plppl. (200) 
e:  hfcp). « häst (267) 

( for ts . )  



( ) I l l / l t t en ) .  
-toaletten? (259) 

[t: va: Ja:) - [d*s)va: h t : ) .  
=kossa? (173) 

| e : )  - [ t e / b e :  I. =bä/läte/ 
björn? (84) 

l « b )  =gubb(e) ? (289) 
(ffcst6) =fönster? (26) 

BILAGA IV. SAMTLIGA YTTRANDEN MED SUBSTANTIV I TOR 14 

A. 1-2: referenten ä r  specifik av aoclala skäl 
* På - luf ten.  (261) 

A. 3-4-5: sltuatlonsbetlngat specifik referens 
* Grisent (63a) 
• [ ? : ) k o n .  (30) 
* Och kon. (31) 
* Kon stå här .  (32) 

Lammet - ska stå här.(48) 
Får  lammet/ (49) 
Så får  lammet stå här/här.(50) 
På hunden. (25) 
Hunden. (26) * Liggej- - gräsmattan. (230) 
Trampar på - pinnen. (156) 
Det dar a r  - ([an]) - på huset.(104) 

* Lekef - klossarna. (181) 
* På det - sandet. (121) 

Tågen ä r  inte farlig. (294) 

A.4-5: Tor handlar; bådas uppmärksamhet ä r  riktad 
* ( i )  den boken? (68) 
* Den boken. (308J 
* (Pojke)åker - på den - bollen. (283) 
* Där sitter (nalle) sängen. (295) 
* Byta klänningen. (320) 

A. 8: substantivet uttrycks med ett attribut 
[jp] - stora hunden. (27) [Jp] - stora hunden. (27) 
Häf bara pappas pipa. (165) 
Har pappas pipa. (166) 

Benämningar 
Där ä r  en båt. (248) 
En båt. (249) 
Där ä r  en flicka. (87) 
Där ä r  en flicka. (75) 
Där ä r  en (sJ pojke. (302) 
Däf ä r  çÇJ tåg. (289) 
Där ä r  en flicka. (279) 

hus (12) 
Där /där  ä r  huset. (18) 
Hunden. (74) 

Dockat(337) 
Dockat (313) 
Pipa.(161) 
Gubbe. (169) ffcin7) 

kamel (196) 
(&me:l).(197) 

Docka! (191 
Dockat(193 
Pippit (209 
p n n | .  (227) 

rar  * 
(ana 

anda (101 ) 
* ] .  ( M )  

Pojke åker - på den - (bollen). 
(283) 

pappas 

B: referenten ä r  specifik för Tor men inte för hans medsamtalare 
(?:)  upp - l v>)  plaplyn.(267) 

* ( t i t a j  - in pengarna. (299) 
* Där ä r  - in pengarna. (270) 
* In pengarna, in här .  (272) 
* Där sitta in - pengarna. (274) 

Där ä r  (ana), »veranda (100) 
Där ä r  ( ana).  (102) 
Här ä r  (ana) .  (103) 
Det där ä r  - [an] - på 

(huset). (104) 
Det kamel. (198) 
Där ä r  pojke. (241 ) 
Det ä r  - To/pojke. (244) 
Nej det - ä r  hund. (232) 
a; e] pojke? (282) 
f a ]  båt? (284) 



Ämnesnamn 
Där a f vatten. (180) 
Här ä r  också vatten. (188) 

Tor inte om pipa. (163) 
* Den cyklar - på Jobbet. (80) 

Okategortserade 
• På golvet. (259) 

Dttr leker hunden. (109) 
Leker hunden. (112) 

Modellyttranden 
[ £ :  t u ? ] .  =ett hus (96) 
[Çtv*sJ. (97) 

Imitationer 
Pepparkakor. (338) 

EJ behandlade substantiv 

Dttr sitter nalle (sängen) .(295) 
Hon har -  ma/har mass /  -

(ka:ké] här .  «kaka/kakor(325) 
Hon har k/massa (ka:kt) här.(326) 

F[on ma/hon massa - [ka:ka].(327) 
Je:te] - finns inne. s geting/ 

getlngen?( 128) 
[je;ten] linns Inne. (129) 
Dttr i/inne ttr I Je: ten).  (131) 
Dttr inne ttr ( je: ten).  (132) 
Dttr inne ttr [Je:tenJ. (135) 
Dttr inne ttr[je:ten|. (136) 

Dok. (306) 
Bok ( . . . )  till. (307) 
Tåg. (293) 

(h£:r i se: | h£:r - b&dal.  
«båtar / fada? (179) 

f6:san] - kryper ut.  « ttr 
f ' san(<î)?  (123] 
( r a t l in ]  - inM -

På sand/ (122) 

BILAGA V. SAMTLIGA YTTRANDEN MED SUBSTANTIV I TOR IS 

A. 3-4-5: situatlonsbetlngat specifik referens 
* Gör [fc da / )  den - s ]  

* Tittar - tidnlngen.~(82) 
* Tru/spela  t ru /  på -

trumman. (120) 
Apan inne. (134) 
A|an u|e.  (135) 

i-a; BiiuaugnapBunpii »pccuui rwwcw 
Jr ffc da / )  den - s p å r /  Gör - apa då? (125) 
spårvagnen? (87) Hur gör - apa då? (126) 
)an leker med tåget. (213) Gör - apa da? (127) 
" - — Gör apa då? (128) 

Gör apa då? (129) 

i bilen. (191) 

Ibilen. (192) 
a j  gör apan? (220) 
f a ]  gör apan? (221) 

På tåget. (223) 
\ l ]  gör - hickan? (62) 
f t ]  gör flickan? (63) 

(L) gör pojken? (64) 
.ICI Kör pojken? (65) 
(a I  gör pojken? (234) 

(forts.) 



Flickan. (102) 
Titta på hä star na I (1) 
[ t ]  titta på hästarna! (21) 

A. 6: referenten ä r  specifik genom association 
Jag/Jag sättef fötterna där .  (249) 

A. 7: referenten ä r  specifik eftersom den tidigare nämnts i samtalet 
Jag få hästarna först.  (112) 

A. 8: substantivet uttrycks med ett attribut 
Där ä r  det många tåg. (US)  Ar (di) stor stor vagn? (30) 
f l m j t i )  hästar. (24) Stor vagn? (31) 
Det | r  flickans. (81) 

* Farbrorns.  (108) 
• Farbrorns.  (109) 

Flickans. (103) 
Hon tappaç - sin mössa. (151) 
ffon tappar sin m ö s s / -

sin mossa. (152) 

B: referenten ä r  specifik för Tor men inte för hans medsamtaiare 
(»] det k i /  kattens där .  (272) 

C: referenten ä r  icke-specifik för Tor 
[ l  dc] också hästar på? (111) Där finns Ju inte ratt där .  (56) 

Finns det inte ratt d ä r ?  (57) Finns det inte ratt d ä r ?  (57) 
Hon [ i ]  - inte har skor! (148) 
Det finns Ju inte - tåg på den. 

( 1 1 ? )  

Benämningar 
Ar hunden? (196) 
Det ä r  Uäljda:na). . 

färg/sandlådorna ( 164 ) 
(sàljda-.na) där .  (165) 
[s*lJdo:dMia]. (166) 

( de ha - sàljda : d>na j .(167) 
( sàljdv.dinaj. (168) 

[ e  sàljd9:na) där .  (169) 
fsål jdv.d*»).  (172) 

(m)  där ä r  hästar. (113) 
Där ä r  hästar. (28) 
Dock/nallar. (189) 
[ M # ] .  »toffla/-or (153) 
Tågen. (86) 
Rum! (269) 

i r  det tåg? (4) 
'de: F tåg. (5) 
i r  det svamp? (183) 
[de:J svamp. (184) 
i r  det snöre? (156) 
dl:] snöre. (157) 

bet ä r  häst? (137) 
det År häst? (138) 
i r  hast. (140) 
I r  det svamp? (227) 
t f  det lastbil? (59) 
Lr det hammare? (60) 
de: e :  s ï j  gubbe? (53) 

r ( f | 4 £ ;  s i)  gubbe? (58) 
de: J cykel. (43) 

bär ä r  hund. (77) 

Docka! (261) 
Buss. (96) 
Gubbe. (52) 
Hatt. (122) 
Hund. (78) 
Hund. (98) 
Hund. (99) 
Katt. (143) 
Katt. (144) 
Nalle. (210) 
Pingvin. ( U )  
Plngvin. (215) 
Vagn. (80) 
Vagn. (42) 

Det ä r  g / -  gubbe. (264) 
Där ä r  - häst.  (236) 
Där ä r  också apa. (228) 1 ^ *217) 

Ämnesnamn 
Det ä r  glass. (203) 
Det ä r  glass. (204) 
[fcm/j - ä r  lite - fmws) .  

» smuts (235) 



F r a s e r  
Den åker skidor. (237) 

* (gtfa] på jobbet. (50) 
* Sätter på Jackan. (38) 

Ifcdj)* - på stövlarna. (147) 

Okategoriserade 

ça en - nasi.  
tämj bara en häst 

u a r  a r  i i a r t i .  IZDG) 
Där ä r  ( f a r t J .  (257) 
D&r ä r  hundjfc]. (IÔ4) 
\ l \  åker  häs tar .  (88) 

[a :ke]  hästaf d ä r .  (89) 
Och - häller - pinne. (132) 

Imitationer 
Har - gunghäst. (243) 

E] behandlade substantiv 
» ping(vtn) (12) 

I - gung/ « gung
h ä s t )  (242) 
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ABSTRACT 
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