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Sammanfattning 

 

ASU är en longitudinell korpus av svensk andraspråksproduktion från vuxna inlärare, som är 

tillgänglig på nätet för sökningar och analyser. Här presenteras dess intentioner och uppbyggnad, hur 

man kan arbeta med den, hur man får tillgång till den, och också något om den forskning om 

andraspråkssvenska som har baserats på material från ASU. 

 Efter en kort inledning om korpusars egenskaper och tillgänglighet diskuteras olika krav att ställa 

på en longitudinell korpus och hur dessa har tillgodosetts i ASU. Det har varit ett mål att kunna följa 

individer longitudinellt från starten av L2-inlärningen till ett utvecklat stadium och att kunna observera 

en tydlig, sammanhängande utveckling över tid. Kännetecknande för ASU är också att muntlig och 

skriftlig produktion har samlats in parallellt, och därtill ett jämförbart material från infödda svenskar. 

Utländska studenter vid Stockholms universitet har spelats in individuellt under samtal med svenskar 

och under samma period fått skriva uppsatser, och ett motsvarande material har samlats in från infödda 

svenska studenter. Materialet har transkriberats och taggats morfologiskt. 

 Korpusen, som framställdes i sin tidiga form under 1990-talet, har numera överförts till ett modernt 

format och anknutits till användargränssnittet ITG, som omhänderhas av Språkbanken vid Göteborgs 

universitet. Det är ett flexibelt instrument för att utföra sökningar, analyser och redigeringar av data ur 

korpusen. I artikeln beskrivs kort hur man kan arbeta med korpusdata i ITG. 

 Korpusen har utnyttjats för forskning om svenskt andraspråkinom flera områden. Några exempel 

som tas upp härgäller framtidsreferens, stavelsestruktur, possessiva konstruktioner, yttrandeprocessen 

samt bakgrundsspråkens roll i tredjespråksanvändning. 

 En beskrivning av hur man får tillgång till korpusen avslutar artikeln. 

 

Nyckelord: svensk andraspråksutveckling, longitudinell korpus, ASU-korpusen, ITG-gränssnittet 
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Summary 

 

ASU is a longitudinal corpus of L2 production by adult learners of Swedish, which is now accessible 

on the web for searching and analysis. This is a presentation of its intentions and structure, how to 

work with it, and how to access it. Some examples are also given of the research on L2 Swedish which 

has been carried out based on data from ASU. 

 After a brief introduction on different kinds of corpora and their degree of accessibility, the next 

section discusses the various requirements that should be met by a longitudinal corpus, and how these 

have been handled in ASU. An aim for ASU has been to follow individuals longitudinally from the 

start of their acquisition of the L2 to an elaborate stage of proficiency, and to be able to observe a clear 

and coherent development over time. ASU is also characterized by the parallel collection of oral and 

written material, and by a control material from native Swedes. Foreign students at Stockholm 

University were recorded individually during conversations with Swedes, and in addition to this they 

also wrote essays. Corresponding data were collected from native Swedish students. The material was 

then transcribed and tagged morphologically. 

 The corpus, which was compiled in its early form in the 1990s, is now converted into a modern 

format and has been connected to the user interface ITG, which is handled by the Swedish Language 

Bank (Språkbanken) at Gothenburg University. This is a flexible instrument for searching, analysing 

and editing data from the corpus. The article describes briefly how to work with corpus data using 

ITG. 

 The corpus has been used for research on several areas of L2 Swedish. Some examples which are 

presented briefly here concern reference to future, syllable structure, possessive constructions, the 

utterance process, and the role of background languages in third language use. 

 A description of how to access the corpus terminates the article. 

 

Key words: Swedish second language development, longitudinal corpus, the ASU Corpus, the ITG 

corpus user interface 

 

 

 

Introduktion 

 

ASU är en longitudinell korpus av svensk andraspråksproduktion från vuxna inlärare, som är 

tillgänglig på nätet för sökningar och analyser. Syftet med den här artikeln är att översiktligt 

belysa intentionerna med korpusen, redogöra för dess uppbyggnad och 

användningsmöjligheter, ange hur man kommer åt den samt ge några exempel på den 

forskning om andraspråkssvenska som hittills har utförts med data från ASU-korpusen. 

 Korpus, som går tillbaka på latinets corpus ’kropp’, är ett gammalt begrepp i 

betydelsen ’ett samlat helt’, ’(text)samling’. Utvecklingen av språkkorpusar i modern mening 

startade omkring 1960 i och med att man började gå in för att aktivt bygga upp samlingar av 

omfattande textmaterial som underlag för språkliga undersökningar. Med dessa skulle man 

systematiskt kunna söka belägg för det autentiska, faktiska språkbruket, oberoende av 

normativa uppfattningar. Det blir då möjligt att dokumentera språkbrukets variation och 

kvantitativa mönster och också se förändringstendenser över tid. Härigenom bildar korpusar 
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ett redskap för variationslingvistisk forskning och för funktionella och användningsbaserade 

angreppssätt i lingvistiken. Genom att dokumentera fritt formulerat språk utgör textkorpusar 

ett alternativ till introspektiva och eliciterade språkliga data som lingvistisk datatyp. Det stora 

uppsvinget för korpusbygge och korpusforskning har kommit under de senaste decennierna 

med utvecklingen av allt bättre elektroniska metoder för insamling och bearbetning av 

språkligt material och programvara för redigering, sökning och analys.  

 När man talar om korpusar utan närmare specificering handlar det ofta om det som vi kan 

beteckna som standardkorpusar, skriftliga eller transkriberade muntliga textsamlingar, gärna 

av stort omfång, som avses vara representativa för ett språks standardvarieteter. Varianter av 

sådana korpusar kan också vara avgränsade till någon domän av det offentliga språket, såsom 

presstext, romantext, någon författares texter, texter från någon tidsepok, etc. För svenskans 

del finns olika sådana material tillgängliga i korpussamlingen Korp hos Språkbanken vid 

Göteborgs universitet (http://spraakbanken.gu.se/), där också vissa korpusar av andra slag 

ingår.  

 Till detta kommer så korpusar med mer speciell inriktning, som i stort delar 

standardkorpusarnas grundegenskaper som datatyp, men skiljer sig till sitt syfte. Till sådana 

som definitionsmässigt inte omfattar standardspråk hör korpusar med barns eller, som i vårt 

fall, andraspråksinlärares språkproduktion. Med tanke på hur varierande inlärarspråk är, och 

med hur olika syften man kan vilja dokumentera dem i korpusar, är det knappast förvånande 

att andraspråkskorpusar (eller inlärarkorpusar) uppvisar stor variation i fråga om 

uppläggning och innehållsinriktning. Ett stort antal inlärarkorpusar med olika målspråk och 

inriktning förtecknas på webbplatsen Learner corpora around the world 

(https://www.uclouvain.be/en-cecl-lcworld.html), där översiktliga beskrivningar också kan 

nås.  

 Andraspråkskorpusars tillgänglighet för forskarsamhället varierar betydligt, från sådana 

som är elektroniskt publicerade, allmänt tillgängliga och försedda med en explicit beskrivning 

eller användarmanual, till sådana som används internt av någon forskare eller projektgrupp. 

Det stora flertalet är av det senare slaget. Vanligtvis byggs andraspråkskorpusar upp i något 

projekt för bestämda forskningssyften, och de flesta förblir interna. 

 ASU-korpusen, som ska beskrivas närmare i det följande, byggdes från början upp som ett 

led i projektet Andraspråkets strukturutveckling (ASU) vid Institutionen för lingvistik, 

Stockholms universitet, under ledning av Björn Hammarberg, med finansiellt stöd av 

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (1991-94) och fakultetsmedel från 

Stockholms universitet under 1990-talet. Den har senare moderniserats tekniskt i samarbete 

http://spraakbanken.gu.se/
https://www.uclouvain.be/en-cecl-lcworld.html
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med Språkbanken vid Göteborgs universitet och gjorts tillgänglig i ett nyutvecklat gränssnitt 

för sökningar, analyser och redigeringar av språkliga forskningsdata. Detta har skett med stöd 

från Magn. Bergvalls Stiftelse, Birgit & Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning 

samt Henrik Granholms Stiftelse.  

 

 

Desiderata för en longitudinell korpus 

 

ASU-korpusen växte fram ur behovet att få tillgång till en longitudinell korpus av svensk 

andraspråksproduktion från vuxna inlärare, där man kan spåra utvecklingen över tid hos 

samma personer. En sammanhängande longitudinell dokumentering per individ ger den mest 

direkta bilden av inlärarspråkets kronologiska förändringar. Longituddata kan också tjäna till 

att komplettera och kontrollera olika typer av tvärsnittsundersökningar som syftar till att 

simulera en utvecklingsgång, såsom studier med stratifierade material där man jämför grupper 

av inlärare på olika färdighetsstadier, eller rangordning av olika inlärare med hjälp av 

implikationsskalor där man förutsätter att personerna grupperar sig utefter en gemensam 

utvecklingslinje. Individbaseringen och en tydlig utveckling av inlärarspråket i verklig tid har 

varit grundläggande krav för ASU-korpusens uppläggning. 

 Individbaseringen innebär att man organiserar korpusen så att man kan utforska språket 

hos varje inlärare för sig, jämföra individerna med sig själva över tiden och jämföra olika 

personers språklösningar och utvecklingsprofiler. Korpusen behöver därför omfatta tillräckligt 

fylliga data från varje person och varje utvecklingsstadium. Det begränsar i praktiken antalet 

olika individer som kan inkluderas. En prioriteringsprincip när det gäller att bygga upp ett 

omfång blir då att samla ”mycket från få” snarare än ”lite från många”. 

 Ett skäl varför det är ont om effektivt longitudinella andraspråkskorpusar är att 

språkinlärning oftast tar sådan tid att det skulle krävas en ohanterligt lång 

materialsamlingsperiod. ASU har sökt lösa det problemet genom att välja en kategori inlärare 

som framskrider snabbt i språket och uppvisar en tydlig utveckling på kort tid. Detta 

sammanfaller med andra krav på en lämplig inlärarkategori: det ska gälla personer med 

motivation att uppnå ett utvecklat andraspråk, och som kan dokumenteras från nybörjarstadiet 

till de mer avancerade stadierna i ett sammanhängande spann. Erfarenhetsmässigt är det ofta 

svårt att kunna fånga upp och följa andraspråksinlärare redan från starten, men för den 

kategori av inlärare ASU har valt har det varit möjligt. 
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 För den här typen av korpusar finns inga färdiga material av texter och inspelningar som 

man kan ladda upp och utnyttja, utan man måste engagera informanter och låta dem producera 

erforderligt språkmaterial. Men samtidigt som detta är en arbetsbelastning på uppgiften att 

ställa samman en korpus, ger det friheter som man kanske inte skulle ha om det fanns färdiga 

material att ta i bruk. I ASU har sålunda tillfället utnyttjats att samla in tal och skrift parallellt 

över tiden från samma personer, vilket ger sällsynta möjligheter till jämförelser av tal- och 

skriftproduktion. I både tal- och skriftdelen har en viss genrevariation byggts in genom olika 

talaktiviteter och textslag. Materialinsamlingen har kunnat ske med en gemensam tidsskala; 

alla inlärarna har följts samtidigt över en gemensam tidsperiod och observerats vid parallella 

tillfällen. Ett ytterligare önskemål som kunde tillgodoses var att sammanställa en muntlig och 

skriftlig kontrollkorpus från infödda svenskar, där både typen av informanter, 

insamlingsmetoderna och korpusinnehållet gjordes i möjligaste mån jämförbara med 

inlärarkorpusen, självfallet med den skillnaden att korpusdelen från de infödda inte är 

longitudinellt föränderlig, utan statiskt representerar en (standardsvensk) målspråksvarietet.  

 Avsikten med kontrollkorpusen är främst att inte vara helt beroende av sådana källor som 

forskarens introspektion, litteratur om standardsvenska eller standardsvenska korpusar 

framställda för andra syften för jämförelser med målspråket, utan kunna jämföra autentisk 

produktion från inlärare med autentisk produktion från i möjligaste mån jämförbara infödda 

målspråkstalare, insamlad i motsvarande situationer. ASU:s kontrollkorpus utgör samtidigt i 

sig en liten korpus för samtida muntlig och skriftlig språkproduktion hos unga vuxna 

svenskar. 

 Sammanfattningsvis har en design eftersträvats som möjliggör systematisk jämförbarhet 

inom korpusen i flera olika dimensioner. Jämförelser ska kunna anläggas longitudinellt över 

inlärningssstadier, mellan olika individer (synkrona tidpunkter och utvecklingsprofiler), 

mellan inlärare och infödda, mellan tal och skrift, och om möjligt mellan olika aktiviteter i tal 

eller mellan textslag i skrift. 

  

 

ASU-korpusens uppbyggnad 

 

I det här avsnittet ger jag en översiktlig beskrivning av korpusens informanter, 

insamlingsmetod, delar och innehåll samt bearbetning i form av transkription, taggning och 

lagring. För den som ska arbeta med korpusen eller vill studera dess uppbyggnad närmare 
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finns detaljfakta dokumenterade i en innehållsmanual som kan hämtas på nätet (Hammarberg 

2010a). Den finns också i en engelsk version för referens i internationella publikationer 

(Hammarberg 2010b). 

 

 

Informanter 

 

Som informanter i inlärardelen medverkade tio deltagare i preparandkursen i svenska för 

utländska studenter vid Stockholms universitet. De var gäststudenter, d.v.s. de hade rest hit 

för en svensk högskoleutbildning under några år, och hade alltså inte en bakgrund som 

invandrare i Sverige. De deltog i korpusprojektet vid regelbundna tillfällen från starten av 

nybörjarkursen i svenska, men utanför och fristående från kursen. Som inlärarkategori kan de 

allmänt karakteriseras som ”semi-formella” (de bodde i Stockholmsområdet under 

utbildningen och fick sin språkliga input både från kursen och från den omgivande 

språkmiljön), ”kvalificerade” (de hade gymnasieutbildning, erfarenhet av främmande språk 

och stark motivation att tillägna sig svenska för det fortsatta studiet inom sina fackområden), 

och ”snabba” (de avancerade från nybörjarstadium till högskolestudier på svenska inom ett 

till två läsår). Modersmålen varierade från avlägsna till mer närstående språk: kinesiska (3 

personer), grekiska (2), portugisiska (2), spanska (1), polska (1) samt tyska+engelska (1). Det 

var tre kvinnor och sju män i ålder från 19 till 28 år, median 20½ år. 

 För korpusdelen med infödda rekryterades sju svenska studenter i grundutbildning vid 

Stockholms universitet, fyra kvinnor och tre män, 20–29 år, median 23 år. De var alla födda 

och uppvuxna i Sverige med svenska som sitt enda L1 och talade en centralsvensk 

standardvarietet. 

 

 

Material 

 

Det språkmaterial som samlades in bestod av dels muntlig produktion i form av samtal i en 

inspelningsstudio mellan en informant och en eller två svenska samtalsledare åt gången, dels 

skriftlig produktion i form av uppsatser skrivna av informanterna under gruppsessioner. 

Korpusen är således uppbyggd av fyra huvuddelar: muntlig och skriftlig produktion av 

inlärare respektive infödda. De muntliga delarna innehåller då också de svenska 

samtalspartnernas andel av samtalen. I sökningar och analyser i den färdiga korpusen kan man 
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skilja mellan att arbeta med dialogtexten eller med informantens produktion separat. De 

muntliga korpusdelarna är mer omfattande än de skriftliga; totalt sett är textproportionerna 

ungefär 85 % : 15 %. De fyra huvuddelarnas omfång visas i Tabell 1. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabell 1  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 I den muntliga inlärardelen genomfördes tio ljudinspelningar med varje informant. De 

fördelades med fem tillfällen höstterminen 1990, fyra vårterminen 1991 och ett uppföljande 

tillfälle vårterminen 1992 när de flesta inlärarna var igång med sina fackstudier. De nio första 

inspelningarna upptog 25-30 minuter vardera, och den tionde ca 45 minuter. Aktivitetstyper 

och samtalsämnen växlade mellan berättelse av bildserier, beskrivning av foton och föremål, 

intervjusamtal med fokus på informantens aktuella situation, erfarenheter och uppfattningar 

samt diskussioner av lästa tidningsartiklar. 

 Den skriftliga inlärardelen genomfördes varvat med inspelningarna, med två uppsatser 

över givna ämnen vid varje tillfälle. Ett elfte skrivtillfälle lades in vårterminen 1993 som extra 

uppföljning. Ämnena rörde sig från bildserier och berättande och beskrivande uppgifter till 

diskussioner av olika debattfrågor. 

 Inspelningarna och uppsatsskrivningarna med de infödda informanterna omfattade vardera 

fem sessioner och lades upp på ett likartat sätt som för inlärarna, med samma procedur, 

samma samtalsledare och ett motsvarande men något kortare innehåll. 

 Korpusen har en strikt parallell uppläggning, där alla inlärarna har fått utföra samma 

uppgifter vid motsvarande muntliga eller skriftliga tillfällen, och på samma sätt med de 

infödda informanterna sinsemellan. Detta för att möjliggöra jämförelser inom korpusen. I 

inlärardelarna har i några fall samma tema eller uppgift tagits upp vid olika tillfällen, så att 

man kan jämföra hur de behandlas på olika utvecklingsstadier eller mellan tal och skrift.  

 Inom var och en av de fyra huvuddelarna är det resulterande textmaterialet indelat och 

lagrat efter person, samt för varje person kronologiskt efter tillfälle, textenhet och tidsföljd i 

texten.  
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Transkription, taggning, lagring 

 

Ljudinspelningarna och de handskrivna uppsatstexterna transkriberades från början i ASCII-

format på PC och formaterades med PC Beta, en programvara för redigering och bearbetning 

av korpustext utvecklad av Benny Brodda (Brodda 1991). Informanternas texter ordtaggades 

morfologiskt med det interaktiva, halvautomatiska programmet PC Tagger (Brodda 1982). 

Transkriptionen av talmaterialet är utförd i en modifierad ortografisk form, där bland annat 

talspråksformer av orden återges i den mån talarna använder dem (de e för ’det är’; å 

för ’att’, ’och’; nåra för ’några’ etc.). Särskilda tecken markerar pauser, pausfyllare, avbrott, 

syntaktiska gränser m.m. Taggsystemet, som omfattar ett 50-tal taggar, betecknar ordklasser, 

olika morfologiska underkategorier och vissa syntaktiska gränsenheter. Både transkriptionen 

och taggsystemet specificeras utförligt i innehållsmanualen (Hammarberg 2010a, b). 

 PC Beta-programmen, som vid sin tillkomst var ett pionjärarbete, var en avgörande 

tillgång för ASU i utgångsläget på 1990-talet. De är kraftfulla och flexibla och har kunnat 

tillgodose många behov i korpusarbetet. Dock har de den starka begränsningen att de dels 

idag är ålderdomliga och inte överensstämmer med moderna standardformat för hantering av 

korpusar, dels kräver avsevärt arbete att lära sig använda. För att modernisera korpusen 

tekniskt och därmed göra den praktiskt tillgänglig för en vidare krets av forskare och 

studenter, etablerades ett samarbete med Lars Borin och Leif-Jöran Olsson vid Språkbanken, 

Göteborgs universitet. Moderniseringen har inneburit att korpusen har konverteras till ett 

XML-baserat lagringsformat och kopplats till användargränssnittet ITG, en plattform som har 

utvecklats i anslutning till projektet IT-based Collaborative Learning in Grammar. ITG-

projektet initierades av Anju Saxena, Uppsala universitet, och gränssnittet underhålls av 

Språkbanken vid Göteborgs universitet. Till ITG-gränssnittet är förutom ASU också ett antal 

andra textkorpusar anslutna. I sammanhanget har olika funktioner i gränssnittet 

vidareutvecklats för ASU-korpusens behov. 

 

 

Sökning, analys och bearbetning i ITG-gränssnittet 

 

ITG-gränssnittet är ett interaktivt verktyg för arbetet med korpusdata, där kombinationen av 

sökning och fortsatt analys och redigering är en väsentlig egenskap. Grundmetoden är att man 

väljer ut önskade delar av korpusen att arbeta med, definierar företeelser att söka och 

framställer konkordanser som man sedan kan arbeta vidare med efter behov. Med hjälp av 
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olika funktioner i gränssnittet kan man ta fram textfrekvenser, kvantifiera språkliga belägg, se 

en grafisk spridningsbild av dem i korpusen, studera exemplen i kontext, infoga egna 

finindelningar, gruppera om belägg i önskad ordning, spara och återhämta arbetsversioner, 

göra utskrifter av frekvenslistor och redigerade konkordanser och kopiera ut exempel. 

Sökträffarna visas med sin exakta lokalisering i korpusen, vilket är väsentligt med tanke på 

ASU-korpusens longitudinella struktur. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Figur 1  

- - - - - - - - - - - - - - - - 

  

 För arbetet med ASU i ITG-gränssnittet finns en detaljerad bruksanvisning (Hammarberg 

och Olsson 2010). Figur 1 ger ett exempel på gränssnittets utseende för användaren genom att 

visa arbetsfönstret i ett konkordansläge. I fältet till vänster finns en huvudmeny för 

grundläggande val och kommandon. Det breda mittfältet utgör den centrala arbetsytan med 

flikar upptill för bland annat texturval, sökning och frekvensvisningar. I exemplet här är det 

inställt för sökning. Fältet för sökning är uppdelat i tre delfält, för formulering av 

sökuttrycket, visning av sökträffarna i en radkonkordans samt kontextvisning. Till höger finns 

den så kallade ”grafiska kartan”, där varje fyrkant representerar en mening i den valda 

textmassan. Fyrkanterna är ordnade radvis uppifrån och ner i texturvalets ordning och ger 

därmed en personvis-kronologisk översikt. Färgade fyrkanter (här synliga i ljusgrått) visar 

meningar med sökträffar, som motsvarar rader i konkordansen. 

 I det aktuella exemplet har en begränsad del av korpusen valts ut, nämligen de skriftliga 

texterna från inläraren G3, en grek. Sökning har skett på former av ordet viktig. I kolumnerna 

i konkordansfältet visas sökuttryckets ordform och tagg omgivna av vänster- och 

högerkontext, och i vänsterkanten lokaliseringen i texten. Längst till höger finns en kolumn 

för egna uppmärkningar, där man själv kan göra noteringar för varje konkordansrad. 

Kolumnernas bredd och därmed textutrymme kan regleras efter behov. I det nedre mittfältet 

visas ett avsnitt kontext kring en sökträff som man har valt att markera i konkordansen. I 

vänsterfältet nedtill anges antalet sökträffar och markerade rader, och i det högra nedre fältet 

finns ett utrymme för egna anteckningar, som man kan spara. 

 Egen-kolumnen längst till höger i konkordansen är en kraftfull kreativ funktion i ITG-

gränssnittet, som gör det möjligt att lägga till en kompletterande kategorisering av 

sökträffarna, och sedan utnyttja möjligheterna till omsortering av konkordansen efter egna 
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forskningsbehov. Motsvarande funktioner var tillgängliga även i PC Beta-versionen. 

Härigenom kan man gruppera och redigera ett forskningsmaterial efter valda kriterier. I det 

aktuella exemplet har en enkel indelning gjorts efter attributiv eller predikativ ställning, 

betecknade med ”a” respektive ”p”, och sedan har konkordansen sorterats om efter egen-

kolumnen. Men det går att göra betydligt mer sofistikerade uppmärkningar och omsorteringar, 

och här får man för varje aktuellt syfte tänka ut ett ändamålsenligt noteringssystem. 

 

 

Forskning med ASU-material 

 

Den forskning som hittills har utförts med material från ASU har rört sig över flera områden; 

se den bibliografiska förteckningen i slutet av artikeln. I det följande nämner jag några 

exempel på denna forskning. Det jag då främst försöker belysa är aspekter av hur ASU-

korpusens specifika struktur och egenskaper har utnyttjats i olika studier. 

 

 

Utvecklingsprofiler och dominansrelationer 

 

Kvantitativa utvecklingsprofiler kan ge en bild av hur drag i inlärarspråket successivt tas i 

bruk. De kan också utnyttjas för att belägga de systematiska snedfördelningar i 

användningsfrekvens som tenderar att råda mellan jämförbara grammatiska eller lexikala 

element i språket och därmed belysa hur sådana snedfördelningar, dominansrelationer, 

präglar inlärarspråkets utveckling. 

 Ett exempel från svenskans jämförelsesystem får illustrera detta. I Hammarberg (1993) 

inventerades utnyttjandet av olika slag av jämförelsetermer i ASU:s skriftliga inlärartexter. 

Jämförelser kan anläggas i olika dimensioner: identitet, likhet, gradering, prioritering m.fl. 

(För en utförligare grammatisk undersökning av jämförelsekonstruktioners uppbyggnad i 

standardsvenska se Hammarberg 1995.) Exemplet här baseras på data från inlärarnas muntliga 

produktion. Det är fokuserat på jämförelseuttryck i identitetsdimensionen, närmare bestämt de 

ekvativa (likställande) termerna samma, samtidig och de inekvativa (differentierande) 

termerna annan, olika (i betydelsen ’ej samma’). 
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- - - - - - - - - - - 

Tabell 2 

- - - - - - - - - - - 

 

 Tabell 2 visar förekomsten av de inekvativa annan, olika longitudinellt över de tio 

inspelningstillfällena, person för person.  Några tendenser är direkt skönjbara. Mängden 

förekomster varierar mellan individerna, liksom också det tillfälle då termerna först tas i bruk. 

Men tabellen uppvisar också ett karakteristiskt likartat mönster tvärsöver individerna. 

Frekvensen per tillfälle börjar i de flesta fall lågt och tenderar sedan att successivt öka med 

tiden. Den tendensen stämmer även om man räknar relativ frekvens, d.v.s. tar hänsyn till 

textdelarnas varierande längd. Det successivt mer avancerade inlärarspråket visar sig alltså 

använda dessa jämförelsetermer allt oftare, sedan de väl börjat tas i bruk.  

 Om utgångspunkten är en begreppsorienterad funktionell approach (concept-oriented 

approach, se Bardovi-Harlig 2007), där användningen av språkliga uttryck styrs av 

kommunikativa behov att uttrycka vissa begrepp och begreppsliga funktioner, i kombination 

med en användningsbaserad modell (usage-based model, se t.ex. Langacker 1999; Croft och 

Cruse 2004), där frekvent användning av språkliga uttryck bygger upp och befäster språklig 

kunskap, så kan man formulera hypotesen att element i språket som har hög begreppslig och 

kommunikativ användbarhet kommer att uppträda med hög frekvens och tillägnas tidigt av 

inlärare, jämfört med relaterade element med lägre användbarhet. Vissa element i språket kan 

då sägas vara dominanta i detta avseende över andra, relaterade element, och denna egenskap 

kommer att påverka inlärarspråkets uppbyggnad. Hur detta reflekteras i vårt exempel belyses i 

tabell 3, som jämför gruppvärdena för de ekvativa samma, samtidig och de motsvarande 

inekvativa annan, olika. 

 

- - - - - - - - - - - 

Tabell 3  

- - - - - - - - - - - 

 

 Dominansrelationer i språkanvändningen mellan jämförbara strukturer belyses här med de 

tre måtten (a) frekvens, (b) tidigaste belägg, uttryckt med inspelningstillfällets ordningstal, 

samt (c) distribution, d.v.s. hur många av personerna som har börjat använda strukturen. En 

dominant struktur kännetecknas av ett jämförelsevis högt värde för frekvens, lågt för tidigaste 

belägg och högt för distribution. Av tabell 3 framgår att de inekvativa termerna har (a) högre 
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frekvens, (b) tidigare uppdykande, vilket uttrycks med medianvärdet för de tio personernas 

tidigaste belägg, samt (c) lika hög distribution, i och med att båda kategorierna har hunnit 

tillägnas av alla informanter. De inekvativa termerna framstår därmed som dominanta över de 

motsvarande ekvativa. Hammarberg (1993) ger fler exempel på att inekvativ jämförelse 

dominerar över ekvativ inom olika dimensioner av jämförelsesystemet, vilket antyder att vi 

som språkbrukare oftare har ett behov av att differentiera än att likställa, och att detta får 

genomslag i inlärarspråkets utveckling. 

 Dominansrelationer kännetecknar naturligtvis också språket hos infödda talare. Frekvens 

och distribution kan dokumenteras även hos dem. Den totala frekvensen för samma, samtidig 

är hos våra sju kontrollpersoner 104, för annan, olika 264, vilket tyder på att inekvativ även 

här är dominant. Fördelen med att undersöka detta på longitudinella inlärardata är emellertid 

att vi då också kan se hur en dominansrelation fortlöpande präglar tillägnandet av språket. 

 

 

En studie av framtidsreferens 

 

Tropp (2003) är en av ganska få som har studerat framtidsreferens i inlärarspråk. Hennes 

avhandling baseras på ASU:s skriftliga inlärartexter i jämförelse med texterna från de infödda. 

Utifrån uppgifter i litteraturen formulerar Tropp ett antal hypoteser om drag i inlärares 

utveckling av framtidsuttryck, som hon prövar mot longitudinella data.  

 De första fyra hypoteserna av åtta utgår från resultat i ”ESF-projektet” och drag i 

basvarieteten (projektet Second Language Acquisition by Adult Immigrants, se Perdue 1993; 

the Basic Variety, se Klein och Perdue 1997). I ESF-projektets muntliga intervjuer med 

lågutbildade invandrare med ingen eller ringa undervisning i andraspråket  

fann man att inlärarna typiskt uppnådde en utvecklingsplatå av strukturellt förenklat språk, 

kallad basvarieteten, som fungerade tämligen väl i enkel praktisk kommunikation, och som 

ofta var mer eller mindre beständig över tid. Man identifierade också prebasala varieteter och 

utvecklingar efter basvarieteten. Beträffande framtidsreferens hävdas i ESF-studierna bland 

annat att framtid i det prebasala skedet uttrycks endast med tidsadverb och att 

framtidsreferens med enkla verb uppträder före perifrastiska verbfraser. Klein och Perdue 

hävdade att basvarieteten uppträder hos alla som tillägnar sig andraspråket utanför 

klassrummet och i denna mening har en universell giltighet för inlärarspråk. Tropps syfte här 

var att pröva om sådana språkförenklande strukturer också uppträder i skriftproduktionen hos 

ASU:s semi-formella, kvalificerade och snabba inlärare i tidiga stadier. I stort sett utföll dessa 
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hypoteser negativt. Longitudinella data från ASU utvisade att ASU-inlärarnas tidiga texter 

bara i viss begränsad utsträckning uppvisade drag typiska för basvarieteten och dess 

förformer. 

 De övriga fyra hypoteserna fokuseras på svenskans centrala verbala framtidsuttryck ska, 

kommer att och presens, samt de modala hjälpverbens framtidsrefererande roll. Här är 

förändringen över tid tydlig. En aspekt av utvecklingen är över- och 

underanvändningsmönster i det framväxande inlärarspråket. Ur den longitudinella 

detaljanalysen ger sig en grovindelning av utvecklingen i tre huvudfaser: tillfällena 2–5 

(första terminen), 6–9 (andra terminen) och 10–11 (senare terminer). Resultaten utmynnar i en 

skisserad utvecklingsgång av framtidsuttryckens användning i prediktionell, intentionell, 

deontisk och potentiell funktion över dessa perioder. Uttryckt i kort sammanfattning 

domineras den första fasen av ska och presens för framtidsreferens och viss användning även 

av andra hjälpverb, idiomatiskt eller målspråksavvikande. Under den andra fasen tillkommer 

kommer att som ett centralt framtidsuttryck och används i stort sett adekvat. I den tredje fasen 

används alla de centrala framtidsuttrycken, och bruket sammanfaller i det närmaste med 

målspråkets grammatik. 

  

 

Stavelsestruktur 

 

 Fonologiska undersökningar var inte ett syfte med ASU-korpusen från början. De 

inspelade muntliga delarna är ju i dagsläget ortografiskt och inte fonetiskt transkriberade, 

även om relevanta fonetiska iakttagelser naturligtvis beaktades vid den skriftliga tolkningen 

av det som sades. Några fonologiska studier har emellertid gjorts. Abrahamsson har i sin 

avhandling (2001, även 1999, 2003a, 2003b) analyserat problem i stavelsestrukturen hos 

några av inlärarna. Det är fallstudier av behandlingen av konsonantstrukturer i början och 

slutet av stavelser (ansatser och kodor), där olika typer av förenklingar av stavelserna 

undersöks. Bakgrunden är att svenskan typologiskt sett kännetecknas av många komplexa och 

konsonantrika stavelsetyper, som vållar inlärningsproblem. Abrahamsson har transkriberat de 

relevanta ställena fonetiskt från bandinspelningarna och noterat deras fonetiska kvalitet och 

kontext som underlag för undersökningen. 

 Den första studien av tre tar upp ett känt problem hos spanskspråkiga, tendensen till 

epentes (vokalinskott) före stavelseansatser av formen /sC(C)/, så att t.ex. skola, språk uttalas 

eskola, espråk. Därigenom delas konsonantsekvensen upp på skilda stavelser, es-kola, es-
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pråk, en struktur som överensstämmer med spanska restriktioner på stavelsens fonotax. 

Skillnader från tidigare undersökningar av detta problem som Abrahamsson närmast utgick 

ifrån var att det nu gällde (icke-eliciterad) fri konversation och att materialet sträckte sig 

longitudinellt över tiden. Data hämtades från den spanskspråkige inläraren S1. En rad olika 

variabler undersöktes, som skulle kunna påverka tendensen till epentes. Till exempel 

klusterlängd: trekonsonantsekvenser visade sig ge relativt fler inskott än 

tvåkonsonantsekvenser. Också typ av fonologisk omgivning: slutkonsonant på föregående ord 

verkade försvårande, vokalslut underlättande. Den totala mängden epenteser per tillfälle 

uppvisade en U-formad utvecklingskurva: ökande frekvens från tillfälle 1 till 9, vilket 

Abrahamsson tolkade som en effekt av ökande flyt i talet, samt en markant minskning till 

tillfälle 10, sannolikt en följd av att ökad behärskning av strukturen gjorde sig gällande.  

 De två andra studierna behandlar konsonanter i stavelseslut (kodastruktur) hos de tre 

kineserna C1, C2 och C4. Studie 2 tar upp universella fonologiska begränsningars inverkan 

genom att relatera felfrekvens till sonoritet, grad av typologisk markering (i termer av kodans 

längd) och effekten av följande ords början. Medan de två sistnämnda variablerna gav ett 

tydligt utslag, liknande dem i studie 1, var inverkan av sonoritetsförhållanden inte så klar. 

 I studie 3 undersöks den longitudinella utvecklingen av kodaproduktionen hos de tre 

kineserna. De två huvudsakliga feltyperna är epentes, som ersätter en komplex stavelse med 

två enklare men bevarar konsonanterna, och deletion (utelämning av någon konsonant), som 

innebär en mer drastisk förenkling genom att reducera information. Som exempel på utfallet 

återger jag ett par diagram ur studie 3, här som figur 2 och 3. 

 

- - - - - - - - - 

Figur 2 

- - - - - - - - - 

 

 Figur 2 visar den totala felfrekvensens utveckling per person. Efter en första period då 

felfrekvensen hamnar på en relativt låg nivå (d.v.s. från tillfälle 2 för C1 och C2, tillfälle 4 för 

C4) framträder en (uppochnervänd) U-formad kurva där mängden stavelseförenklingar ökar 

med tilltagande generell färdighet i målspråket, för att till slut åter sjunka. De tre inlärarnas 

utveckling liknar varandra i stort, men U-kurvan för C4 startar senare än för de andra två, och 

hon har totalt en lägre relativ felfrekvens, d.v.s. klarar kodasekvenserna överlag bättre. 
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- - - - - - - - - 

Figur 3 

- - - - - - - - - 

 

  

 Fördelningen av deletion och epentes individuellt över tid visas i figur 3 för inläraren C2. 

Även här framträder U-kurvan, och den karakteriserar båda feltyperna var för sig. Men 

diagrammet visar också hur den kvantitativa fördelningen mellan deletion och epentes 

förändras över tid. Deletion, den mer långtgående förenklingslösningen, dominerar under den 

första tiden (det första halvåret). Därefter tilltar den ”bättre” lösningen, epentes, successivt, 

varefter båda börjar avta. 

 

 

Typologi och andraspråksinlärning: possessiva konstruktioner 

 

Språktypologi har spelat en viktig roll i svensk andraspråksforskning, särskilt för att belysa 

problem i inlärarspråket på punkter där svenskan som målspråk har en typologiskt ovanlig 

eller markerad struktur. Possessiva konstruktioner i nominalfraser – adnominalt ägande – är 

ett sådant område, där svenskan (och övriga skandinaviska språk) uppvisar komplexa och 

typologiskt speciella drag. I en studie av Hammarberg och Koptjevskaja-Tamm (2002, 2003) 

har material ur ASU-korpusen utnyttjats för att belysa sambandet mellan typologi och L2-

inlärning. Det är den skriftliga inlärardelen som har bildat underlag. 

 I studien kombineras två syften: att beskriva det typologiskt särpräglade systemet för 

adnominala possessiva konstruktioner i svenskan och att exemplifiera och analysera de 

problem med detta som uppträder i inlärares svenska. 

 Till området adnominalt ägande i vid mening räknas här ett antal olika typer av 

attributrelationer, där en enhet, ”ägaren” (possessorn), bestämmer en annan enhet, ”det ägda” 

(possessum). De mest centrala, prototypiska fallen omfattar sådana konstruktioner som 

uttrycker relationerna LEGALT ÄGANDE (Pelles hatt), SLÄKTSKAP (min son) eller 

KROPPSDELSRELATION (pojkens ben), men även ett antal semantiskt närstående relationer 

räknas in. Svenskan använder en kombination av olika typer av konstruktioner:  

 

1.  Possessiva standardkonstruktioner, d.v.s. fraser med s-genitiver (husets tak; dess tak) eller 

kongruerande possessiva pronomen (min bil; vårt tak). 
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2. Substantiv-substantiv-sammansättning (hustaket). 

3. Konstruktioner med prepositionsfras, i regel med olika prepositioner som i grunden har 

rumsbetydelse (taket på huset; invånarna i Stockholm; pappan till pojkarna; spåren av 

rånarna). 

 

En rad restriktioner gäller för de olika konstruktionernas användning och i vilken utsträckning 

de kan ersätta varandra i samma kontexter. Sammantaget resulterar detta i ett typologiskt sett 

komplext och särpräglat system. 

 Hos några av inlärarna dyker produktiv användning av adnominala 

possessivkonstruktioner upp redan vid tidiga tillfällen, men huvuddelen av beläggen uppträder 

från ungefär tillfälle 6 (d.v.s. efter en termin) och framåt. Alla huvudtyper förekommer hos 

alla tio informanter och används i de flesta fall korrekt och funktionellt adekvat från 

målspråkets synpunkt. Men där inlärarnas lösningar avviker, kan man se tydliga mönster. Just 

de restriktioner som är typologiskt specifika för svenskan tenderar att överträdas till förmån 

för enklare eller typologiskt vanligare lösningar: 

 

- Standardkonstruktioner används när det ägda är obestämt (en Moçambiques tidning); 

- Genitiver och possessivpronomen kombineras med bestämda artiklar och andra 

determinerare (familjens utbildningen); 

- Genitiv används när första substantivet är icke-referentiellt, fall där målspråket oftast har 

sammansättning (en students lägenhet ’en studentlägenhet’); 

- Genitiv används där målspråket föredrar prepositionskonstruktioner (en stor landets 

stad ’en stor stad på landet’); 

- Prepositionen av används i stället för olika lokativ-possessiva prepositioner (namnet av 

ort ’namnet på platsen’, en vän av de ’en vän till dem’). 

 

Författarna konstaterar att effekten av de här olika inlärarlösningarna blir en kvantitativ 

omfördelning av de olika konstruktionstypernas användning jämfört med målspråket, så att 

(1) standardkonstruktion, särskilt genitiv, överanvänds på bekostnad av sammansättning och 

prepositionskonstruktion, och (2) prepositionen av överanvänds på bekostnad av 

differentierade lokativ-possessiva prepositioner. De här tendenserna går i förenklande 

riktning; hade de varit konsekvent genomförda, så hade de förenklat svenskans system 

radikalt. Man finner också att de stämmer överens med mer generella principer som har 

föreslagits gälla för utvecklingen i inlärarspråk, såsom the One-to-One Principle (Andersen 
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1984), d.v.s. strävan till att uttrycka en betydelse med en enhetlig form eller konstruktion, och 

the Transfer-to-Somewhere Principle (Andersen 1983), d.v.s. att transfer uppträder där 

målspråket redan erbjuder någon struktur som potentiellt kan (över)generaliseras. 

 

 

Yttrandeprocessen 

 

Språkliga konstruktioner kan studeras såväl i ett produkt- som i ett processperspektiv, både 

som en repertoar av grammatiska strukturer och som konstruerandet av yttranden av viss 

struktur i realtid. I en audioinspelning kan man skönja den del av konstruktionsprocessen som 

är hörbar, och i en transkription kan man representera element i konstruerandet såsom pauser, 

pausfyllare, avbrott, omtagningar, reparationer m.m. Inom ramen för en tvärspråklig fransk-

svensk studie där den svenska delen behandlar konstruktioner med satsfragmentet det är, har 

bland annat drag i yttrandeplaneringsprocessen undersökts på basis av ASU:s muntliga korpus 

(Bartning och Hammarberg 2007; Hammarberg 2008). Transkriptionerna från sex inlärare och 

sex infödda informanter har bildat underlaget.  

 Sekvensen det är är högfrekvent och har en nyckelfunktion i ett flertal olika syntaktiska 

konstruktioner. Framför allt hänger detta samman med den flerfunktionella karaktären hos 

pronomenet det i svenskan (Hammarberg 2000b). Mycket tyder på att det är fungerar som en 

formelsekvens i yttranden. Oftast uppträder det är i satsens början och följs av ett läge där det 

ges flera olika syntaktiska möjligheter att fortsätta satsen (”open choice”, se Erman och 

Warren 2000). Det är utgör därmed en mycket användbar sekvens att börja satser med, medan 

fortsättningen av satsen planeras, vilket bidrar till flyt i den löpande formuleringsprocessen. 

 Utvecklingsprofiler visar att inlärarna snabbt börjar tillägna sig olika strukturer med det är 

och efterhand närmar sig de inföddas bruk både funktionellt och i frekvensfördelning mellan 

olika konstruktionstyper. Både infödda och inlärare har en tät användning av det är i sina 

muntliga formuleringar. Följande exempel är hämtat ur en dialog mellan intervjuaren B och 

inläraren I (det är skrivs som de e i transkriptionen): 

 

B  ja. hur går de till å läsa arkitektur i i / på kth? 

I  ja. de e de e väldigt spännande verkligen men också mycke jobbit. de e mycke mycke  jobb. 

de e / man sitter där från nie till fem (B: MH) varje da. (B: MHM) och de e mycke intensivt 

kurs. kursen e mycke intensivt. 
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Av speciellt intresse i samband med yttrandeprocessen är olika fall av formuleringsbrott efter 

det är, fall som vittnar om det osäkra momentet i planeringsförloppet då talaren försöker 

fortsätta och arbetar med att fullfölja satsen. Det rör sig om olika slags syntaktiska brott, från 

minimala till mer radikala: upprepning av det är eller avbrott och omplanering av satsen (båda 

exemplifierade här ovanför), eller ett avbrott efter det är där den påbörjade satsen sedan 

överges. 

 Särskilt intressanta är omplaneringsfallen, där man kan studera hur talaren startar tentativt 

med det är och sedan försöker precisera sin tanke.Syntaktiskt modifieras det påbörjade 

yttrandet på skiftande sätt, som i följande exempel från inlärarna (avbrottsstället markeras 

med snedstreck): 

 

- Verbets aktionsartväxlar: de e / de blir kul när vi jobbar tillsammans 

- Argumentstrukturen utarbetas med ett mer specifikt subjekt och/eller verb: han sa att de e / 

musik e för hög; de e också / man kan kombinera tåg å lastbil 

- Ett icke-subjekt topikaliseras: ja de e / ibland = e de = orättvist tror ja (”=” markerar 

paus) 

- En överordnad sats läggs till: de e / ja anser att de e så 

 

De olika fallen av formuleringsbrott avtar inte med ökad andraspråksbehärskning, snarare 

tvärtom. De är frekventa hos både infödda och inlärare, vilket styrker att det rör sig om en 

naturlig och funktionell formuleringsstrategi. Sekvensen det är är uppenbart attraktiv att 

använda. Möjligtvis fungerar den därigenom också för inlärarna som en brygga till 

tillägnandet av de olika syntaktiska konstruktioner där den ingår. 

 

 

Tredjespråkskonversation och aktivering av bakgrundsspråk 

 

Det är väl känt, fast det först på senare tid har beaktats i forskningen, att personer som brukar 

betecknas som andraspråksinlärare mycket ofta redan har erfarenhet av något eller några fler 

andraspråk före det för tillfället aktuella. Ett andraspråk (L2) definieras idag vanligen i en vid 

mening som ett icke-infött språk, och är inte nödvändigtvis personens ”språk nummer två”. 

Man kan ha flera förstaspråk (L1) och flera andraspråk. I samband med ett forskningsfokus på 

flerspråkighet (kunskap i tre eller flera språk) har man börjat intressera sig för komplexiteten i 

inlärares språkliga bakgrund och särskilt utforska vad det innebär att ha tidigare kunskaper i 



 19 

 

andraspråk när man lär sig ett nytt språk. En livaktig forskning om tredjespråksinlärning har 

uppstått från sent 1900-tal, och i synnerhet från omkring år 2000. Ett tredjespråk (L3) kan då 

definieras som ett språk som lärs eller används i en situation då personen redan har kunskaper 

i ett eller flera andraspråk vid sidan av ett eller flera förstaspråk. (L3 är i den här definitionen 

ett specialfall av det vidare begreppet L2 och är tillämpbart när man särskilt fokuserar på 

inlärares komplexa språkbakgrund; se Hammarberg 2010c.) Man har bland annat studerat 

förutsättningarna för tidigare inlärda språk (L1 och L2) att aktiveras och påverka processen 

under användningen och inlärningen av L3; se Falk och Bardel (2010) för en översikt av 

forskningsläget. 

 Inlärarna i ASU-korpusen har alla en viss kunskap i engelska (vilket ju är ett krav för 

högskolestudier i Sverige) och i de flesta fall också något eller några ytterligare språk utöver 

L1. Det innebär noga taget att de lär sig svenska som L3. I en studie (Hammarberg 2006, 

2009) har bakgrundsspråkens aktivering i samtal undersökts hos en ASU-informant, den 

österrikiske inläraren E2 (av praktiska skäl kallas han i denna studie EE). Han är uppvuxen 

med tyska i hemmet och i den österrikiska miljön, men har också lärt sig engelska under sin 

barndom och skolgång genom familjens vistelse i olika länder i engelsk språkmiljö. Syftet 

med denna fallstudie var att få till stånd en jämförelse med resultaten från en tidigare, 

motsvarande undersökning av bakgrundsspråkens aktivering i L3-samtal, där den engelska 

språkinläraren och lingvisten Sarah Williams’ (SW) inlärning av svenska dokumenterades 

longitudinellt (Williams och Hammarberg 1998, 2009). 

 De språkliga företeelser som studerades innefattade dels kodväxlingar av ord och kortare 

sekvenser, dels fall av transfer från bakgrundsspråk vid ordkonstruktioner, d.v.s. hypotetiskt 

formade ord på L3. Dessa fenomen uppträdde frekvent under samtalen på svenska, särskilt 

under det tidiga stadiet. Några exempel från EE: 

 

Kodväxlingar: 

  

 % % de var % de var = / <oh what's the word?> / <nicht protzig>. ja.  

 ‘det var  / <å vad är ordet?> / <inte skrytsamt>. ja.’ 

 

 men de e svårt. för nu e också / <because> / för när man bor i kenya då är mycket  

 swahili också.  

 

Ordkonstruktioner: 
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provingar ’prov’   Ty: Prüfungen 

förkrafta  ’klara av’  Ty: verkraften 

slippa   ’halka’  Eng: slip 

färgfull  ’färgstark’ Eng: colourful 

avständer ’avstånd (plural)’ Ty: Abstände 

 

Exempel som dessa hade sina motsvarigheter hos SW. Även SW hade engelska och tyska som 

sina bäst behärskade språk, med den skillnaden att hon hade engelska som L1 och tyska som 

L2 från mer vuxen ålder, medan EE hade tyska som L1 och engelska som tidigt förvärvat L2. 

 En fråga som har sysselsatt forskningen är vilket bakgrundsspråk som har bäst 

förutsättningar att aktiveras i produktionen på L3 i det enskilda fallet, och vilka dessa 

förutsättningar är. I fråga om kodväxlingar och ordkonstruktioner uppträder både likheter och 

skillnader i mönstren mellan de båda inlärarna. Frågan diskuteras i studien i anslutning till 

bl.a. Levelts (1989, 1993) modell för talproduktion och de Bots (2004) modifiering av denna 

modell för flerspråkiga talare. Studien belyser och bekräftar också den distinktion mellan 

bakgrundsspråkens olika roller i talproduktionen på L3 som introducerades av Williams och 

Hammarberg (1998), den mellan en instrumentell roll och en givar-roll. Den instrumentella 

rollen manifesterar sig här främst i vissa typer av kodväxlingar, där talaren utnyttjar 

bakgrundsspråket i funktioner som kommenterar och kompletterar yttrandena på L3, medan 

bakgrundsspråkets givarroll inträder under själva L3-produktionen i form av transfer och en 

speciell typ av synbarligen ofrivilliga språkväxlingar. Hos EE och SW framgår tydligt att det 

inte behöver vara samma språk som aktiveras i den instrumentella rollen och i givarrollen. 

Som förklaring föreslås i anslutning till Levelt–de Bots modell att instrumentellt betingad och 

givar-betingad aktivering av bakgrundsspråk sker i skilda led av talproduktionsprocessen. 

 

 

Studentuppsatser 

 

Ett syfte med ASU-korpusen är att den ska kunna användas i utbildning och ge studenter 

tillfällen till egna undersökningar med korpusarbete som metod. Vid Stockholms universitet 

producerades på 1990-talet ett antal uppsatser inom det som idag betecknas som kandidat- och 

magisternivå; några sådana förtecknas i litteraturlistan. Ämnena speglar olika intresseområden 

där korpusen gett underlag: feedback i dialog (Augustin); uttryck för rumsrelationer 
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(Rüdeberg-Grönning); adjektivlexikonet (Plato); adjektivens polysemi (Dovstam); 

negationens placering (Lindé). 

 

 

Åtkomst 

 

Som nämnts, kan ASU-korpusen nås via ITG-gränssnittet, där man kan utföra sökningar och 

analyser i de transkriberade texterna. Det innebär att korpusen numera är allmänt tillgänglig 

som en resurs för forskning och utbildning. 

 För att kunna arbeta med ITG behöver man ha programvaran Java installerad på sin dator. 

Den kan nedladdas gratis från http://www.java.com. Med detta ordnat går man till 

Språkbankens ITG-sida, http://spraakbanken.gu.se/itg. Där finns länkar för att dels hämta de 

användarhandledningar som åtföljer korpusen, dels begära inloggningsuppgifter för att kunna 

öppna ITG-gränssnittet. De handledningar man behöver ha till hands under arbetet med ASU 

är innehållsmanualen Introduktion till ASU-korpusen eller dess engelska version 

(Hammarberg 2010a, b) och den metodiska bruksanvisningen Arbeta med ASU-korpusen 

(Hammarberg och Olsson 2010). Inloggningsuppgifterna skaffar man genom att  

följa länken under rubriken ”Kontaktformulär” och fylla i och skicka de uppgifter som 

efterfrågas där. Man får då inloggningsuppgifterna tillsända. Väl inne i gränssnittet går man 

till rubriken Korpus på menyn och klickar på underrubriken Korpussökning för att välja 

texter. ASU-texterna återfinns bland andra korpusmaterial som också är anslutna till ITG. 

 Att använda ASU-korpusen är fritt, men man måste uppfylla vissa allmänna villkor när 

man utnyttjar den. Generellt gäller att ASU-korpusen är avsedd för forskning och utbildning. 

Korpusen är ett icke-kommersiellt material. Den omfattas av upphovsrätt. Det innebär att 

användare inte får sprida korpusens texter i kommersiellt syfte eller sprida texter så att de kan 

komma att utnyttjas kommersiellt. Dock får man återge exempel och kortare kontextutdrag 

enligt vanlig vetenskaplig citeringspraxis. När material ur korpusen återges, i publikationer, i 

utbildning eller på annat sätt, ska ASU-korpusen, sammanställd av Björn Hammarberg, anges 

som källa. För referens och information om korpusen kan innehållsmanualen Introduktion till 

ASU-korpusen eller dess engelska motsvarighet Introduction to the ASU Corpus anges och 

citeras. De medverkande informanternas personliga integritet ska alltid respekteras. 

 

 

http://www.java.com/
http://spraakbanken.gu.se/itg
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Tabeller och figurer 

 
 

 

Tabell 1. Korpusens fyra huvuddelar och deras underindelning och omfång.  

 

 
Inlärare Infödda Summa Inl+Inf  

Muntligt  10 personer × 10 

tillfällen = 100 

textenheter, ca 

269 000 / 147 000 

löpord1  

7 personer × 5 

tillfällen = 35 

textenheter, ca 

149 000 / 98 000 

löpord1  

ca 418 000 / 245 000 

löpord1  

Skriftligt  10 personer × 11 

tillfällen × 2 

texter = 220 

textenheter,  

ca 50 000 löpord  

7 personer × 5 

tillfällen × 2 

texter = 70 

textenheter,  

ca 25 000 löpord  

ca 75 000 löpord  

ASU totalt    ca 493 000 löpord 

 

1 Uppgiften avser: hela dialogen / informanternas yttranden. 
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Tabell 2. Longitudinella profiler för tio inlärare. Identitetsdimensionen: annan, olika (= ’ej 

samma’) i ASU:s muntliga inlärartexter. Antal förekomster per person och tillfälle. 

 

Person Tillfälle Summa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C1  7  2 2 9 4 1  2 27 

C2  1 2  1 2 5 7 2 16 36 

C4     1 6 2 6 6 15 36 

E2 4 11 2 7 5 2 8 6 3 19 67 

G2    5 14 14 1 7 9 17 67 

G3   3 3  10 5 5 6 7 39 

P1  1 4 3 4 3 1 8 5 19 48 

Q1  4 1 8 1 6 5 6 1 8 40 

Q2     2 5  9 2 11 29 

S1   6 7 7 8 2 9 7 18 64 

Summa 4 24 18 35 37 65 33 64 41 132 453 
Summa 

per 10 000 

löpord 

3,1 15,4 15,0 18,3 26,9 45,8 17,1 48,4 47,1 70,0  

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Longitudinella profiler, gruppvärden för tio inlärare, muntlig produktion. Antal 

förekomster per tillfälle av ekvativt samma, samtidig och inekvativt annan, olika. 

 

Kategori Tillfälle Summa TB Distr 

 1 2 Mdn 4 5 6 7 8 9 10 frekvens Mdn  

samma, 

samtidig 

 15 3 25 5 13 22 24 24 76 213 3 10 

annan, 

olika 

4 24 2½ 35 37 65 33 64 41 132 453 2½ 10 
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Figur 1. Exempel på en egenuppmärkt och omsorterad ASU-konkordans i ITG-gränsssnittet. 

Förklaringar i texten. 
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Figur 2. Deletion och epentes i kodor hos tre inlärare. Total felfrekvens, utveckling över tid. 

Från Abrahamsson 2001, III, s. 21. 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Frekvensfördelning av deletion och epentes hos inläraren C2. Utveckling över tid. 

Från Abrahamsson 2001, III, s. 24. 

 


