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Bestämdhet är en del av språket som ofta vållar svårigheter för inlärare av svenska som 
andraspråk, oavsett om bestämdhet uttrycks i deras förstaspråk eller inte (Philipson 2013:132). 
Det är ett område som självklart finns med i andraspråksundervisningen och som beskrivs i 
läromedel inom ämnet. Trots det har inlärare på olika nivåer problem med detta och det är därför 
av vikt att försöka hitta andra verktyg som kan användas i undervisningen. Här erbjuder 
konstruktionsgrammatik en intressant möjlighet. 
 
Språkundervisning utgår ofta från en beskrivning av språket i två delar; grammatik och lexikon. 
Inom konstruktionsgrammatiken utgår man i stället från ett vidare perspektiv på språket där 
konstruktioner inte inordnas under språkliga nivåer som syntax, lexikon, pragmatik eller 
morfologi. I stället ser man på språksystemet som ett nätverk av konstruktioner som kombinerar 
drag från flera lingvistiska nivåer (Lyngfelt & Wide 2014).  
 
Med detta som utgångspunkt har jag undersökt bestämdhetsbrott i texter skrivna av 
andraspråksinlärare. I informanternas svårigheter med bestämdhet har konstruktionsmönster av 
olika slag kunnat utskiljas. Några av dessa är specifika mönster medan andra snarare beskriver 
generella strukturer. 
 
Ett exempel på ett mer specifikt (men inte lexikalt) mönster är konstruktionen delmängd. 
Konstruktionens struktur betecknas [NP av Ndef] och består av två schematiska led, ett 
kvantitativt attribut och en definit nominalfras, samt av ett fast led i form av prepositionen av (se 
exempel 1). Som illustreras i exempel 2 har dock flera av inlärarna missat att konstruktionen 
fordrar bestämd form på det avslutande substantivet. 
 

1. Han har missat [mer än hälften av matcherna]. (Bloggmix i Korp) 
2. Å ena sidan språket är [en stor del av kultur]. (L2-material) 

 
I mitt föredrag kommer jag att presentera olika typer av sådana problematiska 
bestämdhetskonstruktioner.  
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