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The present paper investigates the development of linguistic complexity among Polish lear-
ners of Swedish. Lexical complexity and syntactic complexity were measured over a three-
year period from the beginning of the learning process up to advanced level (C1). The analysis 
shows that both types of complexity develop in a nonlinear way. Syntactic complexity only 
arises at the end of the experimental period. The lexical diversity of the learners changed 
during their acquisition of Swedish but no progress was noticed. Lexical complexity and 
syntactic complexity develop in mutual dependency. In the majority of the students a strong 
negative correlation was observed between these two factors, which means that the more the 
one increases the more the other declines. However, individual differences occur between the 
subjects. In the case of two learners no signifi cant variation was evident in the development 
of both features while in the case of another learner dynamic changes were noted during the 
acquisition process. The differences between all the students were not signifi cant in the fi rst 
two years of learning Swedish. The spread was greater later on, i.e. during the third year – fi rst 
in syntactic complexity and then, at the end of the three-year study, also in lexical complexity. 

1. Inledning

Inlärning av ett nytt språk är en komplex process som innebär både behärskning 
av nya strukturer och tillägnande av nya ord, men även inhämtande av kunskap 
om en ny kultur och nedsänkning i den. Det är nästan omöjligt för eleven att 
utveckla dessa färdigheter parallellt. Vår hjärna kan hantera fl era operationer 
samtidigt men den är inte i stånd att under en längre period bearbeta alla proces-
ser med samma intensitet. Dessutom får andraspråksinläraren aldrig samma in-
fl öde. Ibland är exponeringen på en viss struktur längre och starkare än på andra 
och detta kan leda till en bättre behärskning av den. Inlärningen är också starkt 
förknippad med psykologiska fenomen som t.ex. elevens motivation, språkbe-
gåvning eller attityd gentemot det nya språket och den nya kulturen, vilka kan ha 
en betydande påverkan på inlärningsprocessen. Alla dessa faktorer leder till att 
utvecklingen av färdigheter i ett nytt språk kan förväntas pågå oregelbundet och 
inte kännetecknas av en jämn, linjär stigning av språkkunskaper. 
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2.  Andraspråksinlärning som ett komplext 
och dynamiskt system

Under de senaste åren har teorin för dynamiska system fått allt mer uppmärk-
samhet i andraspråksinlärningen.1 Teorin har en bred användning i matematik, 
cybernetik och neurovetenskap. Den förutsätter att vi har med enheter att göra 
som agerar med varandra och bildar komplexa system. Dessa system är dyna-
miska eftersom de är utsatta för kontinuerliga förändringar genom tillförsel av 
externa krafter och därför förändras systemen hela tiden. 

I slutet av 90-talet riktades även lingvisternas intresse mot komplexa och dy-
namiska system. Larsen-Freeman (1997) hävdar att teorin för dynamiska system 
med fördel kan användas på språk. För det första kan språk beskrivas som en 
samling av statiska enheter som dock ingår i en aktiv process då man bildar ett 
yttrande. Språket är dessutom dynamiskt eftersom det växer fram och förändras 
hela tiden. I detta avseende liknar språket en levande organism i Darwins men-
ing. Dessutom är förändringarna icke-linjära – nya former uppstår och ersätter
de tidigare vilket inte sker regelbundet. Det går alltså inte att förutse när en för-
ändring i språket kommer att inträda. Det är inte heller möjligt att gissa vilken
ny form som kommer att etableras i språket. Liksom andra icke-linjära system
är språket komplext – det består av olika subsystem (fonologi, morfologi, 
syntax, lexikon, pragmatik, semantik) som är sammanlänkade med varandra.
På samma sätt som språket kan ses som ett komplext och dynamiskt system kan 
även andraspråksinlärningen tillskrivas liknande särdrag. För det första påverkar 
fl era olika faktorer andraspråkets utvecklingsgång: både kognitiva, sociala som 
miljöfaktorer. För det andra – inlärningen av ett nytt språk pågår inte i jämnt 
tempo eller i förutbestämd ordföljd: eleven tillägnar sig inte en ny struktur efter 
en full behärskning av en tidigare inlärd utan det fi nns toppar och dalar under 
inlärningsgången (Larsen-Freeman 1997: 148–151).

Dynamiska system kännetecknas av följande egenskaper:
1. sensitivt beroende av begynnelsevillkoren
2. full sammankoppling 
3. icke-linjäritet i utvecklingen
4. förändringar genom inre reorganisation och interaktion med omgivningen
5. beroende av inre och yttre resurser
6. kontinuerliga, ibland kaotiska, förändringar

1 Begreppen främmandespråk och andraspråk användes i början av forskningen kring inlär-
ningen av ett nästa språk i två sammanhang. Andraspråket avsåg inlärningen av ett nytt språk 
i naturlig miljö, dvs. i det land där målspråket är kommunikationsspråket. Främmandespråket var 
däremot inskränkt till inlärningen av ett språk utanför den miljö där språket används i vardaglig 
kommunikation – oftast i klassrumsundervisningen. Nuförtiden används ofta båda begrepp paral-
lellt, bortsett från de fall då en distinktion är nödvändig med hänsyn till forskningens fokus eller 
skillnader mellan olika typer av inlärningsvillkor. I denna artikel behålls den nutida tendensen att 
använda båda termer i samma betydelse, dvs. inlärning av ett nästa språk. 
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7. iteration, dvs. den aktuella utvecklingsnivån är starkt beroende av den tidig-
are nivån

8. emergenta egenskaper (de Bot & Larsen-Freeman 2011: 9).
Sensitivt beroende av begynnelsevillkor förekommer ofta i samband med
den s.k. ”fjärilseffekten”. Detta innebär att även en liten förändring i systemens 
utgångsvillkor kan leda till stora diskrepanser i de senare skedena. I andra-
språksinlärningen kan det vara synligt i de fall då det i början inte fi nns stora 
skillnader mellan inlärare – dessa kan ha samma modersmål, samma utbildning 
eller samma kön. Även undervisningen kan vara densamma för alla av dem. De 
kan dock uppnå helt olika resultat under inlärningens gång. 

I dynamiska system är beståndsdelarna sammankopplade med varandra och 
befi nner sig i ständig interaktion med varandra. Detta gäller inte bara språkets 
olika subsystem som t.ex. morfologi eller semantik, utan även de faktorer som 
bidrar till att språket behärskas: motivation, lärarens sätt att undervisa, de tidig-
are inlärda språken osv. Elevens motivation beror t.ex. i hög grad på lärarens 
kunskaper och attityder. Dessutom kan t.ex. transfer från andra språk i högre
eller mindre grad påverka inlärningen av målspråket osv. 

Även om andraspråket utan tvivel utvecklas under inlärningens gång betyder 
det inte automatiskt att denna stigning pågår linjärt, dvs. att eleven under en 
defi nierad period passerar ett bestämt steg i utvecklingen. Denna icke-linjäritet 
i utvecklingen hade antytts av språkforskare innan komplexitetsteorin började 
etableras i andraspråksforskningen (Young 1995) och det är ett välkänt fenomen 
i barnspråksforskningen och beteendevetenskapen. 

Dynamiska system förändras kontinuerligt. Dessa förändringar uppstår efter-
som systemen organiseras på nytt och samspelar med omgivningen. Genom 
inlärning av nya språkliga strukturer förändras elevens syn på det tidigare in-
lärda språksystemet. Inläraren försöker överföra de nya kunskaperna till sitt 
inlärarspråk, vilket kan leda till att överlappande av olika strukturer inträder. 
Andraspråksinlärningen är dessutom starkt beroende av omgivningen. Detta gäl-
ler både inlärningsmiljön (dvs. om det handlar om naturlig inlärning eller styrd 
undervisning i klassrummet) samt den yttre omgivningen som t.ex. inrättningen 
där undervisningen äger rum. Forskningen har t.ex. visat att inlärning i naturlig 
miljö resulterar i högre pragmatisk och lexikal utveckling än främmandespråks-
inlärning utanför den naturliga miljön (Håkansson & Norrby 2010). Varje sys-
tem tillförs resurser för att det ska fungera. De inre resurserna i språkinlärning-
en avser själva eleven: hur mycket tid ägnas åt inlärningen, vilken motivation 
eleven har osv. De yttre resurserna i sin tur ligger utanför inläraren. Dessa kan 
bestå av undervisningsmaterial, det språk eller den språkvarietet som används av 
läraren (elevens modersmål, det inlärda språket, vardagligt språk) eller den tid 
som inrättningen avser för undervisning av språket. Dessa faktorer är inte heller 
oföränderliga utan de kan variera i hög grad under inlärningsprocessen. 

Allt eftersom systemens beståndsdelar förändras påverkar det också själva 
systemen. Dessa förändringar är inte bara kontinuerliga, ibland kan de även pågå 
kaotiskt, dvs. man kan inte förutse att en viss förändring kommer att inträffa. 
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Därför är det så svårt att fastställa att eleven redan behärskat en viss färdighet 
eftersom det kan vara ett temporärt tillstånd under utvecklingen.

Iteration i språkutvecklingsperspektivet innebär att en viss nivå i språkets 
behärskning kan uppnås först efter en tidigare har tillägnats. Detta återspeglas 
i processbarhetsteorin som förutser att andraspråksinlärningen genomgår fem 
steg där varje tillägnad nivå är en förutsättning för nästa. Först processas ord, 
sedan böjningsändelser, efteråt fraser, den fjärde nivån är satser och den sista – 
meningar (Pienemann 1989; Pienemann & Håkansson 1999).

Emergenta egenskaper kännetecknar system vars beståndsdelar inte är homo-
gena. Dessa olikartade enheter samverkar med varandra och detta leder till att 
systemet fungerar. Det är av betydelse att dessa enheter inte bara bildar systemet 
utan att de är i interaktion med varandra. I andraspråksforskningen är emergent-
ism ett av de ledande forskningsparadigmen (Ellis & Larsen-Freeman 2006; 
MacWhinney 2006). Den förutser att andraspråket utvecklas genom interaktion 
mellan olika faktorer som inte är av samma slag, t.ex. neurobiologiska, sociala, 
strukturella osv. 

3. Komplexitet, korrekthet och fl yt i andraspråket

Forskningen kring andraspråksinlärning var i början starkt präglad av forsk-
ningen i förstaspråket, dvs. hur barn tillägnar sig sitt modersmål. Det fanns 
försök att jämföra dessa två typer av lärande, hitta likheter och skillnader. 
Det som även idag fortfarande diskuteras är vilka mått andraspråksforskare 
kan använda som kan vara valida för bedömning av elevens nivå. I förstasprå-
ket är MLU (från engelska: Mean Lenght of Utterance), dvs. medellängd av 
barnets yttrande, det gällande måttet. Indexet skapades av Brown på 70-talet 
och det mäts i morfem. Ju fl er morfem barnet producerar desto mer utvecklat 
är dess språk (Brown 1973). På grund av att inlärningen av ett nästa språk ofta 
börjar när elevens nivå i modersmålet inte längre kan beskrivas som barnspråk 
och eftersom det fi nns fl er faktorer som påverkar andraspråksinlärningen, kan 
MLU inte användas vid mätningen av andraspråksinlärarens utvecklingssta-
dier. Det fi nns inget allmängällande index som kan utgöra ett tillförlitligt verk-
tyg för andraspråksforskare. Därför kan man stöta på utsagor att skapande av 
ett sådant referensmått kan bli en oerhörd välsignelse åt forskare och en mil-
stolpe i andraspråksforskningen som kunde ersätta de oklara beteckningarna 
för elever som nybörjare, fortsättning eller avancerad (Larsen-Freeman 1978; 
Ellis & Larsen-Freeman 2006).

 Det fi nns dock försök att ändå skapa ett mätverktyg som kan vara en re-
ferenspunkt för forskare. Som en sådan vägvisare används ofta den s.k. CAF-
-triaden, dvs. mätningen av komplexitet (Complexity), korrekthet (Accuracy) 
och fl yt (Fluency). Denna kombination av färdighetsdimensioner har föreslagits 
av Skehan (1989) och den är numera den mest utbredda indikatorn för behärsk-
ningsnivåer i andraspråket. Även om komplexitet, korrekthet och fl yt förekom-
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mer i fl era undersökningar defi nieras de på olika sätt vilket i sin tur leder till att 
olika mätinstrument används. 

Korrekthet anses vara den tidigast utforskade, mest transparenta och etable-
rade färdigheten i forskningen eftersom den visar i vilken grad en struktur eller 
ett yttrande avviker från normen. Sådana avvikelser kallas för fel och då kan 
elevens behärskning av andraspråket bedömas med hänsyn till felfria enheter
i en viss textproduktion. Korrekthet sammanställs alltså med felfrihet i andrasprå-
ket (Lennon 1990; Foster & Skehan 1996). Flyt i andraspråket associeras ofta 
med hastigheten. Även om det fi nns ett fl ertal studier som behandlar fl ytet saknas
en enhetlig defi nition av det. Crystal defi nierar fl ytet som en snabb, smidig och 
otvungen användning av språket (Crystal 1988). Lennon tittar på fenomenet i ett 
psykolingvistiskt perspektiv och påstår att fl yt är mottagarens intryck att avsänd-
arens psykolingvistiska processer kring talplanering och -produktion pågår lätt 
och effektivt (Lennon 1990: 391). Schmidt ser fl ytet som en automatisk färdighet 
som inte kräver någon större uppmärksamhet eller möda (Schmidt 1992: 358). 
Komplexitet är både mer oklar i defi nitionen och mer komplex eftersom den 
kan avse både kognitiv och lingvistisk komplexitet, vilka i sin tur delas i lexikal 
och syntaktisk komplexitet (Housen & Kuiken 2009). Kognitiv komplexitet lik-
ställs med svårighet och den hänvisar till hur svårt det är för eleven att processa 
andraspråkets strukturer. Lexikal komplexitet kallas ofta för lexikal diversitet 
dvs. ordförrådets rikedom och variation. Tyngdpunkten sätts alltså inte bara på 
hur många ord andraspråkstalaren producerar utan också på ordförrådets mång-
fald. Syntaktisk komplexitet tar sig uttryck i grammatisk variation och mångfald. 
Oftast associeras den med rikedom på olika typer av syntaktiska konstruktioner. 

Wolfe-Quintero et al. (1998) gjorde en sammanställning av 39 studier i vilka 
dessa tre dimensioner undersöktes. Gemensamt för alla undersökningar var att 
alla studier fokuserade på skrivna texter. Tyngdpunkten i undersökningen var 
att hitta den mest valida mätningen från drygt ett hundra som användes i de 
analyserade studierna. Jämförelsens syfte var dessutom att se vilket mått som 
mest korresponderade med behärskningsnivån i andraspråket. Även om fl era av 
dessa mått var likadana för olika studier fanns det ändå diskrepanser i fråga om 
undervisningens längd, inlärningstyp (andra- vs främmande språk) eller experi-
mentens typ. Flera studier fokuserade på antal ord i en viss textenhet. Den oftast
förekommande enheten var en s.k. terminalenhet (minimal terminable unit:
T-unit). Den skapades av Hunt och defi nieras som en huvudsats plus en under-
ordnad sats eller en icke-satsformad struktur som är inbäddad i denna sats eller 
ansluten till den (Hunt 1970: 4). Eftersom undersökningen gällde ej homogena 
studier kunde man inte hitta det mest valida måttet. Bland de undersökta måtten 
fanns det dock några som i ett antal analyser var relevanta, som t.ex. antal felfria 
terminalenheter, antal ord per sats, antal satser per en terminalenhet eller antal 
olika ord per totalt antal ord (Wolfe-Quintero et al. 1998).
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4. Forskningsfrågorna

I föreliggande studie ska fokus sättas på endast en av de tre ovannämnda di-
mensionerna i andraspråksutvecklingen – komplexitet, som anses vara den mest 
komplexa och oklara dimensionen. Bara lingvistisk komplexitet ska undersökas, 
dvs. lexikal och syntaktisk. Med hänsyn till teorin för dynamiska system kan 
det antas att utvecklingen av dessa färdigheter inte pågår linjärt och även om en 
progression kan förväntas (vilket är en grundförutsättning vid varje inhämtning 
av kunskaper) kan inlärningen fortskrida i ojämna steg. Dessutom ska hänsyn 
tas till sammankoppling mellan lexikal och syntaktisk komplexitet. Är den ena 
beroende av den andra, dvs. går utvecklingen av båda färdigheter hand i hand 
eller saknas korrelation mellan dem? Slutligen ska studien ta individuella skill-
nader i anspråk: fi nns det stora skillnader i utvecklingen mellan inlärare eller kan 
ett generellt utvecklingsmönster för lingvistisk komplexitet skapas? Analysen 
ska alltså testa de grundläggande antagandena för teorin för dynamiska system: 
icke-linjäritet i utvecklingen, full sammankoppling mellan systemets bestånds-
delar, sensitivitet för begynnelsevillkoren och förändringar i systemen. 

5. Material och metod

Undersökningen gällde utveckling av färdigheter i svenska som främmande 
språk. Målgruppen var polska studenter som studerade svenska vid Jagellonska 
universitetet i Kraków. De utgjorde en homogen grupp i fråga om:
1. Språkkombination: alla var modersmålstalare av polska, hade tyska som det 

dominerande främmande språket som de dessutom fortfarande läste vid si-
dan om svenska

2. Kunskapsnivå i svenska: alla började läsa svenska på universitetet utan några 
förkunskaper i detta språk 

3. Inlärningsmiljö: det handlade om styrd inlärning i klassrumsmiljö utanför 
Sverige, vilket kan beskrivas som klassisk främmandespråksinlärning 

4. Exponering för svenska: alla studenter fi ck nästan samma antal undervis-
ningstimmar under experimentperioden2

5. Ålder: försökspersonerna var i nästan samma ålder då experimenten började: 
mellan 19 och 22 år; de kan alltså klassifi ceras som personer i tidig vuxen-
ålder enligt utvecklingspsykologins antaganden.

I hela experimentet deltog 15 studenter: 12 kvinnor och 3 män. De experi-
mentella sessionerna ägde rum efter varje termin och den första var efter höst-
terminen på årskurs ett, dvs. efter ca 150 undervisningstimmar. Den sista kom 
efter tre år av inlärningen då studenterna fått ca 540 undervisningstimmar och 
befann sig på C1–nivå enligt Europarådets färdighetsskala. Den longitudinella 

2 Vid slutet av undersökningen bytte fyra studenter dock sin inlärningsmiljö för ett halvt år 
p.g.a. stipendium. 



Utveckling av lingvistisk komplexitet i svenska som främmande språk 111

karaktären gjorde att inte alla studenter som hade anmält sig till undersökningen 
kunde delta i alla sessioner vilket ledde till att drygt hälften av 32 som deltog
i de första experimenten inte kunde tas i anspråk vid analysen av data. 

Uppgiften som studenterna fi ck var att skriva en berättelse på dator. Alla 
texter skapades i ScriptLog (Strömqvist & Malmsten 1998) – en applikation 
som möjliggör en registrering av hela skrivprocessen. Under skrivningen ska-
pas en loggbok där alla skrivaktiviteter sparas: musrörelser, pauser, korriger-
ingar, strykningar osv. Dessa data är förstås inte synliga för skribenten som 
endast ser sin färdiga text. Programmet möjliggör dessutom en senare bearbet-
ning av data eftersom det erbjuder ett fl ertal andra verktyg som t.ex. statistiska 
data angående texterna eller återskapande av hela skrivprocessen. Därmed kan 
ScriptLog användas för olika analyser av skrivna texter, både i första- som 
andraspråket.

6. Analys

Under experimenten samlades 90 narrativa texter som analyserades separat för 
varje typ av komplexitet (lexikal och syntaktisk). Två separata mått användes för 
undersökningen av lexikal och syntaktisk komplexitet. För att mäta den lexikala 
komplexiteten, dvs. den lexikala diversiteten, valdes måttet antal olika ord per 
totalt antal producerade ord. Den syntaktiska komplexiteten däremot undersök-
tes genom att dividera antal satser per en terminalenhet. 

Eftersom det handlar om en longitudinell studie har hänsyn tagits både till den 
allmänna tendensen i utvecklingen, vilken presenteras i form av medelvärden,
 som de individuella särdragen, enligt Rogosa et al.’s påstående att medelvärdet 
i utvecklingsstudier inte återspeglar den individuella utvecklingen (Rogosa & 
Willett 1985: 203).

6.1 Lexikal komplexitet

Komplexitet kännetecknas av mångfald. Allt som är komplext består av olik-
artade enheter som bildar en helhet. Vid bedömningen av elevens lexikala 
komplexitet tas ingen hänsyn till hur många ord han eller hon producerar i sitt 
yttrande utan hur dessa ord varierar. Därför används antal olika ord (lemman) 
per totalt antal ord som indikator för lexikal diversitet och inte det totala an-
talet ord. Som det framgår av fi gur 1 stiger nämligen både texternas längd 
(totalt antal ord per text) som deras ordförråd (antal olika ord i texten) under 
en treårsperiod, vilket dock inte automatiskt kan tolkas som att texten blir mer 
komplex på lexikal nivå.

 Medelvärdet för den lexikala diversiteten, dvs. antalet olika ord per det totala 
antalet producerade ord, varierade mellan 0,45 och 0,55. Som det visas i fi gur 2 
kan utvecklingen av denna färdighet inte alls betecknas som en jämn stigning. 
Mellan det första och det tredje experimentet, dvs. under de tre första termin-
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erna, var studenternas texter t.o.m. mindre diversifi erade. Medelförhållandet 
mellan antalet olika ord och det totala antalet ord sjunker nästan 20 %. Under 
den andra hälften av inlärningsperioden kan inte heller någon progression eller 
klar tendens ses. Utvecklingen är ojämn: den uppvisar varken någon uppåt- eller 
nedåtgående trend och vid slutet av den treåriga inlärningen är resultatet t.o.m. 
sämre än i det första experimentet. Detta innebär att texterna har blivit mindre 
komplexa på lexikal nivå, även om de kvantitativt sett har blivit längre.

Figur 1. Utveckling av ordförrådet och texternas längd. (källa: författaren)

Figur. 2 Utveckling av lexikal komplexitet – medelvärde. (källa: författaren)
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Vid analysen av longitudinella data skall hänsyn tas till de individuella skillnad-
erna. Som det framgår av diagrammet nedan (Fig. 3) skiljer sig utvecklingen av 
den lexikala diversiteten hos alla studenter. Ingen förändring kan kännetecknas 
som en jämn stigning eller en jämn sänkning. Dessutom fi nns det stora skillna-
der i utvecklingen mellan studenterna.

Figur 3. Utveckling av lexikal komplexitet hos alla studenter. (källa: författaren)

För att kunna bedöma hur ojämn den individuella utvecklingen är används s.k. 
variationskoeffi cient. Den anger hur stor fl uktuationen mellan olika experiment 
är. Beräkningen av variationskoeffi cienten har visat att man kan dela student-
erna i tre grupper: i den första hamnar de inlärare vars variabilitet inte är stor 
(mindre än 10 %). Deras utveckling kännetecknas av små förändringar. Tre infor-
manter (K5, K9, K10) i föreliggande studie tillhörde denna grupp. Även om de-
ras utveckling kännetecknades av små förändringar i den lexikala komplexiteten 
så var utvecklingskurvan annorlunda för var och en av dem: hos den första sjönk 
den, hos den andra var den stigande och hos den tredje visade trenden varken 
någon stigning eller sänkning. Den andra gruppen består av de inlärare vars va-
riabilitet i utvecklingen kan betraktas som medelstor (cv3 mellan 10 och 16 %) 
och de fl esta inlärare i denna studie befi nner sig i denna grupp. Endast hos en 
person (K12) är utvecklingen mycket ojämn och variabiliteten i hennes lexikala 
diversitet ligger på 20 %. 

3 Cv står för coeffi cient of variation som är den engelska beteckningen för variationskoeffi -
cienten.
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Figur 4. Utveckling av syntaktisk komplexitet. (källa: författaren)

Skillnaderna mellan studenterna gäller inte bara deras individuella utveckl-
ing. Man kan även se en viss tendens vid jämförelsen av data vid varje experi-
menttillfälle. Diskrepanserna mellan studenterna förläggs nämligen olika under 
den treåriga inlärningsperioden. Undersökningen har visat att det inte fi nns be-
tydande skillnader mellan studenterna under de fem första experimenten. Deras 
texter kännetecknas av liknande diversitet vid varje experimentpass. Vid det sista,
dvs. efter tre år av inlärningen, är spridningen mellan studenterna lite större
(cv = 16 %). 

6.2 Syntaktisk komplexitet

Studenternas syntaktiska komplexitet utvecklades inte heller linjärt (se Fig. 4). 
Mellanvärdet varierade mellan 1,35 och 1,7 – varje terminalenhet, alltså en
huvudsats med inbäddade satser eller satsliknande strukturer, bestod i snitt av 
1,5 satser. Till skillnad från den lexikala komplexiteten kan en viss stigning
i utvecklingen ses även om det också i detta fall handlar om en ojämn utveckl-
ing. En betydande höjdpunkt i den syntaktiska mångfalden kan ses vid det femte 
experimenttillfället, dvs. i mitten av det tredje inlärningsåret. Efteråt blir stu-
denternas berättelser syntaktiskt sett mindre komplexa, men det fi nns dock en 
stigning från nybörjar- till den avancerade nivån. 

Vid jämförelsen av studenternas utveckling (Fig. 5) kan en liknande tendens 
konstateras som vid lexikal komplexitet: varje inlärare genomgår en process 
som inte kan betecknas som en jämn stigning. Förändringen av den syntaktiska
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komplexiteten skiljer sig dock från den lexikala i fråga om de individuella
variationerna under inlärningens gång och spridning mellan studenterna vid varje 
experimenttillfälle. Hos fyra studenter (K4, M1, K9, K10) pågår utvecklingen 
utan större perturbationer där variationskoeffi cienten är mindre än 10 %. Det är 
dock intressant i detta sammanhang att det i två fall (K9 och K10) handlar om 
samma inlärare som vid lexikal komplexitet. Till skillnad från den lexikala di-
versiteten är gruppen med medelstora förändringar mindre (fyra studenter) och 
gruppen vars utveckling av den syntaktiska komplexiteten sker mycket ojämnt 
(cv ≥ 20 %) består också av fyra personer (K5, K7, K8, K10). Också i denna 
mest variabla grupp förekommer samma person vars utveckling av den lexikala 
komplexiteten likaså var mycket fl uktuerande (K10). Denna inlärare känneteck-
nas alltså av stor variation i utvecklingen av båda typer av komplexitet. 

Större individuella skillnader mellan studenterna inträder ett halvt år tidig-
are än vid lexikal diversitet, dvs. redan vid det femte experimenttillfället
(i mitten av det tredje inlärningsåret), då variationskoeffi cienten stiger till 20 %.
Det sammanfaller med den största stigningen av syntaktisk komplexitet (se 
Fig. 4) vilket innebär att denna tidpunkt i inlärningen kan betraktas som banbry-
tande i utvecklingen av denna färdighet. 

Figur 5. Utveckling av syntaktisk komplexitet hos alla studenter. (källa: författaren)

6.3 Samspelet mellan lexikal och syntaktisk komplexitet

Utvecklingen av lexikal och syntaktisk komplexitet kan inte förefalla genomgå 
stora förändringar under en treårig inlärningsperiod. Skillnaden mellan 0,45 och 
0,55 – som är medelvärdena för lexikal komplexitet eller mellan 1,35 och 1,7 
– markörerna för syntaktisk komplexitet – kan skapa ett intryck att dessa färdig-
heter knappt utvecklas. Dessa resultat skall dock utvärderas med hänsyn till
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ett börvärde som i detta fall helt enkelt inte existerar. Det kan inte påstås att ju 
mer komplex en text är desto högre kvalitet har den. Exemplen nedan visar två 
fall med syntaktiskt sett mycket komplexa meningar. I det första exemplet (1) 
består en terminalenhet av fem resp. fyra satser och i det andra textavsnittet (2) 
kan t.o.m. sju satser urskiljas: 

(1)  För ett par månader sedan, har min mamma sagit att mitt hjärta slag så 
starkt, att hon blev, att var jag rädd för världen, livet och det allt vad väntar 
på mig. Om går det om det, vad tyckte jag före födelsen, kan jag också säga, 
att hade jag varit någonstans et hände. (M3EX1)4

(2)  Men å andra sida använder jag ofta vita lögnar, eftersom jag inte kan inte 
till min pojkvän att maten, som han lagade i två timmar, inte är god eller att 
klänningen som min vännina har köpt och som hon är mycket glad över och 
nöjd med den, är en av dem värsta jag har sett. (K1EX5)

Enligt teorin för dynamiska system är de enskilda komponenterna sammanlän-
kade med och beroende av varandra. Därför kan det antas att även utvecklingen 
av lexikal och syntaktisk komplexitet i någon mån kan samspela med varandra. 
Vid beräkningen av korrelationen mellan dessa två färdigheter användes Pear-
sons korrelationskoeffi cient (i: Ferguson & Takane 2009) som uttrycker sam-
bandet mellan två variabler. Maximalt positivt samband är lika 1 (r = 1) och 
betyder den starkaste korrelationen och en full överensstämmelse mellan dessa 
variabler, dvs. när den första variabeln förändras varierar den andra i samma 
riktning och i samma grad. Maximalt negativt samband är lika –1 (r = –1) och 
kan tolkas som omvänt proportionerligt och betyder att ju större den ena varia-
beln är desto mindre är den andra. När koeffi cienten är lika 0 (r = 0) betyder det 
att dessa två variabler inte är beroende av varandra.

Analysen har visat att lexikal och syntaktisk komplexitet befi nner sig i inter-
aktion med varandra. Dessa färdigheter visar negativt samband på –0,5, vilket 
kan tolkas som medelstark negativ korrelation. Detta resultat visar att ju mer 
den lexikala komplexiteten utvecklas, desto mindre förändras den syntaktiska 
under samma tid. Det ska dock betonas att detta samband är ett medelvärde och 
inte gäller alla studenter. Hos majoriteten av informanterna (75 %) är koeffi ci-
enten högre (mellan –0,6 och –0,9), vilket tyder på ett starkt negativt samband.
Dessutom fi nns det två personer hos vilka utvecklingen av lexikal och syntaktisk 
komplexitet inte alls är beroende av varandra (r = 0) och hos ytterligare två går 
denna utveckling hand i hand, dvs. stigningen eller sänkningen av den lexikala 
komplexiteten motsvarar den syntaktiska (r = 0,4 resp. 0,5). 

4 Siffer- och bostavskombinationen inom hakparentes betecknar informanten och experiment-
numret. K och M står för MAN resp. KVINNA, EX – motsvarar experimentet och åtföljs av dess 
nummer. I detta exempel handlar det om en man som fi ck numret 3 (bland 3 män som deltog i ex-
perimenten) vars text kommer från det första experimentet. Alla exempel återges i original, dvs. 
med fel. 
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7. Sammanfattning och slutsatser

Lexikal och syntaktisk komplexitet betraktas som indikatorer för behärsknings-
nivå i andraspråket och därför används de ofta i andraspråksforskningen. Före-
liggande undersökning hade som syfte att se på dessa fenomen i andraspråks-
inlärningen ur ett utvecklingsperspektiv. 

Analysen har visat att denna utveckling inte pågår linjärt vilket bekräftar
ett av komplexitetsteorins grundantaganden. Även om studenterna skrivit allt 
längre texter och använt allt större ordförråd motsvarar denna kvantitativa ut-
veckling inte den kvalitativa. Myckenhet innebär alltså inte mångfald. Samti-
digt kan det inte påstås att ju mer komplex texten är, desto högre är dess värde. 
Strukturdiversiteten gör dock att elevtexten bedöms ofta av läraren som mycket 
bra och av högt stilistiskt värde även om den inte är helt korrekt. Därför spelar 
komplexiteten en stor roll i den allmänna behärskningen av språket och vid be-
dömningen av andraspråksinlärarens nivå. 

Varje typ av komplexiteten utvecklas på olika sätt. Lexikal komplexitet 
uppvisar en fallande tendens. Däremot stiger den syntaktiska komplexiteten 
även om denna förändring inte heller kan beskrivas som en linjär progression.
De två komplexitetstyperna är sammankopplade med varandra vilket återspeg-
las i ett högt värde av korrelationskoeffi cienten. Utvecklingen kan beskrivas som 
ett nästan harmoniskt samspel: när den ena färdigheten avtar tilltar den andra. 
Inlärare förefaller alltså utöva en omedveten kontroll över sin inlärningsprocess 
och på detta sätt styr de sina kognitiva kapaciteter. 

Att det inte fi nns stora skillnader mellan studenterna i början av inlärningen 
och att dessa diskrepanser inträder senare under inlärningens gång (först vid 
syntaktisk och sedan lexikal komplexitet) stödjer tesen om sensibiliteten för be-
gynnelsevillkoren som förutser att även om inlärare inte skiljer sig mycket åt
i början av inlärningen, kan de nå olika resultat i inlärningens slutskede. Det är 
intressant i detta sammanhang att dessa diskrepanser mellan studenterna inträder 
så sent – i mitten (syntaktisk komplexitet) eller vid slutet (lexikal komplexitet) 
av det tredje inlärningsåret. 

Föreliggande studie försökte även ge svar på frågan om det fi nns några ut-
vecklingsmönster hos studenterna. Med stöd av analysen kan en tendens märkas 
att utvecklingen av den lingvistiska komplexiteten aldrig är en linjär progres-
sion eller regression utan att den varierar. Hos de fl esta inlärare är denna varia-
tion medelstor och förändringarna under inlärningens gång överstiger inte 20 %.
Det fi nns dock tre personer som avviker från detta mönster. Hos två inlärare 
pågår utvecklingen av den lingvistiska komplexiteten jämnare och den utsätts 
inte för några större förändringar, medan en student kännetecknas av en mycket 
skiftande utvecklingskurva. För att kunna bedöma om dessa studenter över-
huvudtaget kan beskrivas som ”lugna” eller ”dynamiska” inlärare krävs ytterlig-
are studier där utvecklingen av andra färdigheter tas i anspråk. 
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