
ERRATA 

 

E-L Nyqvist: Species och artikelbruk i finskspråkiga grundskolelevers inlärarsvenska. En 

longitudinell undersökning i årskurserna 7–9 

 

s. 19: kursiv saknas i en del av bildtexten 

s. 21: (Ellis & Barkhuizen 2005: 73-74, 77) 

s. 26: kungen på rad 8 borde stå i kursiv 

s. 34: ordet sammanfattar två gånger 

s. 37, rad 4: onödigt att 

s. 48: asterisken fattas framför den bil 

s. 68: ”bestämd artikel + adjektiv i a-form + bestämd form av substantiv” borde stå i hakparentes 

s. 76, avsnitt 6.1.3: procenttalet borde vara 51 %, inte 50 % 

s. 78, tabell 8: bara det högsta värdet per rad borde ha fet stil 

s. 81, avsnitt 6.4: Meningen Därutöver är de komplexa fraserna med dubbel bestämdhet och 

adjektivattribut i samband med possessiva attribut svåra innehåller onödig repetition  

s. 95: ”ett egennamn i genitiv + koulu (’skola’)” borde stå i hakparentes 

s. 99-100, sista stycket i 7.2.1: onödig repetition  

s. 101: obestämd form pluralis → den, frekvent 

s. 103: dessa uppsatser → denna uppsats 

s. 106: beror på temana i iuppsatserna borde raderas i det andra stycket 

de två materialen (sista stycket på sidan): hellre de två texttyperna 

s. 118, sista raden: alla fel → majoriteten av felen 

s. 136: uppsatsen från vt9 → uppsatserna 

s. 144: Meningen Detta beror delvis på att majoriteten av fraserna där substantivets bestämda form 

föregås av ett adjektivattribut saknar artikel i läromedlen (se 8.3.4 ovan) borde raderas 

s. 174, sista stycket i 9.4.3: Felet förekommer inte särskilt ofta…  

s. 175, exempel 442: den rätta formen i parentes borde vara fönstret  

s. 177 första stycket: sista meningen borde vara För de centrala frågorna se s. 150 ovan. 

s. 179: Ellis (2006b) 

s. 181 avsnitt 10.1.1: verbet är saknas i den sista meningen  

s. 182: Att direkt anafor tillhör de lättaste betydelsetyperna… 

s. 183: De vanligaste speciesfelen är däremot överanvändning av naken form… 

s. 184: …är bestämd form singularis praktiskt taget det enda sättet… 

s. 187: obestämd form pluralis är inte signifikant lättare än bestämd form singularis 

s. 190: *den sjunger 

 


