
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a paper presented at Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för
svenskans beskrivning. Karlstad den 13-14 oktober 2011.

Citation for the original published paper:

Waldmann, C. (2013)

Subjektsplacering i utveckling: om subjektsposition och informationsstruktur hos svenskspråkiga

barn.

In: (ed.), Svenskans beskrivning 32 (pp. 326-337). Karlstad: Karlstads universitet

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-65846



Subjektsplacering i utveckling 
Om subjektsposition och informationsstruktur hos 

svenskspråkiga barn 

Christian Waldmann 

Inledning 
Enligt Svenska Akademiens grammatik (SAG 4:94) kan ett substantiviskt 

subjekt – ett s.k. DP-subjekt – stå antingen före eller efter en negation i 

mittfältet (1), medan ett pronominellt subjekt måste stå före negationen 

(såvida det inte är betonat) (2). 

(1) Varför kommer {fotografen inte/inte fotografen} imorgon istället? 

(2) Varför kommer {hon inte/*inte 0hon} imorgon istället? 

Inom generativ grammatik antas att obetonade pronominella subjekt 

genomgår ett obligatoriskt skifte från en position efter negationen till en 

position före (Westergaard & Vangsnes 2005). Konstruktionen benämns 

därför subjektsskifte. 

I denna artikel behandlas placeringen av DP-subjekt och pronominella 

subjekt i förhållande till en negation i mittfältet ur ett inlärningsperspektiv. 

Nedan redovisar jag resultat från en korpusundersökning av subjektets 

placering hos barn som tillägnar sig svenska som sitt förstaspråk. Syftet är 

att utreda hur svenskspråkiga barn hanterar skillnader i placering av DP-

subjekt och pronominella subjekt upp till 4 års ålder. 

Temaprincipen 
Det finns en generell tendens i språk att pronominella satsled står tidigare i 

en sats än substantiviska satsled. Förutom vid placeringen av pronominella 

och substantiviska subjekt i förhållande till en negation i mittfältet ser vi 

detta mönster även vid placeringen av pronominella och substantiviska 

objekt i förhållande till en negation. Ett substantiviskt objekt måste stå efter 

negationen och ett pronominellt objekt i typfallet före negationen (SAG 



3:306), såsom illustreras i exempel (3) och (4). Och precis som för 

pronominella subjekt (se exempel 2) antas inom generativ grammatik att 

pronominella objekt genomgår ett obligatoriskt skifte från en position efter 

negationen till en position före (se t.ex. Holmberg 1986). Konstruktionen 

benämns därför objektsskifte. 

(3) Han såg {*fotografen inte/inte fotografen}. 

(4) Han såg {henne inte/?inte henne}. 

Liknande mönster återkommer även i andra språk. En ordföljdsvariation som 

är intressant för diskussionen i denna artikel är den mellan V2- och V3-

ordföljd i kvesitiva huvudsatser i många norska dialekter (Westergaard 2003, 

Westergaard & Vangsnes 2005). Valet mellan V2- och V3-ordföljd styrs 

nämligen av om subjektet är pronominellt eller substantiviskt. Ett DP-

subjekt står normalt efter det finita verbet, vilket ger V2-ordföljd (5), medan 

ett pronominellt subjekt i typfallet står före det finita verbet, något som 

resulterar i V3-ordföljd (6). 

(5) Kem er den nye læreren? (=Vem är den nya läraren?) (V2-ordföljd) 

(6) Kor du bor? (=Var du bor?)         (V3-ordföljd) 

Ordföljdsvariation av den typ som har illustrerats ovan styrs bl.a. av 

informationsstrukturella principer (Bresnan m.fl. 2007). En sådan princip är 

Temaprincipen, som grovt kan sägas innebära att känd information (tema) 

står längre fram i satsen än ny information (rema) (SAG 4:25). För 

placeringen av subjekt i förhållande till en negation i mittfältet har det därför 

föreslagits att det finns två positioner, en före negationen och en efter 

negationen. Den främre positionen är reserverad för subjekt som betecknar 

kända referenter och den bakre positionen för subjekt som betecknar nya 

referenter (t.ex. Westergaard & Vangsnes 2005). Eftersom pronominella 

subjekt i typfallet betecknar kända referenter och DP-subjekt nya referenter 

torde pronominella subjekt oftast förekomma i den främre positionen (Pron-

Neg) och DP-subjekt oftast i den bakre positionen (Neg-DP) i talad, vuxen 

svenska. Pron-Neg och Neg-DP torde därmed vara de 

subjektsplaceringsmönster som barn som tillägnar sig svenska främst 

exponeras för. Detta behandlas i resultatavsnittet nedan där jag presenterar 

en undersökning av ordföljden mellan pronominella/substantiviska subjekt 

och en negation i ett material bestående av tal riktat till barn. 

Barn och temaprincipen 
Det har länge varit en rådande uppfattning inom generativ 

barnspråksforskning att barn tillägnar sig kunskap om språkets struktur 

tidigt, medan kunskap om språkets pragmatiska aspekter tillägnas senare (se 



t.ex. Chien & Wexler 1990, Avrutin & Wexler 1992 och Hyams 1996). 

Informationsstrukturella aspekter, såsom att i en samtalssituation bedöma om 

något utgör känd eller ny information för andra, har därför också antagits 

tillägnas sent. 

Uppfattningen att kunskap om språkets pragmatiska aspekter tillägnas 

sent har dock på senare tid utmanats av studier som visar att barn faktiskt 

kan skilja på känd och ny information redan i låg ålder. Exempelvis menar 

Schaeffer (2000) att barn redan i 2–3-årsåldern kan skilja på känd och ny 

information men att de saknar en pragmatisk förmåga som hon kallar ”the 

concept of non-shared knowledge”. Detta innebär att 2–3-åringar inte kan ta 

hänsyn till lyssnarens förkunskaper utan de tillskriver lyssnaren samma 

förkunskaper som de själva har. Mer exakt menar Schaeffer att barn 

använder information såsom den är känd och ny för dem själva och därför 

behandlar information som är känd för dem som känd även för lyssnaren.  

I sin studie av (noll)subjekt hos ryska barn visar Gordishevsky och 

Avrutin (2004) att barn redan vid 2;61 års ålder kan skilja på kända och nya 

subjekt. De fann dock också att barnen i viss mån tenderade att använda 

nollsubjekt i kontexter där vuxen ryska kräver ett synligt subjekt, dvs. i 

kontexter där subjektet uttrycker ny information. Gordishevsky och Avrutin 

anammar Schaeffers (2000) ”concept of non-shared knowledge” och 

förklarar de ryska barnens överanvändning av nollsubjekt med att de 

behandlar subjekt som kända även när de inte är kända för lyssnaren utan 

bara för dem själva, något som resulterar i en överanvändning av nollsubjekt. 

Westergaard (2003) studerade norska barns tillägnande av V2- och V3-

ordföljd i kvesitiva huvudsatser och fann att barnen, redan när de producerar 

sina första relevanta yttranden, vet att V2-ordföljd används med nya subjekt 

(i typfallet substantiv) och V3-ordföljd med kända subjekt (i typfallet 

pronomen). Några exempel från Westergaard (2003) ges i (7)–(8). 

(7) Kor er babyen? (=Var är bebisen?)    (Ina 2;1)  (V2-ordföljd) 

(8) Ka du skal finne? (=Vad du ska finna?) (Ina 2;0)  (V3-ordföljd) 

Vidare rapporterar Westergaard (2008, 2011) att norska barn kan skilja på 

känd och ny information vid placeringen av subjekt i förhållande till en 

negation i mittfältet. Redan runt 2;6 års ålder placerar barnen kända subjekt 

(i typfallet pronomen) i den främre positionen och nya subjekt (i typfallet 

substantiv) i den bakre positionen. Resultat som dessa har lett Westergaard 

att dra slutsatsen att barn är känsliga för väldigt fina distinktioner i syntax 

och informationsstruktur i inputen, och att de kan producera sådana 

distinktioner redan i tidig ålder (se även Waldmann 2012b). 

                          
1 Detta noteringssätt är vedertaget inom barnspråksforskningen för att ange ett barns exakta 
ålder i år, månader och dagar enligt formeln ”år;månader.dagar”. Ibland anges endast år och 
månader. 



Samtidigt fann Westergaard (2008, 2011) dock också att de norska barnen 

i en tidig fas uppvisade svårigheter med subjektsskifte, dvs. med att placera 

pronominella subjekt framför en negation i mittfältet. Upp till ca 2;6 års 

ålder placerade de både pronominella och substantiviska subjekt efter en 

negation i mittfältet, såsom illustreras i exempel (9)–(10). 

(9) Det får ikke æ lov til. (=Det får inte jag lov till.)   (Ole 2;5) 

(10) Der snakke ikkje mannen. (=Där talar inte mannen.)  (Ina 2;2.12) 

Westergaard (2008, 2011) baserar sin förklaring av norska barns tidiga 

preferens för den bakre subjektspositionen på en princip om strukturell 

ekonomi utarbetad av Westergaard och Bentzen (2007). Enligt denna princip 

om strukturell ekonomi är barn konservativa inlärare som bara placerar led 

så långt fram i en sats som det finns tydlig evidens för i inputen. 

Westergaard (2008, 2011) visar att norska barn exponeras för en tydlig 

evidens för subjektsskifte, och därför uppvisar de bara i de allra yngsta 

åldrarna en preferens för den bakre subjektspositionen i mittfältet. Kom ihåg 

att subjektsskifte innebär att subjektet skiftar från positionen efter negationen 

till positionen före negationen, vilket innebär att positionen efter negationen 

utgör det mest ekonomiska alternativet av de båda subjektspositionerna. 

Liknande ekonomiprinciper har också visat sig styra barns tillägnande av 

t.ex. objektsskifte (t.ex. Anderssen m.fl. 2010) och verbplacering (t.ex. 

Platzack 1996, Gavarrò 2003, Waldmann 2012a, b). 

Med utgångspunkt i dessa resultat kan vi formulera två hypoteser om 

svenska barns tillägnande av subjektsplacering i förhållande till en negation i 

mittfältet. Den första hypotesen bygger på antagandet att barn saknar ”the 

concept of non-shared knowledge” och att de därför antar att det som är känd 

information för dem också är känd information för andra. Enligt denna 

hypotes, som här benämns hypotesen om en omogen pragmatik, torde 

svenska barn, åtminstone i ett tidigt skede, kunna uppvisa en preferens för 

subjektspositionen före negationen oavsett subjektstyp, eftersom den 

positionen är reserverad för kända subjekt. 

Den andra hypotesen bygger på antagandet att barn styrs av en princip om 

strukturell ekonomi som säger att barn bara placerar led så långt fram i en 

sats som det finns tydlig evidens för i inputen. Enligt denna hypotes, som här 

benämns hypotesen om strukturell ekonomi, torde svenska barn i ett tidigt 

skede kunna uppvisa en preferens för subjektspositionen efter negationen 

oavsett subjektstyp. 

Dessa två hypoteser kommer att testas i resultatavsnittet nedan där jag 

presenterar en undersökning av hur barn som tillägnar sig svenska hanterar 

placeringen av DP-subjekt och pronominella subjekt i förhållande till en 

negation i mittfältet. Mig veterligen har en sådan studie inte gjorts tidigare 

på svenskspråkiga barn. Däremot undersökte jag i min doktorsavhandling 

svenskspråkiga barns subjektsplacering i förhållande till negationen, dock 



utan att beakta vare sig subjektstyp eller om subjektet placerades i 

fundamentet eller i mittfältet (se Waldmann 2008). Slutsatsen av den 

undersökningen var att barnen redan i låg ålder placerar subjekt före 

negationen. Den föreliggande studien är därför en naturlig utvidgning av den 

studie som jag presenterade i min doktorsavhandling. 

Studien 

Material och metod 

Det material som ligger till grund för studien samlades in av Sven 

Strömqvist och Ulla Richthoff inom projektet Databasorienterade studier i 

svensk barnspråksutveckling på 1980- och 1990-talen. Projektet omfattade 

inspelningar av spontant tal från sex enspråkiga svenska barn, varav 

transkriptioner av fem barn finns tillgängliga på CHILDES databas (Plunkett 

& Strömqvist 1992, MacWhinney 2000, Richthoff 2000). Barnen växte upp i 

familjer som talade standardsvenska med inslag av lokal dialekt, och de 

spelades in minst en gång i månaden i situationer som skulle avspegla 

barnens språkliga vardag (t.ex. lek, läsning, måltider, sängdags). 

Inspelningarna omfattar olika typer av interaktion, såsom vuxen-barn, barn-

barn och barnmonologer. Vuxna som deltog i interaktionen med barnen 

uppmanades att inte styra eller påverka barnet och interaktionen alltför 

mycket utan ge barnet utrymme att själv bestämma över interaktionen. I 

denna studie ingår fyra av dessa barn – Bella, Harry, Markus och Tea – i 

åldern 1;3–4;0, totalt 134 transkriberade filer. Dessa filer har studerats med 

avseende på såväl barnens tal som tal riktat till barnen. Totalt uppgår antalet 

barnyttranden till ca 45 000 och antalet yttranden riktade till barnen till ca 

54 000. 

Med hjälp av CLAN-programmet COMBO genomfördes automatiska 

excerperingar av alla yttranden som innehöll  negationen inte eller någon 

variant av denna (t.ex. icke, ej). Dessa yttranden genomsöktes därefter 

manuellt efter alla yttranden som innehöll ett subjekt och en negation i 

mittfältet. Dessa analyserades med avseende på subjektstyp (pronominellt 

eller substantiviskt) och ordningen mellan subjektet och negationen (subjekt 

+ negation eller negation + subjekt) och fördes till en av nedanstående fyra 

grupper. Alla fyra grupper finns representerade i både barns tal och 

barnriktat tal, såsom exemplifieras i (11)–(18). 

 

1. Pron-Neg 

(11) Tycker du nte om nötter?       (Vuxen: Tea 1;11) 

(12) De kan man inte.         (Markus 2;2) 



2. Neg-Pron 

(13) Nä de tror inte ja heller.        (Vuxen: Markus 2;8) 

(14) De får inte dom göra.        (Harry 3;1) 

3. DP-Neg 

(15) Den här boken har mormor inte sett alls.   (Vuxen: Tea 3;9) 

(16) Nu får busse inte hjul.        (Harry 2;9) 

4. Neg-DP 

(17) Få nte kaninerna nån mat.       (Vuxen: Bella 1;10) 

(18) Där bor inte häxan.         (Tea 3;3) 

Resultat 

I detta avsnitt redovisas och jämförs resultaten av min undersökning av 

subjektsplacering i tal riktat till svenska barn och i svenska barns tal. 

För barnriktad svenska antogs ovan att pronominella subjekt oftast står 

före negationen (Pron-Neg) och DP-subjekt oftast efter negationen (Neg-

DP). Detta antagande får stöd av min undersökning. Av 1672 pronominella 

subjekt i mittfältet står 1456, eller 87 %, före negationen, och av 191 DP-

subjekt i mittfältet står 174, eller 91 %, efter negationen. De pronominella 

subjekten uppvisar alltså en något större variation i placering i förhållande 

till negationen än DP-subjekten. 216 pronominella subjekt, eller 13 %, står 

efter negationen (Neg-Pron), medan 17 DP-subjekt, eller 9 %, står före 

negationen (DP-Neg). Att det i spontant tal visar sig vara de pronominella 

subjekten som uppvisar den största variationen i placering kan verka lite 

förvånande med tanke på att Svenska Akademiens grammatik främst 

framhåller DP-subjekten som den subjektstyp som kan stå före eller efter en 

negation i mittfältet (SAG 4:94). 

Subjektsplaceringsmönstren Pron-Neg och Neg-DP dominerar under hela 

undersökningsperioden (1;3–4;0). Andelen Pron-Neg varierar från 75–94 % 

och Neg-DP från 85–96 %. Barn som tillägnar sig svenska exponeras alltså i 

huvudsak för Pron-Neg och Neg-DP, och över tid är exponeringen för dessa 

subjektsplaceringsmönster tämligen konstant, även om exponeringen för 

Pron-Neg verkar öka lite med stigande ålder (på bekostnad av Neg-Pron). 

Detta sammanfattas i tabell 1. 

Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att barn som tillägnar sig 

svenska främst exponeras för subjektsplaceringsmönstren Pron-Neg och 

Neg-DP, och bara i viss mån för Neg-Pron och DP-Neg. Mot bakgrund av 

dessa resultat ska vi nu se närmare på hur barnen placerar pronominella 

subjekt och DP-subjekt i förhållande till en negation i mittfältet. 



Tabell 1. Subjektsplacering i tal riktat till svenska barn 

Ålder Pron-Neg Neg-Pron DP-Neg Neg-DP 

 n % n % n % n % 

1;3-1;6 3 75 1 25 - - - - 

1;6–1;9 45 82 10 18 1 14 6 86 

1;9–2;0 83 88 11 12 2 15 11 85 

2;0–2;3 147 88 20 12 3 11 24 89 

2;3–2;6 197 88 26 12 3 11 24 89 

2;6–2;9 195 84 36 16 1 4 26 96 

2;9–3;0 248 86 40 14 2 7 28 93 

3;0–3;3 176 85 31 15 1 7 14 93 

3;3–3;6 156 85 27 15 1 4 22 96 

3;6–3;9 105 94 7 6 1 11 8 89 

3;9–4;0 101 94 7 6 2 15 11 85 

TOT 1456 87 216 13 17 9 174 91 

Ovan formulerades två hypoteser om hur barn tillägnar sig subjektsplacering 

i mittfältet. Enligt hypotesen om en omogen pragmatik torde barn 

inledningsvis kunna placera både pronominella subjekt och DP-subjekt före 

negationen, dvs. i den främre subjektspositionen (Pron-Neg och DP-Neg). 

Enligt hypotesen om strukturell ekonomi torde de däremot inledningsvis 

kunna placera både pronominella subjekt och DP-subjekt efter negationen, 

dvs. i den bakre subjektspositionen (Neg-Pron och Neg-DP). Ingen av dessa 

hypoteser får dock fullt stöd av min undersökning, utan barnen placerar, 

precis som i inputen, oftast ett pronominellt subjekt före negationen och ett 

DP-subjekt efter negationen. Av 315 pronominella subjekt i mittfältet står 

264, eller 84 %, före negationen, och av 55 DP-subjekt i mittfältet står 44, 

eller 80 %, efter negationen. Svenskspråkiga barn placerar alltså 

pronominella subjekt i den främre subjektspositionen (Pron-Neg) och DP-

subjekt i den bakre subjektspositionen (Neg-DP) i nästan lika stor 

utsträckning som i det språk som de exponeras för. 

Det verkar alltså som att det i barnens tal är DP-subjekten som uppvisar 

den största variationen i placering i förhållande till negationen, i motsats till i 

inputen där de pronominella subjekten uppvisade den största variationen. 

Men faktum är att det i barnens tal endast är de pronominella subjekten som 

överhuvudtaget uppvisar någon systematisk variation i placering. Av tabell 2 

framgår att de 51 pronominella subjekt (16 %) som har placerats efter 

negationen (Neg-Pron) är spridda över hela undersökningsperioden, något 

som antyder att svenskspråkiga barn även använder den bakre 

subjektspositionen för pronominella subjekt systematiskt i åldersperioden 

upp till 4 år. Däremot produceras samtliga 11 yttranden med DP-Neg (20 %) 

under en mycket begränsad period (2;9–3;3). Dessutom yttras 7 av 11 DP-

Neg av ett barn (Harry). DP-Neg förekommer alltså varken under hela 



undersökningsperioden eller hos flera barn, något som antyder att 

svenskspråkiga barn inte använder den främre subjektspositionen för DP-

subjekt systematiskt i åldersperioden upp till 4 år. 

Tabell 2. Subjektsplacering i svenskspråkiga barns tal 

Ålder Pron-Neg Neg-Pron DP-Neg Neg-DP 

 n % N % n % n % 

2;0–2;3 12 100 0 0 0 0 1 100 

2;3–2;6 8 89 1 11 0 0 3 100 

2;6–2;9 20 87 3 13 0 0 1 100 

2;9–3;0 76 90 8 10 7 29 17 71 

3;0–3;3 43 81 10 19 4 36 7 64 

3;3–3;6 33 79 9 21 0 0 11 100 

3;6–3;9 29 78 8 22 0 0 2 100 

3;9–4;0 43 78 12 22 0 0 2 100 

TOT 264 84 51 16 11 20 44 80 

Vidare uppvisar svenskspråkiga barn inledningsvis en preferens för att 

placera pronominella subjekt i den främre positionen. Av tabell 2 framgår att 

Neg-Pron saknas helt eller förekommer väldigt sparsamt i de tidigaste 

filerna. Neg-Pron ökar från 0 % i åldersperioden 2;0–2;3 till runt 20 % i 

perioden 3;0–4;0. Samma mönster återfinns även hos enskilda barn, vilket 

illustreras för två av barnen, Bella och Harry, i tabell 3. Däremot återfinns 

inte någon motsvarande utveckling för DP-subjekten, varken överlag eller 

hos enskilda barn. 

Tabell 3. Placering av pronominella subjekt i Bellas (2;0–3;6) och Harrys (2;6–4;0) 

tal 

 Bella Harry 

Ålder Pron-Neg Neg-Pron Pron-Neg Neg-Pron 

 n % N % N % n % 

2;0–2;3 11 100 0 0 - - - - 

2;3–2;6 7 100 0 0 - - - - 

2;6–2;9 11 85 2 15 5 100 0 0 

2;9–3;0 19 76 6 24 35 97 1 3 

3;0–3;3 28 82 6 18 11 79 3 21 

3;3–3;6 16 70 7 30 8 89 1 11 

3;6–3;9 - - - - 3 50 3 50 

3;9–4;0 - - - - 24 71 10 29 

TOT 92 81 21 19 86 83 18 17 

Vi kan således konstatera att svenskspråkiga barn främst placerar 

pronominella subjekt i den främre positionen (Pron-Neg) och DP-subjekt i 



den bakre positionen (Neg-DP). Min undersökning stöder således varken 

hypotesen om en omogen pragmatik eller hypotesen om strukturell ekonomi. 

Resultaten sammanfattas och diskuteras mer ingående i nästa avsnitt. 

Sammanfattande diskussion 
I denna artikel har redovisats resultat från en korpusundersökning av 

subjektsplacering i svenskspråkiga barns input och output. Mer preciserat 

har undersökts placeringen av pronominella och substantiviska subjekt före 

och efter en negation i mittfältet. Av undersökningen har framkommit att 

barnen placerar pronominella subjekt i den främre positionen och 

substantiviska subjekt i den bakre positionen redan i låg ålder. Därmed 

använder barnen de subjektsplaceringsmönster som är mest framträdande i 

deras input, dvs. Pron-Neg och Neg-DP. Till skillnad från i inputen placerar 

de dock DP-subjekt enbart i den bakre positionen under hela den undersökta 

perioden och pronominella subjekt enbart i den främre positionen upp till ca 

2;6 års ålder. Det verkar alltså som att barnen inledningsvis överanvänder de 

mest högfrekventa subjektsplaceringsmönstren genom att associera den 

främre positionen med pronominella subjekt och den bakre med 

substantiviska. 

Att svenskspråkiga barn inledningsvis placerar pronominella subjekt 

enbart i den främre positionen är ett anmärkningsvärt resultat med tanke på 

att Westergaard (2008, 2011) fann att norskspråkiga barn inledningsvis bara 

använder den bakre positionen för pronominella subjekt (Neg-Pron), ett 

resultat som har tagits som stöd för hypotesen om strukturell ekonomi (se 

även Anderssen m.fl. 2010). Men trots att svensk- och norskspråkiga barn 

uppvisar motsatta utvecklingsgångar har både svensk- och norskspråkiga 

barn tillgång till och använder båda positioner för pronominella subjekt på 

ett vuxenlikt sätt runt 2;6–3;0 års ålder. Varför svensk- och norskspråkiga 

barn uppvisar motsatta utvecklingsgångar är i dagsläget oklart och således en 

angelägen fråga för framtida studier. Att svenskspråkiga barn börjar med den 

främre positionen för pronominella subjekt antyder att svaret inte enbart ska 

sökas i ekonomiprinciper utan även i barnens språkspecifika input.  

Enligt hypotesen om strukturell ekonomi är barn konservativa inlärare 

som bara placerar ett led så långt fram i en sats som det finns tydlig evidens 

för i inputen. Föreliggande undersökning av barnriktat tal visar att 

svenskspråkiga barn exponeras för en tydlig evidens för att pronominella 

subjekt står i den främre positionen och substantiviska i den bakre. Att 

svenskspråkiga barn tidigt placerar pronominella subjekt i den främre 

positionen är i sig alltså inget avgörande argument mot hypotesen om 

strukturell ekonomi. Den tydliga evidensen för Pron-Neg kan ha lett barnen 

till att överge en ekonomiprincip som styr dem mot den bakre 

subjektspositionen redan innan de själva börjar producera yttranden 



innehållande subjekt och negation i mittfältet. På motsvarande sätt torde 

därmed en otydlig evidens medföra att en ekonomiprincip kan dröja kvar 

under en längre tid i barns språk. Att så kan vara fallet vittnar Anderssen 

m.fl. (2010) som fann att subjektsskifte var 50 gånger vanligare än 

objektsskifte i norska barns input. Den stora skillnaden i exponering för 

dessa konstruktioner kan alltså förklara varför norska barn behärskar 

subjektsskifte runt 2;6 års ålder men objektsskifte först runt 5 års ålder. 

Barnen exponeras helt enkelt för en tydligare evidens för subjektsskifte än 

för objektsskifte. Detta hjälper dem att tidigt överge den ekonomiprincip 

som styr dem mot den bakre subjektspositionen, medan den princip som styr 

dem mot den bakre objektspositionen dröjer kvar p.g.a. en otydlig evidens 

för objektsskifte. Någon motsvarande undersökning av svenskspråkiga barns 

input för objektsskifte har inte gjorts, men mot bakgrund av Josefssons 

(1996) studie som visar att även svenskspråkiga barn behärskar objektsskifte 

först runt 5 års ålder är det en rimlig hypotes att evidensen för objektsskifte 

är mycket otydligare än för subjektsskifte även för barn som tillägnar sig 

svenska. Framtida studier får utvisa om detta stämmer. 

Sammantaget visar resultaten av den föreliggande studien att 

svenskspråkiga barns subjektsplacering upp till 4 års ålder inte styrs av 

någon ekonomiprincip (i motsats till jämnåriga norskspråkiga barns 

subjektsplacering) och att barnen redan i 2;6–3;0 års ålder i stort använder de 

subjektsplaceringsmönster som finns i deras input. Detta torde innebära att 

barnen i denna ålder har kunskap om subjektets informationsstrukturella 

egenskaper och hur dessa egenskaper påverkar placeringen av subjektet. 

Ingen av de två hypoteserna som ställdes upp för barns tillägnande av 

subjektsplacering – hypotesen om en omogen pragmatik och hypotesen om 

strukturell ekonomi – får alltså fullt stöd av min undersökning. Däremot 

ligger resultaten i linje med tidigare forskning som visar att barn redan tidigt 

är känsliga för väldigt fina distinktioner i syntax och informationsstruktur i 

inputen, och att de kan producera sådana distinktioner redan i tidig ålder (se 

t.ex. Westergaard 2008, 2011). 
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