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Förord
Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap – ASLA – höll sitt tjugosjätte symposium den
21–22 april 2016 vid Uppsala universitet. Tema för konferensen var Språk och norm. Symposiet
arrangerades i samarbete med Institutionen för nordiska språk.
Symposiet innehöll två plenarföredrag, en paneldiskussion, fem workshoppar och 31 sektionsföredrag och samlade nära 130 deltagare.
Inbjudna plenartalare var Don Kulick, professor i antropologi vid The University of Chicago och
professor i kulturantropologi vid Uppsala universitet, och Synnøve Matre, professor i norsk
språkdidaktik vid Høgskolen i Sør-Trøndelag (nu Institutt for lærerutdanning, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet). Don Kulicks föredrag hade titeln Bare life, responsibility, and
language och i sitt anförande diskuterade Kulick vad filosoferna Giorgio Agamben och Emmanuel
Levinas kan erbjuda sociolingvistiken. Synnøve Matre talade under titeln Bruk av forventningsnormer i skriveopplæringa. Erfaringer fra en intervensjonsstudie om skriving og vurdering
(Normprosjektet). Föredraget presenteras i denna skrift.
En speciell programpunkt vid symposiet var firandet av ASLA:s 50-årsjubileum. ASLA:s avgående
ordförande prof. Jonas Granfeldt ledde ett publikt samtal om ASLA och tillämpad språkvetenskap
i Sverige och i världen, där två tidigare ordförande i ASLA, prof.em. Kenneth Hyltenstam,
Stockholms universitet, och prof.em. Britt-Louise Gunnarsson, Uppsala universitet, deltog
tillsammans med docent Åsa Wengelin, Göteborgs universitet. Samtalet handlade om den
tillämpade språkvetenskapen och tog upp frågor som: Var befinner sig den tillämpade
språkvetenskapen idag och hur kom vi dit? Vilka frågor borde vi arbeta (mer) med? Vilka är
utmaningarna? Hur gör vi tillämpad språkvetenskap mer synlig? Var är vi om 50 år? I bidraget ASLA
50 år. Ett samtal om tillämpad språkvetenskap – då, nu och i framtiden beskriver Jonas Granfeldt
föreningens bildande och de frågor som då stod i fokus för dess verksamhet, samt ger en
sammanfattning av panelsamtalet 50 år senare, med fokus på aktuella och framtida frågor för
föreningen.
I samband med konferensen tilldelades också Britt-Louise Gunnarsson och Kenneth Hyltenstam
ASLA:s första hedersmedlemskap för sina insatser för föreningen och för den tillämpade
språkvetenskapen i Sverige. Därtill utdelades det nyinstiftade priset för bästa studentuppsats i
tillämpad språkvetenskap: till Natalie Choi, för uppsatsen Perspectives on the Occupy Central
Demonstrations in Hong Kong: A Critical Discourse Analysis on English-language Press in Hong
Kong S.A.R., Taiwan and China; Stockholms universitet: Center för Tvåspråkighetsforskning, och
till Anders Agebjörn, för uppsatsen Bedömning av korrekthet och komplexitet i ett muntligt
språkfärdighetstest; Lunds universitet: Språk- och litteraturcentrum.
En av symposiedagarna innehöll vidare en paneldiskussion på det dagsaktuella temat: Nyanländas
språk och erfarenheter – hur tar vi dem tillvara? Med utgångspunkt i Skolverkets nya material för
kartläggning av nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter diskuterade fyra panelister olika
aspekter av hur nyanländas språkliga resurser kan tillvaratas. Frågor som ställdes var: På vilket sätt
kan kartläggningen bidra till elevernas måluppfyllelse? Vilka krav ställer undervisningen på
nyanlända i olika åldrar? Och vilken kompetens behöver de lärare som undervisar nyanlända
elever? I panelen ingick Judith Chrystal, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid
Stockholms universitet, Åsa af Geijerstam, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, Lena Hamberg, Norrköpings kommun, och Ulrika Dahl, Skolverket.
Moderator var Kenneth Hyltenstam, Stockholms universitet.
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Symposiet innehöll även fem workshoppar med särskilda teman: De främmande språkens
didaktik, Kommunikation i arbetslivet, Normkritisk språkvård, Normativitet, normalitet och
normalisering i vård- och patientdiskurser, Bedömning av och instruktioner till skrivande i tidiga
skolår. En förteckning över workshopdeltagare och föredragstitlar ges på särskilt ställe i denna
volym.
Vid symposiet hölls 31 olika sektionsföredrag. I denna konferensvolym har, efter anonymiserad
granskning, 19 antagna artiklar från workshoppar och sektionsföredrag samlats. För redigeringen
av symposievolymen har FK Emma Wahlund svarat.
Också ASLA:s årsmöte hölls i samband med symposiet. Bland annat valdes Marie Källkvist, Språkoch litteraturcentrum, Lunds universitet, till ny ordförande för ASLA.
Organisationskommitté för symposiet har utgjorts av Saga Bendegard, Maria Eklund Heinonen,
Anna-Malin Karlsson, Björn Melander, Ulla Melander Marttala och Maria Westman, vid
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
Vi tackar följande bidragsgivare för ekonomiska bidrag: Kungl. Humanistiska VetenskapsSamfundet i Uppsala, Letterstedtska föreningen samt Institutionen för nordiska språk, Uppsala
universitet.
Avslutningsvis vill vi tacka alla föredragshållare och andra medverkande vid symposiet. Ett särskilt
tack riktas till konferenssekreterarna Giovanni Ciancia och Anna Heuman.

Uppsala oktober 2017
Redaktörer
Saga Bendegard Ulla Melander Marttala

Maria Westman
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ASLA 50 år
Ett samtal om tillämpad språkvetenskap – då, nu och i
framtiden
Jonas Granfeldt
Den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (Association Suédoise de Linguistique
Appliquée, ASLA) bildades formellt i april 1966 och firade således 50 år som förening under 2016.
Jubileet uppmärksammades på olika sätt under året. I samband med ASLA-symposiet i Uppsala
den 21–22 april 2016 hölls ett panelsamtal på temat om tillämpad språkvetenskap då, nu och i
framtiden. I den här texten beskrivs kort ASLA:s bildande och något av det som kom fram vid
panelsamtalet 50 år senare.

Kort om ASLA:s bildande
Den var den 12 april 1966 som ASLA:s konstituerande styrelsemöte hölls i universitetshuset i Lund.
Dåvarande professorn i fonetik vid Lunds universitet, Bertil Malmberg (1913–1994), valdes till
föreningens första ordförande och docent Max Gorosch (1912–1983), sedermera professor i
spanska i Köpenhamn, valdes till dess förste sekreterare. Gorosch hade emellertid påbörjat
arbetet med att bilda ASLA redan 1964 och ledde under två år det interimpresidium som då hade
utsetts. Nedan syns kallelsen till det konstituerande mötet i Lund.

Man kan därmed konstatera att ASLA bildades som en av de allra första dotterorganisationerna
till den internationella moderorganisationen AILA (Association Internationale de Linguistique
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Appliquée) som tillkom 1964. Enligt vissa källor hade även bildandet av själva AILA kopplingar till
Sverige och indirekt till ASLA. John L.M. Trim (1924–2013), som under mer än 25 år (1971–1997)
ledde Europarådets olika projekt med moderna språk och som är en av huvudpersonerna bakom
Den gemensamma referensramen för språk: lärarande, undervisning och bedömning (GERS),
skriver i en historisk tillbakablick på Europarådets arbete att själva beslutet att grunda AILA
fattades på ett möte i Stockholm 1963 där Gorosch var en av organisatörerna:
At the Meeting of Experts on audio-visual aids for the teaching of modern languages at University level in
Stockholm 22 – 25 October 1963, the decision to set up an ‘International Association of Applied Linguistics
in Modern Languages’ (AILA) was taken. [Trim, 2007].

AILA bildades sedan året efter i samband med The First International Colloquy of Applied
Linguistics som organiserades av Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’Université de
Nancy den 31 oktober 1964. Trim beskriver Max Gorosch som en av de drivande personerna kring
frågor om moderna språk och tillämpad språkvetenskap under den här perioden. Gorosch
fungerade också under AILA:s första år som organisationens generalsekreterare. Han efterträddes
på den posten av Bertil Malmberg som hade uppdraget under åren 1969–1972.
Av dokumentationen från ASLA:s första period framgår att det var frågor kring
språkundervisning, språkinlärning och språktestning som var föreningens första fokusområden.
ASLA beskrevs inledningsvis som ”en språkvetenskaplig förening för språklärare” och tillämpad
språkvetenskap var även internationellt starkt förknippat och ibland t.o.m. liktydigt med frågor
om språkundervisning. Orsakerna till just detta fokus var flera. I efterkrigstidens Europa
utvecklades samarbeten mellan länderna och en förutsättning för det var kunskaper i språk.
ASLA:s grundare såg som sin huvuduppgift att bidra till utvecklingen av språkundervisningen.
Detta genomfördes bl.a. genom att ASLA etablerade nära kontakter med dåvarande
Skolöverstyrelsen som också fanns representerad i ASLA:s första styrelse. Överhuvudtaget verkade
ASLA redan från starten för ett nära samarbete med det omgivande samhället. Hälften av
medlemmarna i den första styrelsen kom från olika universitet och hälften kom antingen från
andra organisationer eller arbetade som språklärare. Ett prioriterat mål för ASLA:s första styrelse
var att på sikt etablera tillämpad språkvetenskap som ett eget universitetsämne och bilda
institutioner med särskild inriktning på tillämpad språkvetenskap.
ASLA samarbetade också med systerföreningarna i de andra skandinaviska länderna. Ett särskilt
forum, AScLa (Comité de Coopération des Associations Scandinaves de Linguistique Appliquée),
inrättades 1965 och var verksamt åtminstone en bit in på 1980-talet med särskilda konferenser
och samarbeten. Förutom ASLA ingick två andra föreningar i AScLa: ADLA (Danmark) och ANLA
(Norge). Av dessa tre är det bara ASLA som fortfarande är aktivt. Den finska föreningen AFinLA
bildades 1970 och är fortfarande mycket aktiv.
För ytterligare information om ASLA:s bildande och tidiga historia hänvisas till Gorosch (1979)
och till Granfeldt & Gunnarsson (2016).

Panelsamtal om den tillämpade språkvetenskap i Sverige – då, nu och i
framtiden
I samband med ASLA:s 50-års jubileum beslutade ASLA:s dåvarande styrelse att ta tillfället i akt att
reflektera över ASLA och över den tillämpade språkvetenskapen i Sverige och i viss mån i världen.
Valet föll på att organisera ett panelsamtal i samband med ASLA-symposiet som Uppsala
universitet var värd för 2016.
I samtalet deltog två tidigare ordförande i ASLA: Britt-Louise Gunnarsson, professor emerita i
modern svenska, särskilt sociolingvistik, Uppsala universitet (ordförande i ASLA 1986–1992 och
vice president i AILA 1993–1999) och Kenneth Hyltenstam, professor emeritus i tvåspråkighetsforskning vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet (ordförande i ASLA
9

1980–1983). I samband med symposiet tilldelades Gunnarsson och Hyltenstam hedersmedlemskap i ASLA för deras insatser för föreningen och för tillämpad språkvetenskap i Sverige.
Vidare deltog Åsa Wengelin, docent i svenska vid Göteborgs universitet och vice dekan med
ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå samt mångårig medlem av ASLA bl.a. med
uppdrag som revisor. Samtalet leddes av Jonas Granfeldt, professor i fransk språkvetenskap vid
Lunds universitet och då avgående ordförande i föreningen.
Samtalet organiserades kring ett antal olika frågor bl.a. om hur den tillämpade språkvetenskapen utvecklats under 50 år i Sverige, i vilken utsträckning som dagens medlemmar av ASLA
betraktar sig som just lärare och forskare inom tillämpad språkvetenskap och vilka frågor som den
tillämpade språkvetenskapen borde prioritera i framtiden. Genom ett mentimetersystem kunde
publiken också delta och tycka till om några olika frågor. En del av publikens svar redovisas nedan.
I samtalet konstaterades inledningsvis att de ambitioner som ASLA:s grundare hade om att
inrätta tillämpad språkvetenskap som ett universitetsämne i Sverige inte blivit verklighet och att
det till skillnad från t.ex. i Finland (Jyväskylä) inte finns någon institution eller enhet som bär
namnet tillämpad språkvetenskap i Sverige idag. Anledningarna till att ”applied linguistics” fick
fäste och blev ett så mycket större begrepp framförallt i den anglosaxiska världen är många och
skulle förtjäna en utredning i sig. En anledning är sannolikt den starka kopplingen till undervisning
i främmande språk, särskilt engelska, där behoven blev mycket stora och det satsades stora
resurser som kunnat användas för undervisning och forskning. En annan orsak som framkom
under samtalet kan ha varit att de tidigt tongivande personerna i den tillämpade språkvetenskapen i Sverige också hade andra specialistområden som de utvecklade vid sidan av den
tillämpade språkvetenskapen. Därmed verkar det som att tiden ganska snabbt gick förbi den
tillämpade språkvetenskapen som egen disciplin och andra mer specialiserade discipliner
utvecklades istället.
I och med den tillämpade språkvetenskapens historiska utveckling är det kanske både naturligt
och ofrånkomligt att aktuella definitioner av fältet ofta utgörs av uppräkningar av de områden som
sorterar under den tillämpade språkvetenskapen. ASLA:s aktuella webbplats presenterar en
definition av den typen:
Tillämpad språkvetenskap ingår i många olika områden, som språkutveckling, språkpedagogik och
språkdidaktik, inklusive språkinlärning hos barn och vuxna. Andra områden är språkanvändning inom
yrkeslivet, vården och offentlig verksamhet i stort. Lägg därtill översättning, korpus- och datorlingvistik
och logopedi m.m. [www. asla.se].

Cook & Wei (2009) konstaterar i en intressant historisk återblick på den tillämpade
språkvetenskapens utveckling att den typen av definitioner som ASLA använder idag är mycket
vanliga. Författarna påminner också om att många av de forskningsområden som inledningsvis
samlades under den tillämpade språkvetenskapens paraply har åtminstone i vissa avseenden
brutit sig ut och bildat egna discipliner, fält, föreningar, konferenser och tidskrifter. Discipliners
gränser, bredd och specialisering har varit föremål för mycket diskussion inom svensk humaniora
(se t.ex. Ekström & Sörlin, 2012) och dess positiva och negativa konsekvenser vore sannolikt en
intressant fråga även för språkvetenskapen, både allmän och tillämpad, att fördjupa. I ett skede
där tillämpade språkvetenskap har blivit ett samlingsbegrepp som inrymmer en lång rad andra och
mer specialiserade discipliner kan man också fråga sig vilka konsekvenserna blivit för forskarnas
och lärarnas upplevda identitet. Frågan till de närvarande på ASLA-symposiet blev därför:
”Betraktar du dig som tillämpad språkvetare?” Svaren angavs på en 7-gradig Likert-skala där
1 = ”Ja, definitivt” och 7 = ”Nej, absolut inte”. 56 personer svarade genom mentimetersystemet
och figuren nedan visar spridningen av resultatet och medianen.
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Figur 1. Spridning och median av svar från publiken. Baserat på 56 avgivna svar.

Totalt sett var det alltså en liten övervikt av de svarande som snarast tenderade att identifiera sig
som tillämpade språkvetare. Det enskilt mest frekventa svarsalternativet var 1 = ”Ja, definitivt”
men samtidigt fanns hela spektret av svar representerade. En utförligare tolkning av utfallet är
förstås vanskligt att ge sig på, men för ASLA:s del skulle det kunna uppfattas som försiktigt positivt
att de svarande sannolikt känner flera vetenskapliga tillhörigheter och att tillämpad
språkvetenskap är en utav dem.
Den avslutande frågan som lyftes i samtalet gällde framtida ämnen för forskningen inom
tillämpad språkvetenskap. Roger W. Shuy, en av förgrundsfigurerna vid grundandet av American
Association of Applied Linguistics, menar i en personlig och engagerad artikel (2015) att den
tillämpade språkvetenskapen behöver, för att återfå en del av den relevans som Shuy menar gått
förlorad, ytterligare bredda sina tillämpningsområden. Särskilt pekar Shuy på behovet att den
tillämpade språkvetenskapen i ännu högre utsträckning än idag engagerar sig i aktuella samhällsutmaningar. Shuy talar visserligen om amerikanska förhållanden, men konstaterandet har
sannolikt en vidare bärighet.
För en 50-åring är framtiden central och frågan till den närvarande publiken på ASLA-symposiet
löd ”Vilka frågor bör tillämpad språkvetenskap arbeta med de närmaste 10 åren?” Varje deltagare
hade möjlighet att skriva ett eller två nyckelord. Svaren presenteras nedan i form av ett ordmoln.

Figur 2. Svaren på frågan ”Vilka frågor bör tillämpad språkvetenskap arbeta med de närmaste
10 åren?” 44 svarande.
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Bredden och variationen i svaren speglar i mångt och mycket ASLA:s egen beskrivning av
disciplinen tillämpad språkvetenskap. Samtidigt står det klart att många av de svarande kanske
inte oväntat ser flerspråkighet som en av de mest centrala frågorna för framtiden. Även om
flerspråkighet har varit ett aktuellt ämne vid många symposier (se t.ex. ASLA 20, Språklig mångfald
och hållbar samhällsutveckling, 2007) så har begreppet faktiskt ännu inte förekommit i
benämningarna på något av ASLA-symposiernas teman. Utifrån ovanstående resultat är det
kanske ingen vild gissning att det kommer att dyka upp där. Kanske redan inom kort och säkerligen
innan ASLA fyller 100 år.
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Bruk av forventningsnormer i skriveopplæringa
Erfaringer fra en intervensjonsstudie om skriving og vurdering
(Normprosjektet)
Synnøve Matre

Innledning
Denne artikkelen rapporterer fra et omfattende forskningsprosjekt som har som mål å utvikle
elevers skrivekompetanse og læreres vurderingskompetanse gjennom bruk av eksplisitte
forventningsnormer, forankret i en funksjonell forståelse av skriving. Prosjektet har tittelen
Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning
(Normprosjektet)1. Forskning på hvordan vurdering av skriving basert på spesifikke kriterier virker
inn på barn og unges skriveutvikling, viser sprikende resultater (jf Sadler 2009, 2010, WhyattSmith & Klenowski 2013). Utfra dette er det behov for studier av hvordan vurderingsnormer blir
etablert, forstått – og ikke minst brukt. Det er dette vi vil studere i denne artikkelen. Vi retter
søkelyset mot hvordan et sett med forventningsnormer sammen med et funksjonelt
skrivekonstrukt blir tatt i bruk i klasserommet, og drøfter hvilken innvirkning denne praksisen kan
ha på utvikling av elevenes skrivekompetanse – og også på lærernes vurderings- og skriveopplæringskompetanse.
Vi innleder med å presisere hva vi legger i normbegrepet, for så å gi en kort framstilling av
Normprosjektet med særlig vekt på syn på skriving og vurdering. Videre tar vi leseren med inn i
noen klasser og gjør analyser av når og hvordan forventningsnormene brukes – av lærere og
elever – i skriveforløp. Med utgangspunkt i funn fra disse analysene reflekterer vi over hvilken
rolle slike normer kan spille i utvikling av elevers tekster – som hjelp i læreres arbeid med å
vurdere tekster og identifisere styrker og utviklingsområder i dem. Utfordringer i skriveopplæringa i Normprosjektet blir drøftet og også hvilken rolle denne måten å arbeide på kan spille
i læreres profesjonsutvikling.

Om normer og normers rolle – begrepsavklaring og bakgrunn
Mange land har i senere tid etablert det som omtales som standarder for skriving, til bruk i
vurderingsarbeid. Det er et krav som har presset seg på i en skolekontekst der ‘accountability’ er
blitt det styrende prinsippet. Elevers ferdigheter og kunnskaper skal måles og skoler stilles til
ansvar. En forutsetning for å kunne håndheve en slik praksis og få reliable resultater er presise
målestokker – det vil si offisielle, standardiserte retningslinjer. Standarder representerer
absolutte krav og inntar derfor lett en autoritativ rolle i skolen. Den primære hensikten med dem
er å kontrollere om elevenes prestasjoner holder mål og å rangere dem – rettnok med en
bakenforliggende argumentasjon om at dette vil øke læringstrykket og dermed elevenes læring.
I Normprosjektet bruker vi begrepet forventningsnormer om et sett med retningslinjer for hva
det er rimelig å forvente av elevers skrivekompetanse på ulike trinn. Hovedhensikten med disse
normene er at de skal fungere som læringsstøttende ressurser i skriveopplæringen. De er ikke
offisielt vedtatt, men representerer en omforent forståelse blant norske lærere. De gir relativt
overordnede føringer og åpner slik opp for tilpassing til ulike fagdiskurser og skrivesituasjoner. (Vi
1

Deltakerne i prosjektet er Synnøve Matre (leder), Randi Solheim (nestleder), Kjell Lars Berge, Lars Sigfred
Evensen, Hildegunn Otnes, Gustaf B. Skar, Ragnar Thygesen – samt PhD-kandidatene Sindre Dagsland, Trine
Gedde-Dahl og Jannike O. Bakke. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.
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skal seinere forklare hvordan disse normene er blitt etablert. Se også Appendiks 1, med utdrag
fra forventningsnormene.)
Forventningsnormer har altså et annet formål og en annen status enn standarder og
representerer en annen tenking om undervisning og barns læring – en annen ideologi – enn den
som er blitt rådende i mange land i dag (bla. England og USA). De er meint brukt som grunnlag for
å utvikle mål for undervisning og gi underlag for formative tilbakemeldinger. Forventningsnormene inngår i en helskaplig tenking forankret i sosiokulturell og sosiosemiotisk teori, uttrykt
gjennom et funksjonelt skrivekonstrukt og ideer om hvordan vurdering kan fungere som
læringsstøttende verktøy (jf. Hattie & Timperley 2007).
I praktisk bruk i skolen blir både standarder og forventningsnormer gjerne omformet til
eksplisitte kjennetegn eller karakteristika som gir grunnlag for bedømmelse i den spesifikke
situasjonen (Jf Sadler 2010: 544). Dette omtales gjerne av lærerne som kriterier, et begrep de
kjenner fra vurderingsteori.
Forskning og erfaringer viser at det er stort behov for kunnskap om hva man kan forvente av
elevers skriving på ulike trinn. I Norge høstet man en dyrekjøpt erfaring gjennom det første
forsøket med nasjonale prøver i skriving i 2005. Alle elever på 5. og 8. trinn deltok, og lærerne
vurderte tekstene – etter å ha fått en konsentrert opplæring med eksplisitte retningslinjer å følge.
Resultatene var alarmerende; lærerne vurderte tekstene svært forskjellig. Forsøksprosjektet
måtte rapportere stort sprik i vurderingene og mangel på reliabilitet (Thygesen et al. 2007).
Lærerne viste seg å ha svært ulik forståelse for hva man kan forvente av elevers skriveferdigheter.
De hadde tydeligvis ikke noe normfellesskap å støtte seg til. De manglet faste holdepunkter og et
språk å bruke i vurderinga, og de var usikre på hvordan de kunne hjelpe elevene til å utvikle
skrivinga sin – ut over det å skrive narrative tekster.
Internasjonal forskning dokumenterer sammenheng mellom undervisning basert på tydelige
normer og bedret resultat hos elever (jf. Quality Counts 2006). Særlig ser det ut til at de med
svakest språklige ferdigheter profitterer på en slik tilnærming (Doherty & Hilberg 2007). Tydelige
forventninger gir bedre læring, og behovet for transparente normer blir understreket. Forskning
på formativ vurdering av elevtekster rapporterer derimot at læreres tilbakemeldinger har usikker
innvirkning på skriveutviklinga til elevene. Det blir påpekt at vi mangler kunnskap på dette feltet
og at det er behov for bedre innsikt i det som skjer i klasserommene, i naturalistiske kontekster.
«There is a need for a shift to naturalistic classroom contexts to explore the real needs of teachers
and students» (Lee 2014). Det er her denne studien ønsker å bidra.

Normprosjektet – kort presentasjon av design, ideer bak og teori
Normprosjektet studerer skriving og vurdering i alle fag i skolen, forankret i en sosiokulturell
forståelse av læring og utvikling. Prosjektets mål er å finne ut hva det er rimelig å forvente av
elevers skrivekompetanse etter fire og sju års opplæring, og å studere hvordan bruk av denne
kunnskapen (forventningsnormene) kan virke inn på utviklingen av elevers skrivekompetanse og
læreres vurderingskompetanse. Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med lærere ved skoler
over hele landet.2 Den første delen av prosjektet handlet om å etablere så realistiske forventningsnormer som mulig. I andre fase skolerte forskerne lærere i skriving og vurdering, og
lærerne planla og gjennomførte så en rekke skriveforløp i de fagene de underviste i, over en
periode på to år. De forankret arbeidet i det funksjonelle skrivekonstruktet de var blitt kjent med,
og støttet seg til forventningsnormene og tenkinga bak vurdering for læring (Hattie & Timperley
2007). Lærerne tilpasset og integrerte selv skrivearbeidet i den planlagte opplæringa i de ulike
fagene. Ønsket fra forskerne var at skrivinga skulle utgjøre en naturlig og meningsfull del i de
2

I fase 1 deltok 11 skoler. I fase 2 samarbeidet vi med 20 skoler gjennom to år. Over 500 lærere og 3000 elever
var involvert.
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faglige oppleggene. Forskningsdesignet tilstrebet med andre ord økologisk validitet3 (Cicourel,
1997; Evensen 2013). (For en mer omfattende presentasjon av prosjektets design se Solheim &
Matre 2014).
Sentrale pilarer i Normprosjektet er forventningsnormene, en funksjonell forståelse av skriving
og bruk av vurdering som læringsstøttende redskap. I det følgende presenterer og omtaler vi
nærmere dette fundamentet.

Utvikling av forventningsnormer
Å utvikle klare retningslinjer for hva det er rimelig å forvente av elevers skriveferdigheter er
krevende (jf. Brown, Glaswell & Harland 2004). Det kritiske spørsmålet er hvordan vi skal sikre oss
at de gir et dekkende bilde av forventet kompetanse innenfor en så kompleks ferdighet som
skriving er (jf. skrivekonstruktet).
I andre land der de har utviklet standarder for barn og unges skriveferdigheter, er det stort
sett skolemyndighetene sammen med forskere og folk fra testindustrien som har stått for
arbeidet. Standardene som for eksempel ble lansert i USA i 2010 (Common Core State Standards)
har fått mye kritikk. De ble etablert av en gruppe der skolefolk var i mindretall og representanter
for testindustrien i flertall. Det er rimelig å stille spørsmål ved i hvilken grad målbare kriterier er
vektlagt og balansert opp mot erfarings- og forskningsbasert kunnskap om barn og unges skriving.
I Normprosjektet ønsket vi å gå en annen vei, nemlig å etablere forventningsnormene nedenfra.
Vår tanke var at det er erfarne lærere som best kan gi svar på spørsmålet om hva det er rimelig å
forvente av elever på ulike trinn. Gjennom praksis har de opparbeidet en solid, men ofte taus
kunnskap om dette.
For å realisere denne ideen gjorde vi opptak av reelle vurderingssituasjoner med erfarne
lærere ved 11 skoler. Vi bad dem om å vurdere et utvalg elevtekster gjennom såkalte think aloudintervju (Ericsson & Simon 1993). Transkriberte vurderinger ble så relatert til et tentativt utkast
til normer utarbeidet av forskerne, basert på læreplanen og litteraturgjennomgang.
Vurderingsytringer som gikk igjen, ble innlemmet i normene. Disse ble sortert i syv vurderingsområder: Kommunikasjon, Innhold, Tekstoppbygging, Språkbruk, Ortografi og formverk,
Tegnsetting og Bruk av skriftmediet (Se Appendiks 1). Kommunikasjon omhandler skriver-leserrelasjonen, Innhold fokuserer på tematisk relevans og bearbeiding, Tekstoppbygging retter
søkelyset mot oppbygging av tekst på både mikro- og makronivå, Språkbruk omhandler leksikon,
syntaks og stil, og Bruk av skriftmediet ivaretar lay-out, håndskrift, bruk av multimodale ressurser
m.m. (For nærmere omtale av den metodiske tilnærmingen og selve normene, se Evensen mfl.
2015). Vi diskuterte fortløpende med lærerne om hva det var rimelig å forvente og hvordan
normene skulle formuleres. Et sett med forventningsnormer ble så prøvd ut ved skolene,
etterfulgt av videre finpussing og reformulering i samarbeid med lærerne.

Forståelse av skriving – et funksjonelt konstrukt
En god skriveopplæring forutsetter en nyansert forståelse av hva skriving er. I Normprosjektet har
vi vært opptatt av at denne forståelsen må inneholde svar på spørsmål som: Hvorfor skriver vi?
Hva bruker vi skrivinga til? Hvordan får vi gitt uttrykk for intensjonene våre? Utgangspunktet er
alltid at vi vil noe med skrivinga, vi vil oppnå noe. For å realisere dette formålet (=syfte) har vi ulike
skrivehandlinger å velge mellom og også ulike medieringsressurser. Skriving handler om et
dynamisk samspill mellom disse tre grunnleggende dimensjonene, visualisert gjennom de tre
3

Dette begrepet er basert på et prinsipp om at fenomen knyttet til menneskelig diskurs og læring ikke kan
forståes godt nok uten at relasjonene dem imellom – samt kontekstuelle forhold – er tydelig representert i
forskningsdesignet.
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sirklene i Skrivehjulet. De situasjonene og kulturene som skrivinga inngår i, legger alltid ulike
føringer for utforminga av tekstene. Ulike behov og ulike tradisjoner skal imøtekommes i ulike
fag. Vi ser altså skrivinga i et funksjonelt perspektiv – der samspillet mellom skriveformål,
skrivehandling og mediering er kjernen.
Figur 1 viser hjulet i grunnstilling. Pilene illustrerer dreiemuligheter som gir ulike kombinasjoner av skrivehandling og formål. Man beskriver ofte for å lagre kunnskap. Men man kan også
beskrive for å påvirke, slik vi for eksempel ser i reisebrosjyrer som beskriver reisemålet på en så
innbydende måte at leseren forhåpentligvis vil få lyst til å dra dit. Medieringssirkelen utgjør navet
i Skrivehjulet. Her skjuler det seg en rik verktøykasse med språklige og andre semiotiske redskaper
til hjelp når man skal uttrykke seg skriftlig, redskaper man trenger for å realisere ulike
skrivehandlinger og oppnå bestemte formål.

Figur 1. Skrivehjulet, (www.skrivesenteret.no)

Forståelse av vurdering – som en integrert del av skriveopplæringa
I skriveopplæringa i Normprosjektet inngår vurdering av elevtekster som et sentralt element, med
forventningsnormene som viktig rettesnor. Vurdering blir forstått i vid betydning – og inkluderer
både å formulere hva som er mål for elevene i skrivinga deres, vurdering av elevtekstene
underveis for å kunne danne et bilde av hvor elevene er på vei, og å gi elevene råd og veiledning
i hva de kan gjøre for å komme seg videre mot målet.
I vurderinga benytter lærerne en femdelt skala, der 3 representerer forventningsnormene,
mens de andre skalaverdiene forteller hvor langt under eller over forventningsnivået elevene
presterer. Lærerne danner seg på denne måten (summative) mestringsprofiler for elevene, som
så gir grunnlag for å tenke formativt og overveie hvordan de skal hjelpe elevene videre.
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Forventningsnormene var slik meint å spille en sentral rolle i skriveopplæringa i Normprosjektet. Hypotesen for det store prosjektet var at de i samspill med anvendelse av det
funksjonelle skrivekonstruktet skulle føre til utvikling av tekstkvalitet hos elevene og tolkingsfellesskap blant lærerne.

Funn og erfaringer fra Normprosjektet
Gjennom skoleringsprogrammet ble lærerne kjent med forventningsnormene og prosjektets
tanker om vurdering som en integrert del av skriveopplæringa. De utviklet skriveoppgaver med
eksplisitte formål og skrivehandlinger og vurderte elevtekster med støtte i forventningsnormene
– med blikk på hvordan de ved hjelp av tilbakemeldinger kunne hjelpe elevene videre i
skriveutviklinga deres. Dette utgjorde prosjektets intervensjon.
Ble så elevene dyktigere skrivere ved å delta i en skriveopplæring bygd på skrivekonstruktet og
forventningsnormene? Analyser av skriveprosesser, tekster og vurderinger viser at samlet sett ble
alle elevene bedre til å skrive i løpet av den toårige prosjektperioden (se Berge et al., 2017). Men
de yngste profitterte klart mest (3.-4. trinn). Vi kan slå fast at Normprosjektets tilnærming til
skriveopplæring fungerer. Samtidig finner vi store variasjoner i skrivekvaliteten som er utviklet.
Hvordan skal vi forstå og forklare denne variasjonen? Med bakgrunn i analysene våre kan vi
utelukke faktorer som kjønn, når på året eleven er født og hjemmespråk. Mye peker i retning av
at forskjellene i stor utstrekning kan forklares med undervisninga som er gjennomført. Bruk av et
nytt skrivekonstrukt og felles eksplisitte forventninger fører ikke i seg selv til skriveutvikling.
Dessuten synes elevers skrivekompetanse å være relativt ustabil og kontekstsensitiv. Den er
avhengig av mange lokale forhold som de kvantitative analysene ikke gir innsikt i (jf. blacboxmetaforen, Parr & Timperley, 2010). Det er derfor nødvendig med videre kvalitative studier av
hvordan ressursene fra Normprosjektet er blitt tatt i bruk på skoler med sterk skriveutvikling for
å lære mer om dette.
Og videre, er lærerne blitt bedre vurderere gjennom prosjektperioden? Ja, det er de – i
betydningen å kunne se tekstene på en nyansert måte, inn i kontekstene de hører hjemme i.
Svaret er derimot mer uklart når det gjelder det å vurdere likt og sikre bedre samsvar mellom
ulike læreres vurderinger. Et nærmere blikk inn i skolehverdagen kan gi bedre forståelse av dette
også.

Hvordan ble forventningsnormene tatt i bruk?
I delstudien som presenteres her, er mesteparten av empirien hentet fra én skole (Stranda), med
supplerende erfaringer fra en annen skole (Lia). Vi bruker ellers hele utvalget av skoler som
bakteppe.
De to aktuelle prosjektklassene begynte på tredje trinnet med skriveopplæring i samsvar med
føringene i Normprosjektet. Elevene fra begge klassene skåret høyt på posttesten i skriving fem
måneder etter at intervensjonsarbeidet var avsluttet. De viste med andre ord sterk utvikling av
skrivekompetanse i løpet av prosjektperioden.
Lærerne i de to klassene fortsatte med skriving i tråd med retningslinjer i Normprosjektet etter
at prosjektperioden var over, opptatt av å utvikle denne undervisninga videre innenfor ulike fag
– på sin måte. Dataene vi støtter oss til her, er samlet inn i det andre prosjektåret og året etter at
prosjektet formelt var avsluttet, og består av observasjoner, klassesamtaler, vurderingssamtaler,
skriveoppgaver, elevtekster og intervjuer.
De to skolene har flere trekk til felles: en ledelse med sterkt faglig engasjement, en praksis der
nye satsinger forankres godt i kollegiet, og høg verdsetting av samarbeid. Begge skolene ligger i
områder kjennetegnet som sosioøkonomisk midt på treet.
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Lærernes selvrapportering
Vi gir først ordet til lærerne selv; hva sa de om denne måten å arbeide på midtveis i
intervensjonen?4 Gjennomgående var at de så nytten av å ha fått en ‘modell’ for skriving å tenke
i forhold til og eksplisitte normer for skriveferdigheter å støtte seg til. Mange understreket verdien
av et språk å bruke om skriving. Skrivehjulet og normene har hjulpet oss til «å få system på
skriveundervisninga», meldte en av lærerne. En annen formulerte dette som at vi har lært «å
rydde opp i rotet». Følgende utsagn fra lærerne underbygger disse synspunktene videre:
• «Skrivehandlingene og vurderingsnormene har utvidet perspektivet mitt på skriving».
• «Vi har fått et felles språk om skriving og felles erfaringer».
• «Vi er blitt flinkere til å se flere sider ved elevtekstene og elevenes skriveferdigheter».
• «Det er lettere å se positive trekk i alle tekster når vi arbeider på denne måten».
Det er tydelig at forventningsnormene oppleves å gi god støtte i skriveundervisninga til disse
lærerne. Mer overordnet oppsummerte en av dem følgende: «Jeg tar flere sjanser nå – er mer
utprøvende i arbeidet med skriving». Dette kan stå som et samlende uttrykk fra lærerne; de
opplever at de nye redskapene har gjort dem til myndigere og tryggere skrivelærere – mer
selvstendige.
Dette var lærernes selvrapportering og refleksjoner – deres opplevelser. Det vil alltid være en
del usikkerhet knyttet til sannhetsgehalten i slike utsagn. Vi tar derfor steget videre og blir med
noen lærere inn i arbeidet deres med skriving og ser på hva de virkelig gjør i undervisninga si.
Hvordan de tar forventningsnormene i bruk, hvordan de gjør seg nytte av dem.

Forventningsnormene i undervisninga
En gjennomgang av datamaterialet på leit etter når forventningsnormene ble trukket inn i de
aktuelle klassene, viser at lærerne integrerte dem mer eller mindre i arbeidet gjennom hele
undervisningsforløpene; i planlegging og instruksjon, i selve skriveprosessen og i vurderings- og
revideringsarbeidet. I analysene som følger bruker vi disse tre fasene som overordnede analysekategorier.

I planlegging og instruksjon
Vi besøkte Stranda skole flere ganger i løpet av fjerde og femte skoleår – etter at lærerne var blitt
godt kjent med både skrivekonstruktet og forventningsnormene. Arbeidet på det aktuelle trinnet
var preget av at lærerne brukte mye tid på å utvikle skriveoppgaver med tydelige krav til forventet
skrivehandling og formål, tilpasset tema og læringsmål i fagene. De var opptatt av å konkretisere
hva de forventet av elevene. I dette arbeidet tok de alltid utgangspunkt i normene, men tillempet
og operasjonaliserte dem slik at de skulle passe best mulig inn i den spesifikke fagdiskursen og
skrivekonteksten. Som én lærer sa: «Vi bruker gjerne å forandre forventningsnormene når de ikke
passer så godt». De brukte altså normene på en pragmatisk måte.
Lærerne var også opptatt av å formidle forventningene til elevene. I instruksjonen før skrivinga
startet, minnet de elevene på hva de måtte tenke på mens de skrev, som oftest formulert slik som
vist her:

4

Her bygger vi på data fra fellessamling med lærere fra alle prosjektskolene.
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De formulerte forventningene eksplisitt i form av hva den enkelte eleven skulle huske på i arbeidet
med den spesifikke teksten sin: «Jeg har ei overskrift som forteller hva jeg skriver om», «Jeg viser
tydelig at jeg skriver til en i klassen/familien/…», for å gjøre elevene oppmerksomme på
vurderingsområdet Kommunikasjon. Når det gjaldt forventninger til Innhold kunne de formulere
det som «Jeg bruker fakta om steinalderen», «Jeg har forklart hva multiplikasjon er», og
Tekstoppbygging som at «Jeg lager innledning, hoveddel og avslutning», «Jeg har avsnitt når jeg
starter å skrive noe nytt». Vi ser at disse kriteriene har samme inndeling som vurderingsområdene
i forventningsnormene, og vi kjenner også igjen spesifikke formuleringer. Lærerne ‘transponerte’
på denne måten forventningsnormene til kriterier til bruk i konkrete skriveforløp – og tilpasset
dem.
Lærerne diskuterte også disse kriteriene med elevene. De var opptatt av at de skulle forstå
dem slik at de kunne klare å bruke dem på en konstruktiv måte i tekstarbeidet sitt.
Skrivearbeidene i klassen startet alltid med en samtale: Hvem er det som skal lese det du skriver?
Hva betyr det for måten du skriver på? Hvilke ulike deler må med i den aktuelle teksten? osv. På
denne måten ble relevante føringer og elevenes forståelse av dem drøftet. Denne startsamtalen
foregikk vanligvis i samlet klasse, men for å sikre at alle kom til orde med sin forståelse, fikk
elevene også innimellom snakke sammen i smågrupper. Det ble lagt stor vekt på diskusjon av
forventninger som utgangspunkt for skrivearbeidet.
Samtalen om forventninger var også sentral i Lia-klassen. Men her avgrenset lærerne seg til
primært å fokusere på selve vurderingsområdene (Kommunikasjon, Innhold, Språkbruk etc.), uten
å gå inn i detaljformuleringer i normene. I stedet støttet lærerne seg til eksempeltekster der de
kommenterte sentrale trekk knyttet til de ulike områdene – i tillegg til at de sammen med elevene
diskuterte hvordan man best kunne imøtekomme formålet med teksten, mottakers forventninger
og bidra med relevant innhold i forhold til det.

I skriveprosessen
Underveis i skriveprosessen minnet lærerne ved Stranda skole elevene om forventningene som
de hadde fått kjennskap til i oppstarten av skrivearbeidet: «Kriteriene står der. Det er bare å gå i
gang og bruke dem». På veggen hang også en plakat med de syv vurderingsområdene, som det
ble vist til.
Samtalene fortsatte i denne delen av skrivearbeidet – i smågrupper og individuelt. Lærerne
gjorde raske vurderinger av tekstene på ulike steg i skrivinga og meldte tilbake, med tydelig
referanse til de felles kriteriene som var etablert. Hovedtyngden av lærernes arbeid i denne
klassen lå på vurdering og muntlig respons underveis. De tilpasset tilbakemeldinga til faglig
kontekst, oppgave og skrivehandling.
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Stranda-lærerne utviklet en egen måte å gjennomføre disse veiledningssamtalene på. I
fellesskap skapte de en praksis som bestod i at de alltid var to lærere inni klassen i skriveøktene –
og en krakk (= sv. taburett). Den ene læreren vandret rundt med krakken og satte seg ned ved
siden av enkeltelever eller elevgrupper og meldte tilbake, svarte på spørsmål og diskuterte
teksten. Kriteriene ble benyttet som en felles referanseramme. De etablerte en samforståelse i
klassen av at når læreren satte seg ned på krakken ved siden av en elev, så var det bare de to som
gjaldt. Da snakket de om teksten til eleven og skulle ikke forstyrres. Dette lille praktiske grepet
omtalte lærerne som krakkpedagogikk. Det fungerte ypperlig som ramme for tekstsamtaler med
den enkelte eleven. Krakkpedagogikken ga rom for den differensierte, tilpassa og tekstnære
tilbakemeldinga – i dialogform.
Følgende samtaleutdrag kan illustrere dette. Læreren hadde her satt seg her ned sammen med
Mari og Iris, som arbeidet med en felles PowerPoint-tekst om månens påvirkning på jorda.
Læreren leste gjennom det de hadde skrevet og kommenterte.
Samtaleutdrag 1
Lærer: Kunne dere ha satt dette litt mer i system? Det er dere gode på. Nippflo og nippfjære –
hva er det? Kan dere forklare det til de andre?
Mari:

Nippflo er laveste flo, nippfjære er høyeste fjære. Det motsatte er springflo og
springfjære. (Vendt til samarbeidspartner) Takkis for at du fant det på nettet!

Lærer: Du som fant det?
Iris:

Ja

Lærer: Dere er flinke. Les det som står på bildet – ‘ny …’ Hva er ‘begynnelsen av ny’? (Mari og
Iris forklarer)
Lærer: Jeg trenger ikke sitte og rette sammen med dere. Veldig bra jobba! Dere må bare
presentere det dere forstår. Det er det som er utfordringa deres.

Vi ser at i disse veiledningssamtalene er forventningsnormene og de transponerte kriteriene ikke
alltid like eksplisitt med, men det er tydelig at de ligger der som en referanseramme bak.
Samtaleutdraget over handler for eksempel om Kommunikasjon (Kan dere forklare det til de
andre?), Tekstoppbygging (Kunne dere ha satt dette litt mer i system?), Innhold og Språkbruk (jf
bruk av og forklaring av fagord). Vurderingsområdene ble etterhvert en del av
kunnskapsgrunnlaget til elevene, og de brukte dem i samtale med både lærere og medelever.
I Stranda-klassen gjennomførte de også innimellom metasamtaler om forventningene som
elevene ble presentert for. Utgangspunktet for en av disse samtalene var at lærerne ble forundret
da de i en av skriveprosessene så at det ikke var så mange av elevene som brydde seg om
kriteriene. Lærerne spurte derfor: «Hjelper kriteriene? Er de brukbare? Er det vits i å ha dem? Hva
skjedde? Mulig det var mange som brukte dem, men jeg så det ikke. Vi vil ha deres meninger».
Elevene meldte tilbake følgende synspunkter: «Dette prosjektet var så kjekt at jeg glemte å bruke
kriteriene», «Unødvendig å ha med det med overskrift. Vi vet at vi skal lage tydelige overskrifter»,
«Det med Kommunikasjon og Språkbruk kan vi nå, …». Elevene ville på dette tidspunktet ikke ha
overtydelige og unødvendige vurderingskriterier.
Som nevnt registrerte vi at lærerne ved de to skolene brukte forventningsnormene på ulike
måter. På Lia avgrenset de seg til å fokusere på den overordna inndelinga i vurderingsområder og
knyttet opp til konkrete tekster. På Stranda, derimot, var de langt mer opptatt av de punktvise
presiseringene av vurderingsområdene og å formulere eksplisitte mål for skriveoppdraget. Som
nevnt gjorde elevene i begge klassene store framsteg i løpet av prosjektperioden. Noen
interessante spørsmål reiser seg ut fra denne erfaringen: Hvor detaljert er det hensiktsmessig at
forventningene er uttrykt? Er det nok med en slik overordnet fokusering som vi ser ved Lia? Kan
det ligge en fare i at kriterier ned på et svært detaljert nivå resulterer i at elevene blir for
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partikulære i skrivearbeidet? Vi så tendenser til en noe formalistisk preget skriveopplæring i første
del av prosjektperioden på Stranda. Det er behov for videre nærstudier i klasserom for å finne
svar på disse spørsmålene.

Som vurderingsressurs i vurderingsarbeidet
Den mer uformelle, løpende vurderinga pågikk hele veien under arbeidet med skriving i de to
klassene – med forventningsnormene som referanse. I tillegg gjorde lærerne også mer
omfattende vurderinger av utvalgte tekster der de laget mestringsprofiler for elevene.
En slik profil gir et bilde av den kompetansen eleven viser i én bestemt tekst på de ulike
vurderingsområdene fra forventningsnormene (jf. over). En skala fra 1 til 5 blir bruk, der 3
representerer det som det er rimelig å forvente. Nedenfor vises eksempel på en visualisering av
en mestringsprofil:

Disse profilene ble benyttet først og fremst som grunnlag for tilbakemeldinger på tekstene. Et
viktig spørsmål som ble diskutert, var hvordan lærerne skulle balansere mellom å peke på alt
elevene ikke syntes å få til – opp mot å verdsette og styrke det de viste at de mestret.
(Kompensasjonsteorien vs godfot-teorien).
I tillegg samlet lærerne på slike profiler fra ulike tekster og skrivehandlinger og brukte dem
både til å holde oversikt over hvordan elevene utviklet seg, og også som støtte i utviklingssamtaler
med elever og foreldre. Forventningsnormene hjalp her lærerne til å avdekke og dokumentere
hvordan elevene mestret skriving av ulike typer tekster – identifisere styrker og utviklingspotensial – over tid. Lærerne meldte at dette ble et viktig verktøy for dem, og også at de etter å
ha fått innsikt i hvor kompleks en ferdighet skriving er, aldri mer kom til å avgrense
tilbakemeldinger til bare «Bra!» eller «Godt». Tilbakemeldingene måtte være presise på hva det
er som er bra og hva eleven kan løfte seg på. I forlengelsen av dette ble det viktig å se skrivinga i
sammenheng i ulike fag og over tid, å følge opp elevens ‘vekstpunkt’ over flere tekster.
Forventningsnormene og mestringsprofilene fungerte i de aktuelle klassene som gode
scaffolding-redskap.

Utvikling av læreres tolkingsfellesskap
Slike nyanserte vurderinger gjorde lærerne ved de aktuelle skolene sammen med en eller flere
kollegaer – slik prosedyren var i Normprosjektet. Det resulterte i inngående samtaler der
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tekstkvalitet ble diskutert i lys av skrivekonstruktet og forventningsnormene. Analyser av
lærernes vurderingssamtaler gir innblikk i hvordan lærerne gradvis utviklet tolkningsfellesskap om
skriving og tekster. De to følgende utdragene kan stå som eksempel på slike samtaler. De er begge
tatt opp på fellessamlinger med lærere. Det ene er fra midt i prosjektperioden, det andre fra
slutten.
Samtaleutdrag 2
Arne:

Hvor godt er innholdet? Er det relevant? (Leser fra f.normene) Ja

Liv:

Ja

Åse:

Ja

Arne:

Presenterer han ulike tanker, meninger og erfaringer? (Leser). Ja. Forestillinger også?
Ja

Åse:

Mest det

Arne:

Og jeg syns innholdet er tilstrekkelig utdypet. Så her er det vel [mestringsnivå] firefem?

Samtaleutdrag 3
Per:

På tekstoppbygging har jeg mellom 2 og 3

Liv:

Jeg har satt 2 på tekstoppbygging, fordi jeg syns det trekker ned at det blir sånn
bråstopp. Her er liksom ikke noen refleksjoner eller en oppsummering på slutten

Per:

Mhm. Ja … Det er liksom noe med den tematiske sammenhengen også. Det er litt kort
tekst da, så det er litt vanskelig …

Liv:

Jeg syns egentlig at innledningen var veldig god jeg. Det var det beste, for han forteller
veldig enkelt og presist hva de har filma, hva de har laga reklame for. Så han
kommuniserer godt med den innledninga. Men jeg syns han skulle ha skrevet litt mer
om hva de f.eks. var uenige om

Per:

ja, det går på innhold

Til å begynne med ser vi at lærerne ofte brukte forventningsnormene som en sjekkliste. De tok
for seg vurderingsområde for vurderingsområde og krysset av for forekomster og mangler.
Vurderingene fikk ofte et rituelt preg (utdrag 2 over). Utover i prosjektperioden derimot ble flere
av samtalene langt mer fleksible (jf utdrag 3). Lærerne plasserte teksten og elevens prosjekt
tydeligere i framgrunnen. De diskuterte og vurderte hvor relevant ulike punkt i forventningsnormene var opp mot skriveoppgaven og hensikten med den og brukte formuleringer i normene
som støtte. Vi ser en mer selvstendig bruk av normene, der formålet med tekstene ble styrende.
Et eksempel på det er når en lærer utfordret forventningen under vurderingsområdet
Tekstoppbygging som sier at tekster bør ha innledning, hoveddel og avslutning: «Ikke nødvendig
med innledning i denne teksten. Fungerer best uten».
Samtalene mot slutten av den toårige prosjektperioden viser en mer integrert tenking,
samtidig som vi ser stor variasjon blant lærerne, fra en instrumentell til en mer fleksibel bruk av
vurderingsressursene. Samtalene kan plasseres langs et kontinuum der vi ser at læring jevnt og
trutt pågår, at lærerne lærer av hverandre underveis i arbeidet med å tolke og vurdere
elevtekster.
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(Matre & Solheim 2016)
Stranda-lærerne forholdt seg til å begynne med svært pliktoppfyllende til presiseringene i
forventningsnormene, men gradvis oppdaget de at de ulike punktene ikke var like relevante i
forbindelse med alle skriveoppgavene, og de begynte å bruke dem på en mer selektiv måte. De
frigjorde seg fra den mer rutineprega bruken. Det samme gjaldt også lærerne ved Lia, men som
vi har sett, endte de opp med å primært forholde seg til benevningen av de syv vurderingsområdene og se bort fra de punktvise presiseringene. Det er rimelig å fortolke denne praksisen
som at innholdet i områdene var blitt en naturlig del av kompetansen til lærerne, og at de dermed
ikke hadde behov for den detaljerte støtten lengre.
Vurderingssamtalene fungerer som gode arenaer for kompetanseutvikling. Forventningsnormene, sammen med skrivekonstruktet, utgjør nødvendige holdepunkt som lærerne støtter
seg til i en prosess som innebærer en gradvis myndiggjøring i arbeidet med skriving og vurdering.
Det handler om profesjonsutvikling gjennom kollegiale diskusjoner – forankret i et eksplisitt
teoretisk rammeverk og konkrete normer. En av lærerne formulerer det slik: «Vurderingsarbeidet
har ført til bevisstgjøring: Nå vet hva vi skal se etter». (I Matre & Solheim 2014, 2016 presenteres
mer omfattende analyser av vurderingssamtaler i Normprosjektet).

Oppsummering og drøfting
Utgangspunktet for artikkelen var å undersøke hvordan forventningsnormene fra Normprosjektet
ble tatt i bruk i klasserommet, i kontekstualiserte situasjoner. Vi har hentet erfaringer fra og gjort
analyser av empiri fra skoler der elevene (8–10 år) gjorde stor framgang i skriving i løpet av den
toårige intervensjonsperioden. Skriveundervisninga ved disse skolene har en del fellestrekk som
vi løfter fram og drøfter i det følgende.
For det første tok lærerne ved disse skolene i bruk forventningsnormene på en systematisk
måte. I den ene fokusklassen ble elevene presentert for ganske spesifikke kriterier, tydelig
forankret i normene, og disse ble med gjennom hele undervisningsforløpet. I den andre klassen
forholdt lærerne seg primært til et overordnet nivå ved å avgrense seg til å minne elevene på de
ulike vurderingsområdene (Kommunikasjon, Innhold, Tekststruktur etc.) når de skrev og reviderte
tekstene sine. Det som er felles for de to klassene, er at lærerne gjennomgående tilpasset
skriveoppdragene til relevante situasjoner i ulike fagdiskurser og at formålet med skrivinga var i
fokus (jf. Skrivehjulet). De gjorde selvstendige vurderinger av hvilke deler av forventningsnormene som var relevante i de ulike oppdragene. Lærerne viste tydelig gjennom arbeidet sitt at
de hadde skjønt at normene ikke kunne brukes isolert, som et generisk, nøytralt redskap, men at
de måtte justeres og integreres i det aktuelle skrivearbeidet. Det er rimelig å anta at god forståelse
av formål med skrivinga og systematisk arbeid med forventninger er én forklaring på de gode
skriveresultatene i de to klassene i løpet av prosjektperioden. Denne tolkinga støttes av annen
forskning. Parr & Limbrick (2010) for eksempel oppsummerer funnene sine fra en studie av
effektive skrivelærere på følgende måte: «Hallmarks of teachers whose students showed a
greater awareness of their learning were a sense of purpose and meaningfulness; of coherence
and connectedness and of being consistent and systematic” (s. 583).
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Det andre fellestrekket ved skriveopplæringa i de aktuelle klassene er den sentrale rolla
samtaler spilte – samtaler om skriving, språk og tekster, forankret i skrivekonstruktet og
forventningsnormene. Forventninger til og kvalitet på tekster ble diskutert, og vurderingsområdene og ulike kriterier ble trukket aktivt inn. Vi ser at bruken av normene har et klart
læringsstøttende preg. Gjennom samtalene fikk elevene del i et metaspråk om tekst og skriving,
de fikk tilgang til dialogiske rom som ga et godt grunnlag for læring (Jesson et al. 2016, Matre &
Solheim 2016). Vi tolker denne samtalepregede undervisninga som ett av suksesskriteriene i de
aktuelle klassene.
Det er verdt å merke seg at disse samtalene involverte elevene gjennom hele skriveprosessen
og stimulerte dem til å handle selvstendig i egen skriving – og slik utvikle ‘agency’. De fikk prøvd
ut egen selvrefleksivitet og opparbeidet det som lærerne ved Stranda skole omtalte som
elevekspertise. Vurderinger av egne tekster og kameraters tekster spilte en viktig rolle i denne
sammenhengen. Med Biestas ord kan vi omtale dette som en måte å utvikle «subjectification –
ways of being a subject» på (Biesta 2009). Det handler om å lytte til og myndiggjøre elevene (Lee
2014, Hamp-Lyons 2011:4).
Forventningsnormene spilte også en viktig rolle i myndiggjøring av lærerne, i deres profesjonsutvikling. Normene bidrog med faglig støtteverk og et felles språk om skriving som de tok i bruk i
refleksjonsarbeid og i planleggings- og vurderingsdiskusjoner. Parr et al. (2007:82) rapporterer på
bakgrunn av intervju med lærere at vurdering av skriving med referanse til kriterier øker
kunnskapen og former praksisen deres på positiv måte. Kriteriene tjener til å informere og heve
kompetansen til lærerne. Smaill (2013) påpeker at slik utvikling må skje på det lokale planet
gjennom ‘social moderation’ – ved å sammenligne og diskutere vurderinger opp mot standarder.
I vår sammenheng representerer forventningsnormene en viktig ressurs i denne sammenhengen,
forutsatt en skoleledelse som legger til rette og støtter – jamfør funn fra Normprosjektet som
viser at de best resultatene forekom ved de skolene der ledelsen engasjerte seg aktivt i faglig
tilretteleggelse og oppfølging av prosjektarbeidet.
Samtidig avdekker erfaringer fra Normprosjektet en del utfordringer i bruk av forventningsnormene. Normene er i utgangspunktet meint som et fleksibelt og støttende verktøy. Likevel ser
vi at mange lærere bruker dem mer som sjekklister. Dermed greier de ikke å fange opp spesifikke
forventninger knyttet til ulike skrivehandlinger med ulike formål. Balansegangen mellom styrende
normer med eksplisitte kriterier og selvstendige vurderinger er krevende. Kriteriene tar gjerne
overhånd. Dette dokumenterer flere forskere, og fenomenet omtales som ‘criteria compliance’
(se Torrance 2007; Wyatt-Smith & Klenowski 2013). Hovedfokuset blir å imøtekomme kriteriene,
og lærerens rolle blir redusert til å være en instrumentell utøver. Å vurdere skriving handler om å
se et finstemt samspill mellom mange variabler. Det handler om musikalitet og om estetikk, om å
tilpasse bedømminga til det som er hensiktsmessig i den aktuelle skrivesituasjonen – med den
aktuelle skrivehandlinga og i lys av den aktuelle fagdiskursen. Limbrick & Parr (2011) omtaler
dette som ‘adaptive expertise’.
Med bakgrunn i dette, hvordan skal vi da forstå elevers framgang? Skal vi primært se utviklinga
deres som progresjon mot bestemte mål – eller heller som at de er på vei mot en horisont som vi
ikke fullt ut greier å beskrive (jf. Marshall 2004). Det er klart at forventningsnormene i
Normprosjektet ikke gir det fulle svaret. Heller ingen andre mer autoritative standarder gjør det.
Utvikling kan aldri avgrenses til progresjon fram mot presist definerte kriterier eller mål. Å tenke
horisont åpner opp for langt mer spenstige og inspirerende perspektiver. Normenes viktigste
funksjon må være å fungere som veiledende og støttende stillas i skriveopplæringa, i arbeidet
med å løfte elevene fram mot muligheter – mot en horisont som man ikke helt vet hva inneholder.
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APPENDIKS
Utdrag fra forventningsnormene:

Vurderingsområde 3: Tekstoppbygging
Under Tekstoppbygging vurderes tekstens overordnede komposisjon, sammenhengen mellom de
enkelte delene av teksten og i de ulike delene av teksten.

Etter 4. trinn
Skriveren skal:
• mestre noen relevante komposisjonsprinsipp
• sette sammen teksten med innledning, hoveddel og avslutning
• skape tematisk sammenheng i de ulike delene av teksten
• uttrykke sammenheng i teksten med koplingsmarkører som ”eller”, ”men”, ”fordi” og
liknende.
Etter 7. trinn
Skriveren skal:
•
•
•
•

mestre ulike måter å strukturere tekster på
komponere teksten på en formålstjenlig måte (f.eks. sjanger)
mestre avsnitt som organiseringsprinsipp
bruke varierte koplingsmarkører for å uttrykke sammenheng i teksten.

Vurderingsområde 4: Språkbruk
Under Språkbruk vurderes ordvalg, setningsbygging og stil.

Etter 4. trinn
Skriveren skal:
• bruke fullstendige fortellende setninger, spørre- og bydesetninger
• bruke utbygde substantivfraser
• ha noe variasjon i begynnelsen av setninger
• bruke et relevant og variert ordforråd, blant annet begreper fra skolefag
• ha innslag av språklige virkemidler
• mestre bruk av indirekte og direkte tale som et virkemiddel.
Etter 7. trinn
Skriveren skal:
• bygge opp komplekse og varierte setninger
• bruke et relevant, variert og presist ordforråd, også fagbegreper
• bruke en relevant språklig stil
• bruke varierte språklige virkemidler.
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Skrivbegreppet i Lgr11
En studie av grundskolans ämnesplan i svenska
Eric Borgström & Maria Westman

1 Inledning
Skolans styrdokument utgör den centrala normkällan för undervisningen i grundskolan.
Läroplanen från 2011 (Lgr 11) kom bland annat till som ett svar på kritik av den föregående
läroplanen som svårtolkad och otydlig. Lgr 11 svarar mot detta genom att på ett mer påtagligt sätt
beskriva innehållsliga delar och lärandemål i samtliga ämnen. Denna ökade grad av specificering
gäller förstås även ämnesplanerna i svenska. Att ämnesplaner skrivits utifrån ledord som tydlighet
och begriplighet innebär dock inte med självklarhet att de utesluter skilda tolkningar. Bakom
styrdokument av den här typen ligger politiska och utbildningsideologiska förhandlingar. Att den
slutliga styrtexten, trots intentioner om annat, fortfarande innehåller motsägelser, interna
inkonsekvenser och målkonflikter är knappast överraskande (Hultin 2006).
I denna artikel undersöker vi hur svenskämnets ämnesplaner definierar begreppet skrivförmåga, och normerar hur denna förmåga ska ta sig uttryck i elevers texter. En översiktlig genomläsning ger vid handen att ämnesplanen betonar såväl skrivandets som texters kommunikativa
funktioner (syfte och mottagare), materiella förutsättningar (medier och teknologier) och
uttrycksformer (dispositionssätt och språkliga drag). På ett övergripande plan kan ämnesplanen
med andra ord sägas omfamna en syn på skrivande som intentionell handling och text som
kulturellt fenomen (jfr Ledin 2013). Samtidigt är det inte uppenbart hur ämnesplanen hanterar
förhållandet mellan texters funktion och form. Är målet med skrivundervisningen att eleven ska
erövra vissa på förhand givna sätt att strukturera text? Eller ska eleven utveckla förmågan att
analysera skrivsituationen, värdera alternativa sätt att strukturera texten på och i skrivandet skapa
den struktur som bäst kodar intentionen?
Syftet med denna artikel är att visa hur kursplanen öppnar för en potentiell målkonflikt mellan
kommunikativt syfte och textform i skrivundervisningen. Detta undersöker vi med en diskursanalytisk ansats, där vi tar hjälp av två skrivteoretiska perspektiv, som dominerat senare års skrivforskning i Sverige och som ger olika svar på frågorna om repertoar och förhållandet mellan form
och funktion, nämligen den australiska genreskolan (Martin & Rose 2008) och det norska skrivehjulet (Berge m.fl. 2014).

1.1 Bakgrund
Flera studier har visat hur införandet av nya läro- och kursplaner 2011 påverkar den teoretiska
förståelsen av svenskämnet. De mest framträdande förändringarna som synliggjorts av flera är
dels att Lgr 11 tydligare lyfter fram och konkretiserar språkliga aspekter inom ämnet, vilket har
fått plats på bekostnad av de litterära delarna, dels att Lgr 11 tydligt inspirerats av genrepedagogiken.
Lundström m.fl. (2011) har fört fram kritik mot litteraturdelen i gymnasieskolans kursplaner
som alltför formalistisk. De argumenterar för att läsande utifrån skrivningen i kursplanen inte blir
ett läsande för att lära utan mera att läsa om författare och författarskap. Också Liberg m.fl. (2014)
analyserar de nya styrdokumenten, men de fokuserar istället grundskolan. I artikeln urskiljs några
aspekter av ämnet som traditionellt varit viktiga och som är bärande i styrdokumenten: För det
första har färdighetsaspekten av de språkliga delarna en framträdande position. Det leder till att
språkets formella aspekter poängteras. För det andra finns skillnader mellan årskurserna i hur
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dessa formella aspekter får utrymme. De socio-politiska aspekterna av språk synliggörs i styrdokumenten främst i de högre årskurserna, vilket gör att färdighetsaspekten blir än mer framträdande i de lägre årskurserna (jfr Ivaničs 2004). För det tredje genomsyrar genrepedagogiken
läroplanens delar om skrivande.
Reflektionen om genrepedagogiska influenser i ämnesplanen gör även Hansson (2013). De
delar av läroplanen Hansson menar hänskjuts till genrepedagogiken är framförallt de exempel på
olika typer av texter som i Lgr 11 benämns som beskrivande, förklarande, utredande, instruerande
och argumenterande texter. I undervisningspraktiken är det genrepedagogiska inflytandet
däremot begränsat, menar Hansson, så att det genrepedagogiska idébygget reduceras till den
pedagogiska komponenten (cirkelmodellen) medan de språkvetenskapliga och ideologiska
komponenterna som underbygger den försvinner.
Även Carlgren (2016) resonerar kring konsekvenser av Lgr 11 och dess formuleringar. Hon
belyser också frågan om potentiella målkonflikter i styrdokumenten. Hon menar att det finns
tendenser som pekar på att kunskapskraven får större utrymme i skolan och undervisningen idag,
vilket leder till att läroplanens övergripande mål, som Carlgren benämner bildningsmål, får stå
tillbaka till förmån för de mer instrumentella utbildningsmålen. Då uppstår det som hon kallar
”baklängespedagogik”. Hon uttrycker:
Baklängespedagogiken får som konsekvens att undervisningens innehåll förändras. När kunskapskraven
blir utgångspunkt för och innehåll i undervisningen får eleverna sitt eget kunnande som mål istället för
det kunnandet gäller. Eleverna blir inriktade mot att visa sitt kunnande genom att visa upp tecken på
kunnandet. Istället för att i undervisningen tala om en dikt ägnar man sig åt hur man ska tala om en dikt.
(Carlgren 2016)

I den här artikeln bygger vi vidare på den förståelse av svenskämnet som ovanstående studier
påvisar, genom att mer ingående analysera ett specifikt område i grundskolans kursplaner,
nämligen skrivande. Både Liberg m fl. och Hansson lyfter alltså fram att styrdokumenten influerats
av genrepedagogiken, vilket framför allt blir synligt i hur textrepertoaren benämns. Den
formulering som används i Lgr 11 är att eleverna ska skriva ”olika typer av texter”, vilket preciseras
med olika uppsättningar av beteckningar på textslag för de olika stadierna. Den övergripande fråga
som vi diskuterar i artikeln är vad formuleringen ”olika typer av texter” kan betyda, och för detta
gör vi en analys av ämnesplanens texttypologiska grunder.

2. Teoretiska utgångspunkter
Varje gång en texttypologi ska upprättas väcks frågan om på vilka grunder indelningen ska göras
(Ledin 1998, van Dijk 1971). Vilket är det konstituerande drag som särskiljer en viss typ från en
annan, och som möjliggör att en unik text kan sägas vara ett fall av en viss övergripande typ? Den
som vill typologisera kan antingen ta fasta på något inomtextuellt fenomen (såsom global struktur
eller språkligt register) eller på något utomtextuellt (såsom kommunikativ funktion eller för den
delen ämnesområde eller målgrupp). Vilket fenomen valet faller på beror på texttypologins mål.
När Lgr11 betonar vikten av skrivandet av olika typer av texter i undervisningen markerar detta
att eleverna ska ges möjlighet att erövra en omfångsrik skriftspråklig repertoar, och likaså att den
samlade bedömningen av elevers skrivförmåga vid betygssättning måste bygga på denna bredd i
skrivandet. I den här artikeln undersöker vi med texttypologiska termer hur denna repertoar
närmare kan förstås.
Med utgångspunkt i genreskolans förståelse handlar repertoarfrågan om just genrebredd.
Skolans uppgift är att först ge eleverna möjlighet att erövra en uppsättning basgenrer, såsom
berättelse, återberättelse, beskrivning, ställningstagande, förklaring och instruktion vilka eleven i
ett senare skede kan väva samman i komplexa eller ”mixade” genrer (jfr Holmberg 2010).
Genrerna hålls i teorin samman på såväl inomtextuell/formell som utomtextuell/funktionell
grund. Denna dubbla grund i form och funktion blir tydlig i definitionen av genrebegreppet som
29

”staged, goaloriented social processes” (Martin & Rose 2008, s 6). Den formella grunden är att
genrer kännetecknas av stegvisa sekvenseringar, där vissa steg är valbara medan andra betraktas
som obligatoriska. På det sociala/funktionella planet hålls genren istället samman av det
kommunikativa syfte som teorin anger att stegstrukturen svarar mot. Trots att – eller snarare: just
eftersom – genrerna definieras på såväl inomtextuell som utomtextuell basis skapas en teoretisk
låsning mellan textuell form och funktion så att det i praktiken blir formen som avgör
genreindelningen och därmed en given texts syfte. I en kritisk diskussion av den systemiskfunktionella genreteorin konstaterar Holmberg (2012) att de stegvisa strukturerna med sina
obligatoriska steg blir den ”yttersta bestämningen av vad man kan hålla på med i en viss situation,
utan att lämna denna situation för en annan” (s. 229).
Med skrivehjulet som teoretisk grundval tar repertoarfrågan istället sin utgångspunkt i
skrivandets kommunikativa funktioner. Begreppet kommunikativ funktion förstås med hjälp av
intentionalitetsbegreppet, så att en (skriv-)funktion är detsamma som en skrivhandling med ett
visst kommunikativt syfte. Skolans uppgift blir att ge eleverna möjlighet att utveckla en bred
förmåga att handla genom skrift för att nå olika kommunikativa syften. Närmare bestämt pekas
sex olika idealtypiska skrivhandlingar ut: att samhandla, att reflektera, att beskriva, att utforska,
att föreställa sig och att övertyga. Principiellt kan konkreta skrivhandlingar i konkreta situationer
utföras i vilket som helst kommunikativt syfte, men på kulturell nivå, säger teorin bakom
skrivehjulet (Berge m.fl. 2014), svarar handlingarna idealtypiskt mot grundläggande kommunikativa syften. Textuell form, såsom exempelvis stegvis struktur, förstås som en av flera semiotiska
resurser genom vilka skribenten medierar intentionalitet. Därmed blir den inre strukturen en fråga
om val för skribenten.

3. Lgr11 och skrivförmågan
I det följande gör vi en analys i två steg. I det första steget redogör vi för de delar i ämnesplanen
som gäller, eller åtminstone kan sägas gälla, skrivande. I tur och ordning går vi igenom den
inledande portalparagrafen och ämnets syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven. I steg
två diskuterar vi hur skrivande ges mening utifrån våra två teoretiska perspektiv. Vi visar även på
den glidning mellan funktion och form som kännetecknar dokumentet samt exemplifierar den
målkonflikt som riskerar att uppstå därav.

3.1 Portalparagrafen – det användbara språket
Ämnesplanen ramas in av ett avsnitt som är ett och samma för samtliga stadier på grundskolan. I
den inledande portalparagrafen beskrivs ämnet på följande sätt:
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett
rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,
livsåskådningar, generationer och språk möts. (Lgr 11: 247)

Här framställs som synes språkets roll som funktionellt på individuell såväl som på samhällelig
nivå. Språk som verktyg fungerar såväl intra- som interindividuellt, slår läroplanen fast, och det
fungerar som medel för såväl kognitiva och kommunikativa funktioner. Vidare betonas att ett ”rikt
och varierat språk” ger förutsättningar att förstå och verka i ett på många vis heterogent samhälle.
Här antyds alltså att språkbrukarens repertoar är det som ger valmöjligheter i en kommunikativ
situation. En bred repertoar på olika nivåer ökar hennes valmöjligheter och därmed hennes
chanser att uppnå det hon företar sig i kommunikationen. Sammanfattningsvis beskrivs språkförmågan i denna del på en övergripande funktionell nivå, och språklig form är medel för mål.
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3.2 Ämnets syfte – skrivförmåga som kommunikativ handlingsberedskap
Kursplanen fortsätter att beskriva vad ämnet syftar till. I syftesbeskrivningen betonas att
undervisningen ska utveckla både kunskaper i och om svenska språket. Texten inleder med att
utveckla vad i-kunskaperna innebär, det vill säga uttrycksförmågan i tal och skrift:
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får
tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att
eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och
lära.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags
texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att
skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra […] (Lgr 11: 222)

Att kunna skriva beskrivs alltså här som att kunna hantera olika skrivsituationer, det vill säga de
varierande sammanhang där skribenten ställs inför ett kommunikativt behov, och måste rikta sig
till en viss mottagare/läsekrets i detta ärende. Ett annat sätt att uttrycka detta är att eleverna
genom undervisningen ska utveckla en kommunikativ handlingsberedskap i och genom sitt
skrivande. Bredden i sig är det viktiga; ämnesplanen specificerar inte heller här vilka kommunikativa behov (syften) och sammanhang (läsare, ämnen och medier) som skrivundervisningen ska
organiseras runt.
Därefter övergår texten till att beskriva om-kunskaperna, det vill säga det vetande om det
svenska språket och samhällets textkulturer som eleverna ska utveckla. Detta avsnitt är intressant
ur ett legitimeringsperspektiv (jfr van Leeuwen 2008). Först beskrivs på en mycket generell nivå
de textvärldar som eleverna ska få möjlighet att erfara, med hjälp av begreppsparet
skönlitteratur/sakprosa. Därefter betonar ämnesplanen vad dessa möten med olika typer av
texter ska leda till, nämligen att eleverna ”ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna
identiteten och sin förståelse för omvärlden”. Också när ämnesplanen i den efterföljande
passagen preciserar de kunskaper om språket som eleverna ska ges möjlighet att erövra motiveras
även dessa genom att vara medel för ett annat mål, nämligen språkförmågan:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess
normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala
sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om
och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. (Lgr 11: 247, vår kursivering)

Redan efter en mening om om-kunskaperna återvänder texten till i-kunskaperna. Detta görs
genom det inledande adverbialet ”[p]å så sätt”. Ämnesplanen markerar här hur kunskaper om
språket som sådant hämtar sitt existensberättigande i undervisningen. Dessa om-kunskapers
raison d’être är nämligen idén om att de medvetandegör språkbrukaren och stärker tilliten till den
egna förmågan. Detta sätt att legitimera om-kunskaperna är ett typfall av det van Leeuwen (2008:
177) kallar potential, vilket är ett slags medelorienterad, instrumentell rationalisering. Den
allmänna betydelsen av denna strategi kan formuleras ”gör X för att Y ska bli Z”, där X är
handlingen (undervisa om textslag och språkformer), Y är objektet för handlingen (eleverna) och
Z är resultatet (medvetna kommunikatörer med tillit till egen förmåga).1
Ur ett skrivteoretiskt perspektiv betonar såväl portalgarafen som avsnittet om ämnets syfte att
ämnet ska bottna i en tydligt pragmatisk grundsyn på skrivande. Målet med skrivundervisningen
är att ge eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikativa handlingsberedskap eller agens.
Kunskaper om texter och språksystem ökar repertoar, medvetenhet och självtillit. Dessa är medel
för kommunikativa mål. Så långt visar styrdokumenten en entydig bild av skrivbegreppet där
funktion är överordnat form, och där form blir en fråga om val.
1

Se Westberg (2016) för en grundlig tillämpning av van Leeuwens ramverk på svenska.
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3.3 Centralt innehåll – handlingsberedskap inför vad?
Det centrala innehållet preciserar vad undervisningen ska handla om i de olika stadierna. Ur ett
skrivdidaktiskt perspektiv är punktlistorna under rubrikerna ”Läsa och skriva”, ”Berättande texter
och sakprosatexter” och ”språkbruk” särskilt intressanta. Här preciseras nämligen närmare såväl
de i- som om-kunskaper som presenterats översiktligt i ämnesplanens inledande avsnitt.
Genom alla grundskolans stadier, slår ämnesplanen fast, ska undervisningen behandla
”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag”. Eleverna ska med andra ord inte bara lära strategier för att skriva olika texter vilka
som helst. Återigen betonas bredd genom formuleringen olika typer av texter. Typerna, får vi veta,
har i sin tur en typisk uppbyggnad och typiska språkliga drag, vilket eleverna ska förhålla sig till i
sitt skrivande.
I rubriken ”Berättande texter och sakprosatexter” har som synes syftesbeskrivningens term
”skönlitteratur”, bytts ut mot ”berättande texter”. Under det nya begreppsparet utvecklas vad
som ska ingå i de textvärldar som antyddes i syftesbeskrivningen. Här skisseras nämligen ett slags
typologi över de texter som ingår i svenskämnets domän och som eleverna ska gå i dialog med,
antingen som läsare, eller som skribenter. I punktformat listas olika övergripande textslag och de
kunskaper om dessa textslag som ska göras till undervisningsinnehåll i olika stadier. Dessa återges
i kortform i tabell 1:
Tabell 1. Översikt över grundläggande textslag i skrivundervisningen, sorterade efter förekomst i
respektive stadium
Textslag\Årskurser
F–3 4–6 7–9
Berättande texter
Beskrivande texter
Förklarande texter
Instruerande texter
Argumenterande texter
Utredande texter
Texttypskombinerande texter

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

För var och en av de textkategorier som anges i tabell 1 anges att undervisningen ska täcka ”deras
uppbyggnad och språkliga drag”. Vidare radar ämnesplanen upp exempel efter varje textkategori.
I årskurs F–3 exemplifieras ”berättande texter” med beteckningar som rim, ramsor, bilderböcker,
kapitelböcker, lyrik, sagor och myter och i årskurs 7–9 exemplifieras de angivna textslagen istället
genom en enda samlande formulering: ”till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter,
arbetsbeskrivningar och blogginlägg”. I dessa exemplifieringar blandas som synes beteckningar
som gäller såväl genrer (t ex sagor), som format/medier (t ex blogginlägg) (jfr Ledin 2013).
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skrivundervisningen ska behandla de olika typer av
texter som anges i tabell 1, och särskilt deras uppbyggnad och språkliga drag. Vi kan också
konstatera att ämnesplanen på åtminstone två sätt öppnar för tolkning. Dels så att ämnesplanen
outtalat opererar med fler olika slags typologiska indelningar parallellt vilket gör relationen mellan
exemplen (rim) och det exemplifierade (berättande text) obskyr. Dels så att ämnesplanen inte
explicit uttalar vilka slags texter eleverna ska kunna skriva, och vilka de ska lära sig om för att
utvecklas som skribenter och läsare i allmänhet.

3.4 Kunskapskraven – visa handlingsberedskap
Kunskapskraven utgör den tredje och avslutande delen av ämnesplanen. Här specificeras vilka
förmågor och kunskaper som ska uppnås i respektive stadium, och bli föremål för bedömning/
betygssättning. Detta avsnitt genomsyras av en delvis annan syn på skrivande än den som
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framkommit i de tidigare delarna. Vi tittar närmare på kunskapskraven för skrivande i årskurs 3, 6
och 9:
[…]enkla texter med läslig handstil och på dator […] använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt
stava ord som […]är vanligt förekommande i elevnära texter […] berättande texter eleven skriver har tydlig
inledning, handling och avslutning […] söka information ur någon anvisad källa och[…] enkla former av
faktatexter.[…] grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp[…]som används så att innehållet klart
framgår […] (Lgr 11 år 3).
[…]skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig
variation. […] grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet […]
berättande texter […] innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling./…/
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av
ämnesspecifika ord och begrepp. […] (Lgr 11 år 6 betyget E)
[…]olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande
anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.[…] berättande texter […] innehåller enkla
gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. […] söka, välja ut
och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor […]. Sammanställningarna innehåller
enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur,
citat och källhänvisningar. […] (Lgr 11 år 9 betyget E)

Som synes lämnas skrivandets användningsområden relativt ospecificerade. I årskurs 6 och 9
samlas istället användningsområdena återigen ihop i formuleringen att eleven ska kunna skriva
”olika slags texter”. I övrigt fokuserar kunskapskraven de kvalitetsdimensioner av skrivandet som
går på tvärs genom textslagen, såsom innehåll, disposition, stil och språkriktighet. Det funktionella
är inbäddat i formuleringar som ”begripligt innehåll” och ”fungerande struktur”, vilket implicerar
en eller annan läsare som innehållet ska vara begripligt för, respektive ett eller annat
kommunikativt syfte som textens struktur ska vara verksam mot.
I övrigt pekar kunskapskraven ut vissa textslag, och drag som dessa texter ska uppvisa. Här
hamnar det funktionella i bakgrunden och det formella ges företräde. Det viktiga för exempelvis
berättande texter i årskurs 6 är att de innehåller ”enkla gestaltande beskrivningar”, inte att
gestaltningarna fyller vissa funktioner i texterna. På samma vis slår ämnesplanen fast att
”sammanställningarna” i årskurs 9 ska innehålla ”enkla beskrivningar och förklaringar” för betyget
E utan att detta ramas in funktionellt.

4. Ämnesplanen och skrivteorierna
Vår analys kan så långt sammanfattas i tre punkter. För det första ger ämnesplanen som helhet
uttryck för en funktionell syn på skrivande. Målet med skrivundervisningen är en bred
kommunikativ förmåga i skrift, medan form – och kunskaper om form – är medel för detta mål.
För det andra finns en texttypologisk otydlighet i det centrala innehållet, både så att flera olika
slags indelningar görs simultant, och så att det inte är helt tydligt vilka av textslagen eleverna ska
undervisas om och vilka de faktiskt ska skriva inom. För det tredje är kunskapskraven skrivna på
ett sätt som visserligen antyder en bedömningsart där utgångspunkt tas i skrivandets
kommunikativa funktioner, men likafullt bäddas denna bedömningsart in, och formaspekter är
framskrivna som möjliga att värdera utan funktionell inramning. Nyckelfrågan när det gäller såväl
planeringen av skrivundervisningen som den slutliga bedömningen av utfallet visavi kunskapskraven, är innebörden i kunskapskravens formulering ”olika slags texter”. Detta ska vi nu först
diskutera utifrån en genreskolsk läsning av ämnesplanen, därefter en skrivehjulsk.

33

4.1 En genreskolsk läsning
I en genreskolsk läsning syftar kunskapskravens formulering att eleven kan skriva ”olika slags
texter” på basgenrer. Inte minst det centrala innehållet lägger upp för denna läsning. Överensstämmelsen mellan de textslag som där räknas upp (se tabell 1) och de basgenrer som genreskolan
opererar med (Holmberg 2010) är god. Formuleringen att undervisningen ska täcka textslagens
”uppbyggnad och språkliga drag” stämmer också det in på idén om basgenrer. I en typologi
baserad på begreppet basgenre grundas indelningen på just framställningsform. Ämnesplanens
formulering ”argumenterande texter” svarar mot basgenren ”ställningstagande” vilken realiseras
genom strukturen tes^argument^slutkläm. På samma sätt svarar ”utredande texter” mot
basgenren ”förklaring” och strukturen problem^utredning^slutsats. Det faktum att ämnesplanen
förlägger kategorin ”texttypskombinerande texter” till årskurs 9 rimmar också väl med idén om
progression från basgenrer till komplexa eller ”mixade” genrer som genreskolan utgår från.
Med denna tolkning av kunskapskraven blir undervisningsuppdraget att ge eleverna möjlighet
att erövra de basgenrer som anges i det centrala innehållet, och bedömningsuppdraget blir att
avgöra om, och med vilken kvalitet, eleverna kan använda sig av desamma i sina texter. Även om
mycket talar för denna tolkning är den värd att kritiskt diskutera. Det gör vi med utgångspunkt i
den generella logiken bakom en basgenrebaserad texttypologi, vilket visualiseras i figur 1.

Figur 1. Typologisering baserat på form

Figuren ska läsas så att Typ A, B och C är olika textslag, vilka konstitueras av olika former. Typ A
konstitueras av formen X, och av detta följer att alla texter som svarar mot formen X betraktas
som token av just denna typ. En text som istället svarar mot formen Y, som är det konstituerande
draget i Typ B, är istället att betrakta som token av Typ B och så vidare.
Implikationen av att se kunskapskraven grundade i idén om basgenrer blir att bedömningen
reduceras till att stämma av om elevens texter i tillfredsställande utsträckning följer de angivna
formerna. Texters faktiska kommunikativa funktion spelar nämligen ingen roll för indelningen i
basgenrer. Den funktionella aspekten är istället att varje basgenre – som typ, eller abstraktion –
typiskt svarar mot en kulturellt förankrad funktion (jfr Holmberg 2010). De har en teoretisk
funktionspotential om man så vill (jfr Björkvall & Karlsson 2010). Denna basgenrernas generella
användbarhet är det som gör dem viktiga att undervisa om. Men den som gör en sträng inläsning
av basgenrerna i kunskapskraven hamnar i en målkonflikt. Sett till hela ämnesplanen är
basgenrerna nämligen ett undervisningsinnehåll, ett medel men inte ett mål. Att bedöma unika
texter utifrån om de uppvisar ”rätt form” är att göra medlen till mål i egen rätt. En sådan
bedömningspraktik skickar en stark signal till eleverna att skrivande inte handlar om att fatta
medvetna val utifrån tillgängliga medel och egen, formgenererad kreativitet, utan att följa mallen.

34

4.2 En skrivehjulsk läsning
Också den som vill göra en skrivehjulsk läsning av kunskapskravens ”olika slags texter” kan ta hjälp
av de övergripande textslag som anges i det centrala innehållet för att planera undervisning och
bedömning. Men istället för att se textslagen som framställningsformer tar en skrivehjulsläsning
fasta på basgenrernas kulturellt förankrade funktioner. Att skriva ”argumenterande texter” förstås
nu som en skrivhandling, nämligen av slaget att övertyga som har det typiska syftet att påverka.
Att skriva ”utredande texter” blir att utforska, vilket har det typiska syftet att skapa ny kunskap.
Det finns mycket i ämnesplanen som talar för denna förståelse av kunskapskraven. Såväl
portalparagraf som ämnets legitimering i syftesbeskrivningen betonar skrivandets kommunikativa
funktion som undervisningens överordnade mål, medan språklig och textuell form blir medel och
en fråga om val. I kunskapskraven ges uttryck för att strukturerna i elevernas texter ska värderas
utifrån hur väl de fungerar. Stöd går också att få i det centrala innehållet, och formuleringen
”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag”. Att det för varje typ av text finns typiska textuella former innebär ju att det för
varje typ också måste finnas atypiska former. Därav följer att det inte kan vara formella kriterier
som särskiljer de olika ”typer av texter” eleverna ska skriva. En typologisering baserad på just
grundläggande kommunikativ funktion är tänkbar läsning, vilket kan illustreras som följer i Figur 2.

Figur 2. Typologisering baserad på funktion

Med detta synsätt blir skrivundervisningsuppdraget att låta eleverna utvecklas inom olika
funktioner, och bedömningsuppdraget handlar om att värdera i vilken utsträckning eleverna
lyckas mediera sin avsikt i texten. Elevens mer eller mindre medvetna val av form värderas just
utifrån funktionalitet. Denna läsning av kunskapskravens ”olika slags texter” utesluter inte att
läraren tar upp basgenrer och modellerar dem i undervisningen. Tvärtom torde modellering av
typiska och mindre typiska sätt att mediera kommunikativ avsikt vara viktigt. Först när eleverna
har tillgång till olika former och ges möjlighet att överväga dem med den kommunikativa avsikten
som referenspunkt ger undervisningen dem möjlighet att fatta medvetna val som skribenter.

5. Avslutning
Kunskapskravens formulering ”olika typer av texter” kan naturligtvis förstås på fler sätt än de vi
föreslagit i denna artikel. Med tanke på den diffusa typologiseringen i det centrala innehållet
kanske en än öppnare tolkning är den som avses: läraren bör ha belägg för förmågan att skriva för
såväl olika läsare, i olika medier, i olika ämnen, med olika syften, och i olika former.
Ur det perspektivet kan frågan om vad det konstituerande draget är i begrepp som argumenterande, berättande och instruerande texter tyckas vara marginell, ett teoretiskt hårklyveri. Spelar
det egentligen någon praktisk-didaktisk roll om ämnesplanens textkategori argumenterande
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texter bör förstås som kontextuellt grundad och sammanhållen av en viss typ av kommunikativ
funktion (nämligen syftet att påverka) eller om kategorin istället ska betraktas som textinternt
motiverad och sammanhållen av en viss textuell form (tes ^ argument ^ slutkläm)? Vi vill mena att
det spelar en stor roll. Sett till svenskämnet som helhet är frågan nära nog den yttersta: vad är
målet med svenskämnets skrivundervisning? Sett till den konkreta skrivundervisningen kan
skillnaden mellan en funktionell och en formellt grundad förståelse vara skillnaden mellan ett
godkänt resultat på en uppgift och ett underkänt.
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"Fan va grymma vi är" - effekter av
ämnesintegrerad undervisning i akademiskt
skrivande
Jan Hjalmarsson, Zoe Nikolaidou, Kajsa Sköldvall & Maria Eklund Heinonen

1 Inledning
De senaste decenniernas breddade rekrytering till högre utbildning har gjort studentgrupperna mer
heterogena. Samtidigt har en offentlig debatt pågått med fokus på brister i studenters skrivande.
Forskningsfältet academic literacies (Lea & Street 1998; Lillis 2001) ifrågasätter ett sådant ensidigt
bristperspektiv och förespråkar istället fokus på skrivandets sociokulturella sammanhang. Litteracitet
betraktas här som en kontextburen praktik (Barton & Hamilton 2012), som bäst tillägnas i autentiska
och funktionella sammanhang (Gee 2012). Utifrån ett sådant synsätt ifrågasätts varför studenter
oftast erbjuds separata insatser för det akademiska skrivandet, trots att stöd inom ämnesstudierna
skulle vara mer framgångsrikt. Forskningen om effekterna av sådan ämnesintegrerad skrivundervisning är dock fortfarande mycket begränsad.
Att många studenter känner osäkerhet i sitt akademiska skrivande är väl belagt, se t.ex. Ask (2005)
och Hoel (2010). Lärare, å sin sida, kan ha svårt att konkretisera undervisning om akademiskt
skrivande eftersom den egna kunskapen om akademiskt skrivande ofta har lärts in på ett implicit sätt
(Dysthe 2002). Ett glapp kan därmed uppstå mellan lärares uppfattning om de textnormer som finns
i det egna ämnet och hur studenterna uppfattar dessa förväntningar (Lea & Street 1998). Ett ämnesintegrerat sammanhang för skrivundervisning, där skrivlärare samarbetar med ämneslärare i
anslutning till undervisningen, antas kunna minska detta glapp.
På Södertörns högskola pågår sedan 2013 ett högskolepedagogiskt utvecklingsarbete där
arbetsformer prövas för att utveckla ett ämnesintegrerat sätt att introducera studenter i akademiskt
skrivande. I detta arbete samverkar Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning,
Biblioteket och Studieverkstan, som arbetar med olika typer av studie- och skrivstöd, med ämnen och
program.
I anknytning till utvecklingsarbetet genomförde vi under våren 2016 en mindre pilotstudie, som
redovisas i denna artikel. Nedan ges en teoretisk bakgrund och en beskrivning av studiens metod,
liksom av uppläggning och genomförande av undervisning. Därefter följer en presentation och en
avslutande diskussion av analysresultat.

2 Teori
En samstämmighet finns bland flera forskare om att generella råd om akademiskt skrivande int e
möter studenters behov av att få tillägna sig de nya sociala praktikerna i ett autentiskt och
meningsfullt sammanhang (Gee 2012; Lea & Street 1998; Smit 2012). Det råder dock stor osäkerhet
om hur man på bästa sätt kan bedriva ämnesintegrerad undervisning om akademiskt skrivande och
mycket få studier är gjorda.
Några exempel på studier finns som undersöker kopplingen mellan undervisning om att söka och
använda vetenskaplig information och studenternas texter då det gäller utnyttjandet av olika typer
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av källor. Belanger et.al. (2012) t.ex., använder en referensanalytisk metod tillsammans med olika
kvalitativa metoder för att få syn på studenternas sök- och skrivprocess i deras uppsatser.
En grundtanke inom academic literacies är att det inte bara är studenterna som måste anpassa sig
till de nya praktikerna. Delaktighet innebär att också akademin måste anpassa sig till de nya
studentgruppernas förutsättningar (Lea & Street 1998; Lillis & Scott 2007). I Södertörns högskolas
utvecklingsarbete om akademiskt skrivande utforskas pedagogiska former för att introducera nya
stundeter till det akademiska skrivandet inom respektive ämne/program.

3 Det ämnesintegrerade undervisningsmomentet
Södertörns högskolas utvecklingsarbete om akademiskt skrivande har omfattat flera ämnen och
program, men i pilotstudien har vi specifikt undersökt polisprogrammet vid högskolan.
Introduktion till akademiskt skrivande inom polisutbildningen omfattar två seminarier med två
veckors mellanrum. Före det första seminariet har studenterna läst tre texter från kurslitteraturen
som analyseras under seminariet. Därutöver introduceras metoder för sökning och värdering av
vetenskapliga texter, och grundläggande råd om akademiskt skrivande ges. Särskilt referenshantering
lyfts fram, liksom en modell för självbärande text. Vid det första seminariet introduceras studenterna
också till den individuella sök- och skrivuppgift som ska examineras. I uppgiften ska studenterna välja
en av de tre analyserade texterna och utifrån den diskutera polisens roll och makt i samhället.
Dessutom ska studenterna väva in en egen vetenskaplig text som de sökt fram. Studenterna behöver
alltså referera texterna och föra ett resonemang kring dem.
Efter en vecka lämnas en första version av uppgiften och vid det andra seminariet diskuteras dessa
texter. Till detta seminarium har skrivlärarna och bibliotekarierna läst alla studenters texter.
Studenternas val och värdering av vetenskaplig litteratur diskuteras, liksom hur ett perspektiv på
polisens roll i samhället kan lyftas fram så att en text kan få ett eget, självbärande tema. Även
referenshantering ges stort utrymme i diskussionen. Under seminariet arbetar studenterna med att
ge respons till varandra i mindre grupper utifrån den responsguide som delas ut. Efter de t andra
seminariet är tanken att varje student ska ha en grund för att skriva en ny version som sedan
examineras av ämneslärarna. Studenterna har alltså möjlighet att förbättra och utveckla sina texter
inför examinationen.

4 Metod
I pilotstudien har vi observerat ett undervisningsmoment och intervjuat en lärare och en student.
Dessutom har fem studenters texter skrivna under och efter undervisningen analyserats. Vi ansluter
därmed till linguistic ethnography, d.v.s. en kombination av etnografi och mikroanalys av språk och
interaktion. Denna forskningsdesign har bl. a. Rampton med flera (2007) framhållit som ett fruktbart
sätt att nå förståelse för de komplexa processer där social och kulturell betydelse skapas i och av en
specifik kontext.
Observationen gjordes under momentets andra seminarium där studenterna arbetar med sina
texter i små grupper, får respons från lärarna och ger varandra respons. Den observerande forskaren
satt med tre olika grupper under hela seminariet, observerade responssamtalen och förde fältanteckningar. Studenterna informerades om studiens syfte och erbjöds att delta vidare i studien i en
intervju. Samma forskare genomförde en kvalitativ intervju med en av dessa studenter, dels om
studentens värdering av undervisningen, dels om hens uppfattning och erfarenhet kring akademiskt
skrivande. Genom observation och intervju som kompletterande metoder vill vi komma närmare
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studenttexterna och få förståelse för hur studenterna diskuterade texterna och för vad de tänker om
undervisningsmomentet.
Ett textanalytiskt verktyg, som vi använt för att spåra ändringar och eventuell utveckling i
studenternas texter, är text histories (Lillis & Curry 2006). En texthistoria omfattar olika versioner av
samma text, med alla ändringar och justeringar som gjorts under skrivprocessen, samt intervjuer med
skribenterna, olika typer av respons och annan kommunikation kring texten. Här koncentrerar vi oss
på två versioner av samma text som studenterna skrev i anslutning till undervisningen. Version ett
lämnades in efter det första seminariet och version två efter det andra. Studenterna hade tid att
utveckla texten mellan de bägge versionerna och det är därför viktigt för oss att se eventuella
skillnader mellan de texterna. I en första jämförelse har en översiktlig bedömning gjorts för att
försöka få ett grepp om huruvida några större förändringar syns, och, om så är fallet, vad som
förefaller vara viktigare skillnader. Det mönster vi tyckte oss kunna se var att texterna hade utvecklats
främst i de inledande och de avslutande delarna av texterna, liksom i rubriksättning, och därför
koncentrerar vi oss på dessa delar.

5. Effekter av ämnesintegrerad undervisning
5.1 Söka vetenskapliga texter
På det första seminariet introducerades studenterna i att söka och värdera vetenskapliga texter. På
det andra seminariet fick studenterna respons av en bibliotekarie om verktyg och metoder i sina
sökningar. Sökuppgiften diskuterades även i grupp och studenterna fick ge varandra respons om sin
sökning. Flertalet av studenterna lyckades väl med uppgiften. Men i observationen märktes det att
långt ifrån alla var säkra på hur vetenskapliga texter ska sökas, även om någon uttryckte att "alla
andra har visst fattat hur man gör utom jag". Det rådde viss osäkerhet om vilka texter som var
vetenskapliga och en studentkommentar var ”Jag visste inte vad en licavhandling var”. Inslaget om
att söka och värdera vetenskapliga texter var uppskattat, vilket kom fram i studentintervjun:
I…: blev de som du hade förväntat dig?
Student: ja / de blev så/ å kanske lite mer/ de va eh / skönt tyckte ja att dom kunde ge exempel på
så hur man / till exempel söker texter / va som är eh / vetenskapligt å inte [mm] / där var ja lite
vilse / å hur man söker i skolans sökmotor å så [mm] så den biten hade ja mest nytta av om man
säger så1

5.2 Skriva rubriker
Ett perspektiv på akademisk text som lyftes fram under det första seminariet är s.k. självbärande text,
d.v.s. att texten ska gå att förstå för en läsare som inte har läst de refererade källorna eller känner till
varför texten är skriven. Vid det andra seminariet togs bl.a. rubriksättning upp som en återkoppling
på perspektivet självbärande text. En respons från skrivläraren var att rubriker bör presentera och
avgränsa det viktigaste innehållet. Under observationen av kamratresponsen framgick det att en del
studenter hade haft svårt att sätta rubriker. Följande citat belyser detta:

1

Transkriptionsnyckel:
[mm]överlappande tal
[…] överhoppat avsnitt
/ paus
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"Jag satte rubrik utan att veta vad jag skulle skriva"
"Jag skrev också kommentar reflektion men det hade jag lärt mig att skriva. Jag ändrar till
diskussion eftersom det tydligen är vad man ska skriva"2
Här nedan visas rubriksättningen från tre texter i första och i andra versionen.
Student A
Text 1: Det sociala kapitalet
Inledning, Det sociala kapitalet, Kommentar
Text 2: Det sociala kapitalets innebörd för samhället
Inledning, Det sociala kapitalets innebörd för samhället,
Diskussion, Slutsats
Student B
Text 1: Socialt kapital
Inledning, Slutsats
Text 2: Det sociala kapitalets roll för samhället
Inledning, Samhället och det sociala kapitalet,
Diskussion och slutsats
Student C
Text 1: Polisens roll i ett samhälle under utveckling
Inledning, Kommentar, Slutsats
Text 2: Vikten av samarbete för ett välmående samhälle
Inledning, Det sociala kapitalets betydelse för samhället,
Diskussion och slutsats
Student A och B har i sin första version använt i princip samma rubrik som fanns i den refererade
kurslitteraturen. Däremot i andra versionen har en ”egen” rubrik använts. I alla tre studenternas
rubriksättning i version ett finns ett vidare perspektiv och det förfaller som om de till version två har
försökt att avgränsa sig och använda en rubrik som ligger närmare innehållet i den åtföljande texten.
Ser vi till mellanrubrikerna så är de fler i andra versionen hos alla tre studenterna, och de är något
mer innehållsligt orienterade. Två av studenterna har i sin första version använt mellanrubriken
Kommentar, men i andra versionen ändrat till Diskussion och Slutsats.
Även i studentintervjun kom rubriker fram som ett tema. Den intervjuade studenten hade redan
en annan akademisk utbildning, och fick frågan om något var annorlunda jämfört med tidigare
erfarenheter. Nedan kommer korta utdrag.
I: ere nånting som e / annorlunda då jämfört me / de du hade me dej / eller tycker du att de e
ungefär samma
Student: vissa rubriker va väl / annorlunda [mm] så eeh till exempel att ja lärt mej / skriva
diskussion / men här skrev dom / nånting annat från början när vi hade seminariet […] nej men
2

Intervjuerna transkriberas (grovt) medan sådant som sagts under observationerna återges i normaliserad
skriftspråksform.
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just att ha de kan se lite olika ut ibland skriver man diskussion å resultat / så att rubrikerna har väl
växlat litegrann så att man har funderat ska de va såhär eller får man välja lite
Studentens erfarenhet av rubriksättning skiljer sig något åt från hur hen uppfattar att traditionen ser
ut inom polisutbildningen. Hen reflekterar över hur rubrikerna ska skrivas i den aktuella texten.

5.3 Skriva inledningar
Inledningar var en annan punkt som togs upp på seminarium två och som kopplades till att
akademiska texter är självbärande. I responsen lyfte skrivläraren fram att en god inledning bör väcka
intresse och få läsaren att förstå textens syfte och vad hen kan förvänta sig av innehållet. Skrivläraren
tog också upp hur en skribent kan använda metatext för att vägleda läsaren.
I flera av inledningar i den första versionen refererade studenterna till kurslitteraturen och till
uppgiftsinstruktionen på sätt som förutsatte att läsarna kände till både uppgift och litteratur. Två
exempel på inledande meningar: ”Jag har valt texten Tillit och socialt kapital skriven av Bo Rothstei n.”
och ”Är ett stort social kapital endast till fördel för samhället och dess innevånare?”
I andra versionen har de två citerade studenterna utvecklat sina inledningar så att läsaren inte
förutsätts veta vilken text av Rothstein som åsyftas och så att l äsaren inte förutsätts veta vad socialt
kapital innebär. En av inledningarna börjar i andra versionen på följande sätt:
”Vad är socialt kapital och vilken betydelse har det för polisens roll i samhället? Ett samhälles
sociala kapital innefattar både antalet relationer men också den grad av tillit som relationerna
bygger på. Ett starkt socialt kapital leder till ökat social tillit och ett mer välfungerande samhälle
(Rothstein 2008).”
Inledningarna som studenterna skrivit diskuterades också i den observe rade responsgruppen och tre
exempel på kommentarer om inledningar och metatext som gavs är:
"Efter att ha läst det här tänkte jag aha, det här kommer det handla om. Syftet kom fram på ett
bra sätt"
"Du har ju lite metatext"
"Det här är ju jättebra! Jag vet inte om du har tänkt `nu kör jag lite metatext` men du verkar ju ha
koll på det här".
Studenternas samtal om inledningar lyfter fram sådana aspekter på texters inledningar som
skrivläraren har fokuserat på. Vikten av att textens syfte är tydligt lyfts fram. Också värdet av metatext
förefaller ha fått uppmärksamhet av studenterna.

5.4 Skriva den avslutande delen
Den avslutande delen av texterna visade ganska stora skillnader i jämförelsen mellan version ett och
två. Framför allt var det längden på den avslutande delen som varierade. I alla texterna hade den
avslutande diskussionen byggts ut väsentligt så att den, i andra versionen, blev i stort sett lika lång,
eller längre, än de delar av texten som främst ägnades åt referat av källtexterna. Under responsen på
seminarium två ägnades utrymme åt att diskutera just funktionen av texternas diskussionsdel.
Skrivläraren lyfte fram betydelsen av en relevant och reflekterande jämförelse mellan refererade
källor om en text ska fungera som självbärande akademisk text.
Observerade studentsamtal visar att vikten av en jämförande och avslutande diskussion var något
som studenterna tog fasta på i sin respons av varandras texter. Några kommentarer från studenterna
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är till exempel: "Du skriver ju det här: `båda texterna ...``den stora skillnaden är..`", "Du har ju också
gjort det. Så knyt ihop det lite tydligare då" och "Fan va grymma vi är".

5.5 Skriva referenser i den löpande texten
Referenshantering lyftes särskilt fram i undervisningsmomentet och gavs stort utrymme både i
responsen och i diskussionen på det avslutande seminariet. I instruktionen till sök- och skrivuppgiften
ingick att referenser skulle skrivas enligt Harvardsystemet och till sin hjälp hade studenterna
högskolans lathund. I samtliga texter har bearbetningar och ändring gjorts mellan de två textversionerna gällande hur referenser har skrivits, både i den löpande texten och i källförteckningen.
Student A tog t.ex. i sin andra version konsekvent bort författarens förnamn i referensen i den
löpande texten, något som bibliotekarien hade tagit upp i sin respons. Student B hade inte angett
årtal i sina referenser i den löpande texten i första versionen, men i andra versionen var detta
korrigerat. Student C hade arbetat in ytterligare två referenser i sin text. En påtaglig utveckling av en
referens som student C har gjort är att det i version två tydligt framgår att hen inte har läst
originalkällan utan en sekundärkälla:
Text 1: ”I likhet med Sztompka (1998, s. 21) menar Rothstein…”
Text 2: ”I likhet med Sztompka (1998, se Rothstein 2008, s 21) menar även Rothstein…”

5.6 Skriva en källförteckning
Även när det gäller att skriva en källförteckning fanns det stora skillnader mellan den första och den
andra versionen av texterna. I den första versionen hos student A fanns t.ex. ingen källförteckning. I
den andra versionen fanns källorna korrekt skrivna enligt Harvardsystemet förutom en sidhänvisning
som saknades. Ett annat exempel nedan är hur student B förbättrat en referens i källförteckningen i
andra versionen:
Text 1: Rothstein, Bo (2008). Tillit och socialt kapital. Malmö: Liber.
Text 2: Rothstein, Bo (2008). Tillit och socialt kapital. I Lindvert, Jessica & Schierenbeck, Isabelle
(red.) Jämförande politik. Malmö: Liber.
Först efter studentens ändring blir det tydligt att det handlar om ett kapitel i en bok. Fortfarande är
det dock oklart vilket som är huvudtitel då det finns två kursiveringar i referensen. Det saknas även
sidhänvisning, vilket studenternas lathund anger ska finnas med. Detta kan visa svårigheten för
studenter att fullt ut följa en instruktion/guide även om den explicit uttrycker hur något ska skrivas.

6 Diskussion och slutsatser
Vi har studerat en grupp studenter på polisprogrammet vid Södertörns högskola och hur de har
arbetat med ett undervisningsmoment om akademiskt skrivande som har varit integrerat i ämnes kursen. För att undersöka momentets effekter för studenternas akademiska skrivande har vi använt
oss av metoden text histories (Lillis & Curry 2006) och vi har jämfört två versioner av en examinerande
text som studenterna har skrivit under och just efter momentet. I analysen har vi studerat sådana
aspekter på akademiskt skrivande som togs upp under det undervisande momentet och vi har försökt
spåra om dessa aspekter förefaller ha fått genomslag i de bearbetade versionerna av texterna. Observationer av undervisningen och intervjuer har kompletterat analysen av texthistorier.
Textanalysen har visat att det finns skillnader i studenternas första och andra version av den
examinerande texten. Vår klassrumsobservation och studentintervju visar att det i samband med
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skrivandet av den första versionen av texten fanns en hel del förvirring när nya aspekter på
akademiskt skrivande togs upp. Med utgångspunkt i respons från l ärare och från medstudenter har
studenterna till andra versionen av texten utvecklat sina rubriker, inledningar och slutsatser.
Dessutom har studenterna märkbart förbättrat sin referenshantering.
Studenternas uppfattning om momentet varierar beroende på deras tidigare erfarenheter av
akademiskt skrivande, men själva ämnesintegrationen uppfattas som värdefull, liksom att momentet
genomförs av lärare med olika slags kompetens, såväl skrivlärare som bibliotekarier. Arbetet i
responsgrupper var uppskattat av studenterna som förstod hur man lär sig om skrivande genom att
granska och ge respons på varandras texter. Responsen, både från medstudenter och lärare, har
upplevts som viktig och gett en grund för utveckling. En slutsats av pilotstudien är att instrukti oner
och undervisning om akademiskt skrivande utan respons inte räcker, oavsett om instruktionerna och
undervisningen är genomtänkt och utförlig. Responsen är med andra ord central för studenternas
utveckling av sitt skrivande.
Att undervisningsmomentet om akademiskt skrivande gav bra resultat bekräftas av den kursansvariga ämnesläraren som intervjuades efter avslutad kurs. Kvaliteten på studenternas texter
uppfattas som betydligt högre än vid tidigare motsvarande kurs. Läraren menade också att
samarbetet gett en större förståelse för den egna rollens betydelse för studenters akademiska
litteracitetsutveckling. Dessutom tycker sig läraren ha fått ett “gemensamt språk” som verktyg vid
samtal om studenternas texter.
Det positiva resultatet i denna pilotstudie, i kombination med förbättringen av studenternas
texter, bekräftar betydelsen av ämnesintegration i undervisning om akademiskt skrivande. Vi är
medvetna om att det krävs en mer omfattande undersökning för att kunna dra några generella
slutsatser, men vi menar att vår studie knyter väl an till den teoretiska ramen för academic literacies
och synen på att studenter bör få tillägna sig nya sociala praktiker i ett autentiskt och meningsfullt
sammanhang (Gee 2012; Lea & Street 1998; Smit 2012). Det som är ganska nytt med kursen som vi
har undersökt här, d.v.s. kursutveckling och deltagande av flera lärare med olika expertis, är något
som vi tycker borde vara självklart när det gäller undervisning om akademiskt skrivande. Studien visar
att ett sådant försök har flera utmaningar att lösa men också flera fördelar. Det krävs dock vidare
studier som kan visa hur det är bäst att gå tillväga för att utveckla effektiv ämnesintegrerad
undervisning om akademiskt skrivande. De metoder som vi har använt, d.v.s text histories
kompletterat med observationer och intervjuer av studenter och lärare, tycker vi har visat sig kunna
vara fruktbara för sådana vidare studier.
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Vårdelever om flerspråkighet på arbetsplatsen
Gunilla Jansson & Cecilia Wadensjö

1 Inledning
I den här artikeln presenteras en studie av vårdelevers berättelser om möten med utrikesfödda
vård- och omsorgstagare, möten som de haft på praktikplatser i äldreomsorgen och i sjukvården.
I analyserna av elevernas berättelser tar vi fasta på vad de säger om flerspråkighet som hinder och
resurs samt relaterar detta till arbetsplatsens mål att erbjuda personcentrerad vård. Studien
bygger på intervjuer med elever som går en gymnasial vuxenutbildning inom vård och omsorg, alla
med olika nivåer av kompetens i svenska och något eller några andra språk, samt på fältanteckningar och videoinspelningar från arbetsplatser i äldreomsorgen, där elever som ingår i studien
gjort sin praktik.
I flera västländer, bl. a. Sverige, Finland och Tyskland, och i många engelsktalande länder, är ett
godkänt test i kommunikativa färdigheter i värdlandets språk obligatoriskt för personer som söker
anställning inom vårdsektorn, och som har en utbildning i ett vårdyrke från ett land utanför
värdlandet (se t.ex. Elder 2016). Det finns alltså ett uttalat krav på att de som arbetar inom
hälsosektorn ska ha vissa språkkunskaper, men det är oklart hur dessa språkkunskaper ska
definieras. I Australien har en grupp forskare (McNamara 1990; Pill & McNamara 2016) utvecklat
ett test som ska ta hänsyn till arbetsplatsens domänspecifika krav på språkliga och kommunikativa
färdigheter. I praktiken, menar forskarna, är det dock svårt att skilja ut språkkunskaper och
kommunikativ kompetens från (andra) yrkesrelaterade färdigheter och kunskaper. Snarare, visar
det sig, är det en komplex kombination av språkliga, kommunikativa och kliniska färdigheter som
måste samverka för att viktiga mål med ett vårdmöte ska kunna uppnås (Pill 2016: 188). Nyare
forskning om språk och interaktion inom äldreomsorg och demensvård (t.ex. Yazdanpanah &
Plejert 2017) pekar på aspekter som man i regel inte tar hänsyn till i bedömningen av språkfärdighet hos vårdpersonal, men som är viktiga för att uppfylla målen med en personcentrerad
omsorg. Hit hör exempelvis bemötande och icke-verbal kommunikation. Inte heller brukar man
beakta flerspråkighet som en aspekt av språklig kompetens.
Forskningen om flerspråkighet inom äldreomsorg och demensvård är idag begränsad. Några
studier har publicerats på senare år (t.ex. Jansson 2014; Plejert m.fl. 2017). Genom denna
forskning vet vi en del om hur omsorgspersonal genom sin flerspråkighet bidrar till en fungerande
arbetsplats. Ekmans (1993) studie av kommunikationen mellan finskspråkiga äldre med demens
och deras vårdgivare är banbrytande i detta avseende. Hennes slutsats är att kommunikation på
den äldres modersmål främjar en förtroendefull relation i omsorgsmötet. Ett liknande resultat
kommer Jansson (2014) fram till i en fallstudie av kommunikationen med en kurdisktalande kvinna
på ett äldreboende. Inom ramen för det projekt som den här artikeln rapporterar från har en rad
studier (t.ex. Jansson & Wadensjö 2015; 2016; 2017; Jansson m.fl. 2017) genomförts som belyser
nya perspektiv. I dessa studier undersöks interaktion i flerspråkiga omsorgsmöten på äldreboenden, mellan en boende och två eller flera omsorgsarbetare med kunskaper (på varierande
nivå) i den boendes språk, vilket är ett annat än svenska. Sådana omsorgsarbetare kan identifiera
behov av språklig assistans i ett samtalsflöde och ge röst åt den boende, genom att spontant och
improviserat översätta och förklara mellan olika språk. Denna typ av språklig assistans skapar
möjligheter för icke-svensktalande boende att bli delaktiga i pågående samtal och andra
aktiviteter, som förutsätter svenska, tillsammans med vårdare och medboende (Jansson &
Wadensjö 2017). Samma typ av språklig assistans kan användas för att hantera problematiska
situationer i omsorgsarbetet (Jansson & Wadensjö 2016; Jansson m.fl. 2017).
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Institutioner måste ibland hantera det faktum att dess företrädare och dess klienter behöver
kommunicera men inte delar ett gemensamt språk. I vård- och omsorgssammanhang kan det
innebära att en familjemedlem eller en anställd med kompetens i klientens språk får till uppgift
att assistera. En rad undersökningar (t.ex. Bührig & Meyer 2004; Meyer 2012) har visat på
uppenbara risker för missförstånd och förlust av relevant information som det kan innebära att
låta okvalificerade agera tolkar inom vården. Trots detta, inte bara till följd av bristande medvetenhet om språkfrågan inom vården, utan även på grund av en rad praktiska omständigheter,
är språklig assistans utförd av vårdpersonal ibland en nödvändig och underskattad – och kanske
feltolkad – del av densamma. Som Flores (2005) påpekar har mycket forskning om språklig assistans utförd av vårdpersonal fokuserat på brister och missförstånd. Vår utgångspunkt är att denna
praktik förtjänar en mycket bredare och grundligare belysning.
Syftet med den här artikeln är att öka kunskapen om språklig assistans i vård- och
omsorgsarbete utförd av vårdelever. Vi vill för det första belysa hur praktikantelevers språkliga
assistans kan bidra till att uppgifter i vård- och omsorgsarbetet kan fullgöras på ett sådant sätt
som stärker vårdtagarens välbefinnande och integritet. För det andra vill vi belysa den komplexitet
som det kan innebära att använda praktikantelever som språkhjälp. Vi vill således lyfta fram både
ljusa och okomplicerade och mer komplexa aspekter av språklig assistans, som de avspeglas i
vårdelevers berättelser. Till den senare kategorin hör exempel då elever genom sin språkliga
assistans får agera problemlösare åt sina handledare, i vård- och omsorgssituationer som är
yrkesmässigt svåra att hantera på ett sätt som garanterar att vårdtagarens självbestämmande och
integritet respekteras.
I det följande beskriver vi våra intervjudata och intervjusituationen. Därefter presenterar vi en
tematiserad analys av vårdelevers berättelser, med fokus på situationer där de haft användning
av sin flerspråkiga kompetens på ett eller annat sätt.

2 Data och intervjusituation
Totalt intervjuades 38 elever med varierande språklig och etnisk bakgrund om sina erfarenheter
av möten med utrikesfödda vård- och omsorgstagare. Eleverna gick första, andra eller tredje
terminen på utbildningen, som totalt omfattar tre terminer. Under första och andra terminen
förläggs praktiken till en arbetsplats i äldreomsorgen (i hemtjänsten eller på ett äldreboende).
Tredje terminen gör eleverna sin praktik i sjukvården (i regel på en vårdavdelning på ett sjukhus).
Av de 38 eleverna rapporterade tretton elever att de haft användning av sin flerspråkighet under
praktikperioden. Dessa tretton elevers berättelser från praktikplatser utgör artikelns huvudsakliga
data. Intervjuerna genomfördes av en av författarna och dokumenterades via audio- eller
videoinspelningar efter inhämtande av samtycke. Inspelningarnas längd varierar mellan fyra och
femton minuter.
De tretton elever som ingår i studien intervjuades enskilt eller i grupp på lektionstid eller på en
rast. De elever som intervjuades på lektionstid satt gruppvis och diskuterade en uppgift som ingick
i utbildningen. I överenskommelse med läraren fick forskaren använda en del av gruppdiskussionerna till elevintervjuer. Intervjuerna genomfördes som informella samtal. Eleverna fick berätta
om vård- och omsorgssituationer under sin praktik då de haft användning av sin flerspråkighet och
om hur de upplevt sådana vårdmöten. Vid behov har forskaren ställt stödjande, öppna frågor till
eleven. I denna artikel presenteras utdrag från intervjuer med sex av de tretton eleverna. Dessa
utdrag har bedömts som representativa exempel på återkommande teman i elevberättelserna.
Förutom intervjudatan, bygger denna artikel även på observationer från två olika praktikplatser,
där två av studiens tretton elever gjort sin praktik. Intervjudata från en av dessa två elever
presenteras i denna artikel. Observationerna är baserade på videoinspelningar och/eller
fältanteckningar.
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De sex elever som figurerar i artikeln talar förutom svenska följande språk: arabiska (Safia och
Babra), persiska (Armin och Esther), kurdiska (Fatima) samt ryska (Sonja).1 Samtliga elever hade
grundskolekompetens i svenska som andraspråk och var därmed behöriga till utbildningen. Den
icke-idiomatiska svenska som eleverna använde återges som sådan i våra exempel. En transkriptionsnyckel bifogas i slutet av artikeln. Alla namn på deltagarna är fingerade.

3 Problemlösare
Tidigare forskning (Törnquist 2004; Karlsson & Nikolaidou 2012) har visat att omsorgsarbetares
yrkeskompetens till stor del bygger på personliga erfarenheter, som samlas via interaktion med
kollegor och vårdtagare. Omsorgsarbetarens yrkesidentitet är också kopplad till ett ideal som kan
beskrivas som att ”vårda med hjärtat” och visa empati (Pounds 2010). En sådan yrkesidentitet är
uppbyggd på empati, inlevelseförmåga och personligt engagemang. Detta resonemang är högst
relevant för vår studie. En sak som slår igenom i nästan alla intervjuer är nämligen att eleverna
tycker att det är fint att kunna hjälpa och lugna en vårdtagare genom att erbjuda språklig assistans.
I sex elevers berättelser blir de handledarens problemlösare. Två kategorier av problemsituationer
kan urskiljas. I den ena kategorin är det vård- och omsorgstagaren som uttrycker ett specifikt
önskemål som är relativt okomplicerat att infria. Problemet är av sådan art att det kan lösas
smidigt genom elevens ingripande. Så är fallet i Exempel 1 nedan. I den andra kategorin (Exempel
2 och 3) handlar problemet om att omsorgstagaren motsätter sig institutionens rutiner, vilket är
mer komplext i en kontext som bygger på idén om en personcentrerad vård.
Exempel 1 kommer från en intervju med en persisktalande förstaterminselev (Armin) som gör
sin praktik i hemtjänsten. Enligt elevens berättelse uttryckte omsorgstagaren (en äldre kvinna med
demens) önskemål om vilken klänning hon skulle ha på sig, men detta uppfattades inte av
handledaren som inte kunde kvinnans språk. I utdraget kallar eleven kvinnan för ”brukaren”, ett
ordval som visar sig vara vanligt bland eleverna, när de diskuterar erfarenheter från äldreomsorgen inom utbildningen.
Exempel 1. E=elev; I=intervjuare. (Ur intervju nr 13)
1. E: Hon [den äldre med demens] skulle berätta nånting till min handledare men min handledare
2.

förstod inte men jag förstod för att hon sa på persiska också, hon bruka säja på persiska, turkiska

3.

å svenska, men när hon berätta på persiska jag förstod. Sen jag sa till min handledare att hon berättar

4.

om den här, hon säjer så att de e en sak så, å sen min handledare förstod, å sen min handledare

5.

pratade med henne å sa att hon blev jätteglad ”å jag förstod inte men nu jag förstår

6.

va hände”, å sen handledare gjorde den där saken som brukare ville

7. I: Vad var de hon [den äldre med demens] ville då?
8. E: Ja skulle klä en, en kläder, en klänning, hon ville på sej, å sen min handledare
9.

förstod inte, å sen hon blev lite, brukaren, blev e:::, lite arg, varför, å sen berätta

10. I: Irriterad
11. E:Ja precis, ”ska jag berätta igen å igen å igen”, men jag förstod å sen jag sa till min
12.

handledare, handledaren okej å sen hämtade klänningen, hon blev jätteglad

13. I: vad var det hon berättade, berättade hon att hon ville ha den klänningen?
14. E: Ja precis
15.

[2 min. utelämnat tal; tal om hur bra det känns för eleven att hjälpa till]

16. E: Å sen min handledare var jätteglad också, hon sa jag e jätteglad att du e med mej, idag brukaren
17.

e jättenöjd

1

Enligt vårdlärarnas bedömning som baserades på elevernas muntliga och skriftliga skolprestationer hade
Safia, Babra, Armin och Fatima bristfälliga kunskaper i svenska i förhållande till vårdyrkets och kurslitteraturens
krav. Sonjas och Esthers kunskaper i svenska bedömde lärarna som tillräckliga.
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Av elevens berättelse framgår att den äldre, som talade persiska, blivit arg och irriterad då hon
fick ”berätta igen å igen å igen” (rad 11), när handledaren inte förstod vad hon ville. Tack vare att
eleven förstod omsorgstagarens språk, kunde situationen lösas och alla blev glada och nöjda.
Eleven framhåller att handledaren blev mycket glad när hon kunde infria omsorgstagarens
önskemål (rad 5–6 och rad 16). I det här fallet var omsorgstagarens begäran okomplicerad och
enkel att tillmötesgå. Exemplet illustrerar hur en enkel begäran kan bemötas på ett positivt sätt,
tack vare elevens språkliga assistans. Genom tidigare forskning (Lindström 2005) vet vi att äldres
förmåga att formulera begärandehandlingar fyller en viktig funktion för individens möjlighet att
forma sitt privatliv. Idealet att ”vårda med hjärtat”, som är kopplat till omsorgsarbetarens
yrkesidentitet, når en särskild nivå i ett sådant här fall då glädjen delas mellan flera deltagare. Både
handledarens och elevens hjälpande insatser blir därigenom bekräftade. Särskilt eleven, som i
egenskap av praktikant befinner sig i ett underläge gentemot sin handledare, torde bli stärkt i sin
yrkesidentitet som blivande undersköterska. Man kan ana i eleven Armins framställning att han
kände sig uppskattad av handledaren för att han bidragit till att omsorgstagarenvarit ”jättenöjd”
(rad 17) den dagen och därigenom underlättat för handledaren. Underförstått i ett sådant
påstående finns ett antagande om att omsorgstagaren inte alltid brukar vara nöjd.
Av mer komplex natur är Exempel 2 och 3 nedan. I båda dessa exempel använder eleven
uppgiftsorienterade övertalningsstrategier för att göra omsorgstagaren medgörlig och samarbetsvillig med en viss omsorgsverksamhet. Grainger (1994: 427ff.) beskriver denna typ av ”compliancegaining strategies” som en karakteristisk diskurs i brukar-vårdarinteraktion. Det handlar om ett
brett register av verbala strategier, allt från övertalning och lirkande till hot och utpressning.
Grainger menar att det är omsorgsarbetarens professionella identitet som står på spel när sådana
strategier tas i bruk.
I Exempel 2 berättar eleven Safia om en syriansk kvinna på ett äldreboende som inte ville
duscha. Eleven som kunde kommunicera med kvinnan på arabiska, fick då enligt elevens
beskrivning ”tolka” åt handledaren som talade svenska.
Exempel 2. (Ur intervju nr 2)
1. E: En gång jag var med Anna-Lena [handledaren] å hon sa till mej att jag skulle tolka på
2.

arabiska så att hon [brukaren] skulle förstå, hon hade den här dagen som jag var med henne.

3.

Hon [handledaren] skulle duscha och städa hennes rum å bädda om hennes [säng]kläder, så

4.

jag pratade med henne [brukaren] å hon sa nej jag orkar inte jag e trött, jag känner mej inte så bra,

5.

men Anna-Lena förklarade att hon skulle bli frisk å bli bättre om hon känner [sej] trött

6.

så blir lite bättre om hon tar dusch, annars det blir svamp eller nånting, kommer luktar illa,

7.

därför måste hon göra, dom kan inte går över den här

8. I: Hoppa över
9. E: Hoppa över, ja precis, jag försökte förklara för henne [brukaren], så hon sa okej, ska göra,
10.

så jag hjälpte henne duscha å städa hennes rum, jag själv.

I det här exemplet får eleven agera som hjälpande hand åt handledaren i två bemärkelser. Först
får hon förklara för den boende att hon ska duscha. Sedan, när den boende avböjer duschen med
motiveringen att hon är trött, får hon förklara varför det är viktigt att duscha genom att förmedla
med egna ord, på arabiska, det handledaren förklarat på svenska. Handledaren ber henne förklara
för kvinnan att det blir bättre om hon tar en dusch, och att hon kan få svamp och lukta illa om hon
inte duschar (rad 6–7). Av elevens berättelse framgår att den boende accepterade duschen sedan
hon fått en förklaring på sitt språk. Exemplet illustrerar därmed hur eleven genom sin språkliga
assistans bidrar till att en omsorgsuppgift kan genomföras i enlighet med institutionens rutiner. I
det här exemplet framgår inte vilka ord som eleven använde när hon förklarade för den boende
om duschen. Det finns emellertid en risk att elever i liknande situationer, då handledaren vill få
vårdtagaren medgörlig med en viss omsorgsverksamhet, genom sin språkliga assistans får ge röst
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åt handledarens övertalningsstrategier, som kan gå på tvärs emot den övergripande ideologi som
eleven förväntas ta till sig, att respektera vårdtagarens självbestämmande och integritet.
I Exempel 3, där eleven Esther berättar om en persisktalande kvinna på ett demensboende som
vägrar att ta sin medicin, är problemet ännu mer komplext.
Exempel 3. (Ur intervju nr 23)
1. E: Jag kunde prata med henne å jag förstår vad hon behöver som andra förstår inte vad hon säjer, de var
2.

bra för hon vägrar att äta medicin för att hon tänker de här e giftigt å jag förklarade för henne med mitt

3.

språk å hon äter medicinen å dom tänkte att det var fantastiskt för att hon äter om dom tvingar henne

4.

att äta å de kommer å må illa å, men de var bra å de e jätteviktigt. Hon sa till mej dom ska döda mej,

5.

hon tänkte att personalen ska döda henne med medicinen de e giftigt, men jag berättade för henne att

6.

det här e medicin för vad vad vad å sen hon äter. Jag sa till henne om du äter medicinen du kan gå hem

7.

men de var inte riktigt men jag sa till henne du kan bli bättre du kan gå hem hos dina fina familj å sen

8.

hon börja äta medicin å maten också, å jag blev så lessen när jag märkte att hon äter inte för att hon

9.

tänkte dom ska döda henne, usch det var så hemskt.

Eleven i det här exemplet blir tillkallad av personalen på den avdelning där kvinnan vårdas. Det
här exemplet är mycket komplext. Det illustrerar hur flerspråkighet kan utnyttjas som ett hemligt
eller i strikt mening försåtligt redskap i omsorgsarbetet. Eleven lyckas få kvinnan att ta sin medicin,
men med argument som kan ifrågasättas ur ett vårdetiskt, personcentrerat perspektiv (att kvinnan
ska få åka hem om hon tar medicinen, vilket inte var sant). Utöver det faktum att personalen och
den boende inte delar språk, utgör demenskontexten en komplicerande faktor, som gör att
elevens strategi, som strider mot vårdrutiner och etiska riktlinjer, riskerar att förbli ett försåtligt
redskap. Av elevens berättelse framgår att tvång är den enda metod som personalen är hänvisad
till. Eleven beskriver hur personen med demens blir illamående då hon blir tvingad att ta sin
medicin (rad 3–4). Bakgrunden till den boendes motvillighet, att hon tror att medicinen är giftig
och att personalen vill döda henne (rad 2, 4–5), är kunskap som blir tillgänglig genom elevens
språkkompetens. I utdraget ovan säger eleven att hon är den enda som förstår kvinnan och kan
prata med henne (rad 1). Dessa ytterst svåra omständigheter kan i viss mån förklara elevens
beteende, som säkerligen var välvilligt menat. Jämfört med att använda tvång, som kan anta
fysiska former i fall då det är fråga om en så livsviktig rutin som medicin (se Grainger 1994: 430),
framstår elevens strategi att lirka och lura, som en humanare metod. Elevens engagemang och
medkänsla med vårdtagaren går inte att ta miste på i elevens berättelse, och gör hennes beteende,
om än oetiskt, förståeligt.
Under observationer på elevernas praktikplatser på äldreboenden har vi kunnat se att de
praktiker som eleverna beskriver även tillämpas bland omsorgspersonalen kolleger emellan. Det
är inte ovanligt att omsorgspersonal med kompetens i den boendes språk får agera som problemlösare åt en kollega (Jansson m.fl. 2017). Det handlar ofta om situationer då personliga tillhörigheter inte har hanterats enligt överenskomna rutiner. Som exempel kan nämnas en situation på
ett äldreboende då en arabisktalande kvinna är upprörd och anklagar en vårdare för att ha tagit
hennes tvätt. En kollega som har lärt sig några fraser på den boendes språk lyckas efter flera försök
att lugna kvinnan med besked om att tvätten var på väg.

4 Länk till personlig livshistoria
Ett annat tema som kan utläsas ur elevernas berättelser är att de med sin språkliga bakgrund, i
möten under praktikperioden, fungerat som en slags länk till omsorgstagares personliga historia.
Även här kan vi urskilja två kategorier. Blotta faktum att eleverna delar språk med omsorgstagaren
kan bli en viktig resurs, å ena sidan. Å andra sidan kan eleven, genom sin språkliga och etniska
bakgrund bli en resurs för omsorgstagarens minnande (jfr Middleton & Brown 2005).
49

Den verkligt ljusa sidan av elevernas flerspråkighet kommer fram då eleverna berättar om att
de haft tid och möjlighet att prata med omsorgstagarna på deras språk. I dessa fall blir elevens
röst en resurs i institutionens tjänst. Det är alltså inte fråga om att vara problemlösare i en
omsorgssituation, utan eleven engagerar sig spontant i ett samtal med vårdtagaren av hänsyn till
dennes sociala och psykiska välbefinnande.
I Exempel 4 berättar eleven Sonja om ett möte i hemtjänsten med en rysktalande kvinna från
rysk-finska gränsen.
Exempel 4. (Ur intervju nr 3)
1. E: Jag bara pratade ryska med henne hon fick en e::: backslash eller, jag vet inte, just de
2.

här nostalgi nånting så hon bara, hon satt där å de var så skönt för henne, ”bara prata ryska

3.

med mej snälla”. Då ja, det var fantastiskt självklart [20 sek. utelämnat tal; tal om varifrån vårdtagaren

4.

kommer] det var så himla varmt om hjärtat eftersom man brukar oftast tänka att det blir diskriminering,

5.

”åhhh ryssar”. Man förväntar sig faktiskt mer negativ i början, men det blev tvärtom.

Elevens yttrande ”bara prata ryska med mej snälla” (rad 2–3) och ordvalet ”nostalgi” (rad 2)
belyser hur det faktum att eleven delar språk med vårdtagaren blir en viktig länk till vårdtagarens
livshistoria. För eleven blir det tydligt att hon bidrar till vårdtagarens sociala välbefinnande, vilket
framgår av beskrivningen av den rysktalande kvinnan som ”bara [---] satt där å de var så skönt för
henne” (rad 2). Mötet återges som en positiv erfarenhet för eleven genom formuleringar som
”fantastiskt” (rad 3), och ”himla varmt om hjärtat” (rad 4).
När det gäller eleven som länk för minnande återfinns bland inspelningarna berättelser där
eleven framstår som en resurs som främjar vårdtagares välbefinnande. Babra, en tredjeterminselev som gör sin praktik på en hjärtavdelning på ett sjukhus, berättar om ett möte med en
arabisktalande 90-årig patient. Patienten som varit 30 år i Sverige, hade enligt eleven velat prata
och berätta om gamla minnen. Det faktum att patienten delade språkbakgrund med eleven, blev
en viktig länk till dennes personliga historia.
Exempel 5. (Ur intervju nr 26)
1. E: Han var arabisk man, han var från Libanon, han bodde här typ 30 år men liksom han e
2.

väldigt gammal kanske han 90 nånting eftersom han berättade att han var liksom en

3.

ung kille när de var när de hände andra världskriget, så han minns mycket om de han

4.

kommer ihåg men jag väntade där nära honom å jag [vi] hade börjat prata. Han

5.

berättade om andra världskriget å

6. I: Sen när tolkningen var färdig då stannade du hos honom?
7. E: Jag stannade för att jag kände att han vill berätta å han vill prata med nån å jag var
8.

liksom närmast eftersom jag har samma språk å

När eleven identifierar ett socialt relaterat behov hos patienten att berätta och prata, stannar hon
hos honom då hon fullgjort sin insats som problemlösare (problemet gällde ett missförstånd
angående hemfärd och kontakt med en anhörig).
Eleven Sonja hade även hon exempel på hur hennes bakgrund triggade en omsorgstagare, en
infödd svensk som gjort militärtjänst i Ryssland, att minnas och berätta. I Exempel 6 beskriver
eleven mötet med brukaren som ”fascinerande”.
Exempel 6. (Ur intervju nr 3)
1. E: Det var en dag en brukare som ville bara prata eftersom han var militär å då han
2.

gjorde tjänsten nånstans i Ryssland å då han kunde inte ett ord men ändå han började

3.

prata så mycket om ryska militär å om båtar å om vapen. De var väldigt så

4.

fascinerande så jag bara tänkte de e faktiskt en plus verkligen de e en plus att jag

5.

kommer från Ryssland. I början jag såg det som ett minus
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Att etnicitet kan fungera som en länk till personlig livshistoria har vi även iakttagit på elevernas
praktikplatser. Eleven Babra (se Exempel 5), som är arabisktalande från Mellanöstern, blir vid flera
tillfällen på ett demensboende tilltalad på persiska av en äldre man från Iran, som tror att hon
delar hans bakgrund. Under en omsorgssituation (dokumenterad med videoinspelning), då
handledaren och en kollega hjälper den boende med medicinen ansluter sig eleven. Mannen säger
till eleven, som bär slöja, att han känner sig ”som hemma”, och att han vill åka tillbaka till Iran.
Han börjar sedan att berätta på fragmentarisk svenska om de politiska oroligheterna i
Mellanöstern.
Det finns även berättelser som vittnar om att det inte alltid är något odelat positivt att bli en
länk till en omsorgstagares historia i ett annat land. Tidigare forskning har pekat på att etnicitet
kan ligga till grund för hierarkisk gradering. Makoni & Grainger (2002) visar med exempel från
äldrevården i Sydafrika hur skillnader i hudfärg hos vårdtagare och vårdare väcker till liv landets
historia med rasistiskt förtryck. Denna gemensamma historia gör omsorgsmötet till en maktkamp
om överordning och underordning i den institutionella hierarkin. Liknande observationer har
gjorts inom ramen för vår studie (Jansson ms/2016). Här är det anställda och inte elever som
hamnar i en utsatt position i mötet med äldre omsorgstagare med rötter i länder med tydlig
hierarkisk samhällsstruktur.
I en gruppintervju med fyra elever (Intervju nr 7) berättar eleven Fatima om negativa
erfarenheter av ett möte med en kurdisktalande omsorgstagare. Eleven säger att denne beordrat
henne att utföra städtjänster, som inte åligger en undersköterska. Hon betonar att hon vill bli sedd
som undersköterska, och på grund av denna erfarenhet vill hon inte arbeta hos brukare som talar
samma språk. Hon får stöd av en elev från Thailand, som pekar på det faktum att det finns
hierarkiska samhällsstrukturer i hemlandet som kan aktualiseras i möten med landsmän:
Exempel 7. (Ur intervju nr 7)
1. E: Dom ska trycka ner mycket
2. I: Vilka gör de?
3. E: Dom som e från vårt land. De e jättemycket hierarki i vårt land, å dom kommer å tänka ah DU, du e här
4.

för att jobba å du e här för att städa

Samtidigt som eleverna drar fram nackdelar med att arbeta hos landsmän, som de delar språk
med, påpekar de att de gärna kan tänka sig att arbeta som professionella tolkar. Eleverna gör
också iakttagelsen ”en tolk har inte samma relation med brukaren som vi har”. Detta vittnar om
att eleverna är medvetna om att en professionell tolk inte förväntas skapa relationer med
vårdtagare på samma sätt som vårdpersonal förväntas göra och att tolken inte riskerar att hamna
i en underordnad position i relation till omsorgstagaren.

5 Slutsatser
De situationer som eleverna gestaltar i sina berättelser, som styrks av observationer från
praktikplatser, visar hur flerspråkig kompetens kan ses som en resurs i omsorgs- och vårdarbete.
I flera fall vittnar elevernas berättelser om hur deras flerspråkiga kompetens kan bidra till att målet
med en personcentrerad vård kan uppfyllas. Detta blir särskilt tydligt när omsorgstagares
önskemål om hur vardagen ska inrättas kan tillgodoses tack vare elevers språkliga assistans.
Möjligheten att påverka sin vardag har en central betydelse för individens livskvalitet, även om
det handlar om tillsynes små detaljer som t.ex. vilken klänning man ska ha på sig (se Exempel 1).
Särskilt starkt framträder den positiva sidan av elevernas flerspråkighet då de bidrar till den äldres
sociala och mentala välbefinnande som samtalspartner och lyssnare på det egna språket (se
Exempel 4–6).
Det finns också mörkare inslag i elevernas berättelser som komplicerar bilden. Att använda
eleverna som problemlösare åt handledaren (se Exempel 2–3), kan bidra till att omsorgstagaren
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blir medgörlig och lugn för stunden så att en uppgift kan genomföras. På längre sikt kan denna
praktik få oönskade konsekvenser, såväl för omsorgstagarens välbefinnande som för utbildningens kvalitet. Elever kan genom språklig assistans, ombedda eller på eget initiativ, ge röst åt
handledarens övertalningsstrategier. I värsta fall kan eleven utforma sin insats i konflikt med
grundläggande värderingar om respekt för individens självbestämmanderätt, som är en central
hörnsten i en personcentrerad vård. Med tanke på att praktiken att använda en kollegas
flerspråkiga kompetens som en strategi för att hantera yrkesmässigt svåra omsorgssituationer är
en högst levande verksamhet bland anställda på arbetsplatser där vårdelever gör sin praktik
(Jansson m.fl. 2017), är det inte så konstigt att den plockas upp av elever och handledare. I en
utbildningssituation kan den dock bidra till att brukar–vårdardiskurser som strider mot idealet om
en personcentrerad vård befästs och konserveras. Utifrån elevernas berättelser finns det också
skäl att anta att eleverna riskerar att hamna i en underordnad position i möten med landsmän (se
Exempel 7). Ett omsorgsmöte kan aktualisera oskrivna hierarkier i elevernas hemländer, som blir
påtagliga för elev och omsorgstagare, men förblir dolda för den som inte kan landets historia och
språk.
Resultaten från den här studien, baserade på elevintervjuer och observationer från praktikplatser, pekar mot att flerspråkighet är en viktig domänspecifik aspekt av språkliga och kommunikativa färdigheter som behövs på arbetsplatser i hälsosektorn. Handledare och utbildare bör beakta
den viktiga roll som flerspråkig kompetens kan fylla på en arbetsplats. Samtidigt bör de vara
lyhörda för de mindre önskvärda konsekvenser som ett oreflekterat bruk av elevens flerspråkighet
kan leda till. Dessa resultat torde ha giltighet även för andra människorelaterade yrkes- och
professionsutbildningar inom service och socialt arbete.

Transkriptionsnyckel till exemplen
Hakparenteser inringar något underförstått, t.ex. hon [den äldre med demens].
Text inom hakparentes beskriver innehållet i utelämnat tal mätt i antal sekunder/minuter, t.ex.
[20 sek. tal om den boendes bakgrund].
Kolon efter vokal, t.ex. e::: = utdraget vokalljud.
Understrykning av ord, t.ex. vad = betoning.
Ord med versaler, t.ex. DU, sägs med högre röst än omgivande tal.
Citattecken runt uttryck, t.ex. ”åhhh ryssar” = talaren citerar någon (hypotetiskt).
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Språkvården, språkbrukaren och bruket
Susanna Karlsson & Ola Karlsson

1 Inledning
Den svenska språkvården har sedan länge levt med idén om en spänning mellan systemet och
bruket. Med systemet har man menat de kodifierade grammatiska regler som typiskt återfinns i
grammatikböcker och språkhandledningar; dessa behandlas ofta som norm. Med bruket avses den
variation som finns i språkbrukarnas användning av språket. När systemet används som språkvårdsargument är argumentationen vanligen absolut: ett fenomen finns eller finns inte. När en
språkvårdsargumentation utgår från bruket är det i stället snarare med en utgångspunkt i
frekvenser: något är vanligt eller ovanligt.1
Men vems bruk är det som avses? Vem är språkbrukaren? I den här artikeln undersöker vi hur
bruket och språkbrukarna används i den normerande språkvårdens argumentation och vilka
attityder som finns kring etablerade språkvårdsorgan och deras argument. Vi problematiserar
förhållandet mellan språkvården, språkbrukaren och bruket, samt diskuterar vilka möjligheter det
finns för språkvården att arbeta med ett mer inkluderande språkbrukarbegrepp.
Undersökningen är sprungen ur Språkrådets rådgivningspraktik, men med tanke på den
svenska språkvårdens homogena natur (A.-M. Karlsson 2015) torde diskussionen vara relevant
inte bara för Språkrådet eller för andra språkvårdande organ, utan även för gräsrotsspråkvårdare
som exempelvis lärare och för var och en som utbildar lärare.

2 Bakgrund
Under de senaste två decennierna har situationen för språkvården förändrats. Språkvårdens
språksyn har demokratiserats på ett sätt som sannolikt hänger samman med ett demokratiserat
offentligt skrivande i form av en rad nya medier och genrer, men också med en arbetsmarknad
där långt fler har textproduktion som ett dagligt inslag i sin arbetsvardag (jfr Johansson 2011).
Med fler skribenter i det offentliga rummet än vad som funnits någonsin tidigare, och med långt
större andel av befolkningen som genomgår högre utbildning, blir det en allt större utmaning för
den svenska språkvården att upprätthålla en någorlunda homogen offentlig norm.
Språkrådets språkrådgivning i allmänsvenska utgör en problematisk pedagogisk kommunikationssituation. Många som kontaktar rådgivningen för att få råd vill ha ett rakt svar (S. Karlsson
2016) medan Språkrådets medarbetare strävar efter att förmedla generella principer och metoder
som stärker frågeställaren och gör att hen nästa gång ett liknande problem dyker upp själv kan
finna svaret. För att kunna bedriva en fungerande språkrådgivning och språkvård behöver
språkvårdande organ känna till hur de, deras praktik och deras arbetssätt uppfattas och är kända
bland den allmänhet som de arbetar för. Föreliggande studie ingår som en del i Språkrådets
kvalitetsarbete, som syftar till att skaffa ett underlag för att kunna bedriva en bättre och mer
förankrad språkvård, som uppfattas som relevant av målgrupperna.
Under våren 2013 genomförde vi en enkätundersökning om allmänhetens attityder till
Språkrådets arbete och en undersökning om hur attityder till svensk språkvård kommer till uttryck
i tidskrifter, diskussionsforum, sociala medier och liknande forum, alla tillgängliga på internet. Vi
utgår dels från omdömen specifikt om Språkrådets verksamhet, dels från vad som skrivs i sociala
1

Så som språkvården länge har talat om system och bruk liknar närmast förhållande langue–parole. Systemet
framställs som en oomkullrunkelig norm medan bruket kan innehålla variation och språkanvändande som rent
av är i strid med systemet.
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medier om språkvårdsauktoriteter i mer allmänt, alltså även Svenska Akademiens ordlista och
liknande aktörer.
Enkätens kvantitativa del kommer inte att beröras här, utan har diskuterats utförligt i andra
sammanhang (jfr O. Karlsson & S. Karlsson u.a.; S. Karlsson 2016). Här utgår vi i stället från de
åsikter och känslor som ges uttryck i enkätens öppna kommentarsfält och som återfinns i
diskussionsforum och sociala medier där språkvård diskuteras. Följer man den tredelade
uppdelning av begreppet attityder som föreslås av t.ex. Baker (1992), där attityd delas upp i
åsikter, känslor och benägenhet till handling2 kommer enkäten åt åsikterna, alltså den överlagda
inställning en informant ger uttryck för när hen tillfrågas. Undersökningen av vad som kommer till
uttryck i olika sammanhang i ett offentligt skrivande ligger i stället snarare i gränslandet mellan
känslor och åsikter – det är frågan om attityder som är kraftiga reaktioner som inte eliciterats av
någon, men som skribenten på eget bevåg visar upp utåt. De förefaller emellertid i många
sammanhang, särskilt i sociala medier, vara något mer ocensurerade än i enkäter från
myndigheter.
För att komplettera resultaten från enkäten med hur språkvårdens egen syn på språket och
språkbrukarna ser ut och har sett ut, diskuteras en rad textutdrag hämtade från Språkrådets
rådgivningspraktik i form av mejl och texter från den publika webbdatabasen Frågelådan3. I dessa
undersöks vilka legitimeringsstrategier (Van Leeuwen 2008) som används, för att på så vis komma
åt hur språkvården har förhållit sig till normen, bruket och språkbrukaren.
I den här artikeln undersöker vi alltså hur skribenter på internet och enkätdeltagare skriver
fram sina åsikter om hur de uppfattar att språkvården förhåller sig till normen, bruket och
språkbrukarna. Dessutom undersöker vi hur en del av språkvårdens egna texter har förhållit sig till
samma fenomen.

3 Attityder till språkvården, normeringen och bruket
I det här avsnittet diskuterar vi hur den svenska språkvården omnämns och värderas i sociala
medier och i de öppna kommentarsfälten i enkäten. De öppna kommentarsfälten är knutna till
specifika frågeställningar, och ger deltagarna möjlighet att nyansera sina svar. De sociala medierna
som undersökts är i första hand Facebook och Twitter och diskussionsforum som Familjeliv och
Flashback, men även språkspalter och språkbloggar, samt kommentarsfält på dessa (O. Karlsson
& S. Karlsson u.a.). Vi har använt ett tjugotal olika sökuttryck som relaterar till språkvård och
Språkrådet för att fånga in olika typer av attityder och argument till dessa. Sökningarna har gjorts
i flera omgångar med i huvudsak belägg från perioden 2010–2013, men både ett antal äldre belägg
och mer aktuella belägg från 2014–2015 har lagts till för att få större bredd i materialet.
Såväl de öppna svarsmöjligheterna i enkäten som de omnämnanden vi har funnit i sociala
medier ger en varierad bild av vad det finns för åsikter om svensk språkvård. Å ena sidan ger
kommentarerna en bild av föreställningar om en alltför deskriptiv språkvård, där en beskrivande
inställning och en språkvård baserad på språket i bruk framställs som slappt. Exempel (1) och (2)
är uttryck för en sådan hållning.

2
3

(1)

Till att börja med så är det bedrövligt med förflackningen i Språkrådet. Det verkar som om man
numera har en s.k. ”deskriptiv” hållning (”om folk säger så i Sverige så är det svenska!”). Man
kunde tycka att ett normativt språkråd skulle göra mer nytta, i synnerhet som kunskaperna i
svenska språket har försämrats oerhört bara den senaste generationen, och även bland infödda
svenskar. [Flashbackinlägg 2012]

(2)

Språkrådet verkar acceptera nästan vad som helst med hänvisning till det aktuella språkbruket.
Rådet verkar alltså inte se att det finns ett behov för försök till normering. [Enkät: ”Har du använt

Med ”benägenhet till handling” avses informantens egna språkliga praktik, något vi inte undersöker här.
http://www.sprakochfolkminnen.se/frågelådan
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dig av någon av Språkrådets rådgivnings- och informationstjänster?” och följdfrågor om hur råden
uppfattas]

I både exempel (1) och (2) ges uttryck för en skepsis inför vad som närmast beskrivs som en laissezfaire-språkvård, vad Margareta Westman (2001) kallar pluralistisk språksyn. Genom vad som inte
utsägs kan man sluta sig till att de här skribenterna hade önskat sig en mer förändringsobenägen
språkvård, vad Westman kallar en restriktiv språksyn.
Å andra sidan framställs samma språkvård av andra skribenter som närmast illegitim, och
språkvårdens roll ifrågasätts. Särskilt diskuteras vem som har mandat att kodifiera normer, och
om det är lämpligt att organisationer som också är myndigheter har ett sådant ansvar.
(3)

Jag har hittills aldrig lyckats få någon att förklara vad en språkregel är, vem som har ”rätt” att
bestämma att språket ska se ut på ett eller annat sätt och i sådana fall varför. Inte heller vad de
använder för kriterier när de ”bestämmer” eller varför just de kriterierna är de rätta.
[Facebookinlägg på Språkrådets officiella Facebooksida 2012]

(4)

Det är i sig förståeligt, men också aningen märkligt, att det finns en statlig myndighet som vakar
över och kodifierar det svenska språket, som i sig är högst levande och ständigt påverkas av hur
människor använder detsamma. Med hjälp av en statlig myndighet blir detta snarast omvänt – att
staten påverkar hur människorna ska använda språket. [ledarartikel 2014.12.31,
http://www.barometern.se/ledare/polariserande-nysprak/]

Skribenterna bakom exempel (3) och (4) ger med andra ord uttryck för åsikten att språkvården är
alltför restriktiv.
Inte heller framstår det som självklart av kommentarerna att de som väljer att visa upp sina
åsikter anser att normerna ska baseras på en tämligen snäv, kodifierad standard. I stället kräver
många större förankring i bruket och införlivning av variation i kodifieringen av norm och i
språkvårdens rekommendationer.
(5)

[Språkvårdande organs] roll borde vara att studera hur språket används och utvecklas och sedan
rapportera detta, inte säga att ett sätt som språket används på är fel om det är nytt och inte stöds
av böcker. [Enkät: informanten har ombetts värdera påståenden om syn på språk, språkvård och
språkförändring]

Det går med andra ord att urskilja en rad olika hållningar gentemot språkvården: egalitarianism
ställs mot elitism, deskriptivism mot preskriptivism, restriktiv språksyn mot pluralistisk. Det är inte
självklart att egalitarianism och pluralism ska kopplas samman med deskriptivism och vice versa,
men kommentarerna ger dock en bild av två åsiktsgrupperingar, en som verkar eftersöka en
centraliserad, restriktiv och auktoritativ språkvård, och en som verkar föredra en språkvård av mer
språksociologiskt variationsbeskrivande snitt. De diametralt motsatta förväntningarna på språkvårdens roll och metoder ger en bild av de pedagogiska utmaningar som språkvården har att
arbeta med. Den svenska språkvårdens egen självbild, med en pragmatisk språksyn (Westman
2001), kommer heller inte fram bland de skribenter vi har undersökt (jfr även S. Karlsson 2016)
Bland kommentarerna återfinns synpunkter inte bara på språkvårdens roll och metoder, utan
också på vilket material språkvården baserar sina rekommendationer, och vilken relevans och
representativitet det materialet har för gemene språkbrukare.
(6)

Jag tycker ganska ofta att språkråden kunde ta större intryck av bruket, och då inte bara
tidningstext, utan det faktiska språket som vanliga människor använder sig av. [Enkät: ”Har du
använt dig av någon av Språkrådets rådgivnings- och informationstjänster?” och följdfrågor om hur
råden uppfattas]

I exempel (6) problematiseras vad som avses med ”bruket” när informanten skriver fram en
skillnad mellan å ena sidan tidningstext och å andra sidan det faktiska språket och vanliga
människor. En sådan juxtaposition indikerar att informanten menar att den som skriver i tidningar,
dvs. i första hand journalister, inte är just vanliga människor och inte använder sig av det faktiska
språket; genom sin specialiserade träning utgör journalister en grupp som, med avseende på
språkbruket, inte är representativ för befolkningen.
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(7)

Vems språkbruk, var? [Enkät: ”Har du använt dig av någon av Språkrådets rådgivnings- och
informationstjänster?” och följdfrågor om hur råden uppfattas]

Exempel (7) är likaledes ifrågasättande av vem ur befolkningen som utgör språkbrukaren på vars
språk rekommendationer baseras och från vilka sammanhang de texter som språkvården
använder sig av hämtas.

4 Konstruktioner av bruket och språkbrukaren i Språkrådets
rådgivningspraktik
I Språkrådets rådgivningspraktik har språkbrukaren, bruket och systemet använts som argument
både för och emot olika språkliga val. Genom att undersöka hur de här argumenten har fungerat
legitimerande i Språkrådets rådgivning, hoppas vi lägga grunden för en diskussion om hur
användandet av språkbrukaren speglar språkvårdens syn på bruk respektive system. När man
studerar användningen av bruket och språkbrukaren i mejl som kommer ur Språkrådets
rådgivningsverksamhet och i Språkrådets webbdatabas Frågelådan framträder en rad mönster:
bruket används som stöd för ett systemargument; bruket används som kontrast till ett
systemargument; språkbrukaren är normal eller avvikare; språkbrukaren är motsträvig gentemot
språkvårdsinsatser eller pådrivande i språkförändring.
Den första kategorin, där bruket används för att stödja ett systemargument, är vanligt
förekommande särskilt i Frågelådan. I det här exemplet, om foge-s när förledet är chef, är det inte
uttalat att huvudargumentet är ett systembaserat argument; snarare kommer huvudargumentet
att tolkas så genom att stödargumentet skrivs fram som ett bruksargument.
(8)

Ska man skriva chefsläkare eller chefläkare?
Vi rekommenderar s i fogen i sammansättningar med chef- som förled: chefsläkare, chefsdirigent,
chefsfysiker, chefssekreterare, chefsutbildning. Formerna med s dominerar också i bruket. Ett
undantag finns: chefredaktör, som alltid skrivs utan s. […] [Frågelådan publicerad 2003.5.11, senast
redigerad 2011.5.13]

Här används bruket för att legitimera den rekommendation som ges. Genom användningen av
ordet också i ”[f]ormerna med s dominerar också i bruket” blir det outtalat att det finns en
dikotom relation till något som bruket kan ställas emot: detta något är i en språkvårdsdiskurs som
regel systemet. Det framträder en bild av att rekommendationen möjligen inte skulle vara baserad
på det faktiska språkbruket utan kanske snarare på en logisk analogibildning; att bruket
sammanfaller med det analogibaserade rådet stärker av allt att döma legitimiteten.
Den andra kategorin, där bruket ställs i kontrast till ett systemargument, även i det här fallet
en analogibildning, illustreras av en text från Frågelådan som behandlar ortografisk anpassning av
lånord till den svenska stavningsnormen.
(9)

Bör man skriva spreja eller spraya?
Båda spreja och spraya är helt korrekta stavningar.
Spraya är något vanligare i bruket, men spreja passar bättre in i det svenska stavningsmönstret, jfr
speja, heja och leja. [Frågelådan, publicerad 2003.10.29]

Båda stavningsvarianterna framhålls som valbara, men på olika grunder. Medan spraya framställs
som vanligare i bruket, kontrasteras detta i den samordnade satsen mot spreja. Kontrasteffekten
uppnås på tre olika sätt: genom den adversativa konjunktionen men, genom användandet av det
starkt värderande bättre om spreja samt genom de tre exempelord som får utgöra illustrativa
exempel på hur stavningsvarianten i fråga redan är etablerad i svenska språket. Även om vanlig i
sammanhanget bör tolkas positivt har ordet knappast lika starkt positiva konnotationer som
bättre. Det att spreja förses med parallella språkexempel understryker avsaknaden av sådana för
spraya. Även om rådets första mening likställer stavningarna gör det efterföljande resonemanget
det knappast.
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Exempel (10) illustrerar hur språkbrukaren kan framställas som en normavvikare och därmed
användas för att legitimera en kodifierad norm. Där är det frågan om att rekommendera någon
prefererad form ur den varierande böjningsflora som lånordet avokado uppvisar.
(10) […] Vi rekommenderar att avokado får formen avokador eller avokadoer i plural. (Denna uppgift
hittar du också i Svenska Akademiens ordlista.) De andra formerna som du anger (avokado,
avokados, avokadosar) förekommer visserligen bland osäkra språkbrukare men är ingenting som vi
kan rekommendera. […][ur mejl från Språkrådets rådgivning, 2006.02.28]

Valet av rekommenderade former speglar ett etablerat mönster för hur substantiv som slutar på
obetonad vokal som inte är -a eller -e brukar pluralböjas (SAG 1999:512). Skribenten framhäver
också att just dessa exempel föredras av en erkänd normgivare för böjning av det svenska språket,
nämligen Svenska Akademiens ordlista. Övriga föreslagna varianter, nollplural, s-plural och sarplural, är alternativ där det första kräver en annan sorts slutstavelse, det andra länge har varit
avrått från av språkvården, och det tredje vid tiden för mejlet – knappast heller i skrivande stund
– betraktades som ett etablerat morfem i svenskan (jfr dock Ledin 2013). De varianter som inte
kan hänföras till en etablerad systembeskrivning och inte heller kan stödjas genom stöd av
expertlegitimering beskrivs som variation som förekommer bland så kallade ”osäkra språkbrukare”. Medan de föredragna formerna legitimeras av Svenska Akademiens ordlista
delegitimeras de övriga formerna genom att de beskrivs som val som görs av den som inte är säker
på sitt språk.
Exempel (11) är ytterligare ett exempel på en diskussion om anpassning av stavning av lånord
till svensk stavningsnorm. I texten diskuteras utförligt inte bara vad man rekommenderar utan en
större språkvårdsproblematik, att rekommendationen inte verkar få gehör bland språkbrukarna.
(11) Ska musikformen stavas rap eller rapp på svenska?
Vi rekommenderar att man skriver både grundordet och böjningar och avledningar med dubbel
konsonant: rapp, rappen, rappare, rappning, rappa. Denna stavning följer svenska
stavningskonventioner och risken för att man ska blanda ihop detta rappa med rappa i betydelsen
’slå till’ eller ’lägga på murbruk’ torde vara minimal.
Den rekommenderade stavningen för grundformen, rapp, har dock hittills inte slagit igenom, utan
stavningen rap är betydligt vanligare. För vissa inlånade ord verkar omstavning accepteras utan
problem, t.ex. jobb, medan språkbrukarna är motvilliga inför andra, som bag, pub, shop, pop,
hiphop. Man brukar ändå fördubbla konsonanten framför böjnings- och avledningsändelse, t.ex.
shopping, shoppare, poppig, hiphoppare och rappare. Det stöds av att motsvarande bildningar på
engelska har fördubblad konsonant. [Frågelådan, publicerad 2003.7.2, senast redigerad 2016.1.19]

Språkbrukarna framställs här som ”motvilliga” mottagare av språkvårdsrekommendationer. En
rekommendation som inte har slagit igenom motiveras genom att den som skulle ha kunnat ge
rekommendationen spridning, nämligen språkbrukarna, kommer att framstå som inkonsekvent,
medan språkvården i kontrast kommer att framstå som konsekvent, logisk och rationell.
Det finns emellertid även exempel på att Språkrådet i dag tar större hänsyn till bruket och
språkbrukarens agens i sin rådgivning. Då blir språkbrukaren, och i förlängningen bruket,
pådrivande i utvecklingen och den som har makt över och vars bruk styr normen.
(12) Heter det Vitryssland eller Belarus, vitryss eller belarusier?
Den normala svenska namnformen är tills vidare Vitryssland: det är det namn som ges i källor som
Nationalencyklopedin, Utrikes namnbok, Svenska Akademiens ordlista och EU:s svenska version av
Publikationshandboken. […] Det finns de som anser att Sverige mer officiellt borde övergå till
Belarus som namnform, framför allt i syfte att tydliggöra landets självständighet från Ryssland
språkligt, kulturellt och historiskt. […] Eftersom argumenten för ett namnbyte i huvudsak är
politiska, bör också frågan om en namnändring om möjligt hanteras politiskt. Det är dock
språkbrukarna och bruket som i slutändan avgör vilken namnform som kommer att uppfattas som
den normala. [Frågelådan, publicerad 2013.9.13, senast redigerad 2015.10.29]
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I det här fallet är det frågan om hur valet mellan två benämningar på en geografisk och politisk
enhet ska göras. Det är en jämförelsevis omfattande och utredande rådgivningstext, där
argumenten för och emot de båda varianterna benas upp och kategoriseras. Mot slutet av texten
konstateras att valet mellan de två formerna i första hand är politiskt motiverad, inte språkligt,
och att de som driver frågan gör det utifrån en politisk agenda. Den sista meningen ger inte bara
uttryck för en språksyn som är i det närmaste emergent, att det är bruket och språkbrukarna som
avgör vad som kommer att uppfattas som grammatiskt och etablerat (jfr Bybee & Hopper 2001).
Det är också en skrivning som ger den som önskar vara aktivist – oavsett agenda – ett medel för
att vara det.
Här har vi bara kunnat visa upp ett fåtal exempel ur Språkrådets omfattande rådgivningskorrespondens och textsamlingar. Frågelådan innehåller över 2 600 publicerade texter och i
Språkrådets rådgivningsverksamhet besvaras ca 4 500 frågor via mejl och Twitter årligen, och
ytterligare 3 000 via telefon. De exempel som finns här får stå som exempel på texter som
rådgivningen producerat under olika tider. Med tidsstämplarna på texterna från Frågelådan och
rådgivningsmejlen i åtanke kan man utläsa en förskjutning i legitimeringsstrategier och i språksyn.
Från att ha använt språkbrukarna och bruket som något som avviker från en normuppfattning där
systemargument har varit bland de starkaste argument som språkvården har haft (jfr avokado),
har det skett en glidning mot att större värde fästs vid bruket och vid språkbrukaren. Språkbrukaren konstrueras i stället som en pådrivare och en innovatör, den som har makt över och styr
normen (jfr Belarus). Mer omfattande undersökningar behövs emellertid, och finns också i
Språkrådets långsiktiga planering för kvalitetsarbete.

5 Avslutande diskussion
Den verkligt stora frågan är emellertid vems bruk som avses när man talar om språkbrukaren och
bruket. De stora språkvårdande institutionerna använder sig av en begränsad (om än stor) mängd
texter. De använder också som regel samma texter. Såväl Språkrådet som Lexikaliska institutet,
som producerar de mest spridda och erkända normativa och beskrivande samtidsordböckerna i
dag, använder sig i hög utsträckning av textsamlingarna i Korp4, tidigare Språkbanken (Sköldberg
2016). Där finns sedan länge texter som underkastas någon form av redaktionell norm:
tidningstext, romaner från stora förlag, riksdagsprotokoll. Först sedan Språkbanken bytte skepnad
till Korp har större textmassor av mer redaktionslös natur blivit sökbara med korpusverktyg:
diskussionsforum, Twitter, bloggar. Även Retriever5, tidigare Mediearkivet, används i stor
omfattning för att undersöka bruket. Det är en textsamling som bara innehåller tidningsprosa.
Att bruket så länge har representerats av texter som med avsikt reproducerat de normer de
sedan använts för att formulera har byggt in en seghet i strukturen; förändringar i normuppfattningar slår på så vis igenom långsamt och blir som regel inte synliga i normdiskussionerna
förrän efter lång tid. Men texturvalet konstruerar också en språkbrukare som representerar en
förhållandevis liten del av dem som talar och lever med det svenska språket. Även om textsamlingarna som används i dag är större och innehåller större variation än vad de historiskt har
gjort är det ändå en begränsad språkbrukare som textmängden kan representera.
Att utgå från textmängder som genom sin sammansättning bygger in en seghet i strukturen
kan vara en fördel för verksamheter som strävar efter att upprätthålla en långsiktigt stabil
standard. Nackdelen är att de knappast är representativa. Detta anknyter till exempel (6) och (7),
där enkätdeltagare efterlyser en mer representativ bruksbeskrivning. För att göra bruksbeskrivningar och rekommendationer baserade på bruket relevanta för målgruppen behövs en
bättre avspegling av det faktiska bruket: det behövs korpusar med fler genrer, mer vardagstexter,
4
5

https://spraakbanken.gu.se/korp/
https://www.retriever.se/
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mer samtida skönlitteratur, talspråk osv. Fler talare av svenska måste uppleva att deras språk
representeras i språkvårdens karakteriseringar av det svenska språket. Utan en representativ
bruksbeskrivning riskerar språkvården att förlora sin legitimitet.
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Samband mellan språklig förmåga och skriven
textproduktion hos elever med svag
läsförmåga
Maria Levlin & Christian Waldmann

1 Bakgrund
Att kunna förmedla budskap, idéer och tankar i skriven form är avgörande för att elever ska nå
skolans kunskapsmål. Det är därför angeläget att elever erbjuds ett adekvat stöd i skrivutvecklingen. Det förutsätter bland annat kunskaper om vilka förmågor som är involverade i skrivandet.
Olika teoretiska modeller har identifierat förmågor som utgör centrala komponenter i
skrivandet. Exempelvis föreslår Chenoweth & Hayes (2001) en modell där bl.a. dessa förmågor
ingår: att generera och omvandla idéer till en språklig form i arbetsminnet samt att utvärdera och
omvandla den språkliga formen till skrivet språk. Berninger & Amtmann (2003) beskriver
skrivandet som bestående av transkription (t.ex. skriva för hand, stavning, interpunktion), textproduktion (på ord-, menings- och textnivå) och exekutiva funktioner (t.ex. reglering av
uppmärksamhet, strategier för planering och revidering).
Enligt dessa modeller framstår åtminstone språklig förmåga, läsförmåga och arbetsminne som
centrala förutsättningar för skrivandet. Förmågan att använda språkliga resurser lagrade i
långtidsminnet (t.ex. lexikon och grammatik) för att producera språkliga uttryck är viktig för att
kunna generera och organisera idéer på ett koherent sätt samt omvandla dem till en språklig form.
För att kunna läsa igenom den egna texten i syfte att revidera krävs både avkodningsförmåga och
läsförståelse. Arbetsminnet är involverat i både textproduktion (generera och omvandla idéer till
språklig form, revidera text) och transkription (omvandla till text). Detta innebär exempelvis att
en ökad automatisering av transkriptionsförmågan kan frigöra arbetsminneskapacitet för högre
kognitiva processer som rör textproduktionen.
Tidigare studier har visat på samband mellan dessa (och andra) förmågor och skrivande hos
elever som håller på att lära sig skriva. Exempelvis fann Kim, Al Otaiba, Puranik, Sidler Folsom,
Greulich & Wagner (2011) att språklig förmåga (lexikon och grammatik), stavning och flyt i transkriptionen relaterade positivt till skrivande hos 5–6-åriga amerikanska elever i förskoleklass
(kindergarten). I en uppföljningsstudie av elevernas skrivförmåga i åk 3 fann Kim, Al Otaiba &
Wanzek (2015) att elevernas språkliga förmåga, ordläsning och stavning i förskoleklassen
förutsade den narrativa kvaliteten i deras skrivna textproduktion.
Tidigare studier har också visat att skriven textproduktion utgör en utmaning för elever med
språk- och läsrelaterade svårigheter. En språkrelaterad svårighet innebär en sårbarhet i att
bearbeta och förstå språklig information som kan påverka en eller flera språkliga områden (t.ex.
lexikon och grammatik). Språkliga svårigheter är ett vanligt inslag i ett flertal funktionsnedsättningar men utgör kärnsvårigheten i funktionsnedsättningen språkstörning (Pennington & Bishop
2009). I ett flertal studier har det visat sig att elever med språkstörning producerar kortare texter,
uppvisar en lägre lexikal variation, använder en enklare syntax, gör fler grammatiska fel och
uppvisar en svagare idéproduktion än elever utan språkliga svårigheter (t.ex. Puranik, Lombardino
& Altmann 2007; Williams, Larkin & Blaggan 2013).
Lässvårigheter i form av avkodningssvårigheter ingår också i ett flertal funktionsnedsättningar
men kan även förekomma som en isolerad svårighet, t.ex. vid diagnosen dyslexi (Elliott &
Grigorenko 2014). För elever med dyslexi utgör stavningssvårigheter det dominerande hindret i
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skrivandet, medan förekomsten av svårigheter med lexikal variation och syntax inte är lika entydig
(Puranik m.fl. 2007; Sumner, Connelly & Barnett 2013).
Endast ett fåtal studier har behandlat sambanden mellan språklig förmåga, läsförmåga och
skrivande hos elever med språkstörning (t.ex. Dockrell, Lindsay, Connelly & Mackie 2007; Dockrell
& Connelly 2015; Williams m.fl. 2013). I Dockrell m.fl. (2007) framkom att läsning, stavning,
lexikon, hörförståelse och fonologisk bearbetning relaterade till skrivande på ord-, menings- och
textnivå. Dock bidrog endast läs- och ordförrådsrelaterade variabler till att förklara variationen i
skrivförmåga vid kontroll för övriga variabler. Sambanden mellan stavningsförmåga, lexikon och
textkvalitet verifierades även av Dockrell & Connelly (2015), medan Williams m.fl. (2013) fann att
lexikon inte korrelerade med textproduktion vid kontroll för läsförmåga.
Sambandet mellan läsförmåga och skriven textproduktion hos elever med språkstörning måste
förstås mot bakgrund av att undersökningsgruppen bestod av engelskspråkiga elever. Av tidigare
forskning har nämligen framkommit att sambanden mellan fonologisk bearbetning och avkodning
ser något olika ut i opaka ortografier (som engelska) och transparenta ortografier (som svenska)
(Furnes & Samuelsson 2011).1 Detsamma gäller läsutvecklingen i tidiga skolår. Exempelvis visade
Seymour, Aro & Erskine (2003) att elever som lär sig läsa i en transparent ortografi utvecklar läsflyt
snabbare än elever som lär sig läsa i en opak ortografi. Det kan innebära att avkodningsförmågan
inte påverkar revideringen av text i en transparent ortografi i samma utsträckning som i en opak
ortografi i den tidiga skrivutvecklingen. Oss veterligen har inga tidigare studier undersökt detta.
Tidigare studier av samband mellan språklig förmåga och skrivande hos elever med språk- och
läsrelaterade svårigheter har fokuserat på kliniska populationer med diagnosticerad språkstörning
eller dyslexi. Både språk- och läsförmåga är förmågor som rör sig på ett kontinuum i normalfördelningskurvan. I skolan finns både elever med språkstörning/dyslexi och elever vars svårigheter inte
är så stora att kriterierna för en diagnos uppfylls men ändå tillräckligt stora för att kunna vara ett
hinder i lärandet. I föreliggande studie ingår elever med en språk- och/eller läsförmåga inom lägre
normalfördelningen, varav några elever även uppfyller kriterierna för diagnoserna språkstörning
respektive dyslexi.
Mot bakgrund av tidigare forskning är det angeläget att undersöka hur språklig förmåga,
fonologisk bearbetning, avkodning och verbalt arbetsminne relaterar till skrivande hos elever med
en svag språk- eller läsförmåga som lär sig skriva i en transparent ortografi. I denna artikel
presenteras resultaten från en studie av 40 svenskspråkiga elever identifierade med läs- och/eller
stavningssvårigheter i åk 2. En del av eleverna hade även en sårbarhet i förmågan att bearbeta
språklig information.

2 Syfte och frågeställningar
Syftet är att undersöka hur språk, fonologisk bearbetning, avkodning och verbalt arbetsminne
relaterar till skrivförmåga på textproduktionsnivå (ord-, menings- och textnivå) och transkriptionsnivå (stavning) hos svenskspråkiga elever med en språk- och/eller läsförmåga inom lägre
normalfördelningen. Följande forskningsfrågor har varit vägledande:
1. Finns det några samband mellan språklig förmåga och skrivförmåga på
textproduktionsnivå? Om ja, hur ser dessa ut?
2. Finns det några samband mellan fonologisk bearbetning och skrivförmåga på
textproduktions- och transkriptionsnivå? Om ja, hur ser dessa ut?
3. Finns det några samband mellan verbalt arbetsminne och skrivförmåga på
textproduktions- och transkriptionsnivå? Om ja, hur ser dessa ut?
1

En transparent ortografi kännetecknas av en ljudenlig stavning, medan en opak ortografi kännetecknas av
många oregelbundna kopplingar mellan fonem och grafem.
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4. Finns det några samband mellan avkodning och skrivförmåga på textproduktions- och
transkriptionsnivå? Om ja, hur ser dessa ut?

3 Metod
3.1 Deltagare
I studien deltog 40 elever (24 flickor och 16 pojkar) i åk 3. Eleverna rekryterades till studien utifrån
utfallet i en screening av läs- och stavningsförmåga som genomfördes i åk 2 (Olofsson 1998;
Järpsten 1999; Jacobsson 2001). I screeningen deltog 214 elever, och av dem hade 66 elever en
svag ordavkodning, läsförståelse eller stavning (z ≤ -0,8). Sammanlagt 45 elever tackade ja till att
delta i denna studie, och av dem genomförde 40 elever både logopedutredning och skrivuppgiften
i det nationella ämnesprovet i svenska i åk 3.

3.2 Material
Materialen som användes i studien bestod dels av standardiserade test- och kartläggningsmaterial
för bedömning av språk, fonologisk bearbetning, avkodning och arbetsminne i åk 3 (se tabell 1),
dels av den fria narrativa skrivuppgiften i ämnesprovet i svenska i åk 3.
För att förbättra måttens mätegenskaper i språk- och läsutredningen skapades index baserade
på en sammanslagning av ett flertal testuppgifter i de fall uppgifterna bedömde närliggande
aspekter av samma förmåga och visade god korrelation mellan ingående uppgifter och aktuellt
index. Index skapades för språklig förmåga, fonologiskt korttidsminne och avkodning.
Språkindexet baserades på en sammanslagning av begreppsförståelse, grammatisk förståelse,
hörförståelse av text och informationsåtergivning. Indexet för fonologiskt korttidsminne
baserades på repetition av sifferserier och nonord. Avkodningsindexet baserades på fonologisk
och ortografisk avkodning.
Tabell 1. Bedömning av språklig förmåga, fonologisk bearbetning, avkodning och arbetsminne
Språklig förmåga

Testmaterial

Uppgiftens innehåll

Begreppsförståelse

LOGOS (Höien 2007)

Definiera ords betydelse med egna ord.

Grammatisk förståelse

TROG (Bishop 2009)

Eleven lyssnar på en mening och väljer en av
fyra bilder som matchar meningens innehåll.

Hörförståelse av text

LOGOS

Eleven lyssnar på en berättelse indelad i fem
sektioner utan bildstöd. Efter varje sektion
följer tre öppna frågor på innehållet.

Återgivningsuppgift

Buss-sagan (Renfrew 1997)

Eleven lyssnar på en berättelse till bildstöd.
Eleven återberättar därefter innehållet med
bildstöd.

Fonologisk medvetenhet

LOGOS

Eleven lyssnar på ett antal fonem och
bedömer därefter vilket ord de bildar, t.ex. s-ko blir sko.

Fonologiskt korttidsminne

LOGOS

Eleven lyssnar på sekvenser med siffror och
upprepar muntligt.
Eleven lyssnar på ett nonord i taget och
upprepar muntligt. Nonorden varierar i längd
(2- till 5-staviga) och fonologisk komplexitet.

Fonologisk bearbetning

Talperceptuella uppgifter
(Selin & Törnqvist 2006)
Snabb benämning

LOGOS

Eleven benämner snabbt fem vardagliga
föremål som presenteras i slumpmässig
ordning på skärm.
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Avkodning

LOGOS

Fonologisk avkodning: Eleven avkodar ett
nonord i taget på skärmen. Nonorden varierar i
längd och fonologisk komplexitet.
Ortografisk avkodning: Eleven avkodar ett
riktigt ord i taget som endast visas 200 ms.
Orden varierar i längd och frekvens.

Verbalt arbetsminne

LOGOS

Eleven lyssnar på sekvenser (två till fem ord)
med vardagliga ord och upprepar muntligt i
omvänd ordning.

Utfallet i logopedutredningen undersöktes i relation till den narrativa skrivuppgiften. Den skriftliga
förmågan bedömdes utifrån ett flertal mått på transkriptions- och textproduktionsnivå. En
beskrivning av måtten ges i tabell 2.
Tabell 2. Bedömning av skrivförmåga
Transkriptionsnivå
Mått
Stavning

Beskrivning

Andel felstavade
ord

Antal felstavade ord/antal ord

Lexikal densitet

Antal innehållsord (substantiv, adjektiv, verb, adjektivhärledda
adverb)/antal ord

Lexikal variation

Antal olika ord i relation till totalt antal ord beräknat genom måttet
VocD (McKee, Malvern & Richards 2000)

Antal t-enheter

Totalt antal t-enheter

T-enheternas
längd

Antal ord/antal t-enheter

Satsdensitet

Antal bisatser/antal t-enheter

Andel
grammatiska fel

Antal t-enheter med grammatiska avvikelser/antal t-enheter

Textlängd

Totalt antal ord

Textproduktionsnivå
Lexikon

Mening

Text

3.3 Materialinsamling
Logopedutredningen i åk 3 genomfördes under perioden september–juni. Varje besökstillfälle
varade ca 1 timme och 45 minuter varav 15 minuters rast. Skrivuppgiften genomfördes i perioden
mars–maj i åk 3 i helklass under en lektion (60 min) enligt instruktionerna i de nationella proven.
Läraren inledde med en instruktion, och därefter användes resten av lektionstiden till elevernas
skrivande. Eleverna skrev för hand om ett påhittat eller självupplevt äventyr. Texterna
digitaliserades för att möjliggöra analysen av VocD.

3.4 Statistiska analyser
Rådata omvandlades till ett z-värde dels för att möjliggöra jämförelser mellan utfall och normer
för åldersgruppen, dels för att göra de olika uppgifternas skalor jämförbara med varandra.
Z-värdet beskriver hur mycket ett resultat avviker från medelvärdet i den aktuella uppgiftens
normgrupp. Z-värden mellan -1,0 och +1,0 motsvarar ca 70 % av normalfördelningen, där 0 utgör
medelvärdet. Z-värden på -1,0 eller lägre motsvarar de svagaste 15 % i normalfördelningskurvan.
Det är vanligt att z = -1,0 används som gränsvärde för diagnos vid inlärningssvårigheter. I den här
studien inkluderades elever med z ≤ -0,8 i läsning och/eller stavning i åk 2, vilket motsvarar de
svagaste 20 % av normalfördelningen.
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Pearsons produktmomentkorrelation genomfördes för att analysera hur språk, fonologisk
bearbetning, avkodning och verbalt arbetsminne relaterar till skrivförmåga. Signifikansnivån
bestämdes till p<0,05, dvs. sannolikheten är mindre än 5 % för att studiens resultat inte upprepas
i en annan undersökningsgrupp.

3.5 Etiska överväganden
Studien godkändes av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå i april/maj 2010 (Dnr 09-220).
Studiens genomförande förankrades hos ansvarig chef för elevhälsan, rektorer och klasslärare.
Elevernas föräldrar fick i slutet av åk 2 skriftlig information och inbjudan om att delta i studien.

4 Resultat
Den deskriptiva statistiken för måtten på språk, fonologisk medvetenhet, fonologiskt korttidsminne, avkodning och verbalt arbetsminne presenteras i tabell 3. Samtliga resultat var
normalfördelade, och undersökningsgruppens medelvärden på samtliga mått låg inom vad som
förväntas för åldersgruppen. Inom gruppen fanns dock en stor variation i språk- och avkodningsförmåga. En beskrivning av de individuella variationerna i språk- och avkodningsförmåga ges i
tabell 4.
Tabell 3. Deskriptiv statistik för språk, fonologisk bearbetning, avkodning och verbalt arbetsminne (z-värden)
N

Min

Max

Medel

SD

Språklig förmåga

40

-2,1

0,7

-0,3

0,6

Fonologisk medvetenhet

40

-2,5

0,9

-0,1

0,8

Fonologiskt korttidsminne

40

-3,6

1,5

-0,6

1,3

Avkodning

40

-3,1

1,1

-0,4

0,8

Verbalt arbetsminne

40

-2,1

1,6

-0,5

1,0

Av tabell 4 framgår att 4 elever hade en svag språklig förmåga i kombination med god
avkodningsförmåga och 10 elever hade en svag avkodning i kombination med en god språklig
förmåga. Vidare hade 4 elever en svag språk- och avkodningsförmåga. I gruppen fanns också 22
elever som utvecklats positivt från åk 2 och inte längre uppvisade några språk- eller avkodningssvårigheter i åk 3. Av dem hade dock 11 elever brister i fonologisk medvetenhet och/eller
fonologiskt korttidsminne. Sammantaget hade alltså 70 % av eleverna en språklig förmåga,
fonologisk bearbetning eller avkodningsförmåga inom den lägre normalfördelningen i åk 3, varav
6 elever hade diagnosen språkstörning och 10 elever diagnosen dyslexi.
Tabell 4. Individuella variationer i språk- och avkodningsförmåga

Antal elever

Språk ≤ -0,8

Avkodning
≤ -0,8

14

5

Språk +
Avkodning ≤ 0,8
9

Språk ≥ -0,7
Avkodning ≥ -0,7
12

Den deskriptiva statistiken för måtten på skriven textproduktion presenteras i tabell 5. Samtliga
mått var normalfördelade. Av tabellen framgår dock att samtliga variabler uppvisar en stor
variation i spridning.

66

Tabell 5. Deskriptiv statistik för mått på skriven textproduktion
N

Min

Max

Medel

SD

Antal ord

40

34

461

142

83,7

Antal t-enheter

40

5

74

23,8

14,7

Lexikal densitet (%)

40

36

65

48

7

VocD

36

28,5

100

55,3

18,2

T-enheternas längd

40

3,4

12,5

6,1

1,6

Satsdensitet (%)

40

0

80

20

16

Andel grammatiska fel (%)

40

0

36

6

7

Andel stavfel (%)

40

1

30

11

7

De signifikanta korrelationerna presenteras i tabell 6. Av tabellen framgår att språkindexet
uppvisade signifikanta positiva samband med antal ord (p<0,05) och lexikal variation/VocD
(p<0,01). Vidare uppvisade fonologiskt korttidsminne en signifikant negativ korrelation med andel
morfologiska och syntaktiska fel (p<0,05). Slutligen uppvisade både fonologisk medvetenhet och
verbalt arbetsminne signifikanta negativa samband med andel stavfel (p<0,01 respektive p<0,05).
I övrigt återfanns inga andra signifikanta korrelationer.
Tabell 6. Signifikanta korrelationer
Textproduktion

Signifikans

Språkindex

Antal ord: r = 0,38
VocD: r = 0,46

p<0,05
p<0,01

Fonologiskt korttidsminne

Andel grammatiska fel: r = -0,32

p<0,05

Fonologisk medvetenhet

Andel stavfel: r = -0,41

p<0,01

Verbalt arbetsminne

Andel stavfel: r = -0,36

p<0,05

5 Diskussion
I studien undersöktes hur språklig förmåga, fonologisk bearbetning, avkodning och verbalt
arbetsminne relaterar till skrivförmåga på textproduktions- och transkriptionsnivå hos en grupp
svenskspråkiga elever med (en historia av) svag läsförmåga.
Vad gäller den första forskningsfrågan framkom att språklig förmåga korrelerade positivt med
textlängd och lexikal variation. Detta tyder på att elever med en god förståelse av begrepp,
grammatiska konstruktioner och hörförståelse av text producerade långa texter med en god
lexikal variation, medan elever med en svag språklig förmåga producerade korta texter med en
begränsad lexikal variation.
Beträffande den andra forskningsfrågan visade resultaten att fonologiskt korttidsminne
korrelerade negativt med andel grammatiska fel, vilket innebär att elever med ett starkt
fonologiskt korttidsminne hade en låg andel grammatiska fel i sina texter och tvärtom. Vidare
korrelerade fonologisk medvetenhet negativt med andel stavfel. Detta tyder på att elever med en
god fonologisk medvetenhet stavade bättre och tvärtom.
Vad gäller den tredje forskningsfrågan framkom att verbalt arbetsminne korrelerade negativt
med andel stavfel, vilket tyder på att elever med ett bra verbalt arbetsminne hade få stavfel i sina
texter och tvärtom.
Dessa resultat ligger väl i linje med tidigare studier som visat att språklig förmåga korrelerar
med skriven textproduktion både i undersökningsgrupper med och utan språkliga svårigheter
(t.ex. Dockrell m.fl. 2007; Kim m.fl. 2015).
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Vad gäller den fjärde forskningsfrågan visade våra resultat inga samband mellan avkodning och
textproduktion. Dockrell m.fl. (2007) fann ett sådant samband i en undersökning av engelskspråkiga elever. Resultaten kan tolkas som att eleverna i den här undersökningsgruppen hade
uppnått en tillräckligt god avkodningsförmåga för att kunna revidera texten. Det ligger i linje med
tidigare studier som visar att elever som lär sig läsa i mer transparenta ortografier lär sig avkoda
snabbare än elever som lär sig läsa i opaka ortografier (Seymour m.fl. 2003). Med tanke på att den
här undersökningsgruppen bestod av elever med svag läsförmåga i åk 2 är resultatet ändå
förvånande. Ett antal tidigare studier har dock visat att dyslexi ofta kännetecknas av en långsam
läshastighet snarare än många läsfel i transparenta ortografier (Landerl m.fl. 2013). Det kan hända
att en långsam läshastighet inte är lika hindrande i revideringen av den egna texten som många
felläsningar.
Det förelåg heller inga samband mellan avkodning och andel stavfel. Med tanke på att
fonologisk medvetenhet brukar uppvisa samband med både avkodning och stavning hade det varit
väntat att ett lågt resultat i avkodning hade uppvisat samband med en hög andel stavfel och
tvärtom. Resultaten ligger dock i linje med tidigare studier som visar att fonologisk medvetenhet
bidrar till stavning och snabb benämning till avkodning i transparenta ortografier efter lässtart,
medan fonologisk medvetenhet bidrar starkt till både stavning och avkodning i opaka ortografier
(Furnes & Samuelsson 2011). Utifrån denna studies resultat och tidigare studier skulle det kunna
innebära att avkodnings- och stavningssvårigheter inte nödvändigtvis förekommer samtidigt i
samma utsträckning i transparenta som i opaka ortografier.
Vår studie kunde inte heller bekräfta några samband mellan verbalt arbetsminne och textproduktion, vilket inte ligger i linje med tidigare studier (se översikt av Kellogg, Whiteford, Turner,
Cahill & Mertens 2013). Eventuellt kan det bero på att det test som användes inte belastar de
exekutiva aspekterna av det verbala arbetsminnet tillräckligt mycket. Enligt etablerade modeller
av skrivande är det framförallt arbetsminnets exekutiva aspekter som kan väntas ha en betydelse
för förmågan att planera och revidera en text (Berninger & Amtmann 2003; Chenoweth & Hayes
2001; Kellogg m.fl. 2013). Framtida studier får utvisa om en mer komplex arbetsminnesuppgift är
mer sensitiv.
Eftersom denna studie undersökte elever med läs- och/eller stavningssvårigheter är det
angeläget för framtida studier att undersöka sambanden mellan språk- och läsförmåga, verbala
minnesfunktioner och skriven textproduktion hos elever med typisk språk- och läsutveckling.
Sådana studier skulle även möjliggöra komparativa analyser i syfte att identifiera vad som utgör
särskilda utmaningar i skrivandet för elever med och utan språk- och lässvårigheter i olika åldersgrupper. I föreliggande studie hade det också varit angeläget att jämföra skrivandet hos de elever
som uppvisade en svag språk- och/eller avkodningsförmåga med de elever som uppvisade en god
språk- och avkodningsförmåga. Undersökningsgruppen var dock för liten för att en sådan
jämförelse skulle vara möjlig.
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Vad är ett andraspråk, egentligen?
Christina Lindqvist & Ylva Falk

1. Inledning
Syftet med detta kapitel är att diskutera och problematisera begreppet andraspråk (L2).
Begreppet används sedan länge inom språkinlärningsforskningen, men få forskare definierar vad
exakt de avser med det. I det här bidraget ställer vi oss frågan: Vad är egentligen ett andraspråk?
Vi kommer att resonera kring detta begrepp ur både forskarens, inlärarens och lärarens synvinkel
och visa på att det ibland kan vara mindre lämpligt att använda det. Så är t.ex. fallet när det språk
som håller på att läras in inte alls är språk nummer två i inlärarens repertoar, kronologiskt sett. Vi
vill istället framhäva begreppet tredjespråk (L3), som har kommit att användas mer och mer i den
internationella språkinlärningsforskningen de senaste decennierna (se t.ex. De Angelis 2007), och
som nu också börjar leta sig in på det nationella planet (se t.ex. Bardel, Falk & Lindqvist 2016). Vi
har bedrivit forskning inom fältet tredjespråksinlärning under ett antal år, och har studerat
inlärning av flera olika språk som tredjespråk, bl.a. nederländska, svenska, franska, spanska och
italienska (se t.ex. Falk 2010, Falk & Lindqvist accepterad; Falk, Lindqvist & Bardel 2015; Lindqvist
2010, 2012, 2015; Lindqvist & Bardel 2013, Lindqvist & Falk 2014). I detta kapitel kommer vi dock
främst att uppehålla oss vid exemplet svenska som tredjespråk.

2. Begreppet andraspråk: några utgångspunkter
2.1 Begreppet andraspråk och transferforskning
Andraspråk (second language i den internationella forskningen) har, som nämnts ovan,
traditionellt använts som övergripande term för det språk som lärs in efter modersmålet. I slutet
av 90-talet började dock allt fler forskare att intressera sig för det faktum att målspråket inte alltid
är ett andraspråk, kronologiskt sett. Det var också under denna period som forskningsfältet
tredjespråksinlärning började växa fram som en egen gren inom andraspråksforskningen. I Sverige
har relativt mycket forskning bedrivits, och Björn Hammarberg är en av förgrundsgestalterna
inom fältet, då hans och Sarah Williams’ studie från 1998 rönte stor uppmärksamhet (se nedan).
Hammarberg (se t.ex. 2016) har ingående diskuterat begreppen andraspråk och tredjespråk i ett
antal publikationer, och vi följer här hans definition av tredjespråk: ”Ett tredjespråk (L3) är ett
icke-infött språk som lärs eller används i en situation där personen redan har kunskaper i ett eller
flera L2 vid sidan av ett eller flera L1” (Hammarberg 2016:38).
En av anledningarna till att det över huvud taget finns ett behov av att använda begreppet
tredjespråk är transfer, dvs. influenser från tidigare språk på målspråket. Inom den traditionella
andraspråksforsningen har man under flera decennier debatterat huruvida transfer förekommer
eller inte. Det finns empiriska studier som visar att transfer har stort inflytande på språkinlärningsprocessen bredvid andra som visar att transfer har svag eller ingen påverkan alls (se till exempel
den nu klassiska debatten mellan å ena sidan Schwartz och Sprouse 1994, 1996, som förespråkar
transfer och å andra sidan Clahsen och Muysken 1986, 1989, som hävdar att transfer i andraspråksinlärning inte förekommer alls).
Dessa motsägelsefulla resultat skulle troligtvis kunna förklaras med att det kanske inte alltid är
ett andraspråk som har undersökts, utan i själva verket ett tredjespråk. Om vi hypotetiskt tänker
oss att vi undersöker huruvida det förekommer syntaktisk transfer i tyska som andraspråk hos en
inlärare med svenska som förstaspråk och inläraren producerar en huvudsats där verbet inte sitter
på andra plats (*Jetzt er geht. ’Nu han går.’), verkar det som om vi kan förkasta transferhypotesen,
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eftersom verbet skulle ha suttit på plats två i tyskan om transfer hade förekommit. Men, denna
inlärare kanske har lärt sig engelska som andraspråk och tyskan skulle i så fall i själva verket vara
ett tredjespråk, och då är det möjligt att det är engelsk transfer som vi ser i meningen (se mer om
syntaktisk transfer i avsnitt 4 nedan). I Håkansson, Pienemann och Sayheli (2002) diskuteras
begreppet ”engelska sjukan” vilket enligt dem används av tysklärare för att beskriva det fenomen
som de upplever i klassrummet när eleverna faller tillbaka på sina engelskkunskaper. Baserat på
resultaten från sin empiriska studie av svenska elevers inlärning av tyska argumenterar de för att
transfer inte förekommer, utan att deras inlärare följer de inlärningsgångar som processbarhetsteorin förespråkar (Pienemann 1998). Håkansson, Pienemann och Sayhelis studie (2002) har
senare kommit att bli utmanad av både Bohnacker (2006) och Bardel och Falk (2007), vilka båda
använder sig av två inlärargrupper med olika bakgrundsspråk för att kartlägga om alla inlärare
följer samma utvecklingsgångar. De finner skillnader mellan grupperna och ser detta som ett bevis
för att tidigare inlärda andraspråk påverkar inlärningen av ett tredjespråk. Sammanfattningsvis
kan vi konstatera att det är nödvändigt att ta alla bakgrundsspråk i beaktande vid analys av
transfer i inlärarspråk. Att bortse från att inläraren har kunskaper i andra språk än modersmålet
kan leda till felaktiga tolkningar av språkanvändningen.

2.2 Begreppet andraspråk och det flerspråkiga samhället
Om man betraktar situationen i Sverige och i svenska skolor och lärosäten, så är dagens
flerspråkiga samhälle en annan anledning till att begreppet andraspråk kan uppfattas som mindre
lämpligt. Det är idag uppenbart att fler och fler människor har kunskaper i fler och fler språk.
Inlärning av moderna språk, till exempel, innebär sällan inlärning av ett andraspråk i kronologisk
bemärkelse, eftersom såväl elever med svenska som modersmål som elever med andra språk som
modersmål i regel alltid påbörjar inlärningen av engelska som första främmande språk i den
svenska skolan. För personer med utländsk bakgrund kan det dessutom ofta vara fallet att svenska
blir ett tredjespråk enligt definitionen ovan. I följande avsnitt kommer vi att redogöra för
forskning om inlärning av svenska, som stödjer resonemanget att målspråket bör betraktas som
ett tredjespråk.

3. Empiriska studier om inlärning av svenska som tredjespråk
Den första studien om inlärning av svenska som tredjespråk är Hammarberg och Williams
longitudinella fallstudie (1998). I denna undersöks Williams inlärning av svenska under två års tid.
Studien koncentrerar sig på hur hennes bakgrundsspråk (L1 engelska, L2 tyska, franska och
italienska) transfererades in i svenskan som hon höll på att lära sig. De fann ett mönster vad gäller
transfer från L1 respektive L2. L1-engelskan förekom till största del i vad de kallar en instrumentell
roll, det vill säga den användes mest i ”olika pragmatiskt funktionella språkväxlingar”
(Hammarberg 1998, s. 54) vars avsikt var att underlätta samtalet och elicitera ord som saknades
samt för metalingvistiska kommentarer1, medan L2-tyskan (och italienskan och franskan till viss
del) tog på sig en givarroll som försedde samtalet med ord eller morfem som saknades. Williams
och Hammarberg föreslog vidare att det fanns fyra påverkansfaktorer vad gäller vilket
bakgrundsspråk som aktiveras vid L3-inlärning:
Inlärarens färdighetsnivå i bakgrundsspråket,
Graden av typologisk likhet mellan målspråk och bakgrundsspråk,

1

En förutsättning för att ett språk kan ta på sig en instrumentell roll är att det är ett gemensamt språk för
inlärare och samtalspartner, så att inläraren kan räkna med att bli förstådd.
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Graden av aktualitet vad gäller användningen av språken,
L2-status i sig, det vill säga faktumet att språket har lärts in som ett L2 (och inte som
modersmål).

Det bakgrundsspråk som flest av ovanstående faktorer gäller för är det språk som inläraren
kommer att aktivera. Williams och Hammarbergs studie (1998) har senare kommit att resultera i
ett flertal andra studier i vilka andra aspekter av Williams inlärning av svenska som L3 har
undersökts (se Hammarberg 2009). Denna studie har under årens lopp gett upphov till många
andra i vilka de fyra faktorerna har testats. En studie av Bardel och Falk (2007) undersökte L2statusfaktorns påverkan på bland annat inlärning av svenska som L3 genom att studera
negationsplaceringen i nybörjarsvenska. De jämförde två grupper: den ena hade ett L1 som
placerade negationen efter verbet och ett L2 där negationen placeras före verbet och den andra
gruppen hade L1 och L2 med spegelvända strukturer. Deras resultat visade att den grupp som
hade ett L2 som placerade negationen efter verbet lyckades transferera denna konstruktion in i
L3 (se ex. 1), medan den grupp som hade ett L1 i vilket negationen placerades efter verbet inte
transfererade denna struktur, utan transfererade strukturen från sitt L2 (se ex. 2):
(1) Hon studerar inte tyska. (L1 engelska, L2 nederländska)
(2) Jag inte studerar engelska. (L1 nederländska, L2 engelska)
Bardel och Falk (2007) diskuterade L2-statusfaktorns starka påverkan på L3-inlärningen. Några år
senare presenterade Bardel och Falk (2012) en teoretisk studie i vilken de med stöd av
neurolingvistisk forskning förklarade L2-statusfaktorns starka inflytande på L3-inlärningen. Enligt
Paradis deklarativa/procedurala modell (t.ex. 2009) baseras språk på två olika sorters kunskap:
explicit och implicit. Den explicita är kunskap som vi kan förklara och som vi har medvetna regler
för (och tas hand om av det deklarativa minnet) medan den implicita är vad som kan kallas
omedveten kunskap som leder till att språket blir korrekt utan att vi kan förklara varför (vilket tas
om hand av det procedurala minnet). Enligt Paradis leder L1-inlärning i barndomen till implicit
kunskap om språket vad gäller fonologi, morfologi, syntax (som även innefattar funktionsorden)
och lexikon2 medan ordförrådet baserar sig på explicit kunskap. När ett språk, L2 eller L3, lärs in
senare i livet leder detta till explicit kunskap om språket på alla språkliga nivåer. Bardel och Falk
föreslog att denna skillnad mellan den implicita kunskapen om L1 och den explicita kunskapen om
L2 och L3 ligger till grund för L2-statusfaktorns starka inverkan på L3-inlärning.
I Lindqvist och Falk (2014) undersöks L2-statusfaktorns betydelse vid inlärning av svenska som
L3 och hur den påverkar såväl syntaktisk som lexikal transfer (innehållsord respektive
funktionsord). Studien omfattar elva universitetsstudenter i Tyskland som alla hade läst cirka 50
timmar svenska. Alla hade tyska som L1 och engelska som L2 (vissa av informanterna hade även
franska och spanska som L2). Datan består av muntlig produktion under vilken två inlärare
återberättar ett stumfilmsavsnitt för varandra. Datan transkriberades och analyserades avseende
transfererade ord (ex. 3 och 4) och avvikande syntax:
(3) Hunden mange (=franska.L2:innehållsord)
Hunden äter
(4) Människor denkar (=tyska.L1:innehållsord) Shaun är en man
or (=engelska.L2:funktionsord) en bonde.
Ovan (i 4) finner vi lexikal transfer både från L1 och L2 i samma yttrande (denkar kommer från
tyskans denken, här med svensk presensböjning, som betyder tror). Som ovan nämnt undersöktes
även syntaktisk transfer i denna studie, med särskilt fokus på verbplacering i huvudsats.

2

Med lexikon avses här informationen om ett ords ordklasstillhörighet samt syntaktisk och morfologisk
böjning.
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Ordföljden i både svenskan och tyskan styrs av vad som kallas V2-regeln, vilken tvingar det finita
verbet att stå på plats två (vilket inte är fallet i engelska och franska), se nedan:
a) Hunden skäller klockan fem. / Klockan fem skäller hunden.
b) Der Hund bellt um fünf Uhr. / Um fünf Uhr bellt der Hund.
c) The dog barks at five o’clock. / At five o’clock the dog barks.
d) Le chien aboie à cinq heures. /À cinq heures le chien aboie.
Denna språkkombination gjorde det möjligt att härleda huruvida syntaktisk transfer kom från L1
eller från ett L2.
(5) Sen hunden ligger på pool.
Detta yttrande (ex. 5), i vilket verbet har placerats på plats tre, tolkades som transfer från engelska
eller franska. Ytterligare stöd för att det var transfer och inte en utvecklingsfas, som föreslagits
bland annat i processbarhetsteorin (se Flyman-Mattsson & Håkansson 2010), utgjordes av fallen
då engelskans progressive form (ing-formen) överfördes in i svenskan:
(6) Hunden är relaxen på pool.
Sammanfattningsvis fann Lindqvist och Falk (2014) stöd för L2-statusfaktorn: innehållsord
transfererades från både L1 och L2, medan syntaktisk transfer (inklusive funktionsorden) till allra
största del förekom från ett L2. I denna studie var inlärargruppen homogen – de hade alla samma
L1 och alla befann sig på nybörjarnivån i L3-svenska. Falk (2015) undersökte senare L2statusfaktorns inverkan på en heterogen grupp om 15 inlärare: deras språkfärdighetsnivå sträckte
sig från A1 till C1 (enligt Gemensam europeisk referensram för språk, Skolverket 2009) och deras
L1 och L2 varierade mycket. Syftet var att undersöka om typologi och språkfärdighetsnivå
påverkade vid sidan av L2-statusfaktorn. Datan bestod av muntlig produktion, i form av olika
uppgifter som var anpassade till språkfärdighetsnivån. Resultaten visade följande mönster:
(7) En banan är krumm (=tyska.L1:innehållsord) /L1:tyska
(8) Det är très sant (=franska.L2:funktionsord) /L1 nederländska
(9) Och den står near to (=engelska.L2:funktionsord) /L1 ryska
Vad gäller funktionsorden transfererades de nästan uteslutande från ett L2 (98%) och
innehållsord transfererades till största del från L2 men även från L1. Dessa resultat bekräftade
även de L2-statusfaktorn i kombination med den deklarativa/procedurala modellen, men tillskrev
även faktorerna typologi och språkfärdighetsnivå som förklaringar till transferkällan. Av de 15
informanterna hade sex ryska som L1 och det fanns ingen transfer från ryska överhuvudtaget.
Vidare minskade den lexikala transfern med stigande språkfärdighetsnivå, till exempel fanns ingen
transfer hos de två informanterna som befann sig på B2+ och C1-nivån.
Den sista studien som vi diskuterar här är en uppföljningsstudie till Williams och Hammarbergs
(1998) longitudinella studie. I Williams och Hammarbergs studie var engelska L1 och tyska L2 och
de kom fram till att L1 hade en instrumentell roll medan L2 tyska förekom i en givarroll, som vi
såg ovan. Lindqvist och Falks (accepterad) longitudinella studie undersöker fyra inlärare av
svenska som L3, där inlärarna har tyska som L1 och engelska som L2 – alltså en spegelvänd
språkbakgrund jämfört med inläraren i Williams och Hammarberg (1998). Lindqvist och Falk
ställer sig frågan om rollfördelningen mellan tyska och engelska blir tvärtemot den som Williams
och Hammarberg fann, eller om engelskan kommer att ta på sig både en instrumentell och en
givarroll eftersom engelskan är det gemensamma språket mellan inlärare och forskare utanför
datainsamlingen. Intressant nog finner Lindqvist och Falk inte stöd för detta då resultaten inte
visar på något tydligt mönster i rollfördelningen mellan bakgrundsspråken. Engelskan dominerar
visserligen, men inlärarna använder även övriga bakgrundsspråk i båda rollerna. Denna studie
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visar att än mer forskning kring tredjespråksinlärning behövs för att vi ska förstå vilka faktorer
som påverkar bakgrundsspråkens aktivering, vid sidan om L2-statusfaktorn.
Sammanfattningsvis visar dessa studier vikten av att uppmärksamma en inlärares hela
språkliga repertoar för att förstå språkinlärningsprocesser och vilka faktorer som påverkar.

4. Avslutning
I inledningen till detta kapitel ställde vi oss frågan: Vad är ett andraspråk? Efter vår genomgång
och diskussion av begreppet och tidigare studier kan vi konstatera att det som traditionellt
betecknas som ett andraspråk i själva verket är ett tredjespråk. Detta gäller oavsett vilken
definition av tredjespråk man vill använda sig av. Poängen är att inläraren inte ”bara” har
kunskaper i sitt modersmål, utan även i ett eller flera andra språk, före mötet med det nya språket.
Vad kan detta resonemang få för konsekvenser i olika sammanhang? Spelar det någon roll vilket
begrepp som används? För att återknyta till inledningen, där vi nämner att begreppet tredjespråk
kan vara relevant ur flera perspektiv, så vill vi avsluta med att hävda att …
… ur språklärarens synvinkel är det viktigt att vara medveten om att det man kanske tänker på
som ett andraspråk i många fall i själva verket är ett tredjespråk. I denna situation kanske termen
i sig spelar mindre roll. Däremot spelar insikten om att eleven/studenten lär sig ett visst språk som
tredjespråk en väsentlig roll. Det går givetvis inte att begära att språklärare ska ha kunskaper i alla
språk som kan finnas i klassrummet, men bara insikten om att det förekommer fler än ett språk i
bakgrunden kan bidra till en större förståelse av elevernas språkanvändning. Som lärare kan man
också dra nytta av detta i sin undervisning och uppmuntra elevernas/studenternas metaspråkliga
tänkande.
… ur inlärararens synvinkel kan det innebära många fördelar att vara medveten om att det
språk man för tillfället lär sig kanske är ett tredjespråk snarare än ett andraspråk. Som inlärare
kan man dra nytta av det faktum att man har kunskaper i flera språk och utveckla en medvetenhet
om likheter och skillnader mellan de språk som man kan. Det kan naturligtvis vara givande att dra
paralleller mellan modersmålet och målspråket, men att dessutom göra det mellan andraspråk
och tredjespråk berikar den metaspråkliga kunskapen. Kunskaper inläraren har om sitt
modersmål kompletteras med kunskaper om andraspråket och ger på så sätt en ny dimension av
den metaspråkliga kunskapen.
…ur läromedelsförfattarens synvinkel, framförallt vad gäller läromedel i moderna språk, kan vi
konstatera att det inte är tillräckligt med det traditionella kontrastiva perspektivet mellan
målspråk och svenska. Ser vi till exempel till en lärobok i tyska är det möjligt att det blir mer
givande för eleverna om tyskan inte bara jämförs med svenskan, utan även med engelskan. Ett
annat exempel är att många av eleverna i den svenska skolan varken har svenska som modersmål
eller engelska som andraspråk, varför det kontrastiva perspektivet förefaller än mindre relevant i
framtiden.
…ur forskarens synvinkel, slutligen, så kan det vara helt avgörande att betrakta målspråket som
ett tredjespråk. Våra exempel ovan visar tydligt att alla tidigare inlärda språk kan påverka
målspråket, tredjespråket, på olika sätt. Att inte uppmärksamma detta vid transferstudier riskerar
att leda till felaktiga resultat.
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Weighing English in the balance: University
teachers' perspectives on teaching through a
second language
Ibolya Maricic, Diane Pecorari & Charlotte Hommerberg

1 Introduction
A striking trend in higher education is the development of English-medium instruction (EMI). EMI
has a global reach, and is increasing rapidly (Dearden 2015; Wächter & Maiworm 2014: 16). In
Europe several interrelated factors have driven this expansion (Coleman 2006; Wächter &
Maiworm 2014). One is internationalisation in various forms (e.g. to facilitate international
recruitment and mobility among students and staff), with English playing an enabling role as lingua
franca. Another is the belief that EMI promotes students' English-language proficiency, and
because of the importance of English as lingua franca (an undisputed, yet problematic reality; see
e.g. Phillipson 2008; Swales 1997), good proficiency in English is seen as beneficial, not least for
employability. A further factor in many countries is a paucity of university-level teaching materials
produced in the local language, leading to what can be termed partial EMI, with textbooks and
other assigned reading frequently in English even when lectures are not. Partial EMI is widespread;
for example, a survey of Swedish university students found that only 15% had never been assigned
a textbook in English (Pecorari, Shaw, Malmström & Irvine 2011). In short, EMI is a phenomenon
encountered by the large majority of students and university teachers in some form or other.
In this emerging setting, some causes for concern have been identified. Some students and/or
teachers experience their proficiency in English as problematic; consequently, performing
academic tasks in English as a second language requires more time or greater effort. Students may
be more reluctant to ask questions and lecturers may feel less fluent, and less able to joke or
improvise. English in the curriculum may be thought to squeeze out other languages, and EMI has
been noted to present a particular challenge for already disadvantaged students, causing
increased gaps between capable and less capable students (see e.g. Airey & Linder 2007; Bolton
& Kuteeva 2012; Chan 2014; Doiz et al. 2013; Hincks 2010; Jensen et al. 2011; Tange 2010; Vinke
et al. 1998). This is a daunting list of drawbacks, and although it should be noted that not all
participants in EMI have been found to experience these difficulties (Airey & Linder 2007; Dafouz
et al. 2014; Jensen et al. 2011; Vinke et al. 1998), many do.
However, the individuals who decide to implement EMI are not, broadly speaking, those
experiencing its impact. As Tange notes,
More often than not, [university lecturers] have not been involved in the decision-making process leading
the university managers to adopt a policy of internationalisation, and yet they are expected to transform
the management strategy into a sustainable teaching practice (2010:141).

The need to understand the impact of this transformation is signalled by the growing literature on
the topic (see Smit & Dafouz 2012 for a review). The present study documents the perspectives of
university lecturers regarding the use of English in higher education.

2 Material and methods
This investigation is based on nearly 1,700 responses to a final, open-ended question in a survey
sent to teachers at Swedish universities: 'Do you have any other comments about the role of
English in your subject area?' (for data collection procedures, see Pecorari, Shaw, Irvine &
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Malmström, 2011). The volume of responses gave the impression that the teachers had views they
were keen to offer. Our study strives to make these teachers' voices heard. Responses ranged
from one-word comments to explications of almost 350 words (approximately 66,500 words in
total). Example (1) is of median length.
(1)

Communication skills in English are an important part of all courses of study from undergraduate
to postgraduate. There is however a considerable risk that questions addressed to the teacher and
spontaneous classroom discussions suffer as a result of more courses being taught in English. Most
Swedish-speaking people (both teachers and students) severely underestimate their limitations as
regards skills in English. Everyone manages discussions better in their first language, and the
increase in quality resulting from the opportunity for students to practice their English must be
weighed against the decrease in quality resulting from all the classroom discussions becoming
more shallow and superficial. I am ambivalent with respect to the increased use of English in
higher education (both undergraduate and postgraduate). It is also important that students (in
particular research students) do not lose their ability to communicate about their own subject in
Swedish. This is important in order to perform the university's outreach activities as well as in
many vocational programmes, for instance in health care.

To stay true to the complexity and richness of the data, all responses were analysed manually in a
series of steps, as described in Table 1.
Table 1. Stepwise procedure for analysing questionnaire responses
Step 1
Identification of recurrent themes (cf. Corbin & Strauss 2008). This went beyond a
surface reading of the responses to identify underlying themes. Responses were
analysed independently by the three researchers in batches of 100, followed by
discussion, before returning to a fresh subset of 100 responses. In the fourth batch,
no further themes were identified and we agreed that we had reached a point of
saturation. This recursive procedure resulted in a set of ten themes of relevance for
this investigation.
Step 2
Testing inter-rater agreement. A new batch of 150 randomly selected, previously
unanalysed responses were analysed by two raters. Agreement about whether each
theme was present was consistently above 90%.
Step 3
Application of the system of categories to the entire dataset. The categories were
divided among the research team and we determined for each response whether the
relevant theme was present or absent. This procedure was used for themes 1–8, and
multiple coding was used where applicable. Themes 9–10 were noted only in the
responses that remained uncategorized after identification of themes 1–8. A random
10% of the responses were analysed by a second team member, and levels of
agreement remained above 90%.

3 What the teachers said
The ten thematic categories identified in Step 1 fall under three broad headings, as shown in Figure
1. (Many comments touched upon more than one theme). This section presents the themes,
illustrated by typical responses.1

1

Responses originally in Swedish were translated into English; the original appears in the Appendix. Those
written in English have been edited to standardise lexico-grammatical features.
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Evaluating the use of English
1. Using English is advantageous or disadvantageous.
2. Participants' English proficiency is or is not adequate.
3. Attitudes to English are positive or negative.
4. English is harmful or not harmful to Swedish.
The circumstances of English
5. Using English is helpful or unhelpful for students’ careers.
6. Using English helps students develop skills in English.
7. Policy does or does not guide the use of English.
8. Support for using English does or does not exist.
The necessity of English
9. Situational factors shape language choice.
10. The inevitability of English.
Figure 1. The ten thematic categories

3.1 Evaluating the use of English
Four thematic categories involved evaluation of the use of English. In the first, EMI is seen as
advantageous (2) or disadvantageous (3).
(2)

One advantage is that international exchange is facilitated and we prepare the students for their
own studies abroad.

(3)

Teaching through the medium of English tends to make discussions and analyses superficial.

This theme occurred in nearly 300 comments, with disadvantages named approximately five times
more often than advantages. Among the drawbacks frequently mentioned were that students
learn the subject content less effectively, that classroom communication is less effective, and that
tasks are more time-consuming.
Teachers' and students' proficiency in English was evaluated in 237 comments, and here too
the dominant view was negative; only one in five said that actors had adequate English language
skills, with the majority, like (4), seeing proficiency as a problem.
(4)

A considerable number of students have problems digesting texts in English from their field of
study. To a certain extent, this [problem] is due to a lack of general skills in English.

Comments were twice as likely to address students' abilities rather than teachers', and
respondents often distinguished between their own abilities and those of their colleagues.
Another large group of comments (236) spoke to attitudes, of respondents, their colleagues or
their students, and here too the view was prevalently negative, as in (5):
(5)

Sadly, there is resistance among students.

Positive attitudes were more likely to be attributed to teachers than students by a ratio of more
than three to one. A subset of the comments in this group (24) addressed perceived confidence in
using English specifically, with both lack of confidence (6) and over-confidence (7) described as
problematic.
(6)

Many choose… to remain quiet during discussions because they feel uncomfortable with English.

(7)

We Swedes… believe that our English is better than it actually is.

A final evaluative theme addressed the state of the Swedish language. Widespread concern exists
in the Nordic region about the risk of domain loss, and a policy objective is to create a parallel
languages setting in which English and the local languages co-exist. The debate of the parallel
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language ideology (e.g., Berg et al. 2001; Josephson & Kuteeva 2016; Salö 2014; 2015; Hultgren
2014a) was reflected in 355 comments:
(8)

All our courses are in English at the master's level, something which I don't support as it damages
Swedish; students can't handle problems at a national level because they don't know the Swedish
words.

Because the survey question did not specifically seek an evaluation of the use of English, the fact
that it was offered spontaneously is significant. While the general trend was thus to identify actual
and potential negative consequences of using English, positive views were also put forth, and
some respondents identified both negatives and positives. Figure 2 gives an overview.
EMI confers:

Attitudes to EMI are:
advantages
positive
disadvantages

negative
both positive
and negative

both
advantages and
disadvantages

Skills in English are:

English and Swedish:
coexist
sufficient
compete

insufficient
mixed

both coexist
and compete

Figure 2. Evaluative comments about the role of English

3.2 The circumstances of English
Despite the preponderance of negative evaluative responses, a groups of comments identified
circumstances which make it desirable to use English. Fully 293 comments addressed students'
future careers, and the dominant view (91%) was that English would be useful to them, as in (9).
(9)

A good grasp of English is in principle indispensable for the students' future professional career.

These comments implicitly connect students' future professional needs for English to their
university experience, suggesting a tacit belief that exposure to English promotes the
development of language skills. Some comments (n=42) asserted this directly (e.g. 10):
(10) By doing my courses in English they improve their language ability.

The use of English was also related to policies at various levels, as in (11), which refers to the more
general Bologna Process as the source of an institutional objective internal to the university:
(11) We are obliged to offer courses in English (Bologna). The goal of [The Faculty of Education] is to
increase internationalisation.
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Since the use of English in tertiary education is frequently the result of top-down policy, it is
perhaps surprising that policy was not offered more frequently as a rationale for the language
situation. Only 62 comments mentioned policy, and many (25) mentioned the absence of a policy:
(12) We do not have English as a formal learning objective in any of our documents (as far as I know).

Another theme related to the top-down perspective, which also emerged in remarkably few of
the responses (34), was the provision of support for teachers and/or students endeavouring to
work through the medium of English. Lack of adequate support was mentioned more than twice
as often as existing support:
(13) It is problematic to demand of teachers to implement English medium instruction in a satisfactory
way without considerably more language training than what is currently offered.

Given the widespread view that (some) participants in EMI settings have inadequate English
language skills, it is noteworthy that support measures were only mentioned in a handful of
responses.
Sections 3.1–3.2 have presented eight of the themes identified in the material (see Figure 3).
One or several of these eight themes was present in 55% of the responses. The remaining 45%
were less rich in content and were treated differently (see Section 3.3). Nonetheless, the takenfor-grantedness expressed in these responses may tentatively be interpreted as offering an
explanation for the observed trends.
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Proficiency (2)
Attitude (3)
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Career (5)
Incidental (6)
Policy (7)
Support (8)
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Figure 3. Frequency of the thematic categories

3.3 The necessity of English
Two categories of responses were so widely represented in the material that they were
categorized only in the 676 comments which did not allude to one of the other eight themes.2 The
first of these are unelaborated descriptions (n=198) of the respondent's teaching situation, such
as (14).
(14) We run a two-year international master's programme, so all of our courses are given entirely in
English.

2

In other words, we quantify only those comments in which these widespread themes and no others are
present. 67 comments were left uncategorized, either because they were too unclear to interpret or provided
unrelated information, such as the respondent’s e-mail address.
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Many of these comments relate English to the situational factors described. In (14), the
international master's programme makes the use of English a virtual necessity as the community
of Swedish speakers outside of Sweden is too small to make an international programme taught
in that language viable. Such descriptions have the effect of glossing over the choices which led to
that context; the choice to run an international master's programme is not problematized.
A final category relates to the theme of ubiquity and dominance of English in a more direct and
explicit way. The 487 comments grouped in this category expressed a degree of inevitability in the
use of English; as (15) illustrates, the use of English may be taken for granted, as it is such a
pervasive feature of the scholarly community.
(15) Mastery of English is simply taken for granted in computer science.

The inevitability of English imbues the material as a whole and is reflected in several of the
responses that touched on other themes as well. It was not uncommon for responses to express
a sense of dilemma where respondents both justified the presence of English and decried it. This
is no doubt partly due to different individuals holding different views, but it is also due to a
perception that English is a necessary evil.

4 Discussion and conclusions
In summary, this analysis revealed the themes discussed in Section 3. While some subjectivity is
inevitable in a study of this nature, the recursive analysis, the inter-rater reliability, and procedures
designed to capture both themes which were highly salient in the data and others which were
interesting precisely because they were less so, makes this thematic analysis robust.
It must be acknowledged that the respondents have a double bias toward self-selection, having
chosen both to respond to the survey and to answer a question marked 'optional'. However, since
nearly 1,700 such responses were received, they are not the idiosyncratic views of a tiny minority;
the views of these respondents represent those held by others in this context, and they describe
a not entirely happy situation. Nor are they exclusively held in the setting for this study, Swedish
higher education; many of the problems identified in this survey have been documented in other
contexts as well (e.g. Gao 2008; Miller 2007; Ward 2001). In this section we outline what appear
to be the most problematic aspects of the situation which are in need of rethinking.
The use of English is believed by many to be problematic yet potentially beneficial. Taken
together, these views provide a rationale for the parallel language ideology, a view which posits
that the use of two languages is complementary and not zero-sum. Yet as Hultgren (2014a) notes,
an oppositional element appears in the discourse on parallel languages, with some policies being
invoked in aid of a protectionist stance toward the local language and others to justify a wider use
of English. The lack of true complementarity is also echoed by the respondents in the present
study.
The teachers also say they are challenged to work through the medium of English, and that the
teaching and learning experience is compromised by factors such as drier, less clear and less
spontaneous lectures, or students' inadequate comprehension of lectures and reading materials.
If teachers report being uncomfortable teaching in English, this does not necessarily make them
ineffective at it (see e.g. Björkman 2008). Conversely, though, teachers who responded that
English is not problematic for them (cf. Airey & Linder 2007) do not indicate an absence of
problems.
Finally, it should be noted that working in L2 English presents challenges even for those with
high proficiency. However, it was rare for the teachers to have support for the use of and
development in English, either for themselves or for their students, despite the fact that this has
emerged in numerous accounts of EMI settings as an important factor (e.g., Doiz et al. 2013;
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Fortanet 2010; Wilkinson 2003; Wächter & Maiworm 2014). Support was either said to be lacking
or prominent by virtue of not being mentioned.
We suggest that these vulnerabilities arise not from a disregard for quality, but from factors
such as a lack of coherent objectives and a lack of communication about objectives and how to
achieve them. Hultgren (2014b) points out that the trend toward Englishisation may be the
product of choices at the institutional level, but that it does not occur in a vacuum. It is part of
larger political and economic changes centred around neoliberal principles of competition,
measurability and accountability (407). The pressures created by these factors open the door to a
set of unintended consequences.
The responses demonstrate that teachers tacitly hold two rather different sets of
understandings about the role of English. On the one hand, the canonical understanding of EMI is
as a functional vehicle for delivering academic content. On the other hand, English may be an
objective in its own right, something which will prepare students for professional lives in a world
where English is still the uncontested lingua franca. This latter view suggests that explicit focus on
English skills would be appropriate, but this is largely absent in the setting in which this study was
situated (and in many other EMI settings). Further, the responses analysed here tend to indicate
a lack of awareness that these are in fact two different orientations toward the use of English. A
lack of collegial discourse about this point may explain in part some of the problems which arise
from the use of English.
Finally, the perceived lack of support and policy and the persistence of issues seen as problems
(such as the presence of students with insufficient skills in English), point to a lack of
communication between teachers and administrators. Administrators, rather than individual
teachers, have the ability to resource support (such as staff development for teaching in English),
or to create or revise policy so that it is functional (for example, admissions policies to ensure that
only students with good preconditions for success are admitted to courses). Administrators also
have the ultimate responsibility for implementing the policies they create, including policies which
result in the use of English.
A degree of separation, or even antagonism, is not unusual between educational
administrators and chalk-face teachers. As rational actors, administrators cannot be thought to
have created poorly thought out policies deliberately. Yet, the findings of our study indicate
considerable gaps between policy and practice which seriously impact the realities of lecturers.
This can be rectified only by communication between those who set and fund policy and those
who carry it out. These two responses--greater clarity, and greater communication, about
objectives--are not a remedy for all of the problems associated with EMI, but can be a starting
point. As Toh notes:
It seems hard at the moment to see changes happening quickly given the depth of the problems. What
remains useful, nonetheless, is for current realities, disappointments even, to be highlighted in
professional spaces and portals, hopefully, as part of working them through. Only then will the said
challenges be recognized for what they are, even while real solutions remain elusive (2014:315).

Unless these realities are highlighted, the concerns identified by the respondents in this study
cannot meaningfully be addressed. And addressed they must be, because as the respondents
repeatedly pointed out, English is simply an inevitable fact in higher education.
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Givna normer och egna – lärares
matrisanvändning i bedömningssamtal om ett
nationellt prov i muntlig framställning
Malin Mark & Anne Palmér
Det nationella provet i muntlig framställning för gymnasieskolans kurs Svenska 1 innebär att
eleven ska planera och hålla ett muntligt anförande inför en grupp. Vid bedömningen arbetar den
bedömande läraren med en bedömningsmatris, där det som i vår studie ses som provets givna
normer finns sammanfattat. Provutvecklarnas antagande är att bedömningsmatrisen med
tillhörande kommentarer och bedömda elevprestationer ska bidra till en tolkningsgemenskap
(Berge 2005:103 ff.) bland Sveriges lärare om vad som utgör kvalitet i elevprestationer.
Vad en sådan gemenskap ska innebära diskuteras inom forskningen. Inom psykometriskt
inriktad bedömningsforskning studeras ofta interbedömarreliabiliteten inom en grupp av
bedömare, dvs. i vilken mån deltagarna är överens om betygssättningen (jfr Luoma 2004). Hög
reliabilitet eller samstämmighet mellan bedömarna är idealet, och i arbetet med bedömarträning
görs stora anträngningar för att bedömarna ska göra liknande tolkningar. Detta ideal utmanas i
viss mån inom sociokulturellt inriktad forskning. Mot det psykometriska perspektivet ställs här en
hermeneutisk syn på bedömning, där den professionella tolkningen och bedömningskontexten
lyfts fram (jfr Moss 1994). Samtalet mellan bedömare kan ur detta perspektiv fylla funktionen att
fördjupa bedömningspraktiken, genom att olika tolkningar ställs mot varandra och bidrar till att
bedömarna utvecklar en ökad förståelse av det som bedöms (Colombini & McBride 2012). Därmed
kan samtalet, och den reflekterande praktik som här kommer till uttryck, bidra till att utveckla
tolkningsgemenskapen bland bedömarna (Matre & Solheim 2014, 2015).
I den här artikeln undersöks ett antal bedömningssamtal i samband med ett nationellt prov i
muntlig framställning. Samtalen har spelats in under ett valideringsarbete (Kane 2015, Kane m.fl.
1999) då provkonstruktörer besöker skolor för att delta i genomförandet av det nationella provet
och studera hur bedömningsanvisningarna används. I fokus för analysen står deltagarnas
användning av bedömningsmatrisen (figur 1). Undersökningens syfte är att visa hur bedömarna
förhåller sig till de normer om kvalitet i muntlig framställning som reflekteras i bedömningsmatrisen och diskutera hur matrisen bäst används. De forskningsfrågor som ställs är:
• Vilka kvaliteter i elevernas anföranden hänvisar bedömarna till när de motiverar sina
bedömningar?
• I vilken mån hänvisar bedömarna till bedömningsmatrisens givna normer och i vilken mån
sträcker de sig utanför matrisens normer? I vilken mån följer bedömarna matrisens
struktur när de gör sina motiveringar?
• Är det rimligt att påstå att matrisen används på ett självständigt och kritiskt sätt?
Med studien vill vi ge ett bidrag till bedömningsforskningen genom att diskutera hur givna normer
om kvalitet i muntlig framställning kan uppfattas, användas och utmanas av bedömare.

1 Forskning om hur bedömningsanvisningar används i samtal
I några norska undersökningar har lärares användning av bedömningsanvisningar studerats,
såsom den framträder i samtal mellan bedömare. Matre & Solheim (2014, 2015) leder interventionsprojektet Normprojektet med syfte att utveckla lärares bedömningskompetens och
förmåga till funktionellt inriktad analys av skrivna elevtexter. I en artikel från 2014 undersöks hur
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Figur 1: Bedömningsmatris för provet i kursen svenska 1.
de givna bedömningsresurserna inom projektet – däribland så kallade förväntningsnormer på
elevers texter – används, när lärarna successivt lär sig att tillämpa en funktionell syn på elevers
texter. Tre olika sätt att bedöma urskiljs. Dessa kan ses som punkter på ett kontinuum, där den
ena ytterligheten är ett instrumentellt bruk av bedömningsresurserna medan den andra beskriver
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ett flexibelt bruk, vilket inkluderar en funktionell textsyn. Mellan dessa ytterligheter hamnar
samtal som visar att lärande pågår.
Det instrumentella bruket (s. 228 ff.) innebär till exempel att lärarna använder förväntningsnormerna som en lista som de kontrollerar texten mot. Vidare fokuseras textens brister medan
mindre uppmärksamhet riktas mot kvaliteter som faktiskt är relevanta att diskutera. Metaspråk
om text används ibland för att peka på vad som finns i en text (t.ex. sammanhangssignaler), men
lärarna bedömer inte om dessa används på ett funktionellt sätt. Den flexibla och funktionella
användningen av bedömningsresurserna (s. 231 ff.) kännetecknas i stället av mer djupgående
diskussioner bland bedömarna med inslag av frågor och invändningar. Förväntningsnormerna
tolkas i ljuset av den överordnade, funktionella förståelsen av text. De används därför inte som en
checklista utan tolkas utifrån uppgift, mottagare och skrivhandling. Det flexibla bruket av
normerna innebär också att lärarna kan frigöra sig från bedömningsschemat och använda sin
kunskap i textanalys för att på ett självständigt sätt använda bedömningsresurserna. I mellangruppen, lärande pågår, (s. 233 ff.) finns en rörelse från en instrumentell till en funktionell
förståelse av texten. Lärarna läser texterna på ett relativt flexibelt sätt, men de har inte alltid
internaliserat metaspråket om text utan använder det delvis felaktigt.
Ytterligare ett par norska studier (Jølle 2014, 2015) belyser bedömares bruk av bedömningsanvisningar i samtal. Jølles undersökningar utgår från material vid bedömning inom det norska
nationella provet i skrivande. Precis som Matre & Solheim är han intresserad av hur bedömarna
utvecklar sin bedömarkompetens. I sin undersökning från 2014 studerar han ”pair assessment
dialogues” med bedömarpar i den panel som har till uppgift att utföra bedömningen av provet.
Bedömarna följs under ett års tid, och Jølle visar att de använder ”the Guidelines” (s. 42) i ökande
grad under detta år. I sin studie från 2015 lyfter han fram hur användning av riktlinjerna
kombineras med andra strategier, som att tänka formativt och att använda lärarerfarenheter om
vad elever i en viss ålder brukar kunna.
Vår studie anknyter till dessa undersökningar genom att även den inriktas på bedömares bruk
av bedömningsanvisningar och hur detta bruk framträder i bedömningssamtal. Till skillnad från
vår studie inriktas dock de norska studierna på bedömares lärande över tid och de behandlar
bedömning av skrivna elevtexter.
Det finns färre studier av bedömningssamtal om bedömning av muntliga anföranden. Palmér
(2010) genomförde en mindre studie om bedömning av det nationella muntliga provet utifrån
läroplanen Lpf94. I den studien analyserades samtal mellan tre bedömare. Den relativt översiktliga
analysen av samtalen kommer fram till att bedömarnas kommentarer i stort sett följer provets
bedömningsanvisningar, ”dvs. bedömarna kommenterar sådana aspekter som behandlas där”
(Palmér 2010:41). Vår studie har ett liknande upplägg vad gäller materialet men vår analys är mer
djupgående.

2 Material och metod
Undersökningens material består av ljudinspelade samtal som har förts mellan tre bedömare. Två
av bedömarna/deltagarna är förutom svensklärare också provkonstruktörer. De kommer under
materialinsamlingen på besök till den tredje deltagaren, en svensklärare vars klass arbetar med
det nationella provet. Själva inspelningen sköts av provkonstruktörerna. Inför samtalen har de tre
bedömarna under en lektion lyssnat på muntliga anföranden och individuellt betygssatt dessa.
Dessa bedömningar jämförs och diskuteras sedan under samtalen. Sammanlagt besöker provkonstruktörerna åtta svensklärare från sex skolor. Tiden för samtalen varierar men ligger ofta kring
20 minuter. Se tabell 1. De två provkonstruktörerna kallas i artikeln för Bea och Carin, medan de
svensklärare som besöks omnämns med ett namn på begynnelsebokstaven A: Annika, Agnes, Alice
etc.
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Tabell 1. Skolor, lärare och samtalstid.
Skolor
Lärare/bedömare

Totalt

Samtalstid

Skola A
Skola B (två klasser)

Annika, Bea, Carin
Agnes, Bea, Carin

Skola C
Skola D

Skola E
Skola F

Alice, Bea, Carin
Alma, Bea, Carin
Anders, Bea, Carin
Agneta, Bea, Carin
Astrid, Bea, Carin
Anna, Bea, Carin

33 min
25 min
20 min
26 min
14 min
17 min
9 min
22 min
17 min

6

10

183 min

Sammansättningen av deltagare i samtalen, där två deltagare är provkonstruktörer och den tredje
en erfaren svensklärare, innebär att det finns förutsättningar för att se deras matrisanvändning
som förebildlig. Å andra sidan genomfördes skolbesöken med utgångspunkten att lärares
användning av bedömningsanvisningarna behövde undersökas, som ett led i valideringsarbetet
(Kane 2015, Kane et al 1999) för det nationella provet. Vid inspelningen hade också provkonstruktörerna relativt begränsad erfarenhet av att använda matrisen i praktiken. I informationen
till de deltagande lärarna inför undersökningen var provkonstruktörerna noga med att framhålla
att de inte var ute efter att kontrollera lärarnas bedömning i sig utan ville få insikt i hur olika lärare
bedömer och använder provets bedömningsanvisningar.
I analysen har samtalen lyssnats igenom flera gånger och transkriberats med ortografisk
transkription.1 Därefter har deltagarnas motiveringar av bedömning kategoriserats. I steg 1 har de
delats in efter bedömningsaspekt (se figur 1). I steg 2 har motiveringarna kategoriserats i tre
grupper efter ordval: ordagrann hänvisning till bedömningsmatrisens normer, hänvisning till
matrisens normer med synonymer eller omskrivningar och som tredje kategori hänvisning till egna
normer. Hänvisningarna till respektive aspekt och normgrupp har förts in i korstabeller, för att
sedan sammanfattas i en översiktstabell (se tabell 2). Denna typ av kategorisering är förstås inte
en självklart reliabel metod, eftersom den innebär ett visst mått av tolkning. Men då alla samtal
har transkriberats finns möjlighet att gå tillbaka och på ett systematiskt sätt kontrollera de
tolkningar som gjorts.
Det är bedömningsmatrisens deskriptorer som rent konkret varit utgångspunkt i analysen och
som bedömarnas motiveringar jämförts med. Deskriptorerna ses i undersökningen som
reflekteringar av provets normer, ett synsätt som tillämpats i tidigare forskning (Harsch & Martin
2013). Hänvisningar till en deskriptor kan göras av en bedömare för att påstå att anförandet har
den egenskap som beskrivs såväl som för att påpeka att anförandet saknar denna egenskap. Vi
anlägger ett deskriptivt perspektiv i vår analys på så sätt att vi undviker tolkningar om varför
bedömare väljer vissa motiveringar och undviker andra (jfr Heath & Street 2008:35 ff.).

1

Transkriptionsnyckel:
(.)
kort paus
(SKRATTAR)
enskild person skrattar
(PAUS)
längre paus
(HOSTAR)
beskrivande kommentar till interaktionen
ja berätta
emfas
*ja berätta*
skratt i tal
(SKRATT)
alla/flera skrattar
(ja berätta)
osäker transkription
(…)
tal som transkriptören inte kunnat tyda
[
samtidigt tal; början av de samtidiga bidragen markeras
==
repliken/turen fortsätter efter samtidigt tal
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3 Resultat
I resultatredovisningen ges först en översiktlig bild av materialet (se tabell 2). Därefter
exemplifieras bedömning enligt de fyra aspekterna i bedömningsmatrisen – Innehåll, Disposition
och sammanhang, Språk och stil samt Framförande (jfr figur 1). Sist behandlas motiveringar av det
delprovsbetyg anförandet ska få. I exemplifieringen ges förhållandevis stort utrymme åt matrisanvändning som kan klassas som självständig och kritisk.
I tabell 2 visas översiktligt hur bedömarna i sina motiveringar förhåller sig till matrisen, aspekt
för aspekt. Vid varje tillfälle som bedömarna nämner en deskriptor räknas det som ett fall.
Indelningen är gjord utifrån tre kategorier: 1) matrisens formuleringar, 2) synonymer och
omskrivningar av matrisens formuleringar och 3) egna normer. Först redovisas antal förekomster
och därefter fördelningen i procent. Till kategorin synonymer och omskrivningar räknas också
konkretiseringar av matrisens formuleringar, exempelvis konkretiseras deskriptorn ”Stilen är
anpassad till situationen” i formuleringarna ”vi-tilltal” och ”retoriska frågor”.
Tabell 2. Bedömarnas bruk av matrisen enligt fyra bedömningsaspekter.
Innehåll
Disposition och
Språk och stil
sammanhang

Framförande

antal
93

procent
56,4

antal
88

procent
80,7

antal
50

procent
71,4

antal
85

procent
69,1

Synonymer,
omskrivningar

50

30,3

21

19,3

2

2,9

2

1,6

Egna normer

22

13,3

0

0

18

25,7

36

29,3

Totalt

165

100

109

100

70

100

123

100

Matrisens
formuleringar

Av tabellen framgår att det inom alla aspekter är vanligast att bedömarna använder matrisens
deskriptorer i sina motiveringar. Inom aspekterna Innehåll och Disposition och sammanhang är
också synonymer och omskrivningar vanligt förekommande, medan egna normer förekommer
relativt ofta inom aspekterna Språk och stil och Framförande. Vidare framgår av tabellen att
motiveringarna sammantaget är som mest kortfattade inom aspekten Språk och stil.
En mer detaljerad analys visar att vissa deskriptorer återkommer särskilt ofta. Inom aspekten
Innehåll är deskriptorn ”nya, relevanta perspektiv” vanligt förekommande (23 fall), särskilt med
tanke på att deskriptorn endast återfinns på A-nivå.2 Ett exempel är svenskläraren Anders som
uttrycker tveksamhet inför om innehållet i ett anförande motsvarar A-nivå:
Exempel 1: Ger innehållet ”nya, relevanta perspektiv”?
Anders

var det landade egentligen vi funderade på om det verkligen var nya och relevanta
perspektiv

I vissa fall kompletteras matrisnära formuleringar med hjälp av positivt och negativt laddade
beskrivningar som mer eller mindre tydligt kopplas till specifika nivåer, t.ex. ”intressant” och
”välfunnet” (14 fall).
I motiveringarna till bedömning av aspekten Disposition och sammanhang hänvisas mycket ofta
till anförandets ”inledning” och ”avslutning” (54 fall). I matrisens deskriptorer utgör emellertid
dessa termer endast delar av mer övergripande beskrivningar av struktur och sammanhang i ett
anförande (jfr figur 1). Ändå är det ofta just dessa delar som kommenteras medan motiveringarna
inte lika ofta sägs beröra om anförandet har en ”tydlig struktur” (9 fall) eller är ”väldisponerat” (5
fall). I exempel 2 nämns avslutningen:
2

Det är vanligt att en deskriptor som berör en specifik kvalitet i anförandet återkommer med modifieringar på
flera olika betygsnivåer (jfr figur 1).
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Exempel 2: Disposition och sammanhang
Carin

däremot har jag gett C på disposition och sammanhang jag tyckte inte att hon tog tag i det
här med avslutningen man var lite o- det blev lite bara så att det bara rann ut i sanden där

En av de svensklärare som besöktes ger exempel på motiveringar av bedömning av Språk och stil
som kan klassas som ett uttryck för egna normer. Läraren kommenterar vid tre tillfällen att eleven
använder ”ett språk som bär/inte bär” och även en av provkonstruktörerna använder i samma
samtal formuleringen. Vår tolkning är att läraren inte definitivt går ifrån den deskriptor som
återger bedömningsmatrisens normer, men utvidgar betydelsen av normen genom att tillföra att
det språk eleven använder ska vara funktionellt i sammanhanget och passande för eleven själv.
Även om formuleringen inte återkommer i andra samtal är den intressant att lyfta fram som ett
exempel på hur matrisen kan användas som avstamp för självständiga motiveringar.
I motiveringarna till bedömningen av aspekten Framförande kommenterar lärarna oftast
publikkontakt (27 fall) och säkerhet i framförandet (16 fall). Hänvisningar till deskriptorn om
elevens hantering av presentationstekniskt hjälpmedel är också vanligt förekommande (21 fall)
och då särskilt huruvida det är ”väl integrerat i anförandet”. I bedömningen av framförandet finns
dessutom ett relativt stort antal motiveringar som tyder på att lärarna utgår från normer utan
uppenbar motsvarighet i matrisen. En kategori motiveringar (13 fall) handlar om i vilken mån
eleven visar ”patos”, ”engagemang”, ”intensitet”, ”glöd” eller ”emfas”, här sammanfört till vad vi
kallar patoskategorin. I materialet finns också negativa motsvarigheter till dessa motiveringar,
kommentarer om att ett framförande är ”mekaniskt”, ”stelt” eller ”monotont” (6 fall). När dessa
positiva och negativa beskrivningar av elevens patos slås ihop blir mängden kommentarer så stor
att kategorin kan anses förekomma ofta. Exempel 3 visar två av lärarna som är överens om att
”emfas” eller ”engagemang” i ett anförande ska ha betydelse för bedömningen av framförandet.
Exempel 3: Engagemang – patoskategorin
Carin

men framför allt så var det här också jag kände att han hade ingen jag har skrivit så här
ingen emfas

Agnes

nej

Carin

liksom det var allting

Agnes

[var i samma ton=
[för monotont

Carin

=och det då gick det inte riktigt fram

Agnes

och det är det jag menar med att

Carin
Agnes

[ja precis
=det hördes inte i rösten att han

Carin
Agnes

[engagemanget saknas tror jag=
[var=

[precis
=engagerad

Kan motiveringar inom patoskategorin anses ligga innanför matrisens normer? De skulle i så fall
ses som en del av matrisens norm att talaren ska ha god kontakt med åhörarna och visa detta via
rösten och kroppsspråket. I Den fulländade talaren (2002) beskriver den antike retorikern
Quintilianus att det är via rösten och gesterna som känslorna förmedlas till publiken. Publikkontakten ökar rimligtvis när talaren uttrycker engagemang och eventuellt lyckas väcka känslor
hos mottagarna. I matrisen är emellertid begreppet publikkontakt sammankopplat med
”ögonkontakt och kroppsspråk” och därmed kan begreppet tolkas som snävare. Vi menar att
patoskategorin ligger nära begreppet publikkontakt men ändå uttrycker något delvis annat.
När fokus i analysen flyttas från bedömning av enskilda aspekter till motiveringar av
delprovsbetyget framkommer att detta oftast motiveras via bedömning av samtliga aspekter som
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därefter summeras till ett delprovsbetyg.3 Den metoden följer provets anvisningar. Anvisningarna
ger också lärare möjlighet att bedöma anförandet som helhet utifrån funktion i kommunikationssituationen, vilket ska göras som en kontroll av aspektbedömningen. Om resultatet av
summeringen inte stämmer överens med lärarens uppfattning om anförandet som helhet, kan
läraren ompröva aspektbedömningen. I bedömningssamtalen finns fyra fall (2 %) där lärare
motiverar sina bedömningar med hänvisningar till helhetsbedömningen. I dessa fall anser
bedömaren att anförandet har gjort ett bättre helhetsintryck än vad en strikt summering av
aspektbedömningarna pekar mot.
I de fall där motiveringarna av delprovsbetyg görs utifrån aspekterna återfinns såväl matrisnära
formuleringar som motiveringar som kan bygga på deskriptorerna men vara mer språkligt
självständiga. De matrisnära motiveringarna följer matrisen, vad gäller såväl struktur som innehåll.
Bedömaren kommenterar en aspekt i taget enligt den ordning som ges i matrisen och
återanvänder formuleringar från matrisen, med smärre tillägg och justeringar.
Större självständighet i förhållande till matrisen märks i motiveringar där lärarens egna normer
reflekteras. Sådana motiveringar kan också ha en struktur som frångår matrisens uppbyggnad. I
exempel 4 inleder svenskläraren Alice sin motivering med att helhetsbedömningen ges, och
därefter går hon igenom anförandets kvaliteter:
Exempel 4: Egen struktur och egna normer integreras i bedömningen
där har jag landat i ett B i helhetsbedömningen eh jag har ganska många B och jag tycker att hans
framförande är väl nästan det enda A jag har satt (.) men det är väl mer att jag tycker här att han är fri
från manus han har bra språk han har struktur han har bra publikkontakt och det här med lugnet och
tempot som så många elever påpekade det tycker jag de flesta har haft ehm (.) jag tycker att han ju
också har bra struktur han pratar om vad som är positivt och negativt med det här kroppsidealet och tar
ganska många exempel (.) eh och han har det här vi-tilltalet vid ett tillfälle som jag uppskattade eh och
sen så drar han ihop det till en bra summering att man ska vad vi ska tänka på så han har liksom ett
budskap till oss ehm så att jag är ganska nöjd med hans framförande och innehåll så jag landar på ett B
som helhetsbedömning

Motiveringen är mer holistisk än de matrisnära motiveringarna. Enskilda aspektbetyg uttrycks inte
explicit. Fokus ligger på kvaliteter i aspekten Framförande där också språkliga kvaliteter integreras.
Matrisnära formuleringar finns men utöver detta iakttagelser som inte direkt kan spåras i matrisen
(”vi-tilltal”, ”budskap”).

3.1 Sammanfattande analys
Sist i denna studie vill vi gå djupare in i analysen och belysa i vilken mån bedömarna använder
matrisen på att självständigt och kritiskt sätt. Vårt material tillåter inte att som i Matre & Solheims
undersökning (2014, 2015) anlägga ett utvecklingsperspektiv på lärarnas matrisanvändning. Med
inspiration från dessa forskare kan vi ändå placera motiveringarna längs med ett kontinuum, där
motiveringarna sträcker sig från ett matrisnära bruk av provets givna normer till ett självständigt
och kritiskt bruk av matrisen, där lärarens egna normer får fylla ut och i viss mån komplettera de
givna normerna.
Matrisnära bruk

Situationsanpassat bruk

Givna normer

Kritiskt bruk
Egna normer

Figur 2. Från ett matrisnära till ett kritiskt bruk av bedömningsmatrisens normer.

3

Motiveringar av delprovsbetyget utifrån samtliga aspekter görs i 55 % av fallen, medan en fjärdedel (24 %) av
motiveringarna görs utifrån kvalitet på någon eller några av aspekterna summerat till ett delprovsbetyg. En
femtedel (19 %) av motiveringarna görs endast utifrån en summering av aspektbetygen och 2 % av
motiveringarna görs utifrån helhetsbedömningens deskriptorer.
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De matrisnära motiveringarna karakteriseras av att deskriptorer från matrisen återges ordagrant
eller näst intill ordagrant. Motiveringarna är dessutom strukturerade enligt matrisen: (Innehåll –
Disposition och sammanhang – Språk och stil – Framförande). Aspektbetygen redovisas i
anslutning till aspektmotiveringarna och summeringen till ett helhetsbetyg fungerar som en
avrundning.
På den andra sidan av skalan återfinns motiveringar där bedömaren integrerar egna normer i
sitt bruk av de givna normerna. Detta kritiska matrisbruk kan innebära att bedömaren utvidgar
eller kompletterar matrisens normer med egna tolkningar. Ett bra språk ska inte bara vara ”ledigt”
utan ”ett språk som bär”, vilket implicerar en vidare betydelse än matrisens deskriptor. Ett bra
framförande ska inte bara kännetecknas av ”ögonkontakt” mellan talare och publik och lediga
gester från talarens sida, utan eleven/talaren ska också uttrycka ”engagemang” och ”patos”. På
den högra delen av skalan placeras också bedömningar av delprovsbetyg där bedömaren tillämpar
ett holistiskt sätt att motivera bedömningen. I en sådan bedömning kan bedömaren redan
inledningsvis presentera en helhetsbild av anförandet, exempelvis genom att börja med att
resonera kring den aspekt som är av störst betydelse för helhetsbedömningen.
Mellan dessa poler återfinns ett relativt stort antal motiveringar. Matrisen fungerar som en
tydlig utgångspunkt, men deskriptorer från matrisen återges inte exakt. Beroende på behov och
situation kan vissa aspekter tillåtas ta mer utrymme än andra. Motiveringarnas längd varierar efter
situation. Bedömarna har gjort matrisen till sin och anpassar den till situationen – ett situationsanpassat matrisbruk.
Kvantifieringen i tabell 2 visar att de matrisnära motiveringarna dominerar till antalet. Men
kvantifieringen är gjord på detaljnivå och visar därmed inte motiveringarna i dess helhet. Därmed
framgår inte att matrisnära motiveringar ofta utgör delar av helheter där dessa förekommer
tillsammans med situationsanpassade eller kritiska inslag. Vi menar att bedömningsmatrisen
övergripande används på ett flexibelt sätt. Bedömarna rör sig efter behov längs med det
kontinuum som går från ett matrisnära till ett självständigt och kritiskt bruk av matrisens givna
normer.

4 Slutsatser och diskussion
Matrisens struktur verkar ge stadga åt samtalen genom att bedömarna vanligen går igenom aspekt
för aspekt och avslutar med bedömning av delprovsbetyget. I stor utsträckning fungerar också
matrisens givna normer, reflekterade i deskriptorerna, för att motivera bedömningarna. Matrisen
verkar dock inte begränsa bedömarna genom att den följs slaviskt, utan den används som ett
flexibelt hjälpmedel där bedömarna rör sig från ett matrisnära bruk till ett kritiskt. Analysen har
visat på vissa problem i matrisanvändningen, som i bedömningen av Disposition och sammanhang.
Bortsett från detta menar vi att bedömarna i dessa samtal visar på en matrisanvändning, som kan
ses som förebildlig.
Bedömarna är provkonstruktörer med god kännedom om bedömningsanvisningarna och
erfarna svensklärare, som är vana vid att bedöma muntliga anföranden. Därmed kan de använda
en bedömningsmatris som ett flexibelt hjälpmedel som medverkar till att bedömningen görs på
ett allsidigt sätt utan att alltför hårt binda upp bedömarna. Matre & Solheim (2014) beskriver hur
de lärare som använder bedömningsresurserna på ett flexibelt sätt också visar kunskaper i
textanalys. Vid bedömning av muntliga anföranden aktualiseras i stället främst lärarnas kunskaper
i retorik, något som är en förutsättning för det kritiska bruket av matrisen. Det är viktigt att
understryka att vad som i analysen betecknas som kritisk matrisanvändning inte är en bedömning
som grundas på bedömarens privata åsikter, utan en förståelse av kvalitet i muntliga anföranden
som bygger på retoriken. En annan resurs för det flexibla och kritiska bruket av de givna normerna
är förstås lärarerfarenheten (jfr Jølle 2015), som utvecklar lärarnas förmåga att praktiskt tillämpa
retorikkunskaperna.
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Utifrån en sociokulturellt grundad förståelse av bedömningssamtal som en reflekterande
praktikgemenskap är detta resultat förväntat. Det bekräftar undersökningar (Colombini &
McBride 2012; Jølle 2014, 2015; Matre & Solheim 2014, 2015) som visar på komplexiteten i
kvalitativ bedömning och på att bedömningssamtal ger uttryck för alla de överväganden och
tolkningar som ingår i kvalitativ bedömning. I ett reflekterande bedömningssamtal utifrån en
matris menar vi att det också är förväntat att samtalet sträcker sig längre än till att mekaniskt
bocka av deskriptorer på en matris – även om matrisen hela tiden används som ett hjälpmedel.
Bedömningen kräver tolkning av deskriptorerna, och sådana tolkningar leder i vissa fall till att
bedömare finner synonymer eller omskrivningar till matriserna. I andra fall kan tolkningen
innebära att bedömaren utvidgar eller kompletterar matrisens deskriptorer utifrån sin fackkunskap och lärarerfarenhet. Detta förfarande torde stärka tolkningsgemenskapen genom att
bedömarnas förståelse för bedömningen ökar. Hur interaktionen i dessa bedömningssamtal
utvecklas visar vi i en kommande rapport, där också föreliggande undersökning redovisas mer
utförligt (Mark & Palmér, kommande).
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Enklare efter klarspråk? Myndighetstexter före
och efter ett klarspråksprojekt
Andreas Nord & Markus Forsberg
År 2015 fick Västra Götalandsregionen den prestigefyllda utmärkelsen Klarspråkskristallen för sitt
projekt Lättlästa handlingar, ett projekt som syftade till att få förvaltningarnas skribenter att
skriva bättre underlag för politikerna. I juryns motivering stod bl.a. följande:
Omfattande och krångliga handlingar försvårar det demokratiska arbetet. Som en del av det kontinuerliga
klarspråksarbetet har Västra Götalandsregionen därför satsat särskilt på att göra underlagen för politiska
beslut kortare och begripligare. […] Västra Götalandsregionen visar hur den demokratiska processen och
rättssäkerheten kan stärkas med hjälp av klarspråksarbete. (Språkrådet 2015a)

I motiveringen betonas vidare att ”[a]rbetet har förankrats hos de olika inblandade parterna”,
något som brukar anses viktigt för framgång (Lemée 2014). I juryns motivering nämns också att
”problemet är väl avgränsat och fem tydliga och mätbara mål har satts upp”. Dessa mål utgjorde
utgångspunkten för en utvärdering av projektet, något som gör detta projekt ovanligt. Enligt en
enkät utförd av Språkrådet blir endast 12 % av alla klarspråksinsatser föremål för någon
utvärdering (Språkrådet 2015b). Projektet fick alltså priset särskilt för den föredömliga processen.
Vårt syfte med denna artikel är att se vad som hände med texterna efter detta projekt, för att
kunna belysa effekterna av ett – av allt att döma – väl genomfört klarspråksprojekt. Vi kommer att
jämföra texter skrivna före respektive efter projektet på en av de förvaltningar inom Västra
Götalandsregionen som ingick i projektet delvis med hjälp av kvalitativ analys, delvis med hjälp av
den typ av lexikalt baserad automatisk analys som Språkbankens gränssnitt Korp erbjuder
(https://spraakbanken.gu.se/korp, Borin, Forsberg & Roxendal 2012). Därmed kan vi identifiera
vad som karakteriserar texter skrivna före och efter projektet och även jämföra detta med
resultaten av den textutvärdering som gjordes inom projektet.

Forskningsbakgrund
Tidigare forskning om klarspråksarbete har förvånansvärt sällan handlat om resultaten av
klarspråksinsatser. Ett viktigt undantag är Anne Kjærgaards avhandlingsstudie (2010, 2012). Här
undersöks ett klarspråksprojekt på en domstol och ett på en kommun. Resultatet av studien är
dock nedslående: båda projekten hade endast begränsade effekter på själva texterna, något som
bl.a. kunde förklaras med bristande förankring hos skribenterna och attityder som innebar att
problem som pekades ut i projekten inte sågs som relevanta – eller att man redan ansåg att man
skrev på det sätt man borde. Man kan även jämföra med en nederländsk undersökning (Janssen
2001) om offentliganställda som deltagit i en skrivutbildning. Ett huvudresultat var att
förbättringarna i skrivandet enligt både skribenterna själva och deras chefer var små, samtidigt
som både de själva och cheferna var positiva till utbildningen och gärna rekommenderade den för
andra. En slutsats man kan dra är att det är svårt att verkställa förändring i praxis, till och med när
de föreslagna förändringarna ses som relevanta.

Projektet Lättlästa handlingar
Projektet Lättlästa handlingar hade som övergripande mål att ”[h]andlingarna för politiska beslut
i Västra Götalandsregionen (VGR) ska ha en tydlig och gemensam struktur, ett begripligt språk och
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rimlig volym”.1 Projektet bestod av några olika komponenter. Dispositionsmallar med föreslagna
rubriker togs fram för centrala dokumenttyper, och dessa blev sedermera obligatoriska att
använda. Det utarbetades också riktlinjer och checklista för klarspråk, och dessutom utbildades
personalen inom en utbildningssatsning kallad ”Från krångelspråk till klarspråk”. Chefer och
kommunikatörer gick olika halvdagskurser och 167 tjänstemän – som var de som mest av allt
förväntades förändra sitt sätt att skriva – deltog i en heldagskurs. Utbildningen hade ett brett fokus
på olika aspekter av skrivande i offentlig förvaltning, inklusive konkreta språkdrag, och
introducerade mallar och riktlinjer. Handläggarutbildningen blev mycket uppskattad och 97 % av
de som fyllde i utvärderingen var nöjda med kursens innehåll. 95 % ansåg sig komma att ha nytta
av det de lärt sig och 92 % kunde tänka sig att rekommendera andra att gå kursen. På den
avdelning som här kommer att stå i fokus genomfördes även en intern workshop om mallarna. De
tog även emot språkkonsultpraktikanter som analyserade tjänsteutlåtanden.
För att styra och följa upp projektet formulerades tre mål som handlade om de skrivna
texternas egenskaper:
1. ”En granskning visar att samtliga handlingar skrivs och utformas enligt de mallar och
riktlinjer som gäller. Bland annat finns kortfattade och informativa sammanfattningar i alla
tjänstutlåtanden, rapporter och liknande.”
2. ”Handlingarna har minskat i volym med 50 procent.”
3. ”Textanalyser visar att språket är enkelt, begripligt och korrekt.”
(Två mål som handlade om politikernas syn på texterna sattes också upp, men dessa kommer vi
vidare att bortse från av utrymmesskäl.)
Vissa utvärderingar gjordes för att se om målen hade uppnåtts, och de språkliga målen hade, enligt
slutrapporten för projektet, blivit delvis uppfyllda. Utvärderingen gjordes av en extern
språkkonsult, som också genomförde utbildningarna inom projektet, genom en kvalitativ läsning
och en mätning av läsbarhetsindex (lix), dvs. ett mått som baseras på genomsnitt meningslängd
och andelen ord längre än sex bokstäver. Utvärderingen gjordes på texter från tre avdelningar,
men det framgår inte hur stort textunderlaget var. I figur 1 återges slutrapportens sammanfattning av utvärderingsresultaten.
Avdelning

Mars/april 2013

Mars/april 2014

Hälso- och
sjukvårdsutskottet

Relativt korta meningar och relativt låg
andel långa ord.
Svår text som många gånger förutsätter att
läsaren har bakgrundskunskap om termer,
register, förkortningar, sjukhusens namn,
olika anslag med mera.
Förhållandevis svåra texter.
Många långa fackord och
sammansättningar.
Bra struktur.

Relativt korta meningar.
Fler långa ord, men färre förkortningar gör
texten lättare att läsa.
Många substantiveringar och
passiviseringar.

Många långa ord.
Lättare än övriga att förstå eftersom de
inte är lika informations- och faktatäta.

Meningslängd, andel långa ord och
läsbarhetsindex har minskat, vilket tyder
på ökad läsbarhet.
Få verb i förhållande till substantiv i
rubriker och beslutsformuleringar.

Kommittén för
rättighetsfrågor

Regionstyrelsen

Något längre meningar, men färre långa
ord. Läsbarheten har ökat.
Bra struktur.

Figur 1. Resultat av utvärdering (Slutrapport för projekt lättlästa handlingar 2014:10)

1

Informationen om projektet är, om inte annat anges, hämtad ur projektets slutrapport (Slutrapport för projekt
lättlästa handlingar 2014). Vissa kunskaper hämtas också från två uppsatser som utforskat texter och skrivande
på den aktuella förvaltningen (Dahlberg 2014; Granberg 2014).
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Enligt utvärderingen har alltså vissa aspekter utvecklats till det bättre, medan andra problem
kvarstår och några verkar ha tillkommit. Det konstateras att den införda mallen har lett till ökad
konsekvens i dispositionen, men det lyfts också fram saker som behöver åtgärdas:
Det finns mer att göra när det gäller substantiveringar och passiviseringar i texterna, till exempel Det
bedöms behövas... där man istället kan skriva Hälso- och sjukvårdsutskottet bedömer att patienterna
behöver... .

Vad gäller lix har texterna blivit mer enhetliga, men värdet har inte blivit lägre:
Vid förra mätningen varierade läsbarhetsindex mellan 52 och 61 – nu har texterna ett läsbarhetsindex på
55-57. Ett läsbarhetsindex på 50-60 betraktas som ett normalt värde för officiella texter och över 60 är
mycket svår text, byråkratsvenska.

Om texter från den avdelning som här kommer att stå i centrum – kansliet för kommittén för
rättighetsfrågor – kommenteras specifikt att de har ”ett ganska abstrakt språk med speciella
’rättighetsord’” och att detta kvarstår efter utbildningen (men också att detta ”ligger i sakens
natur”).

Tjänsteutlåtandena
Vi har för studien alltså valt en av regionförvaltningens avdelningar, kansliet för kommittén för
rättighetsfrågor, som bl.a. behandlar frågor om arbete för likabehandling. Den genre som studeras
är tjänsteutlåtanden, vilket är ett slags utredning där en tjänsteman belyser en viss, aktualiserad
fråga och formulerar ett beslutsförslag, som sedan behandlas i den ansvariga regionpolitiska
kommittén. En eller flera handläggare kan stå som ansvariga för tjänsteutlåtandet.
Som exempel på ett tjänsteutlåtande återges ett av de kortare i sin helhet, ”Upphävande av
beslut med anledning av regiongemensam översyn av policy och riktlinjer för föreningsbidrag”.
Det är skrivet efter utbildningen.
Förslag till beslut
1. Kommittén för rättighetsfrågor upphäver sitt beslut från 2014-04 -24 (RHK 7- 2014) om att uppdra åt
kansliet att se över riktlinjerna för samtliga organisationsbidrag inför bidragsgivning 2015.
Sammanfattning av ärendet
Regionstyrelsen gav i september 2015 regiondirektören i uppdrag att initiera en regiongemensam översyn
av policy och riktlinjer för föreningsbidrag. Uppdraget syftar till att Västra Götalandsregionens bidrag till
det regionala och delregionala föreningslivets utveckling sker på ett samordnat och mer enhetligt sätt och
i former som underlättar för föreningarna. Uppdraget är att föreslå en gemensam princip och
beräkningsgrund för föreningarnas grundfinansiering oavsett vilket verksamhetsområde som föreningen
agerar inom. Ingår gör också administrativa rutiner för effektiv uppföljning av lämnade bidrag.
I planeringen av uppdraget avgränsas i en första etapp översynen till att omfatta de bidrag som lämnas
av kulturnämnden, folkhälsokommittén och kommittén för rättighetsfrågor. Dessa är de tre dominerande
bidragslämnarna inom Västra Götalandsregionen när det gäller grundfinansiering/föreningsbidrag.
Ambitionen är att vara färdig i februari 2016.
Det utvecklingsarbete som avdelning rättighet gjort hittills gällande nya riktlinjer för organisationsbidrag
ska föras in i arbetet med regiongemensam översyn.
Koncernkontoret avdelning rättighet
NN Avdelningschef

Vår materialinsamling har resulterat i följande:
• 33 tjänstutlåtanden skrivna under perioden april 2011–december 2012, dvs. före det att
handläggarna gick utbildningen – totalt 17 147 ord
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•

42 skrivna efter utbildningen, november 2013–juni 2015 – totalt 29 430 ord.2

Handläggarkåren är inte helt konstant över tiden, men från tre handläggare finns det fem eller fler
egenförfattade tjänsteutlåtanden från båda perioderna. I de fall det framträder intressanta
individuella särdrag kommer detta att nämnas.
Texterna har analyserats dels manuellt och kvalitativt, dels genom att de har importerats som
en delkorpus i Korp, vilket ger en automatisk analys av bl.a. ordklasser, morfosyntax och
dependensrelationer. De många olika korpusar som finns tillgängliga i Korp gör det också lätt att
ta fram referensvärden från andra typer av texter. Vi kommer att hämta referensvärden från
offentliga utredningars rapporter (Statens offentliga utredningar, SOU), lagtext (Svensk
författningssamling, SFS) samt tidningstext (Göteborgs-Posten 1994–2013 samt Två dagar). De
offentliga utredningarna respektive lagtexten har valts för att de representerar olika typer av
avancerad och specialiserad offentlig fackprosa, medan tidningstext har valts för att den kan ge
en bild av vilka värden som förekommer i enklare normalprosa.
Resultaten kommer att behandlas utifrån de tre områden som pekades ut i projektets
övergripande mål i följande ordning: omfång, struktur och språk.

Omfång
Ett mål var alltså att texterna skulle få en ”rimlig volym”, men vad gäller textomfånget går
utvecklingen i en oväntad riktning. Texterna från den tidigare perioden, före utbildningen, har i
genomsnitt 520 ord per text, medan snittomfånget har ökat med 35 % till 701 ord för den senare
perioden. Textlängden tycks alltså inte, som önskvärt var, ha minskat. En närmare blick på vad
som döljer sig under siffrorna visar att skillnaden inte beror på att det finns enstaka, extremt långa
texter under den senare perioden. I stället är det lite fler texter som är lite längre. (Vad orsaken
till det är går däremot inte att säga utifrån analysen.)

Struktur
Nästa mål var att uppnå ”en tydlig och gemensam struktur”. För att analysera strukturen har vi
undersökt texternas rubrikstruktur. Här syns – precis som utvärderingen inom projektet slog fast
– ett mycket tydligt genomslag för den mall som infördes med projektet genom att de rubriker
och den disposition som föreskrivs i mallen kommer i bruk. Det typiska för ärenden skrivna under
den första perioden är en disposition där beslutsförslaget alltid ligger sist. Efter projektet finns
alltid beslutsförslaget (”Förslag till beslut”) först, och det följs i alla fall utom två av rubriken
”Sammanfattning av ärendet”. I en del fall är detta de enda mellanrubrikerna, medan i andra finns
ytterligare mellanrubriker, ofta ”Fördjupad beskrivning av ärendet” och ”Beredning”. Detta
innebär att en s.k. emfatisk dispositionsprincip – med det viktigaste först – har slagit igenom och
målet att skapa enhetlighet är uppnått.
En annan skillnad gäller att användningen av mellanrubriker har ökat med knappt 9 %. I de
insamlade texterna skrivna under den första perioden finns totalt 123 mellanrubriker, vilket
innebär i snitt en per 139 brödtextord. I de insamlade texterna skrivna under den senare perioden
är antalet mellanrubriker 230, dvs. en per 128 ord.

Språk
Ännu ett mål för projektet handlade om ”ett begripligare språk”. Begriplighet är undflyende och
hur lätt en läsare har att förstå en text beror på många faktorer. En del av dessa är kontextuella:
läsarens förkunskaper, vana vid texttypen, typ av läsmål, intresse och motivation m.m. och dessa
kan inte en ren textanalys belysa (se t.ex. Gunnarsson 1982, 1985; Platzack 1985; Josephson 2006;
2

Insamlingen gjordes på plats av studenten Lina Granberg under våren 2015 och kompletterades genom
insamling av webbpublicerat material av Andreas Nord i december 2015.
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Kjærgaard 2015; Wengelin 2015). Det finns dock också många drag i textytan som anses korrelera
med att en text i sig blir mer och mindre lätt att läsa, och utifrån sådana drag kan texterna
jämföras. Vi kommer här att välja några dimensioner som brukar uppmärksammas inom
klarspråksarbetet (se Nord 2011, kap. 4) och som kan belysas direkt eller indirekt genom de data
som den automatiserade analysen inom Korp erbjuder. (Vi har då av utrymmesskäl valt att inte
redovisa en rad analyser som gjorts.)
En aspekt som brukar anses göra texter mer läsarvänliga är god textbindning, vilket syftar på
de språkliga faktorer som gör att texter upplevs som sammanhängande. Textbindning kan vara av
olika slag, men en vanlig brist i den här typen av texter är att orsaksrelationer underförstås och
inte markeras explicit. En indikator på textbindning kan därför vara förekomst av konjunktioner
och subjunktioner som binder samman led i texten. Ser vi på dessa utgör konjunktionerna 1 % av
det totala antalet ord och subjunktionerna 5 %, och denna andel är likadan i texter från båda
perioderna. Här syns alltså ingen skillnad. För att belysa textbindningen kan man också se på ord
och uttryck som mer specifikt markerar kausalitet. Dessa är förvisso inte helt enkla att
uttömmande identifiera, men en sökning på en rad uttryck (därför, eftersom, då (i kausal
betydelse), på grund av, orsak, orsaka, leda till och effekt) ger vid handen att dessa är försvinnande
få i texter från båda perioderna. Det går alltså inte att urskilja någon skillnad i fråga om
textbindning.
Tjänsteutlåtandena utmärks också av informationstäthet. Ett mått på informationstäthet är s.k.
full nominalkvot. Detta är ett kombinationsmått som beräknas som summan av textens
substantiv, prepositioner och particip som delas med summan av textens pronomen, verb och
adverb. Med detta mått framträder en viss skillnad mellan texter från de två perioderna, men
förändringen går inte i väntad riktning; nominalkvoten hamnar för de äldre texterna på 2,44 vilket
sedan har ökat något och hamnar på 2,67. Värdet är jämförbart med lagtexten – motsvarande
värde för lagtext är 2,55, medan offentliga utredningar ligger lägre (1,99), liksom även tidningstext
(1,11). Det rör sig alltså om mycket informationstäta texter, och detta avtar inte. I fråga om detta
mått utmärker sig en av de specialstuderade handläggarna, där förändringen går i mer väntad
riktning. Hens texter går från en nominalkvot på 3,54 till 2,81, dvs. från ett extremt högt värde till
ett värde som bara är mycket högt. För en av de andra specialstuderade handläggarna har värdet
ökat något, från 2,54 till 2,94, medan det för den tredje är oförändrat (2,66 före och 2,67 efter).
En annan bild av hur informationen paketeras i texten ges av fördelningen av verbformer i
texterna, där klarspråksrekommendationer ofta varnar för passiv form som gör texter statiska och
kan dölja vem som gör vad. Här syns en viss skillnad mellan texterna, genom att andelen verb i
aktiv form ökar från 75 % till 80 %.3 Även här utmärker sig den handläggare vars nominalkvot
minskade. Hens andel aktiva verb går upp, från 78 % till 90 %. Även den handläggare vars
nominalkvot ökade använder något fler aktiva verb (från 81 % till 85 %).
Ett mått som kan visa på om ordförrådet är specialiserat och tekniskt är också andelen
överlånga ord, dvs. fler än 14 bokstäver, eftersom ordlängd i svenskan tenderar att hänga ihop
med mer specialiserat och därmed potentiellt mindre lättillgängligt språk. Här är värdet under
båda perioderna 6 %, vilket återigen är ett högt värde – högre än i alla referensmaterialen, där
offentliga utredningar har 4 %, lagtext 3 % och tidningstext endast 2 %.
Ytterligare ett mått är slutligen lix, läsbarhetsindex, som också användes i klarspråksprojektets
egen utvärdering. Detta är ett kombinationsmått som utvecklades på 1960-talet för att kunna
diagnosticera texters svårighetsgrad (Björnsson 1968). Genom experimentella undersökningar
visades två faktorer sammantagna ge bäst korrelation till mer kvalitativa bedömningar av texters
svårighetsgrad, nämligen genomsnittlig meningslängd i kombination med andelen ord med fler än
3

De övriga procenten utgörs av verb med s-passiv eller deponens. Notera att siffrorna har beräknats verbform
för verbform. Detta gör att sammansatta tempusformer ger överrepresentation av aktiv form: formen har gett
räknas som två aktiva verb och har getts räknas som ett aktivt verb och ett verb med s-form.
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sex bokstäver. (Det ska däremot inte ses som att dessa två drag i sig gör texter mer eller mindre
lättlästa.) I fråga om lix syns ingen förändring före och efter projektet – värdet blir 56 för båda
perioderna, vilket stämmer någorlunda väl överens med resultatet i utvärderingen inom projektet.
Ett skäl till att värdet blir högt är att den genomsnittliga meningslängden som är relativt högt: 20
under första perioden och 21 under andra. Detta är typiskt för avancerade facktexter, både
offentliga utredningar och lagtext har genomsnittlig meningslängd på 21.
Sammanfattningsvis indikerar resultaten att det rör sig om avancerade facktexter: opersonliga,
informationstäta och tekniska. Utmaningarna i läsningen handlar särskilt om teknikalitet och
informationstäthet. Exemplet på tjänsteutlåtande ovan exemplifierar nog rätt väl de drag som
kännetecknar språket i tjänsteutlåtandena från båda perioderna. Framför allt visar resultaten att
det inte finns några nämnvärda språkliga skillnader mellan tjänsteutlåtandena skrivna före och
efter utbildningen.

Sammanfattning
Syftet med det klarspråksprojekt som vi har studerat var att förändra texterna, och tre aspekter
pekades ut: en tydlig och gemensam struktur, ett begripligt språk och rimlig volym. Våra resultat
pekar på att detta delvis – men bara delvis – har uppnåtts.
För det första har arbetet med att införa en ny mall uppenbarligen varit en framgång och har
resulterat i en ändrad disposition, där en läsare som inte vill läsa hela ärendet nu slipper vänta till
slutet av tjänsteutlåtandet för att få se beslutsförslaget, och där läsaren alltid tidigt får en
sammanfattning av ärendet. Den tydliga och gemensamma struktur som eftersträvades är alltså
införd.
Volymen har däremot ökat något, och det finns inte heller något som tyder på att språket har
förändrats på något nämnvärt sätt. Många aspekter av textkvalitet ligger förvisso utanför de
analyser som har redovisats här och vi kan därför inte med någon säkerhet dra någon slutsats om
ifall andra aspekter har förbättrats mellan texter skrivna under perioden före utbildningen och
texter från perioden efter. Men resultaten indikerar att tjänsteutlåtandet är en påfallande stabil
genre (sett till språkliga karakteristika), och dessutom en genre som kännetecknas av att vara en
mycket specialiserad typ av facktext.
Dessa iakttagelser bekräftar (och bekräftas av) den delvis kvalitativa utvärdering som gjordes
inom projektet Lättlästa handlingar. Detta tyder på att båda undersökningarna har gett tillförlitliga resultat.

Diskussion
Vad beror detta på? Om vi ser på tidigare undersökningar är de ganska blandade resultaten av
projektet kanske väntade. Även om projektet var stort, har varje enskild skribent bara nåtts av en
begränsad del av det. I grunden har handläggarna deltagit i en endagsutbildning (som även har
tagit upp en rad språkliga frågor) som de var mycket nöjda med, men sannolikt är detta ändå inte
tillräckligt mycket för att faktiskt få dem att förändra sitt sätt att skriva. Även om handläggarna,
delvis till skillnad från skribenterna hos Kjærgaard (2010), såg utbildningen som relevant är det
ändå ett välkänt problem att förändrad attityd eller vilja inte nödvändigtvis av sig självt övergår i
förändrad praxis (jfr Janssen 2001), utan att det ofta krävs mycket övning och kanske även konkret
handledning för att förändra invanda skrivvanor. I ljuset av det är en utbildningsinsats om en dag
inte särskilt mycket för den individuella skribenten, som inte hinner få några nya mönster befästa.
En ny mall som måste användas blir därför ett konkretare redskap för förändring än språkråd som
verkar användbara men lätt glöms bort. Hur som helst bekräftar vår studie att det inte är särskilt
enkelt att få genomslag för klarspråk i texter – och mycket riktigt har den aktuella förvaltningen
sedan projektet Lättlästa handlingar gått vidare med förnyade insatser.
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Franskans ”etymologiska” stavning i
språkdiskussioner på nätet
Andreas Romeborn

1 Inledning
Franskans stavning kan väcka ett starkt engagemang. Hos bokhandlare i Frankrike finns det ibland
särskilda ortografiavdelningar, fyllda med böcker i ämnet ”hur blir jag bättre på att stava?”. I den
franska skolan har diktamen traditionellt haft en viktig plats och i såväl Frankrike som vissa andra
fransktalande länder anordnas det tävlingar i rättstavning för barn och vuxna. Frågan om möjliga
stavningsreformer är därtill ett ständigt aktuellt debattämne som nuförtiden diskuteras såväl i den
traditionella, offentliga debatten som på internet och i sociala medier. Såväl lingvister som
intellektuella, skoldebattörer, politiker och andra uttalar sig i ämnet genom att skriva artiklar, ge
ut debattböcker och delta i TV och radio. Även de som inte är kända debattörer diskuterar flitigt
franskans stavning och har uppfattningar om denna, något som syns t.ex. på nätet.
Det finns ibland i franska ord bokstäver eller accenttecken som kan sägas ha som funktion att
påminna om ordets ursprung eller historia. Ett exempel är det finala -x i paix ’fred’ som ersatt -s
för att påminna om latinets pax, ett annat cirkumflexen som i vissa ord, t.ex. hôpital ’sjukhus’ eller
épître ’epistel’, anger att där tidigare funnits ett s. Denna ”etymologiska” dimension av franskans
stavning tematiseras, anmärkningsvärt nog, inte sällan i dagens diskussioner1. En professionell
språkgranskare menar t.ex. på sin hemsida att hon är för ”fäst vid etymologin” för att kunna
förespråka någon reform som skulle ”förenkla franskan på ett överdrivet sätt” (Viguier 2013)2.
I fokus för den här studien står de uppfattningar om franskans stavning som finns bland
språkbrukare som är ”icke-lingvister” (Niedzielski & Preston 2000, Paveau 2007). Syftet är att
beskriva hur deltagare i vissa språkdiskussioner på nätet ser på franskans stavning och då närmare
bestämt på dess etymologiska delar. Materialet, som analyserats kvalitativt och som beskrivs
närmare nedan, består av ett antal inlägg gjorda i diskussionsfora som riktar sig till en
språkintresserad allmänhet. I analysen har jag urskilt några hos forumdeltagarna framträdande
perspektiv i synen på franskans ”etymologiska” stavning och jag kommer att presentera dessa med
hjälp av illustrativa exempel3.

2 Folklingvistik
Språket är inte endast ett verktyg, det kan också utgöra föremål för reflexion och kommentarer,
detta oavsett om vi sysslar med att studera språk vetenskapligt eller ej. Man kan finna en teoretisk
motivering till att studera icke-specialistens språkuppfattningar inom amerikansk folk linguistics
(se särsk. Niedzieliski & Preston 2000). Folklingvistiken vänder sig mot den traditionella syn enligt
vilken icke-lingvistens åsikter om språk skulle vara ointressanta (Wilton & Stegu 2011:1). Som
Paveau (2007:2–3, 2008:104) understryker kan olika språkanvändares uppfattningar om språk
vara relevanta språkvetenskapliga studieobjekt. Om vi anser att det är relevant att studera hur
språk används i olika sammanhang av olika språkbrukare, så är det också motiverat att försöka
1

Detta i likhet med gångna tider. Redan i 1500-talets stavningsdebatter talades det om etymologi. Se Baddeley
1997.
2
I artikeln är alla översättningar till svenska mina egna.
3
Tack till Ingmar Söhrman, Magnus P. Ängsal, den anonyma granskaren och deltagarna på Franska
forskarseminariet (Inst. för språk och litteraturer, Göteborgs universitet) för värdefulla kommenterar till
tidigare versioner av artikeln.
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beskriva vad dessa tänker och tycker om sitt språk: vilka attityder, perspektiv, föreställningar som
olika språkbrukare kan ha rörande diverse språkliga fenomen (cf. Paveau 2008:104, 106)4.
Wilton & Stegu (2011) framhåller folklingvistikens relevans för den tillämpade språkvetenskapen. Med tanke på den tillämpade språkvetenskapens ”explicit orientation towards language
in everyday life and in particular the problems and concerns of the language users”, menar de att
“anyone working in AL is forced to consider beliefs, views and opinions of the language user as a
non-linguist and to take those views seriously” (2011:2)5.
Paveau är en av de forskare inom fransk språkvetenskap som intresserat sig för folklingvistik
(se t.ex. Paveau 2007, 2008 o. Paveau & Rosier 2008). Detta forskningsfält började, inom det
franskspråkiga området, uppmärksammas relativt sent, men intresset har ökat mycket på senare
år (Osthus 2015).

3 Fransk stavning och stavningsdebatt: en bakgrund
Med tanke på att franskans stavning, i likhet med t.ex. engelskans, är en ”djup” ortografi (Paveau
& Rosier 2008:120) och att den är så pass invecklad (cf. Arrivé m.fl. 1986:443), så är det inte
märkligt att den vållar debatt. En av svårigheterna är de stumma bokstäverna som, utöver att de
inte uttalas (t.ex. plural -s), i vissa fall inte heller har någon morfologisk funktion (t.ex. s. i vers
’mot’).
Enligt ett beskrivningssätt som man kan finna, med smärre variationer, i olika standardbeskrivningar över franskan, så är dess ortografi på samma gång ”fonologisk”, ”morfologisk”,
”särskiljande” och ”historisk-etymologisk” (Grevisse & Goosse 2016, Catach 1997; cf. Riegel m.fl.
2011). Stavningen följer en fonologisk princip i det att den, förutom då det är fråga om stumma
bokstäver, ger information om uttalet. Relationen mellan skrivtecken och språkljud är dock
komplex (se Grevisse & Goosse 2016:§91), bl.a. p.g.a. förekomsten av digram (t.ex. au för [o]) och
trigram (t.ex. eau för [o] el. ein, ain för [ɛ̃]); därtill kan ett och samma fonem motsvaras av åtskilliga
stavningar (t.ex. [ɛ̃] som kan stavas ein, ain, in, im o., i vissa fall, en) och omvänt kan ett grafem
uttalas på olika sätt (t.ex. s som, beroende på position, uttalas [s], [z] el. inte alls). Stavningen följer
även i vissa fall en morfologisk princip eftersom grafem används för att ange böjningar, bl.a.
numerus och genus på substantiv och adjektiv (ex.: pl. -s o. fem. -e i dur, dure, durs, dures
’hård(a)’). Den franska stavningen är också särskiljande i den bemärkelsen att den gör så att
homofoner inte också blir homografer (ex: ver ‘mask’– vers ‘emot’– verre ‘glas’ – vert ‘grön’). Som
Riegel m.fl. (2011:116, 127–128) uttrycker det, styrs den även av en ”historisk och etymologisk
princip”. I sin aktuella form har stavningen kvar spår av tidigare etapper i språkets historia. Vissa
delar av den nutida stavningen återspeglar alltså en historisk form. Ett exempel är den redan
nämnda cirkumflexen som i flera fall tjänar till att ange ett tidigare s, ett annat de stumma
bokstäver som, särskilt under renässansen, men även tidigare och senare, lagts till för att påminna
om ords ofta latinska ursprung (ex: corps, doigt p.g.a. latinets corpus, digitus, men som i äldre
franska skrivits cors, doit).
Franskans stavning har sedan 1830-talet varit i det närmaste oförändrad (Hordé & Tanet
2006:2495). År 1990 kom det dock ett förslag på stavningsreform, eller rättare sagt på vissa
”korrigeringar”, utarbetade av Conseil supérieur de la langue française. Det berör ca. 2000 ord
(motsv. enl. Franska Akademien ung. 3–4% av det franska ordförrådet) och gäller bl.a.
pluralformer av sammansatta ord och, i vissa fall, bruket av bindestreck, trema och akut och grav
accent. En annan förändring är att cirkumflexen försvinner från i och u när den inte har särskiljande
funktion (såsom i croit – croît, 3:e pers. sing. av croire ’tro’ resp. croître ’växa’) utan endast skrivs
4
5

Man finner f.ö. motsvarande tankegångar redan hos Coseriu (2001[1966]:17).
AL= Applied Linguistics. Ett av AILA:s forskningsnätverk ägnar sig också åt folklingvistik.
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ut av historiska och etymologiska skäl. I t.ex connaître ’veta’ och paraître ’tyckas’ försvinner
cirkumflexen som anger ett i äldre franska förefintligt s och som påminner om s:en i de latinska
ursprungsorden (cognoscere, parescere).
Franska Akademien gav redan 1990 sitt gillande till den reviderade stavningen, men dess
hållning är att inga moderniseringar ska påtvingas. Förslaget från 1990 blev föremål för en livlig
debatt som, alltsedan dess, pågått med varierande intensitet. I denna står traditionalister mot
förespråkare av en modernisering. Bevarandet av cirkumflexen är ett slags symbolfråga, t.ex. dök
parollen Je suis circonflexe, kalkerad på Je suis Charlie, upp 20166. Revideringsförslagen har hittills
inte heller haft något stort genomslag i Frankrike, men läget är delvis annorlunda i vissa andra
fransktalande länder (se Biedermann-Pasques & Jejcic red. 2006:11–51 o. Dister & Moreau red.
2012).

4 Tidigare forskning om språkdiskussioner på nätet och fransk stavning
I sin översikt över folklingvistiken i Frankrike framhåller Osthus (2015:166) hur viktig framväxten
av internet varit för ”icke-experters” möjlighet att delta i språkdebatter. Språkdiskussioner på
nätet utgör också ett viktigt material för studier inom folklingvistik (se t.ex. Damar 2010 och
Hardy m.fl. red. 2015).
De omfångsrika nätdiskussionerna om franskans stavning och de uppfattningar nätanvändare
uttrycker i ämnet är dock ett än så länge föga utforskat område som jag med den här studien vill
bidra till beskrivningen av. Nätanvändares diskussioner av och syn på den franska stavningens
etymologiska aspekter har, mig veterligen, inte varit föremål för någon tidigare studie. Vicari
(2012) analyserar hur författare till foruminlägg och läsarbrev till franska dagstidningar ser på
”auktoriteter” (dvs. instanser såsom Franska Akademien o. ”experter”) då de diskuterar frågan om
en reformering av stavningen. I en annan studie av Vicari (2016), som jag får anledning att
återkomma till, undersöks synen på 1990 års revideringsförslag bland användare av kommentarsfälten till tre nätartiklar publicerade i dagstidningarna Le Monde, Le Figaro och Libération i februari
20167.
Av relevans för min undersökning är också den del av Paveau & Rosiers studie över fransk
språkpurism (2008:119–168) som ägnas åt en diskussion av den franska oviljan mot 1990 års
förslag och mot stavningsreformer generellt. De studerar inte där någon specifik korpus, men
utgår i sin diskussion bl.a. från en äldre intervjustudie av lärare och elever (Millet m.fl. 1990) samt
en enkät över studenters bruk av 1990 års reviderade stavning (Biedermann-Pasques & Jejcic red.
2006:11–51). Forskargruppen ”Groupe RO” har, sedan dess, genomfört en större enkätundersökning om attityder till stavning bland lärare och blivande lärare i Frankrike och vissa andra
fransktalande länder (resultaten redovisas i Dister & Moreau red. 2012)8.

6

För en översikt över äldre tiders franska stavningsdebatter, se Baddeley 1997 och Hordé & Tanet 2006.
Materialet i denna ”explorativa” studie av Vicari (2016) består av sammanlagt 150 kommentarer. Det var i
februari 2016 en stor medial uppmärksamhet kring skolboksförlagens beslut att fr.o.m. hösten 2016 använda
den reviderade stavningen i sina skolböcker. Bakgrunden var de nya läroplanerna för grundskolan i Frankrike,
som presenterades i slutet av 2015 och i vilka det preciseras att 1990 års revideringar ska tjäna som
”referenspunkt” i stavningsundervisningen.
8
Resultat som är relevanta för min studie och som presenteras i Biedermann-Pasques & Jejcic red. 2006, Dister
& Moreau red. 2012, Millet m.fl. 1990, Paveau & Rosier 2008 och Vicari 2016, kommer att tas upp och hänvisas
till allteftersom, i analysen och/i den avslutande diskussionen.
7
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5 Material
Nätdiskussioner kan förvisso vara ett intressant material för den som vill studera olika
uppfattningar om språkliga företeelser. Det undersökta materialet utgörs av 443 inlägg gjorda i
sex diskussionstrådar på nätsidorna Langue-fr.net (LF), Projet Babel (PB) och Etudes littéraires (EL)
under perioden 2005–20159:
Tabell 1. Material
Diskussionstrådar

Internetsida

Antal
inlägg

År

Här använda
förkortningar

”Simplification de l’orthographe”

Langue-fr.net

67

2009

LF1

”L’orthographe, une passion française”
”Etymologie et orthographe”

Langue-fr.net
Projet Babel

63
23

2010
2005

LF2
PB1

”La réforme de l’orthographe de 1990”
”Sondage : Seriez-vous favorable à une
réforme de l’orthographe…”

Projet Babel
Etudes littéraires

56
13010

2007–2009
2007

PB2
EL1

”Préférez-vous l’orthographe étymologique ou
phonétique?”

Etudes littéraires

104

2011–2015

EL2

Språkfrågor kan komma på tal i alla möjliga internetsammanhang och att göra en relevant
materialavgränsning kan vara en grannlaga uppgift. Vägledande i mitt sökande efter lämpligt
material har dels varit att jag velat undersöka uppfattningar uttryckta av ”icke-lingvister”, dels att
jag velat avgränsa studien till diskussioner där stavning sätts i relation till etymologi.
För att söka upp intressanta diskussionstrådar har jag, väl inne på diskussionsforumen på
Langue-fr.net, Projet Babel och Etudes littéraires, använt sökorden ”orthographe” och
”étymologie” el. ”étymologique”. Av sidornas egen information att döma är detta diskussionsfora
som inte vänder sig specifikt till specialisten utan välkomnar bidrag från ett brett spektrum av
deltagare. I stadgarna till Langue-fr.net:s forum står det:
Oavsett om man har tolv års universitetsstudier eller 5 års skolgång, så har alla här rätt att uttrycka sig.
Det här forumet är inte en vetenskaplig grupp om lingvistik, utan ett forum öppet för alla. Det är fritt fram
att uttrycka sig om problem som rör franska språket så som man använder och upplever det i vardagslivet,
detta utan att nödvändigtvis ha tillgång till ett bibliotek fyllt med lärda böcker. (LF)

Sidan Etudes littéraires innehåller, utöver resurser av olika slag, flera underliggande
diskussionsfora, varav ett om franska språket. Den vänder sig till elever och studenter, men också
till ”alla internetanvändare som intresserar sig för franska språket och litteraturen” (EL). På Projet
Babel, som kan sägas vända sig till den som har språk som hobby, inbjuds alla som ”älskar ord,
språk och ordböcker” (PB) att dela med sig av sina kunskaper och observationer.
Paveau (2008) framhåller att det, utöver ”professionella lingvister”, finns en mångfald av olika
språkbrukare som är icke-lingvister och som reflekterar över och uttalar sig om språk. Hon nämner
bl.a. ”forskare som inte är lingvister”, amatörlingvister, redaktörer, skönlitterära författare,
”ludo-lingvister” (t.ex. komiker, vitsare), ”militanta” och ”vanliga” språkbrukare (2008:96–97).
Paveau (2008:95) föreslår att man ska betrakta dessa olika språkbrukartyper som olika möjliga
”diskursiva positioner” snarare än som ”fasta sociala identiteter”; en och samma språkbrukare kan
i olika sammanhang inta olika positioner, exv. intar en yrkesverksam språkvetare en icke-lingvists
position ifall denna fäller estetiska omdömen om språk.
För egen del känner jag inte till identiteten hos dem som författat inläggen i mitt material. Jag
vet t.ex. inte om de verkligen är icke-lingvister. Inte heller vet jag om och i så fall på vad sätt de i
sin yrkesutövning arbetar med språk. Vad som däremot kan sägas, om man tar fasta på
9

Adresserna till dessa sidor finns i litteraturförteckningen.
Den här tråden innehåller sammanlagt närmare 600 inlägg skrivna t.o.m. 2013, men i föreliggande
undersökning har jag endast inkluderat de 130 första inläggen.
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nätsidornas egna presentationer, är att forumdeltagarna inbjuds att inta en diskursiv position som
är den mer eller mindre språkintresserade, eventuellt anonyme, icke-specialistens. Det stämmer
överens med den position som Paveau (2008:97) kallar den ”vanliga” språkbrukarens och som
t.ex. intas av ”okända avsändare av läsarbrev eller meddelanden på bloggar och fora”.

6 Analys: forumdeltagarnas perspektiv på franskans ”etymologiska”
stavning
Hur uppfattar då diskussionsdeltagarna franskans till vissa delar etymologiska stavning? Det ska
sägas att inläggen kan se mycket olika ut: vissa är långa och argumenterande, medan andra är
korta och förefaller spontant tillkomna. Det har dock, i en kvalitativ genomgång av materialet, gått
att inringa vissa återkommande perspektiv eller förhållningssätt bland forumdeltagarna. De
perspektiv som urskilts kan i enskilda inlägg gå in i varandra och ska alltså inte förstås som
ömsesidigt uteslutande.

6.1 Ett känslomässigt perspektiv
Rent allmänt kan man observera ett återkommande känslomässigt förhållningssätt till stavningen
(jfr titeln på en av trådarna: ”Stavningen – en fransk passion”, LF2). Två forumdeltagare svarar så
här på frågan ”Skulle du vilja ha en stavningsreform?”:
(1) Je suis absolument, et irrémédiablement contre! Je suis même outré que l’on puisse
seulement l’envisager. L’orthographe et ses compléxités retracent l’histoire et les
évolutions de notre langue tout au long des deux mille ans qui viennent de s’écouler!
(EL1) (Jag är fullständigt emot det. Jag är t.o.m. mycket upprörd över att man ens kan
överväga något sådant. Stavningen och dess svårigheter speglar vårt språks historia och
utveckling under de 2000 år som har förflutit.)11
(2) moi je suis au collège et j’le dis clairement c’est chiant l’orthogaphe donc oui à 100 % y
aura mois de truc à apprendre et plus de temps pour se consacrer à autre chose (EL1) (jag
går på högstadiet och ärligt talat stavning är skitjobbigt så ja till 100% det blir mindre att
lära sig och mer tid att göra annat)

Den affektiva hållningen indikeras med vissa ordval (särsk. outré ’mkt upprörd’ o. chiant
’skitjobbigt’). Värt att notera är att när forumdeltagaren i (1) ska förklara sin upprördhet, så
kommer språkets historia på tal. I (3) framkommer en mer kluven inställning hos en deltagare som
först förklarat att han å ena sidan skulle önska en förenkling av stavningen, som han har väldigt
svårt med12. Han ser sig som ”offer” för sin dåliga stavning, som han hela tiden blir dömd utifrån,
men skriver därefter:
(3) D’un autre coté, j’aime les mots comme ils sont, je les adore même, je trouve notre langue
si belle. Ces mots que accusés parfois d’être totalement obscur au niveau orthographique
sont souvent aussi ce que je trouve les plus beau. (EL1) (Å andra sidan gillar jag orden som
de är, jag älskar dem till och med, jag tycker att vårt språk är så vackert. Dessa ord som
ibland anklagas för att ha en fullständigt obegriplig stavning är också de som jag tycker är
de vackraste.)

11
12

Inläggen citeras ordagrant, inkl. eventuella stavfel.
Avsaknaden av participböjning tidigare i inlägget indikerar att det är en ”han”.
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Här visas prov på ett slags kärlek till stavningen och till franska språket som ingalunda är specifikt
för dessa diskussionstrådar (jfr Biedermann-Pasques & Jejcic red. 2006:21–22, Millet m.fl. 1990:14
o. Paveau & Rosier 2008:146).

6.2 Ett normativt perspektiv
I vissa inlägg anläggs det ett ”normativt” perspektiv i den bemärkelsen att stavningen och dess
etymologiska delar diskuteras i termer av vad som är korrekt och inkorrekt i förhållande till de
traditionella reglerna. I (4) nämns bl.a. fallet med cirkumflexen i connaître:
(4) Personnellement, je m’en tiens à l’orthographe traditionnelle: on a déjà eu tant de mal à
la maîtriser, et on ne va pas tout chambouler! Oublier les accents circonflexes dans
”connaître” ou ”le vôtre”, par exemple, pour moi ce sont des fautes: pas de tolérance à ce
sujet. (PB2) (För egen del håller jag mig till den traditionella stavningen: vi har redan haft
så svårt att lära oss den, då kan man inte ställa allt på ända. Att glömma cirkumflexerna i
”connaître” eller ”le vôtre”, till exempel, det är för mig språkfel. Det kan inte komma på tal
att jag skulle kunna tolerera något sådant.)13

I en annan tråd ger en deltagare uttryck för en mer komplex normativ hållning: på samma gång
som hon inte accepterar ”avvikande” stavningar, är hon medveten om att det finns en
”överdriven” bundenhet till stavningsnormen, som ”godtyckligt” fixerats vid en viss tid. Inlägget
avslutas dock så här:
(5) Mais ça ne m’empêche pas de grincer des dents dès que je détecte une ”déviance”, c’est
plus fort que moi. (PB1) (Men det hindrar mig inte från att gnissla tänder så fort jag
upptäcker en ”avvikelse”, jag kan inte låta bli.)

En normativ och känslomässig attityd till stavning kombineras här med varandra. Vissa
språkbrukare kan reagera starkt, närmast fysiskt, på det som uppfattas som stavfel (se Paveau &
Rosier 2008:145–146)14.

6.3 Ett estetiskt perspektiv
Ett annat perspektiv som anläggs är det estetiska, detta bl.a. i några inlägg där verbet paraître
diskuteras. I (6) ges ett svar på ett tidigare inlägg där någon menat att 1990 års reform inte gör
språket mindre ”rikt”:
(6) Moi je trouve que si... Et pis ça touche aussi à sa beauté : ”paraitre”, ça fait tout nu par
rapport à ”paraître”... (PB2) (Jag tycker visst att det gör det. Och så påverkar det också
dess skönhet: ”paraitre”, det ser helt naket ut jämfört med ”paraître”…)

Cirkumflexen, även om den egentligen är utsatt endast av historiska skäl, betraktas i (6) som en
utsmyckning. En annan deltagare menar dock att det är mer poetiskt med ett i utan cirkumflex
och talar om i:ets ”soberhet” i paraitre (PB2). Här ges uttryck för en känslighet för språkets visuella
sida som går att finna även hos vissa poeter, i ett franskt sammanhang kan t.ex. G. Apollinaire el.
F. Ponge nämnas. Överhuvudtaget är talet om språkets ”skönhet”, som nämns i (6), återkommande i materialet (jfr exemplen 3 o. 10) och återfinns också i nätkommentarerna studerade
av Vicari (2016:116). På ett allmänt plan kan nog den estetiska synen på stavningen kopplas till
den stereotypa föreställningen om franskan som ett vackert språk15.

13

Till skillnad från connaître påverkas egentligen inte le vôtre av 1990 års stavningsrevidering.
Jfr reaktionerna på särskrivning bland vissa svensktalande.
15
Den likaså livskraftiga föreställningen om franskans förmenta ”klarhet” (se Paveau & Rosier 2008:260–273) är
däremot inte på samma sätt framträdande i just detta material.
14

110

6.4 Ett socialt perspektiv
Stavningen diskuteras även ur ett ”socialt” perspektiv. Den sätts då in i samhälleligt sammanhang
och det som fokuseras är särskilt dess negativa följder. En deltagare menar så att dagens franska
stavning är ”för etymologisk”, att den innehåller ”många onödiga svårigheter jämfört med
spanskan eller italienskan” och att det finns nackdelar med detta som ”inte är försumbara”:
(7) […] beaucoup de temps passé là-dessus en classe pour des résultats médiocres par rapport
à nos cousins latins, discriminations absurdes à l’embauche, des non-francophones
rebutés par l’apprentissage du français... (EL2) (mycket tid som ägnas åt den i skolan för
endast medelmåttiga resultat jämfört med våra latinska kusiner, en absurd diskriminering
vid anställningar, icke fransktalande som blir avskräckta från att lära sig franska…)

Även i andra inlägg framhålls det att stavningen kan vara exkluderande: t.ex. menar en deltagare
att den ”endast tjänar till att skilja ut de personer som gått i ’rätt skolor’” (EL1) och en annan slår
fast att den är ”djupt ojämlik” (EL1). Vicari (2016:120–121) identifierar liknande synpunkter bland
nätanvändare i sin undersökning.

6.5 Ett historiserande perspektiv
Stavningen sätts även återkommande i relation till språkets historia (såsom i 1 ovan) och man kan
i det avseendet tala om ett ”historiserande” perspektiv. En deltagare, som är kritisk till den
traditionella stavningen, framhåller att cirkumflexen är ett osäkert ”tecken för historicitet” och
ger, helt korrekt, exempel på vissa inkonsekvenser, t.ex. mouche ’fluga’ vars äldre form var
mousche, men som ändå inte bär cirkumflex (PB2)16. Andra tillmäter etymologin och språkhistorien en närmast överdriven betydelse:
(8) ”L’orthographe française est étymologique et s’attache plus à écrire les mots tels qu’ils se
prononçaient autrefois que tels qu’ils se prononcent. (PB2) (Den franska stavningen är
etymologisk och fäster sig snarare vid att skriva orden såsom de uttalades förr än hur de
uttalas nu).
(9) L’orthographe a une raison d’être historique: celle d’indiquer ou de rappeler l’étymologie
d’un mot ou d’une famille de mots. (LF1) (Stavningen har ett historiskt existensberättigande. Den anger eller påminner om ett ords eller en ordfamiljs etymologi.)

Det stämmer visserligen att vissa stavningselement kan ge språkhistorisk och etymologisk
information och att den franska stavningsnormen etablerades för relativt länge sedan. Icke desto
mindre är stavningen på det stora hela funktionell för dagens sätt att uttala. Det finns
undersökningar som visar att franskans grafem till mer än 80% representerar ett uttal (se Catach
1997:63–66 o. Paveau & Rosier 2008:120). Men intressant nog kan vissa språkbrukare ändå
uppfatta det som om franskans stavning först och främst var till för att påminna om ordens
ursprung och historia och om hur man uttalade förr.
Mer allmänt betraktas de etymologiska aspekterna av stavningen i vissa inlägg som en länk till
det förflutna:
(10) En perdant l’étymologie et par là les règles d’orthographe, nous perdons un peu de notre
belle langue et par là un peu de nos racines...(EL1) (Om vi mister etymologin och
därigenom stavningsreglerna, så mister vi något av vårt vackra språk och därigenom något
av våra rötter…)

16

Det finns i själva verket många s som slutat att uttalas utan att det inneburit att en cirkumflex lagts till.
Därutöver har det även lagts till cirkumflexer i andra syften, bl.a. för att indikera försvunna vokalljud (t.ex. âge
’ålder’ p.g.a. tidigare eage, aage) el. en viss vokallängd el. klang (t.ex. âme ’själ’). Se Grevisse & Goosse
2016:§104.
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(11) Valoriser l’étymologie grecque et latine, c’est savoir, c’est connaître sa langue, connaître
les racines de la France et c’est ne pas perdre ce lien avec ces civilisations qui
manifestaient la passion du beau et du savoir. (EL2) (Att sätta värde på den grekiska och
den latinska etymologin, det är att känna sitt språk, det är att känna till Frankrikes rötter
och det är att inte förlora kopplingen till dessa civilisationer som brann för skönheten och
kunskapen.)

På liknande sätt nämns i ett annat inlägg att problemet med en stavningsreform är ”förlusten av
våra kulturella rötter (via etymologin)” (EL1). Ett slags identifikation av språkets rötter med de
egna rötterna är återkommande och vissa tycker sig förlora bandet till sitt ursprung om de
etymologiska delarna av stavningen försvann. Det kan då ske en glidning på så vis att stavningen
behandlas som en fråga om kollektiv eller nationell identitet. T.ex. menar författaren till (11) även
att ”[d]en etymologiska stavningen, det är den som gör franska språket till vad det är, det är den
som gör Frankrike till Frankrike”. Här är det nog viktigt att ha i åtanke att det offentliga samtalet i
Frankrike på senare år utmärkts av diskussioner om just nationell identitet (N. Sarkozy gjorde det
till ett tema för sin presidentvalskampanj 2007), något som verkar synas även i vissa inlägg i
stavningsdiskussionerna.

7 Avslutande diskussion
Forumdeltagarna, som i diskussionerna intar en diskursiv position motsvarande den åtminstone i
någon mån språkintresserade icke-specialistens, behandlar franskans ”etymologiska” stavning
som ett mångfacetterat ämne, på vilket de anlägger några framträdande perspektiv som urskilts i
analysen och som i enskilda inlägg kan kombineras: ett känslomässigt, ett normativt, ett estetiskt,
ett socialt och ett historiserande sådant.
Paveau & Rosier (2008:119) konstaterar att stavningsdiskussionerna i Frankrike allt som oftast
genomsyrats av ett ”kraftigt förändringsmotstånd”. Även om enskilda foruminlägg behandlar
ämnen som rör just Frankrike, så är inte, allmänt sett, det nätmaterial som här undersökts
avgränsat till en specifik fransk kontext. Icke desto mindre är det intressant att konstatera att
debattklimatet avseende fransk stavning tycks vara ett annat på nätet än vad det, åtminstone
historiskt, varit i Frankrike. I likhet med Vicari 2016 visar föreliggande studie att det på internet
pågår en varierad och kontrastrik debatt om franskans stavning. Visserligen ges det i
forumdiskussionerna uttryck för vissa föreställningar, såsom ”kärleken” till franskan och idén om
franska språkets ”skönhet”, som typiskt sett kan knytas till en traditionalistisk syn på stavning och
en ovilja mot förändringar i stavningsnormen (se Paveau & Rosier 2008:145–147 o. Vicari
2016:115). Men i forumen uttrycks också kritiska synpunkter på den traditionella stavningen och
reformpositiva uppfattningar, såsom i inlägg som tar fasta på de negativa sociala följder som en
komplicerad stavning kan ha.
Analysen har visat på en tendens att i diskussionerna sätta stavningen i samband med språkets
historia och historien i allmänhet. På det viset belyser den här studien att ett historiserande
perspektiv på franskans stavning ibland kan ha en framskjuten plats i språkdiskussioner bland ickespecialister på nätet. De etymologiska aspekterna av stavningen uppfattas av vissa språkbrukare
som ett slags band till det förflutna som inte bör klippas genom att man t.ex. tar bort vissa
cirkumflexer, och stavningen – och språket i allmänhet – kan då bli behandlat som ett arv som det
gäller att förvalta. Talande för det är den forumdeltagare som apropå franskan och dess stavning
säger att ”vi förvaltar en skatt, vår uppgift är att bevara den med omsorg” (EL1).
Vicari (2016:116) noterar, utan att utveckla det närmare, att just synen på franskan som ett
”historiskt monument” är vanlig bland språkbrukare som har en negativ inställning till
stavningsreformer. Tendensen att betrakta stavningen i ett historiskt ljus återfinns dock, i mitt
material, inte endast bland traditionalister utan också bland dem som är kritiska till den
traditionella stavningen; t.ex. menar en forumdeltagare att franskans stavning utgörs av ”rena
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konventioner med dumheter som går långt tillbaka i tiden” (LF2). Intressant nog gör ”Groupe RO”
en liknande observation i sin enkätundersökning om fransktalande lärares och lärarstudenters syn
på stavning (Dister & Moreau red. 2012): när dessa fick formulera hur de skulle se på en eventuell
ny stavningsreform, så var det inte bara motståndare till, utan även, om än i mindre omfattning,
förespråkare av en reform som valde att ta upp temat ”historia-kultur-identitet” och behandla
frågor om ”etymologi, kulturarv och nationell identitet” (2012:70–74).
Diskussionerna på nätet visar, avslutningsvis, att fransk stavning och etymologi inte endast är
akademiska angelägenheter. När de relateras till stavningsfrågor blir etymologiska spörsmål till
levande diskussionsämnen även för icke-specialister.
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Den engelskspråkiga vetenskapliga artikeln
som norm för vetenskaplig publicering? Två
forskares positionering och skrivprocess
Jenny Rosén & Boglárka Straszer
Att skriva och publicera på engelska är för många forskare i Sverige en självklar del av deras arbete.
Krav på att delta i internationella konferenser och nätverk och att publicera sig i internationella
tidskrifter är något som alla aktiva forskare inom varje ämnesområde ställs inför. På de nordiska
universiteten publiceras 70‒95 % av alla vetenskapliga artiklar på engelska (Hultgren m.fl. 2014).
Att producera texter på hög nivå på engelska som ofta varken är forskarens första eller starkaste
språk är något som diskuterats främst i relation till forskningens kvalitet och relationen till grundutbildningen (t.ex. Josephson 2004, Melander 2007). I detta kapitel riktas uppmärksamheten mot
relationen mellan språk och forskarnas yrkesidentitet och detta görs genom att vi analyserar hur
två aktiva forskare i Sverige beskriver skrivandet av en forskningsartikel för internationell
publicering.
De vetenskapliga disciplinerna bygger på en delad kunskap där olika typer av texter är centrala
för att upprätthålla gemenskapen. Samtidigt är dock dessa gemenskaper inte fasta och den
akademiska identiteten idag alltmer fragmenterad och dynamisk (se t.ex. Ylijoki & Ursin 2013). Att
bli forskare handlar om att tillägna sig de sätt att använda skrift som finns inom den specifika
gemenskapen även om dessa inte är fasta. Forskare använder skrift för en mängd olika syften, t.ex.
fältanteckningar, konferenspresentationer, föreläsningsanteckningar och e-post till studenter och
kolleger. Den vetenskapliga artikeln, som står i fokus i vår studie, utgör en av flera texttyper i
forskares yrkesvardag eftersom den har en hög status för meritering både för den enskilda
forskaren och för dennes forskningsmiljö och kan därmed ses som en norm för vetenskaplig
publicering. Den vetenskapliga artikeln är dock en slutprodukt som föregåtts av och omgärdats av
en mängd andra skriftspråkshändelser. Syftet med detta kapitel är att belysa hur två forskare
förhåller sig till skrivandet av den engelskspråkiga vetenskapliga artikeln som norm i relation till
deras identiteter som forskare.
För att rama in studien presenteras först en översiktlig genomgång av tidigare undersökningar
om engelskans status inom högre utbildning och akademiskt skrivande och framför allt i en svensk
kontext; och efter det övergår diskussionen till skrivandet som en del av forskaridentiteten.
Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av diskussionen om språkens statusförhållande och
språkpolicy inom akademin. Den empiriska delen av kapitlet inleds med en presentation av
forskningsprojektet Working in English: Academic Literacy and Translanguaging among Swedish
scholars (se Wedin, Rosén & Straszer 2015) vilket materialet för detta kapitel är en del av. Därpå
presenteras de två utvalda forskarna som står i analysens fokus. Efter det riktas uppmärksamhet
mot vad skrivande av en forskningsartikel på engelska kan innebära för enskilda forskare och
under vilka villkor skrivandet sker. Slutligen knyts kapitlet ihop genom några avslutande
reflektioner.

1 Engelskans status inom högre utbildning
Engelskans status inom högre utbildning har varit en omdebatterad fråga inom svensk språkpolitik
och en del av den debatt som funnits om svenskans status genom utredningar så som Mål i mun
(SOU 2002), Bästa språket (PROP 2005) och Värna språken (SOU 2008) samt forskningsartiklar, se
bl.a. Hyltenstam 1999, Boyd och Huss 2001 och Josephson 2004. Denna debatt har bland annat
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resulterat i den svenska språklagen (SFS 2009:600) som uttrycker att svenska är huvudspråk i
Sverige vilket innebär att det är ”samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige
ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden” (5§ SFS 2009:600).
Lagen lämnar dock stort utrymme för enskilda lärosäten att utforma lokala policyer och strategier
för språkanvändning (se Hult & Källkvist 2016b för arbetet vid ett lärosäte; se även Söderlundh
2014 för diskussion om språkplanering och språkpolicy i högre utbildning). Hult och Källkvist
(2016a) undersöker lokala policydokument om språk och språkanvändning vid tre lärosäten med
en uttalad parallellspråklighet, det vill säga där svenska och engelska likställs som parallella språk
på institutionell nivå. Deras analys synliggör hur de lokala dokumenten är utformade i skärningspunkten mellan internationella och nationella inriktningar i lärosätenas verksamhet – en balans
mellan ansvaret för att bevara svenskan och motverka domänförlust men samtidigt delta i en
internationell vetenskapsgemenskap (Hult & Källkvist 2016a, se även Gunnarsson 2004 som
belyser denna relation mellan nationella och internationella mål i högre utbildning). I Språkrådets
kartläggning av språksituationen inom högre utbildning och forskning (Salö 2010) konstateras bl.a.
att för de svenska lärosätena är ett internationellt utbyte med forskarvärlden viktigt och detta
förutsätter då en utbredd användning av engelska. Att publicera på engelska möjliggör också
internationella jämförelser, vilket ofta används som ett verktyg för att kvalitetssäkra verksamheten (se Hazelkorn 2011; Hultgren, Gregersen & Thøgersen 2014). Inom ramen för denna diskurs
blir publicering på engelska i internationella tidskrifter ett mått för både den enskilda forskarens
och lärosätets kvalité. Vilket språk man väljer att publicera på är forskarens eget val men det kan
ifrågasättas hur fria forskare är att välja, eftersom deras val styrs av ett flertal faktorer i den
omgivande kontexten såsom bland annat disciplinära traditioner och fältnormaliserade citeringar
(Salö 2010).
I en tid där talet om internationalisering präglar den högre utbildningen är det viktigt att
komma ihåg att flerspråkighet och internationella kontakter alltid varit en naturlig del i
verksamheten (Gregersen 2012). Forskares arbete har därmed i ett historiskt perspektiv både varit
internationellt och flerspråkigt. Medan latin, franska och tyska tidigare var viktiga språk inom
akademin i de nordiska länderna, har internationalisering idag ofta kommit att likställas med
användning av engelska.1 Att presentera och publicera sin forskning är centrala delar i det
akademiska arbetet och inom de flesta vetenskapliga discipliner innebär publicering i internationella tidskrifter underförstått engelskspråkiga tidskrifter (Gregersen 2012). Dessutom premieras
publicering i internationella, d.v.s. engelskspråkiga, tidskrifter och likställs med god kvalitet, vilket
i sin tur har stor påverkan på forskares möjligheter till befordran, tilldelning av forskningsmedel
och status. För att lyckas som forskare blir det därmed nödvändigt att förhålla sig till denna
dominerande diskurs.
När det gäller den enskilda forskares språkliga resurser, att kunna klara kravet att publicera på
engelska, betonar bland annat Casson (2015: 36) att behärskning av engelska på en hög nivå både
i tal och skrift är en statusmarkör och en betydande maktfaktor, som har en avgörande roll i de
enskilda forskarnas framgång i sin akademiska karriär. Salö (2016) samt Salö och Hansell (2014)
har undersökt engelskans betydelse för forskare dels inom ämnet historia och dels inom datavetenskap. Deras resultat synliggör att även om forskare i hög grad publicerar på engelska så är
språkanvändningen i forskarnas vardag mer komplex. Även inom ämnesområden som domineras
av engelska utgör svenska ofta det gemensamma språket mellan kolleger (Salö & Hansell 2014).

1

Språkrådets kartläggning visar att engelskans dominans som avhandlingsspråk inte är ett nytt fenomen då
andelen avhandlingar som skrivs på engelska varit högre än 80 % sedan 1980 (Salö 2010). Därmed kan
engelskans dominans inte förklaras med ökad internationalisering genom Bolognaprocessen under senare år.
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2 Material och metod
Materialet som presenteras och analyseras här har skapats under 2015 inom ramen för forskningsprojektet Working in English: Academic Literacy and Translanguaging among Swedish scholars av
artikelns författare tillsammans med Åsa Wedin. I forskningsprojektet studerades enskilda
forskares villkor för skrivande av en vetenskaplig artikel samt deras flerspråkighet, framförallt
deras förmåga att växla mellan sina språkliga resurser och förhålla sig till dessa. Genom ett
etnografiskt tillvägagångssätt intervjuades sex forskare med annat modersmål än engelska under
sitt skrivande av en forskningsartikel på engelska. De sex forskarna följdes under artikelskrivandet
genom tre intervjuer där även artikelmanus vid de olika tillfällena i skrivprocessen
dokumenterades. Skrivprocessen från start till publikation varierade mellan forskarna och en av
forskarna avslutade inte arbetet med sin text under tiden för forskningsstudien.
Semistrukturerade intervjuer har genomförts i tre faser av skrivandet: först vid inledningen av
skrivandet, därefter vid ett tillfälle under arbetets gång och slutligen i anslutning till inlämnandet
av det färdiga artikelmanuset. Intervjumaterialet spelades in och transkriberades. Dessutom
samlades material i form av artikelutkast och annat arbetsmaterial in. De sex forskarna var
verksamma inom humaniora, utbildningsvetenskap, samhällskunskap och vårdvetenskap. De var
samtliga relativt nya i sina forskarkarriärer och hade vid forskningsstudiens genomförande
disputerat för mellan tre och nio år sedan. Samtliga forskare var verksamma som lärare och
forskare vid något svenskt lärosäte men hade mycket olika villkor för forskning och publicering.

3 Två skrivarprofiler
I denna artikel riktas fokus mot två av informanterna i studien, som kallas här för Carina och Anna,
och som kan sägas utgöra de två fall i materialet som skiljer sig mest åt. Genom att rikta fokus mot
dessa två ytterligheter i materialet ges en fördjupad och mångfasetterad bild av engelskans
betydelse för informanternas forskaridentitet. (Jfr. Wedin, Rosén & Straszer 2015.) Vi introducerar
först de två informanterna för att sedan presentera tre aspekter som kategoriserats i materialet:
• att skriva sig till forskare, d.v.s. skrivande och forskaridentitet under forskarutbildning och
som junior forskare
• engelskans roll i forsknings- och skrivprocessen
• språkliga möjligheter och begränsningar att verka som forskare.
Carina arbetar som lektor men har en stor andel forskning i sin tjänst. Hon hade vid studiens start
disputerat för mer än fem år sedan inom vårdvetenskap med en sammanläggningsavhandling
skriven på engelska. Även Anna arbetar som lektor men har nästan ingen forskningstid alls i sin
tjänst. Hon disputerade också för mer än fem år sedan, men inom utbildningsvetenskap och med
en monografi skriven på svenska.

3.1 Att skriva sig till forskare
Carina och Anna genomförde sina forskarutbildningar under början av 2000-talet vid skilda
lärosäten i Sverige. Deras positionering inom olika vetenskapliga discipliner skapar dock
varierande normer för vad det innebär att verka som forskare. Kontexten, dels den vetenskapliga
disciplinen och dels de forskningsgemenskaper som informanterna ingått i, har också skapat olika
förväntningar på deras skrivande under forskarutbildningen. Att utveckla sitt skrivande av vissa
typer av texter under forskarutbildningen bidrar till kompetens och självkänsla vad gäller en viss
akademisk texttyp.
Under forskarutbildningen skolades Carina in i att skriva på engelska då hon producerade en
sammanläggningsavhandling med fyra artiklar, vilka samskrevs med någon av hennes handledare.
Forskningsartikeln på engelska som texttyp är alltså något som Carina lärt sig under utbildningen
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tillsammans med sina handledare. Även efter avhandlingen har Carina i första hand samskrivit
tillsammans med andra forskare och de gånger hon publicerat ensam har det främst varit i form
av bokkapitel. Att lära sig skriva vetenskapliga artiklar på engelska samt att samarbeta och skriva
tillsammans med andra kan således ses som en viktig del i hennes utbildning till forskare. Carinas
socialisering till forskare har till stor del präglats av att använda engelska för publicering.
Till skillnad mot Carina är skrivandet på engelska och forskningsartikeln som texttyp inget som
varit en central del för Anna under hennes forskarutbildning. Hon har begränsade erfarenheter av
att använda engelska i sitt vetenskapliga skrivande. För avhandlingen skrev hon abstractet på
engelska och efter disputationen har hon publicerat två vetenskapliga artiklar tillsammans med
forskarkollegor, den ena i en svensk- och den andra i en engelskspråkig tidskrift, samt ett kapitel i
en svenskspråkig forskningsrapport. Anna berättar att efter avhandlingsarbetet har hon fått en
självkritisk inställning till skrivandet på ett sätt som påverkar hennes arbete. Hon beskriver att hon
känner en påtaglig oro och till och med rädsla inför det vetenskapliga skrivande. Hennes dåliga
självtroende hindrar henne och försvårar det kreativa skrivandet likväl som att lämna ifrån och nå
ut med sina texter. Hon beskriver dock att vid vissa tillfällen får hon en stark motivation, som driver
henne och precis så var det inför skrivandet av den artikeln som blev fokus för vår analys inom
projektet.

3.2 Engelskans roll i forsknings- och skrivprocessen
De två forskarnas språkanvändning under den studerade skrivprocessen skilde sig åt på flera sätt.
Carina befann sig i ett forskningssammanhang där hon dels arbetade med flera vetenskapliga
artiklar samtidigt och dels samarbetade med forskare både nationellt och internationellt. I vissa
av dessa samarbeten användes engelska som arbetsspråk i hela forskningsprocessen och hon
berättar att hon vant sig vid att kommunicera både i tal och i skrift om forskningen på engelska.
När Carina ska berätta om skrivprocessen beskriver hon att hon först gör en synopsis vilken hon
också visar vid intervjun. Denna är skriven på engelska och innehåller forskningsfråga, metod,
potentiell tidskrift, första författare och tidsplan. När hon sen ska börja skriva på artikelns olika
delar, både tänker och skriver hon på engelska.
Jag försöker nog till och med att börja tänka på engelska redan när jag tänker på artikeln för
att jag tänker att om jag ska skriva det här, hur skulle jag formulera mig, hur skulle jag lägga
upp det här. Då försöker jag tänka på det på engelska.

Carina använder således engelska som sitt främsta arbetsspråk både i tankeprocessen och i själva
skrivandet. I nuläget är dock hennes empiriska material på svenska men detta verkar inte utgöra
någon svårighet för henne utan hon beskriver att när hon arbetar med materialet tänker hon på
hur det ska sägas på engelska och sen formulerar och omformulerar hon det tills hon känner att
hon fått fram det hon vill säga. Trots att Carina berättar att hon tänker på engelska talar hon också
om att hon översätter.
Annas skrivprocess präglas av att hon går mellan språken och ofta gör översättningar både från
svenska till engelska och engelska till svenska. I tankeprocessen utgör engelskan ofta ett hinder
vilket hon uttrycker på följande sätt.
Jag kan kommunicera på engelska och jag förstår texter på engelska men eftersom jag inte är
nån person att snabbt få ner några tankar på ett papper så hindrar språket mig, för att när jag
har dom där tankarna så då måste jag samtidigt fundera på formuleringen då har jag tappat
hela tråden i den här innan jag är klar.

Pendlingen inte bara mellan språken utan också mellan olika texter präglar Annas skrivande då
hon arbetar med sin artikel i flera versioner, skriver ner tankar i en anteckningsbok, gör
anteckningar med blyerts i den utskrivna texten, och sätter in post-it lappar runt sig i rummet och
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i manuskriptet. I skrivprocessen använder hon även litteratur som hon refererar till, böcker och
texter där hon gjort anteckningar.
Att skriva på engelska för Anna kan tolkas som ett slags tvång och en praktik som kräver mycket
tid och möda av henne. För Anna utgör vetenskapligt skrivande alltid en utmaning och när texten
ska produceras på engelska behöver hon använda en del hjälpmedel och ta hjälp från kollegor som
har mer erfarenhet av skrivande på engelska. Anna behöver inför sin skrivprocess komma in i
vetenskapligt skrivande på engelska genom att läsa in sig på aktuell forskning med en stor mängd
engelskspråkiga forskningsartiklar, som hon bearbetar på olika sätt för att samla på sig lämpliga
uttryck i sitt eget skrivande. Hon upplever att det finns en tröskel för att påbörja skrivandet och
nämner den hermeneutiska spiralen, som leder henne från transkribering av material till
bearbetning av fältanteckningar, skapandet av modeller och diagram för att kunna arbeta sig fram
och tillbaka mellan olika delar av sitt svenskspråkiga material och det engelskspråkiga utkastet
varifrån artikeln växer fram. En engelskspråkig begreppsapparat utvecklas hos Anna under
skrivprocessen:
Jag vet ju vad jag vill men jag får inte ur mig nåt. [...] Det var då jag tänkte att jag måste skriva
på svenska, men det gick inte för att jag hade ju läst på engelska, jag hade ju också började jag
fundera och kom på att jag tänkte artikeln på engelska tänkte dom här begreppen och jag hade
hittat en massa begrepp.

Hon har även återupptäckt sina tidigare egna texter och har haft glädje av att kunna återanvända
vissa engelskspråkiga begrepp.
Trots sin rädsla att skriva på engelska konstaterar Anna att när hon väl kom igång med sin
tankeprocess och skrivandet av den observerade artikeln märkte hon att hon skrev sin text på
engelska med en gång. Det empiriska materialet är dock på svenska och användning av citat från
hennes informanter kräver ett efterarbete eftersom allting ska översättas till engelska. För
översättningsarbetet använder Anna både olika strategier (se Wedin, Rosén & Straszer 2015: 60)
och olika typer av hjälpmedel.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att medan engelskan för Carina utgör språket för
tänkande och skrivande, som hon är mycket bekväm med, representerar engelskan i Annas
repertoar ett hinder som komplicerar skrivprocessen.

3.3 Språkliga möjligheter och begränsningar att verka som forskare
Forskarna i projektet bedriver sin forskning under mycket skiftande villkor och de har även olika
motiv för publicering på engelska. Det klart starkaste motivet som nämns av båda forskarna är
meritering. Här finns dock en stor skillnad mellan Carina och Anna. För Carina är publicering i
vetenskapliga artiklar med hög poängfaktor viktigt för meritering och hon reflekterar inte särskilt
över att detta innebär skrivande på engelska eftersom något annat alternativ inte finns. För Anna
är det däremot ett medvetet val att skriva på engelska just för att kunna meritera sig vilket hon
ger uttryck för i citatet nedan.
Jag måste ju skriva någonting mer på engelska om jag vill docentmeritera mig så det är ju ett
sånt, annars skulle jag helst vilja skriva på svenska bara.

Att Anna hellre skriver på svenska motiverar hon utifrån att hon anser sig kunna uttrycka sig bättre
på svenska men även utifrån att det handlar om den tänkta läsaren. Med den artikel som Anna
arbetar med under projektet vill hon nå längre än endast till svenska forskare och lärare eftersom
det hon ser i sin analys enligt henne är av intresse för en internationell forskarkrets. För Anna finns
således ett val att publicera sig på svenska eller engelska.
Carina ger uttryck för en nära relation till engelskan som hon beskriver som sitt andraspråk.
Engelska är ju mitt andraspråk och där känner jag mig, det känns verkligen som mitt
andraspråk jag är oftast bekväm och hemma i språket.
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Att skriva på engelska är inget egentligt val för Carina då hon menar att det helt enkelt saknas
tidskrifter där hon skulle kunna publicera på svenska. Hon ger dock inte uttryck för att detta skulle
vara ett problem. Snarare har hon svårt att se några fördelar med att skriva på svenska då hon i
sådana fall enbart skulle kunna nå en begränsad del av forskarsamhället. Det forskarsamhälle som
Carina beskriver sig vara en del av kan således inte sägas omfattas av nationella gränsdragningar
utan utgör en internationell engelskspråkig akademisk gemenskap. Samtidigt ställer hon sig
tveksam till om engelska är hennes akademiska språk snarare än svenska. Hon beskriver en önskan
om att engelska verkligen skulle vara hennes arbetsspråk men att hon också ofta känner sig
frustrerad över att hon inte är helt flytande på språket. Hon har höga krav på sin språkliga förmåga
på engelska och uttrycker att bristerna beror på att det är hennes andraspråk. På samma gång
säger hon dock att hon blivit mer medveten om att språket oavsett om man är andraspråkstalare
eller inte är något som alla forskare kämpar med. De språkliga utmaningarna handlar för Carina
inte i första hand om frågan om att skriva på engelska då hon har svårt att föreställa sig något
annat utan snarare om att navigera mellan och behärska de olika språkliga register som finns inom
forskningsområdet. Ett exempel på detta är den artikel som hon arbetade med inom ramen för
detta projekt, vilken skrevs tillsammans med ett flertal andra forskare och där teori och metod var
tvärvetenskapliga och till viss del nya för henne.
Medan skrivande och publicering på engelska utgör en självklarhet för Carina för att kunna
verka som forskare är situationen för Anna mer komplex då det å ena sidan handlar om möjligheter att nå ut till fler forskare och meritera sig och å andra sidan om begränsningar vad gäller
kreativitet och möjlighet att uttrycka sig. Både Anna och Carina beskriver dock att de i
skrivprocessen använder olika typer av verktyg, t.ex. ordböcker och digitala sökfunktioner, för att
arbeta med språket. För Anna är dock detta arbete mycket mer omfattande och blir därmed till
stor del en begränsning. Anna beskriver även att flera engelskkunniga personer har en betydande
roll i hennes skrivprocess.
Anna och Carina, liksom övriga informanter i studien använder sig av språkgranskare förutom i
fall då de samskriver med forskare som har engelska som modersmål. De framhåller vikten av
språkgranskning för att kunna producera kvalitetsmässigt hållbara texter, men samtidigt framställs språkgranskningen av våra informanter som en känslig process eftersom språk och innehåll
är nära sammankopplade.

4 Avslutande reflektioner
I denna artikel har vi riktat fokus mot hur två forskare förhåller sig till och positionerar sig i relation
till den engelskspråkiga vetenskapliga artikeln som norm för publicering inom akademin. De två
forskarna, Carina och Anna, kan ses som de två mest skilda fallen i vårt material både vad gäller
yttre och inre aspekter av språkval för publicering. De två fallen synliggör också hur en
engelskspråkig norm inom akademin inte är enhetlig utan snarare komplex och kontextbunden.
Även om publicering på engelska är meriterande påverkas forskarnas språkval av faktorer på
individnivå såsom upplevd språklig kompetens, men även av den lokala kontexten på lärosätet
samt den forskningsgemenskap de ser sig vara en del av.
Carina befinner sig i en vetenskaplig disciplin och en forskningsgemenskap där publicering på
engelska utgör en självklarhet, något som hon också skolades in i under forskarutbildningen. Att
vara forskare handlar för Carina om att verka och skriva på engelska och hon framställer sig som
en del av en internationell forskningsgemenskap där engelska är det gemensamma arbetsspråket.
Även Anna är medveten om och förhåller sig till den engelskspråkiga vetenskapliga artikeln som
norm, men inom hennes disciplin finns också en tradition av svenskspråkiga monografier och
artiklar. Anna skriver och verkar inte främst i en internationell forskningsgemenskap utan i en
nationell forskarkrets där relationen till yrkesverksamma inom skola och utbildning också är
mycket relevant. Att skriva på engelska utgår således från ett medvetet val i syfte att meritera sig
120

men också för att nå ut med sin forskning till fler forskare. Carinas och Annas berättelser ger
således uttryck för skilda och komplexa forskaridentiteter där normen om att publicera på
engelska är närvarande men inte utan motstånd och förhandling.
Presentationen av två utvalda forskares förhållningssätt visar, så som vi också har sett i vårt
bredare material (se Wedin, Rosén & Straszer 2015: 62–64) att skrivande och framförallt
publicering på engelska ses som en oundviklig del av forskarnas arbete. Engelskans status som det
enda legitima språket för vetenskaplig publicering och språkets föreställda kvalitetssäkrande roll
framkommer i forskarnas tal om sitt skrivande, men engelskans dominans i de enskilda forskarnas
arbete och språkliga repertoarer visar en mer skiftande bild. Vår studie visar så som Salö (2016)
samt Salö och Hansell (2014) att språkanvändningen i forskarnas vardag är komplex trots den
engelskspråkiga normen. I likhet med tidigare forskning inom området synliggör denna fallstudie
behovet av en mer nyanserad bild av engelskans status och dominans inom akademin där forskare
är aktiva aktörer genom att anpassa och förhandla om sina språkval som en del av sina identiteter
som forskare.
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Innehållet i Svensk ordbok utgiven av Svenska
Akademien
– eller kampen mellan norm och bruk
Emma Sköldberg

1. Inledning
Arbetet med en andra upplaga av definitionsordboken Svensk ordbok utgiven av Svenska
Akademien (SO) pågår för fullt. Denna ordbok är mer deskriptiv jämfört med exempelvis Svenska
Akademiens ordlista (SAOL), även om den också har tydligt normativa inslag. Redaktionen, som är
förlagd vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, ser dock en poäng med att
göra ordboken mer renodlat deskriptiv, inte minst för att Svenska Akademiens samtidsordböcker
då kompletterar varandra bättre. Men vad innebär det egentligen? Hur långt är redaktionen
beredd att gå i enskilda fall? Och hur långt kan SO frigöra sig från rådande normer?
Den här artikeln vill belysa den spänning mellan norm och bruk som inte sällan tydliggörs i
samband med konkret lexikografiskt arbete. I bidraget sker detta med utgångspunkt i olika
uppgifter som återfinns inne i SO:s artiklar. Men innan dess presenteras SO och en del av
förutsättningarna för uppdateringsarbetet i korthet.

2. SO i korta drag
SO är en enspråkig svensk definitionsordbok på ca 65 000 uppslagsord, som kom ut som bok år
2009 och som app hösten 2015.1 Huvudredaktör för verket var professor Sven-Göran Malmgren.
Målgruppen för ordboken utgörs främst av modersmålstalare och avancerade inlärare och
avsikten är att boken i första hand ska fungera som stöd för reception (förståelse), men också för
produktion.
Av inledningen framgår att SO ”har till uppgift att ge så fullständiga upplysningar som möjligt
om alla viktiga ord i det svenska ordförrådet” (2009:IX). Vidare är ordboken, liksom sina
föregångare, korpusbaserad, dvs. den tar utgångspunkt i autentiska texter (se vidare Sköldberg &
Hannesdóttir 2017). Föregångarna till ordboken är mer deskriptiva, men i SO är emellertid de
normativa inslagen framträdande, framför allt genom de ca 400 stilrutor som återfinns i anslutning
till vissa uppslagsord. De rekommendationer som ges gäller ordval, betydelser, ordkombinatorik
etc. Under uppslagsordet faktum står det t.ex.: ”Fakta kan bara vara pluralform; *ett fakta är
felaktigt” och i samband med uppslagsordet eftersom står det: ”Eftersom bör inte följas av att. Det
är alltså inte bra att skriva *han kom inte eftersom att han var sjuk”.
En andra upplaga av ordboken är tänkt att komma inom några år. Jämfört med när den första
upplagan av verket utarbetades har ordboks-Sverige kraftigt förändrats och det påverkar givetvis
det redaktionella arbetet. Idag har t.ex. det tryckta formatet till stora delar ersatts av det digitala.
I teorin har digitala ordböcker oändligt med plats och de kan i princip innehålla hur mycket
uppgifter som helst. Samtidigt måste ordboksredaktörerna beakta vad användarna kan ta in och
risken för s.k. information overload (se vidare Tarp 2012 m.fl.).
I samband med uppdateringen måste redaktionen, liksom tidigare, förhålla sig till såväl
vedertagna normer som till faktisk språkanvändning – och hitta en lämplig balans mellan norm
1

SO är en vidareutveckling av Nationalencyklopedins ordbok (NEO) från mitten av 1990-talet, som i sin tur
bygger på olika upplagor av Svensk ordbok (från 1986 och framåt) (se vidare Malmgren 2009 och Malmgren &
Sköldberg 2013).

123

och bruk. Men ett skäl till att redaktionen borde arbeta mot en mer renodlad deskriptiv ordbok är
som sagt att Akademiens ordböcker då kompletterar varandra. Utan tvekan är den normativa
ansatsen mer befogad i SAOL som primärt ska fungera som stöd för den som vill uttrycka sig i tal
och skrift. Ett annat motiv är att flera av de förlag, som tidigare utarbetade beskrivande ordböcker,
nu har lagt ner sin verksamhet. Det finns emellertid även fortsättningsvis behov av deskriptiva
ordböcker i Sverige (se vidare Sköldberg & Mattsson 2016).

3. Ordböcker, norm och bruk
Inom lexikografin skiljer man sålunda mellan deskriptiva ordböcker, som har till syfte att redovisa
språkbruket, och normativa ordböcker som är avsedda att påverka språkbruket. Det är dock svårt
att tala om renodlat deskriptiva eller renodlat normativa arbeten. Det är snarare fråga om
gradskillnader dem emellan. En normativ ordbok bygger alltid på en deskriptiv grund och en
deskriptiv ordbok representerar alltid lexikografens språkliga värderingar. Även deskriptiva
ordböcker har således en normativ dimension, inte minst om Svenska Akademien står som
avsändare (jfr Svensén 2009:24). Alldeles oavsett den enskilda ordbokens deskriptiva eller
normativa inriktning, så betraktar brukarna ofta det som behandlas i en ordbok som det korrekta,
medan det som utelämnas betraktas med skepsis (Trap-Jensen 2002:64–65).
Liknande resonemang återfinns i inledningen till Svenska Akademiens grammatik (SAG,
Teleman et al. 1999, del 1:17). SAG är avsedd att vara deskriptiv och enligt egen utsago redovisar
den t.ex. ”inga värderingar av olika konkurrerande uttryckssätt” (SAG 1999, del 1:18, 29). Av
inledningen framgår dock att det i praktiken är mycket svårt att dra en gräns mellan deskriptiv och
normativ grammatik. Det huvudsakliga skälet till detta är att det språk som beskrivs måste, inte
minst av praktiska skäl, avgränsas från språk som ”ligger utanför grammatikens beskrivning” (t.ex.
olika former av inlärarspråk). Avgränsningen gentemot dessa exkluderade former av språk är dock
oklar och förskjuts kontinuerligt (SAG 1999, del 1:18).
Vad säger då normen? Och vad/vilka står för den? En viktig aktör i detta sammanhang är förstås
Språkrådet, men det finns också andra instanser med erkänd språkvårdande funktion, t.ex.
Svenska Akademien. När det gäller Akademiens språkvårdande funktion åsyftar man troligen
primärt ordlistan (se Teleman 2003:47–60 för en genomgång av språkvårdens aktörer samt
Lagerholm 2016:217–221). Den senaste, fjortonde upplagan av SAOL ger liksom föregångarna i
första hand rekommendationer om svensk stavning, ordböjning och ordbildning. Av förordet
framgår emellertid att den senaste upplagan blivit något mer normativ. Exempelvis förekommer
fler rekommendationer som uttrycks med formlerna ”hellre än…” och ”Använd hellre…” (SAOL
2015:X). Men det förblir dock bara rekommendationer (jämför med innehållet i t.ex. danska
Retskrivningsordbogen, som alla officiella instanser i Danmark har som plikt att följa; se vidare
Vikør 2010). När det gäller svensk stavning ska man nog inte underskatta den styrning av språket
som sker medelst rättstavningsfunktioner m.m. som finns implementerade i kommersiella
program (t.ex. Microsoft Word) (jfr Vatvedt Fjeld 2002).
Normen eller normerna kan givetvis problematiseras, men detsamma gäller det s.k. bruket.
Ordet bruk återkommer ofta i lexikografisk litteratur, och presenteras (mer eller mindre) som
motsats till norm, men mer sällan anges vad som avses med detta. Ett undantag är Malmgren
(2010:272) som i sina resonemang kring SAOL konstaterar att han använder ordet i en ganska vag
betydelse. Det står: ”I princip syftar det på språkbruket hos majoriteten av riksspråkstalande,
framför allt sådant det manifesteras i tryckta texter och under bortseende från att äldre språkdrag
har levat kvar i äldre dialekter”. Det att bruket här i princip enkom representeras genom tryckta
texter beror förstås på praktiska omständigheter, men det understryker också att en central del
av språkbruket, t.ex. talspråk, exkluderas – och sådana exkluderingar gör en textbaserad
språknormsdefinition mottaglig för kritik. Det är lätt att se en sådan norm som representant för
sociala, politiska och ideologiska intressen.
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Bruket har, hur som helst, i hög grad kommit att definieras som innehållet i den korpus som
lexikograferna konsulterar. Korpusen ger ordboksredaktörerna stöd för vad som ska behandlas
respektive utelämnas ur ordböckerna (Hanks 2012:63; jfr även Svensén 2009:47–48). Vilka
textmaterial SO baseras på redovisas inte i detalj, men etablerat, redigerat skriftspråk hämtat från
tidningar och romaner utgör en betydande del. Detsamma gäller för övrigt i stor utsträckning för
Akademiens ordlista (se SAOL 2015:XII). Sköldberg & Hannesdóttir (2017) konstaterar i detta
sammanhang att sammansättningen av den korpus som ska utgöra grund för framtida ordboksarbete bör utökas och inte minst vidgas. Sedan SO utkom 2009 har mängden elektroniskt tillgängliga texter ökat dramatiskt. Språkbanken innehåller exempelvis betydligt fler delkorpusar av olika
slag än tidigare. Inte minst är vardagligt, talspråksnära språk tillgängligt på ett annat sätt än
tidigare och det är något som redaktionen bör förhålla sig till.
Det är numera svårt att hävda att texter publicerade på sociala medier och andra digitala
plattformar per definition inte ska tas med i korpusunderlaget för en ny upplaga av SO (se vidare
Sköldberg & Hannesdóttir 2017). Resultatet av ett sådant införlivande är dock inte okomplicerat.
Trap-Jensen (2002:63–64) konstaterar att den spänning som råder mellan standardspråkliga
normer och den variationsrikedom som kommer till uttryck i autentiska texter inte sällan blir tydlig
i samband med konkret ordboksarbete. Enligt Trap-Jensen gäller det att få till en balans mellan
användarnas behov av rekommendationer och språklig likriktning och mångfalden i de texter som
ligger till grund för ordboken. Det är en utmaning för redaktören att försöka finna en lösning som
tillgodoser alla dessa aspekter.
Det finns vidare olika grader av korpusbundenhet inom lexikografin. En genuint korpusbunden
ordbok, som exempelvis DDO (2003–2005), baseras helt och hållet på innehållet i en viss korpus.
SO och dess föregångare är förvisso också korpusbaserade, men inte i samma utsträckning. I SO
har exempelvis lexikograferna infogat uppslagsord, betydelser och exempel trots att orden inte
varit representerade i korpusen (se vidare Malmgren & Sköldberg 2013:125, 127). Detta arbetssätt
kan å ena sidan tyckas fördelaktigt när ord och fraser som hör till standardspråket saknas i
korpusen. Det finns å andra sidan inget krav på att alla lexikala enheter m.m. som är företrädda i
materialet ska behandlas i verket. I det svenska exemplet sker alltså högre grad av redaktionell
bearbetning – med större inslag av redaktionell subjektivitet – än i det danska exemplet.

4. Deskriptiv – men inom rimliga gränser?
Ett led i omställningen mot en mer deskriptiv ordbok består i att stilrutorna i SO ska revideras.
Men är det tillräckligt? I själva verket torde innehållet i hela ordboken må bra av att granskas ur
ett kritiskt perspektiv.
En grundläggande fråga är förstås vilket ordförråd som beskrivs. Hur avgör man om ett ord över
huvud taget är etablerat i svenskan (jfr Svanlund 2009)? Är t.ex. det engelska ordet mansplaining
(ung. ’förklara något för någon på ett överlägset och/eller förminskande sätt’) numera att betrakta
som ett svenskt ord? Svaret på denna fråga kan förstås kopplas till en allmän, i grunden
språkpolitisk, syn på engelska lånord i svenskan (jfr SAOL14:XI). I lika hög grad beror det förstås på
vilken korpus som redaktionen konsulterar och ordets frekvens där.
Vidare kan man fråga sig om alla ord som används i aktuell korpus anses höra hemma i SO.
Finns det ord som är för ”fula” (ofta vulgära) för att tas upp? (Jfr t.ex. ordförrådet i Dagrins Stora
Fula ordboken från 2013).
En annan fråga är hur redaktionen ska förhålla sig till nedsättande beteckningar, rasistiska och
sexistiska ord som kan uppfattas som kränkande (t.ex. zigenare och hora). Cloete (2013:482) sätter
i anslutning till detta fingret på den problematik som består i att ordböckerna, samtidigt som de
ska vara trogna mot bruket, tenderar att reproducera eller kanske t.o.m. förstärka vissa kulturella
och sociala strukturer som reflekteras i språkbruket.
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När redaktionen väl fattat beslut om att ett ord eller uttryck ska behandlas infinner sig frågan
om stavning. Ett stort antal svenska ord och uttryck uppvisar stavningsvariation vilken betraktas
som oproblematisk. Alternativa former tas därför med i ordböcker som SO, t.ex. reflexion/
reflektion och i stället/istället. Någon form bedöms dock som huvudform; det sker alltså en
värdering där den förespråkade ordformen placeras först. Variantformen eller -formerna kommer
därefter. Men var går egentligen gränsen mellan godkända variantformer och felstavningar, t.ex.
*följdaktligen och *hårddra? Eller snarare, var drar man gränsen? Det är ju trots allt denna gräns
som lexikografen förväntas dra och upprätthålla.
Felstavningarna *följdaktligen och *hårddra förekommer i bruket, inte minst i sociala medier,
och borde kanske inkluderas i ordböckernas lemmauppsättningar, åtminstone i deskriptiva
sådana. Ett sådant förfarande är inte praxis i svenska samtidsordböcker (jfr Larsson 2012 om hur
varianter som dublett/dubblett behandlas i SAOL och i SAOB). Däremot återfinns, ur ett
normperspektiv, felstavade varianter bland uppslagsorden i tryckta danska samtidsordböcker.
Tanken är att dessa ska fylla en pedagogisk uppgift och leda användarna till den rätta formen
(Trap-Jensen 2002). I detta sammanhang spelar emellertid skillnaden mellan tryckta och digitala
ordböcker en viktig roll. I en digital ordbok fångas dessa varianter i regel upp av
rättstavningsfunktionen och användarna leds då (mer eller mindre explicit) vidare till det rättstavade ordet
En ytterligare sak som kan diskuteras är uttalsangivelserna i SO – med medföljande ljudfiler i
apparna. Enligt Garlén (2003:7–8) har standardformen i skrift ingen motsvarighet i det talade
språket, något som av förklarliga skäl påverkar det lexikografiska arbetet. När ordboksredaktörerna ska verifiera om ett ord, en böjningsform, en betydelse etc. uppträder i svenskan,
kan de utgå från innehållet i korpusen. När det gäller uttalsuppgifter är utgångsläget ett annat
eftersom bl.a. befintliga talspråkskorpusar är små och få till antalet. I SO redovisas inte sällan flera
uttal av ett och samma uppslagsord (se t.ex. kavia´r el. kav´iar; pa´prika äv. pap´rika). Däremot
redovisas inte talspråkliga varianter som [interjuv], som förekommer, men som många retar sig
på. Uttalsvarianten [ejenk´lien] återfinns endast i en stilruta av vilken det framgår att just detta
uttal är vanligt, men inte lämpligt formella sammanhang. Här har redaktionen dragit gränsen för
vad som är inom ramarna för den deskriptiva ordboken – talspråket faller utanför gängse
ordboksartiklar och kan därigenom uppfattas som mindre viktigt.
Vidare kan man fundera över hur uppslagsordens böjningsmönster ser ut. Hur lyder pluralformen av kollega? Är pluralformen minutrar med? Redovisas mer vardagliga, kanske dialektala
böjningsvarianter i SO? Å ena sidan kan man, i analogi med Tarps (2013:187–188) resonemang,
hävda att redovisningen av många olika former följer en demokratisk, inkluderande princip. Å
andra sidan kan för många former vålla problem för användarna, som ska försöka välja mellan
alternativ som de kanske inte har förutsättningar att ta ställning till (jfr Tarp 2012 i avsnitt 2 ovan).
Tarp (2013), vars resonemang avser Retskrivningsordbogen, menar att när användare konsulterar
en ordbok som ska stödja skriftproduktion, vill de först och främst få veta vad de ska skriva.
Förutsättningarna för en deskriptiv definitionsordbok är förstås inte desamma, men likafullt kan
det bli för mycket uppgifter för användarna. Det kan således påverka ordbokens användbarhet på
ett negativt sätt om alla varianter som uppträder i språket (såsom det avspeglas i korpusen)
redovisas. SO ska trots allt också stödja produktion och den vänder även till inlärare som kan ha
svårt att ta ställning till alternativen.
Därutöver kan förstås också betydelseangivelserna granskas mer kritiskt. Men går det över
huvud taget att skriva neutrala ordboksartiklar? Denna viktiga fråga lyfts av bl.a. Moon (2014) som
diskuterar hur ideologiskt laddade ord, kopplade till etnicitet, kön, sexualitet och ålder, behandlas
i engelska inlärningsordböcker. (Se även t.ex. Larsson 2009 och hans resonemang kring artiklarna
nucka, slyna, neger och tattare i SAOB.) Moon (2014) tar i första hand fasta på de problem som
konnotationer, värderingar och kulturella skillnader vållar ordboksförfattare. Som exempel nämns
de skillnader som finns mellan män och kvinnor, såväl biologiskt som gällande livsföring. Dessa
126

skillnader reflekteras dels i språket, dels i de attityder som förmedlas via språket, med andra ord i
den korpus som konsulteras. När lexikograferna behandlar ordpar som man/kvinna, pojke/flicka
etc. fattar de inte bara lingvistiska beslut – enligt Moon är de också ideologiskt präglade.
Avslutningsvis diskuterar Trap-Jensen (2002:76) ord, som ur ett semantiskt perspektiv, används
på ett ”felaktigt” sätt. Ett svenskt exempel kan vara björntjänst i betydelsen ’stor tjänst’ och
huruvida också denna betydelse ska redovisas i SO. Trap-Jensen menar att lexikograferna kan hålla
sig väl med kritikerna och helt enkelt utelämna dessa betydelser ur ordboken, men att det kan ses
som ett allvarligt brott mot den deskriptiva ansats som ordboken har. I en konsekvent utförd
deskriptiv ansats ingår att varje betydelse med tillräckligt stor utbredning bör behandlas på samma
sätt. Det kan dock vara av vikt att uppmärksamma användarna på den kontroversiella statusen
hos en betydelse så att de inte riskerar att bli missförstådda eller stämplade som dåliga
språkbrukare. Trap-Jensen (2002:76) sammanfattar så att den typen av rekommendationer eller
varningar, trots försök att formulera dem så neutralt som möjligt, likväl är normativa.

5. Slutord
I den här artikeln redogörs för tankarna bakom nuvarande SO och några av de faktorer som
redaktionen måste förhålla sig till inför kommande upplaga. Målet är att den andra upplagan av
SO ska bli mer deskriptiv. Tanken är också att upplagan ska bygga på ett mer varierat korpusmaterial än tidigare verk.
Att arbeta om innehållet i nuvarande stilrutor torde inte vara så svårt. Likaså är det enkelt att
uttrycka en generell målsättning om en mer deskriptiv ordbok i framtiden. Men rent praktiskt, när
lexikograferna ska ange hur enskilda ord stavas, uttalas, böjs etc. är arbetet inte alltid så enkelt.
Hur långt når ordboksredaktörerna med befintliga korpusar över svenska språket? Och hur frigör
de sig från de starka traditioner som finns? Som Moon (2014) konstaterar är det exempelvis
synnerligen svårt att definiera på ett alltigenom objektivt sätt.
I nuvarande ordböcker har i första hand det tryckta formatet utgjort normen. Många
redaktionella avvägningar (exklusioner) som gjorts i tryckta ordböcker har gjorts av utrymmesskäl.
Tack vare ökat utrymme i digitala ordböcker kan lexikograferna vara betydligt mer generösa när
det gäller uppgifter. Ur ett renodlat deskriptivt perspektiv bör man nog återge alla ord som
används i ett språk och de stavnings- och böjningsvarianter som faktiskt förekommer. Stundom,
men inte alltid, är dessa ett resultat av ett medvetet val från språkanvändarnas sida.
En viktig fråga är emellertid vilken detalj- och variationsrikedom som är rimlig ur
användarsynpunkt. Det är inte säkert att ordbokens primära funktion – att tillfredsställa användarnas behov t.ex. vid reception eller produktion – går hand i hand med en önskan att ge en
uttömmande beskrivning av språket. Man bör vara medveten om att även om redaktionen har en
deskriptiv ansats är det inte säkert att användarna tolkar uppgifterna på samma sätt. Redan en till
synes enkel listning av huvud- och alternativformer innebär en favorisering av någon form, något
som i sig är en form av normering (jfr Trap-Jensen 2002). Det blir en utmaning för redaktörerna
att hitta en balans mellan just bruk och norm, att hålla kursen men samtidigt kompromissa.
Avslutningsvis finns det sannolikt ordboksanvändare som uppskattar tydliga rekommendationer i
SO. Men dessa användare får kanske vänja sig vid att de, för att få tydligt formulerade direktiv,
måste vända sig till SAOL.
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Normer och normkonflikter i finlandssvenskt
mediespråk
Jenny Stenberg-Sirén

1 Inledning
”Du som jobbar på Svenska Yle har ett särskilt ansvar för det svenska språket och du är en
språklig förebild i alla professionella sammanhang.” Så inleds broschyren Så talar och skriver vi
på Svenska Yle (2014), som innehåller språktips och rekommendationer för de svenskspråkiga
journalisterna vid Finlands rundradiobolag Yle. Svenska Yle är ett samlingsnamn för den
svenska programverksamheten vid Yle och innefattar tv-kanalen Yle Fem, radiokanalerna Yle
Vega och Yle X3M samt webbplatsen svenska.yle.fi.
Sett till antalet personer som talar svenska i Finland är språket i minoritet: 5,3 % av
befolkningen har registrerat svenska som modersmål (Statistikcentralen 2015). Ändå har
svenskan en stark ställning eftersom finska och svenska är nationalspråk i Finland och Yle enligt
lag ska betjäna den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningen på lika grunder (Lag om
Rundradion Ab). Svenska Yles program utgör en offentlig, nationell källa för talad svenska i
Finland och de språknormer de finlandssvenska journalisterna rekommenderas följa är av stor
betydelse. Journalisterna är en av språkvårdens primära målgrupper och Språkriktighetsboken
(2005:23–24) kallar dem ”förmedlande normauktoriteter”. Syftet med denna studie är att
analysera hur dessa finlandssvenska ”normauktoriteter” förhåller sig till Svenska Yles
språkrekommendationer, hur väl de känner till uttalsreglerna, hur viktiga de anser att reglerna
är och vilka normer de vill – eller inte vill – förmedla i svenskspråkig tv och radio i Finland.

2 Svensk språkpolicy i Finland
Inom språkvården finns det olika synsätt och uppfattningar om hur viktiga språknormer är.
Westman (2001:24–27) beskriver tre olika språksyner: den restriktiva, den pluralistiska och den
pragmatiska. Dessa kan jämföras med till exempel Lagerholms (2016) indelning i en
konservativ, en liberal respektive en funktionell språksyn. Enligt den restriktiva hållningen är
språket fixerat och alla avvikelser från normen bör bekämpas. Normerna är absoluta och tillåter
ingen variation. Däremot kan synen på vilken norm som råder variera bland personer med ett
restriktivt synsätt. Den pluralistiska synen är motsatsen till den restriktiva. Personer med en
pluralistisk språksyn värderar olika språkvarieteter (regionala, sociala) lika högt och anser att
standardspråket är en varietet bland andra – som även den kan innehålla variation. Den
pragmatiska språksynen är ett mellanting mellan de två andra. Här låter man språket variera
och utvecklas med samhället samtidigt som man inser att normsystem behöver vara stabila för
att fungera. Det är alltså en balansgång mellan en konservativ syn och en öppenhet för de
förändringar som samhället eller språkbrukarna kräver.
Svenskan i Finland följer samma normverk som svenskan i Sverige och de officiella
språkvårdarna i de två länderna har ett nära samarbete. Utgångspunkten för språkvårdsarbetet
i Finland är den så kallade överlevnadsstrategin, som innebär att svenskan i Finland inte får gå
sin egen väg och skilja sig för mycket från svenskan i Sverige, eftersom finlandssvenskan då
riskerar dö ut på sikt (se af Hällström-Reijonen 2012 för en beskrivning av den svenska
språkvården i Finland). Till den delen kan språksynen alltså anses vara restriktiv.
En skillnad mellan svenskan i Finland och svenskan i Sverige finns på lexikal nivå i form av
finlandismer, det vill säga ord och uttryck som primärt återfinns i Finland eller som används i
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en annan betydelse än i Sverige. Den mest heltäckande beskrivningen av dem finns i
Finlandssvensk ordbok (af Hällström & Reuter 2000). I den första systematiska normeringen av
svenskan i Finland fördömer Bergroth (1917) finlandismerna, men nuförtiden har den officiella
språkvården en mer pragmatisk inställning: användningen av finlandismer bör vara medveten
och beroende av kontexten. Sådana finlandismer som har en motsvarighet i allmänsvenska bör
undvikas, medan ord som fyller en lucka i ordförrådet eller officiella finlandismer, såsom
förvaltningstermer, är tillåtna. Språkvården har lagt stort fokus på att bekämpa finlandismer
och af Hällström-Reijonens (2014) jämförelse av tidningstexter från 1991 och 2012–2013 visar
att ansträngningarna har burit frukt åtminstone gällande några vanliga finlandismer.
Bland de tydligaste skillnaderna mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt uttal nämner
Reuter (2014) vokalkvaliteter, kvantitetsförhållanden och avsaknaden av grav accent i
finlandssvenskan. Dessa skillnader har de finlandssvenska språkvårdarna dock inte försökt
motarbeta, med motiveringen att uttalsvariationen inte förhindrar förståelsen. På den här
punkten kan språkvårdarna således sägas ha en rätt liberal inställning. Icke desto mindre är
uttalsnormerna gällande standardspråket i medierna förhållandevis restriktiva, vilket vi ser i
följande avsnitt.

3 Språkrekommendationerna vid Svenska Yle
Den officiella språkvården vid Svenska Yle sköts av en språkvårdare med stöd av Rundradions
svenska språknämnd (RUSS) som består av såväl professionella språkexperter som redaktörer.
RUSS ordnar bland annat kurser och seminarier och har gett ut den interna handboken Röst
och språk, med regler, råd och rekommendationer. Handboken har kommit ut i fyra upplagor
(1982, 1993, 2000, 2006) och 2014 kom en kortare version ut i form av broschyren Så talar och
skriver vi på Svenska Yle.
Huvudrekommendationen gällande mediespråket vid Svenska Yle är att det ska följa den
allmänsvenska språknormen. Därtill finns det specifika uttalsrekommendationer för ett vårdat
talspråk.1 I broschyren Så talar och skriver vi på Svenska Yle (2014) är rekommendationerna
formulerade så här:
Ett tydligt talspråk i nyhetssammanhang innebär att du
• använder långa vokaler: fö:retag, fö:rare, ö:versikt, ra:dio och stu:dio
• uttalar alla ändelser: talaDE, orDET, verkaDE, övaT, heteR
• uttalar alla bokstäver i intE, skuLLE, tiLL och re:Dan
• men de här är undantag: det = de, de = di eller dom, är = e, och = å, skall = ska, sade = sa

De detaljerade och förhållandevis strikta rekommendationerna förespråkar alltså ett vårdat
språk, där kortstavighet och reduktioner typiska för finlandssvenskt talspråk ska undvikas. Den
sista punkten i listan avviker från de övriga och syftar till att språket inte ska låta uppläst, utan
mera naturligt. Här kan noteras att broschyren från 2014 är den första som tillåter uttalsformen
dom för de; tidigare rekommenderades endast di (jfr Leinonen 2015 om bruket av dom i
stadsmålen i Svenskfinland). Enligt rekommendationerna får redaktörernas regionala bakgrund
höras, men utpräglad dialekt bör användas sparsamt.
Gällande finlandismerna återfinns den pragmatiska synen i handböckerna, även om
formuleringarna är mera restriktiva än tillåtande. Enligt språkreglerna för Rundradions svenska
verksamhet kan etablerade finlandismer användas när ”det är påkallat av sammanhanget”
(Röst och språk 2006:2) och i Så talar och skriver vi på Svenska Yle (2014) uppmanas
journalisterna att undvika ”omotiverade finlandismer”.
1

Hur uttalsrekommendationerna följs analyseras i Stenberg-Sirén 2014 och 2015.
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Denna studie analyserar hur journalisterna vid Svenska Yle förhåller sig till rekommendationerna för språket i radio och tv, hur väl de känner till uttalsreglerna och hur viktigt de anser
att det är att reglerna följs.

4 Metod och material
Redaktörernas åsikter samlade jag in hösten 2014 via ett elektroniskt frågeformulär med frågor
om språkrekommendationerna vid Svenska Yle, redaktörernas åsikter om ett gott radio- och
tv-språk och om Yles uppdrag för svenskan i Finland. I formuläret ingick 39 frågor, varav 25 var
flervalsfrågor. Det fanns en möjlighet att skriva in fria kommentarer vid nästan alla frågor. Inga
frågor var obligatoriska. Totalt svarade 93 personer på enkäten, vilket utgör ca 25 % av alla
anställda på Svenska Yle. 60 procent av informanterna är kvinnor och 40 procent män.
Informanterna representerar personalen väl, med en jämn spridning över redaktioner, regioner
och arbetshistoria i bolaget (för noggrannare uppgifter om informanterna, se Stenberg-Sirén
2016).
Denna analys baserar sig primärt på svaren på de öppna frågorna och på redaktörernas
kommentarer i enkäten. Ett par frågor analyseras kvantitativt, men fokus ligger på den
kvalitativa analysen av redaktörernas svar. Svaren citeras ordagrant och inga eventuella
felskrivningar eller andra fel rättas. Informanterna omnämns med en kod, som består av I för
informant och ett nummer, bokstaven M för man och K för kvinna och födelseårtal, enligt
modellen I32M68 (informant nr 32, man, född 1968). För en del svar delar jag in redaktörerna
i två grupper: en grupp som jobbar – eller har jobbat – med nyheter och en grupp som inte har
någon bakgrund på nyheterna. Denna indelning motiveras av att kraven på nyhetsspråket är
striktare och att uttalsreglerna gäller nyhetsprogrammen i högre grad än andra programgenrer.
Därför är det rimligt att anta att kunskapen om uttalsreglerna och synen på dem kan skilja sig
mellan nyhetsredaktörer och andra redaktörer, vilket jag också undersöker här.

5 Uttalsreglernas betydelse
Journalisternas kunskap om uttalsreglerna samt deras åsikter om hur viktigt det är att reglerna
följs efterfrågades i flervalsfrågor, men redaktörerna kunde också skriva in kommentarer.
Frågan om uttalsreglerna lyder: Kommer du ihåg vilka Svenska Yles små regler för ett vårdat
talspråk är (utan att kolla upp dem)? med svarsalternativen: inte alls, några, de flesta och alla.
Frågan besvarades av alla 93 informanterna och fördelningen av svaren visas i figur 1.

25

35

32

35

INTE ALLS

Alla informanter, N=93

NÅGRA

DE FLESTA

Nyhetsbakgrund, N=65

4

5

4

18

25

30

33

54

HUR VÄL KOMMER REDAKTÖRERNA IHÅG
UTTALSREGLERNA?

ALLA

Ingen nyhetsbakgrund, N=28

Figur 1. Kunskapen om uttalsreglerna bland Svenska Yles redaktörer. Svaren redovisas i procent.
N = 93.
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Vi ser i figur 1 att fördelningen mellan de tre första svarsalternativen är rätt jämn, medan
endast 4 procent har uppgett att de känner till alla uttalsregler. Svaren visar att 33 procent
uppger att de inte alls kommer ihåg reglerna och 62 procent kommer ihåg några regler eller de
flesta reglerna. Däremot ser man en klar skillnad mellan informanter med nyhetsbakgrund och
dem som aldrig har jobbat med nyheter. Endast 25 procent av dem som vid undersökningstillfället jobbade som nyhetsredaktörer eller som tidigare gjort det uppger att de inte alls
kommer ihåg uttalsreglerna, mot 54 procent av informanterna utan nyhetsbakgrund.
Nyheterna är den programgenre som har de striktaste språkkraven, och det är naturligt att
uttalsrekommendationerna är bättre internaliserade hos redaktörer med nyhetsbakgrund.
Denna skillnad mellan redaktörerna ser vi inte lika tydligt i frågan om det är viktigt att alla
redaktörer följer uttalsreglerna, som besvarades med alternativen inte alls viktigt, lite viktigt,
rätt viktigt och mycket viktigt. Även denna fråga besvarades av alla informanter och svaren
redovisas i figur 2.

36

37

12

2

2

4

14

18

37

43

49

47

ÄR DET VIKTIGT ATT ALLA REDAKTÖRER
FÖLJER UTTALSREGLERNA?

INTE ALLS VIKTIGT

LITE VIKTIGT

Alla informanter, N=93

RÄTT VIKTIGT

Nyhetsbakgrund, N=65

MYCKET VIKTIGT

Ingen nyhetsbakgrund, N=28

Figur 2. Redaktörernas åsikter om hur viktigt det är att uttalsreglerna följs. Svaren redovisas i
procent. N = 93.

Redaktörerna anser att uttalsrekommendationerna är viktiga, vilket framkommer tydligt i figur
2. Totalt 84 procent anser att det är rätt viktigt eller mycket viktigt att alla redaktörer följer
rekommendationerna. Redaktörerna med erfarenhet av nyhetsjobb är en aning mer
normtrogna, 86 procent anser att det är viktigt att reglerna följs mot 79 procent av
redaktörerna utan nyhetsbakgrund, men skillnaden är mindre än i figur 1. Det kan tyckas
motsägelsefullt att 84 procent av alla redaktörer anser att det är viktigt att uttalsreglerna följs,
men att 33 procent av dem inte alls kommer ihåg reglerna. Det kan förklaras med att alla
informanter inte själva jobbar med sådana uppgifter att de behöver kunna uttalsreglerna, men
att de ändå anser det vara viktigt att reglerna följs. En annan förklaring är att de undervärderar
sin kunskap om reglerna, vilket också en del kommentarer till frågan gav en antydning om. Men
framför allt betonar denna motstridighet den vikt redaktörerna sätter vid att uttalet är
normenligt.
De flesta är ense om att språket måste vara korrekt och tydligt, som en del av den kvalitet och
trovärdighet som ett public service-bolag ska stå för (vilket analyseras i Stenberg-Sirén insänt).
Detta kommer också fram i svaren på frågan om vad som kännetecknar ett gott eterspråk som
illustreras i bild 1.
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Bild 1. De 40 vanligaste orden i svaren på frågan om vad som kännetecknar ett gott radio- och tvspråk. Storleken på orden representerar antalet förekomster, så att större ord förekommer flera
gånger i svaren. 2

Frågan som lyder Vad tycker du kännetecknar ett gott tv- och radiospråk? har uppenbarligen
engagerat informanterna, eftersom endast 19 har låtit bli att svara på denna öppna fråga. I bild
1 över de mest frekventa orden i redaktörernas svar framträder speciellt två teman: språket
ska vara korrekt, men också ledigt. Däremot visar en analys av de fria kommentarerna i enkäten
en mer nyanserad bild. De åsikter som kommer till uttryck kan grovt taget delas in i tre grupper
som kan relateras till Westmans (2001:24–27) beskrivning av synsätten inom språkvården; ett
restriktivt, ett pluralistiskt och ett pragmatiskt synsätt. Det finns inga skarpa gränser mellan
synsätten, utan åsikterna befinner sig på en glidande skala mellan dem. En person kan
dessutom ge uttryck för flera synsätt, vilket gör att en kvantifiering av åsikterna inte är
ändamålsenlig.
Kommentarer med ett mer restriktivt synsätt vill inte tillåta avvikelser från språkrekommendationerna. Det handlar om trovärdighet och Yles public service-uppdrag. Många lyfter
fram att Svenska Yle har ett viktigt uppdrag gällande svenskan i Finland som en nationell
språklig auktoritet för talat språk. Därför är det ”extremt viktigt” att radio- och tv-språket är
korrekt och följer normerna, anser informant I29K72.
”Som representanter för det som i Finland är normgivande när det gäller svenska är det extremt
viktigt att vi föregår med gott exempel och tar svenskan på allvar” (I29K72)

I de mer pluralistiska åsikterna ger redaktörerna inte avkall på kravet att språket ska vara
korrekt, men de vill framför allt tillåta redaktörernas regionala särdrag och anser att
mångfalden är viktig. Precis som i de mer restriktiva åsikterna är det public service-uppdraget
som används som argument: Yles uppdrag är att visa på mångfalden i språket och att tala såsom
publiken gör. Det är viktigt för att inte skapa ett avstånd till publiken, framhåller informant
I27K89.
”Det finns en viss tendens att plocka fram regler om hur språket SKALL vara eller låta, som sedan
kan skilja sig från hur folk på riktigt pratar. Speciellt i flödesradio kan de bli onaturligt att betona
vissa ord ’korrekt’ om det inte är naturligt flödesspråk i vardagen. Då blir det konstlat och kan
också distansera publiken.” (I27K89)
2

Ordbilden är skapad med Wordle (www.wordle.net), på så vis att alla ord är omskrivna med gemener och att siffror
och vanliga ord (såsom och, att, det, är o.s.v.) har filtrerats bort.
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De flesta informanter ger ändå uttryck för en pragmatisk syn på normerna. De anser att
kontexten ska styra. Till exempel ställer olika programgenrer olika krav på språket: i
regionalradioprogram är det naturligt att också redaktörens regionala bakgrund hörs och i
ungdomsprogram kan man inte tala som i nyheterna. Enligt informant I25M82 handlar det om
olika slags normer, där t.ex. uttalet av utländska namn visar på kunskapsnivå, medan regional
variation handlar om ett val.
”Rekommendationer är ju till för att följas, men vi lever ju också i en tid då språket i tv förändras
och dialektala uttal får mer och mer utrymme. Uttal är kanske viktigare när det gäller utländska
namn och fenomen. Man kan kanske uttrycka det så här: för mig är det viktigt att man uttalar
rätt i frågor där man kan visa okunskap (namnet på en fransk politiker), men inte om man vet att
ett verb uttalas på olika sätt av olika delar av ens publik, och väljer det uttal som känns naturligast
i situationen.” (I25M82)

I citatet ovan kan man utläsa en normhierarki, som inte finns uttalad i de handböcker och språkrekommendationer som journalisterna har till sitt förfogande. I kommentarerna finns även en
ambivalens kring vilka normer som är viktigare än andra och det finns varierande uppfattningar
om vilken norm som borde råda.

6 En norm under förhandling
Största delen av journalisterna vill att språket ska vara korrekt och normenligt, men de är av
olika åsikt om vilken norm de ska följa. Detta tar sig framför allt uttryck i en konflikt mellan
sverigesvenska och finlandssvenska. Inställningen till svenskan i Sverige varierar bland
informanterna. Några anser att det är viktigt att följa med språkutvecklingen i Sverige och
”[v]ara intresserade av hur svenskan utvecklas i Sverige och anamma de bästa bitarna”
(I62K64), medan andra är av den åsikten att finlandssvenskan inte borde styras av
språkutvecklingen i Sverige. De finlandssvenska språkvårdarnas ansträngningar för att språket
i de två länderna inte ska gå i olika riktningar ifrågasätts och den finlandssvenska varieteten
försvaras. Informant I50K60 framhåller att det är en del av Yles public service-uppdrag att
bevara den finlandssvenska kulturen och språket.
”Tycker personligen illa om att använda rikssvenska uttryck om det finns vedertagna
finlandssvenska som är i gängse bruk. I den bredare diskussionen om finlandssvenskans utveckling
i relation till rikssvenskan hör jag inte till dem som är rädda för att vi ska bli för olika. Våra egna
varianter är en del av den kultur vi är satta att förvalta som en del av public service-uppdraget.”
(I50K60)

Finlandssvenskans vara eller icke vara som ett självständigt språk och dess förhållande till
sverigesvenskan diskuteras direkt eller indirekt av många informanter. En del informanter
skriver rakt ut att de anser att finlandssvenska är, och ska vara, ett eget språk och inte följa
svenskan i Sverige för noggrant. De anser att finlandssvenskan ska få avvika från
sverigesvenskan och man kan skönja en stolthet över den egna språkvarieteten – och samtidigt
ett motstånd mot den starkare sverigesvenskan. Det finns ett ”vi och de”-tänkande gentemot
”rikssvenskar”, som antyder en bitterhet mot den okunskap om finlandssvenskan som
informanterna upplever finns i Sverige.
”Frågar man en rikssvensk så talar vi ju alla dialekt :). Tror inte de förstår vad standard
finlsndssvendka är. […] Rikssvenskar hör inte skillnad på mig och en som har finska som
modersmål och bryter kraftigt samt gör grammatiska fel...” (I82K65)

I kommentarerna från Svenska Yles journalister tar sig protesterna mot den sverigesvenska
normen uttryck på två sätt: de vill tillåta typiskt finlandssvenska uttalsdrag och de vill tillåta
finlandismer. De vill alltså i huvudsak följa normerna, men göra undantag för en del typiskt
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finlandssvenska drag, eftersom de anser att dessa stärker identiteten och identifikationen hos
den finlandssvenska publiken.
Det finns många kommentarer om att det finlandssvenska uttalet måste tillåtas. Informant
I78K55 nämner ordet patient, som i finlandssvenska ofta uttalas som en affrikata, [tʃ], med ett
tydligt t-förslag följt av ett finlandssvenskt sje-ljud – något som språkvårdarna i Finland avråder
från.
”Jag har lite svårt med regeln att titlar som språkråd måste användas i bestämd form, men har
funnit mig i det. Patient uttalar jag som de flesta finlanssvenskar o inte enligt rekommendationer.
Den som inte förstår vad en telefon är må se sig, säger inte telefÅn.” (I78K55)

Kommentarerna är ofta känslomässiga och man kan se en trotsighet i dem, såsom i
kommentaren av I78K55, som inte vill uttala ordet telefon med å-ljud och anser att de som inte
förstår det typiskt finlandssvenska uttalet med o-ljud ”må se sig” 3.
Viljan att tillåta finlandssvenska särdrag utsträcks också till finlandismer eller regionala ord,
som en del journalister anser bör tillåtas. Rekommendationerna säger att etablerade
finlandismer kan användas beroende på sammanhanget, men språkvården rekommenderar
primärt att de allmänsvenska varianterna används. Även detta väcker blandade reaktioner hos
journalisterna. En del anser att finlandismerna bör motarbetas, medan andra är mer tillåtande,
såsom I11M62 i sitt svar på frågan om det finns onödiga språkrekommendationer.
”Många. Sådana direktiv och rekommendationer som gör språket stelare. VArför itne få använda
fungerande finlandismer eller vedertagna "felaktiga" uttryck?” (I11M62)

Den citerade kommentaren ovan kan tolkas som en pragmatisk inställning till språkpolicyn.
Journalisten säger att sådana direktiv som gör språket stelare är onödiga och han vill tillåta
vedertagna, fungerande uttryck, trots att de är ”felaktiga”. Journalisten ifrågasätter alltså
rekommendationerna och vill ge avkall på dem för åtminstone en del finlandismer.
Begripligheten är en viktig faktor för flera informanter och sådana rekommendationer som
inte förbättrar begripligheten ifrågasätts. På frågan om det finns rekommendationer som är
extra viktiga svarar informant I82K65 att det är viktigt att undvika finlandismer och
grammatikfel som gör språket svårbegripligt för svenskar.
”undvika finlandismer,grammatikfel som gör språket obegripligt för en rikssvensk, eller som i
deras öron låter som att man inte KAN svenska. Finlandssvenska ord som roskis, kiva och rådda får
man nog använda.” (I82K65)

Informant I82K65 vill ändå tillåta finlandssvenska ord såsom roskis (’papperskorg’), kiva
(’trevlig’) och rådda (’stöka till’). Kiva och roskis kommer båda från finskan och är inte
nödvändigtvis begripliga för personer från Sverige. Det finns alltså en uppenbar inkonsekvens i
informantens kommentar.
Även om journalisterna överlag anser att rekommendationerna bör följas, så känner de
starkt för det egna språket och vill tillåta element som ingår i det. Oftast är exemplen som
informanterna nämner som undantag till reglerna personliga; de protesterar med andra ord
mot rekommendationer som kan kännas som en inskränkning i det egna språkbruket och den
egna identiteten.

3

Informanten hänvisar till det svordomsliknande uttrycket ”se sig i röven”, som i det här sammanhanget implicerar att
man kan strunta i dem som inte förstår det finlandssvenska uttalet.
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7 Slutsatser
För journalisterna vid Svenska Yle är språket inte bara ett arbetsredskap, utan också en konkret
symbol för deras egen identitet. De flesta anser att Svenska Yle är viktigt för det svenska
språkets överlevnad i Finland och att de som journalister har ett uppdrag i att stå modell för
ett gott standardspråk samt att visa upp den språkliga pluralism som finns i språkgemenskapen.
I kommentarerna om uttalsnormerna för ett vårdat talspråk i radio och tv kan man se tre
inställningar: en restriktiv, som vill värna de rådande normerna, en pluralistisk, som vill tillåta
framför allt regional variation samt en pragmatisk, som anser att kontexten avgör. I svaren
synliggörs också en konflikt om vilken norm som bör råda: en sverigesvensk eller en
finlandssvensk. En del av journalisterna vill inte tillåta avvikelser från den sverigesvenska
normen gällande uttal och lexikon och anser att finlandismer bör motarbetas. Andra vill i stället
ta avstånd från sverigesvenskan och betona att finlandssvenskan är ett eget språk. Slutligen
finns det många som i princip vill följa de allmänsvenska normerna, men samtidigt öppna upp
för finlandssvenska (regionala) uttalsdrag och finlandismer, eftersom dessa anses viktiga för
språkminoritetens identitet.
Det är viktigt att minnas att journalisterna tar ställning till normerna för språket i radio och
tv, och att deras synsätt präglas av deras åsikter om public service-bolagets uppdrag. Trots att
de ger uttryck för protester mot de rådande normerna, anser 84 % av dem att alla journalister
ska följa uttalsrekommendationerna. Ett normenligt språk med ett gemensamt uttal upplevs
som en del av den journalistiska kvaliteten, och detta verkar även styra deras beteende. Min
undersökning av upplästa nyhetstexter visar att de finlandssvenska nyhetsredaktörerna följer
uttalsrekommendationerna väldigt väl och att uttalet till och med är mer normenligt på 2000talet än det var på 1970-talet (Stenberg-Sirén 2014; 2015). Många av dem använder ordet
modell då de beskriver sin roll och sin uppgift för språket, vilket kan kopplas tillbaka till
Språkriktighetsbokens (2005:23–24) benämning ”förmedlande normauktoriteter” eller
Bartschs (1987:176–177) term ”norm promotors”. De är en av den officiella språkvårdens
viktigaste målgrupper och via sitt språk både skapar och förmedlar de ett normspråk. Så även
om de ger uttryck för en mer mångfacetterad språksyn på ett ideologiskt plan, bidrar den
professionella kontexten till att journalisternas språkbruk är förhållandevis konservativt och
normenligt.
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Samma arbete, nytt språk
– byte av arbetsspråk för läkare med utländsk bakgrund
Ingela Tykesson, Linda Kahlin & Mihaela Oana Romanitan
Efterfrågan på specialistläkare inom svensk sjukvård överstiger kraftigt tillgången. De närmaste
åren kommer försörjningen av specialistläkare att vara beroende av fortsatt migration av läkare
som är utbildade i andra länder, enligt Socialstyrelsen (2015). I en alltmer globaliserad värld är
människor både tätare sammanlänkade och mer mobila. En större mobilitet, inte minst på
arbetsmarknaden, har gjort språkkunskaper till en resurs som är attraktiv även kommersiellt
(Blommaert 2010), vilket bland annat kommer till uttryck i yrkesinriktade språkutbildningar.
Inom ett pågående forskningsprojekt1 följer vi några EU-läkares väg mot nyetablering i Sverige,
i en tidig fas. De har fått arbete via ett företag som på landstingens uppdrag rekryterar läkare från
olika länder inom EU och ansvarar för deras undervisning i svenska. Svenskkursen hålls i internatform i Polen under cirka tre månader. För att EU-läkare ska få svensk läkarlegitimation krävs inte
kunskaper i svenska. Däremot kräver de flesta landsting att dessa läkare har klarat språktester för
att de ska få anställning. Rekryteringsföretaget garanterar att läkarna ska ha uppnått B1-nivå efter
intensivutbildningen i Polen och B2-nivå efter ca tre månaders vistelse i Sverige. Enligt prospekten
erbjuds språkträning inriktad på professionellt, medicinskt språk och typiska situationer som
möter i den nya arbetsmiljön.
Syftet med denna studie är att undersöka processen när professionella kunskaper och
erfarenheter ska tillämpas på ett nytt språk. Vi intresserar oss för vilka kommunikativa utmaningar
nyinflyttade europeiska läkare möts av vid bytet av arbetsplats och språk, vilka kommunikativa
praktiker de själva pekar ut som mer eller mindre problematiska och vilka strategier de finner
användbara för att hantera hinder.

Teoretisk inramning
I Figur 1 visas vår modell över faktorer som samverkar när yrkeskunskaper ska överföras från ett
land till ett annat, dvs. Sverige i det här fallet. Modellen utgår från synsättet att språkliga resurser
är något som berör olika typer av kompetenser på många olika nivåer och skapar en komplex
språklig repertoar hos en individ. Hos flerspråkiga individer består den språkliga repertoaren av
resurser hämtade från olika språk (Blommaert 2010). Beträffande läkarna i vår studie gör vi
antagandet att deras erfarenheter av att använda sitt förstaspråk i vissa kommunikativa
sammanhang, t.ex. i samtal med patienter, är en resurs som är delvis överförbar till en ny
sjukvårdskontext.

1

Projektet, ”Utlandsrekryterade läkares inskolning i sjukvårdssvenska i Polen”, är finansierat av
Östersjöstiftelsen under tre år, 2015–17.
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Figur 1. Faktorer som samverkar när professionella kunskaper och erfarenheter ska tillämpas på ett
nytt språk.

Fältet Språkbehärskning innefattar språkspecifika resurser, såsom kunskaper i svenskans syntax,
lexikon och fonologi. Interaktionell kompetens är ett samlingsbegrepp för pragmatisk och samtalsgrammatisk kompetens. Det innefattar förmågan hos en individ att i interaktionella situationer
uttrycka och tolka kommunikativa handlingar kopplat till sociokulturella och psykologiska regler i
en grupp (Barraja-Rohan 2011). Interaktionell kompetens kräver alltså tillgång till en mängd
resurser och förmågor. Mycket av detta måste läras in i kontext, menar t.ex. Kasper (2006), men
det motsäger inte att flerspråkiga personer kan utnyttja en tidigare förvärvad språklig repertoar i
viss mån.
Språkliga resurser ingår även i fältet Professionskunskap, då sådan kunskap delvis är språkburen. Fältet innefattar läkarnas medicinska sakkunskap och förtrogenhet med vad läkarrollen
innebär i fråga om bl.a. anamnes, sjukdomsdiagnos och behandling. Här ingår även professionsspråket – i varierande grad, beroende på specialistområde. Detta fält har stora beröringspunkter
med vad Sarangi & Roberts kallar professional discourse, dvs. “the shared ways of knowing and
seeing which characterise the community of medical practitioners” (1999:480).
Verkliga sociala miljöer kännetecknas av en enorm komplexitet, men det vi i modellen fr.a. vill
hänföra till fältet Sociokulturella faktorer är nationella och lokala förhållanden vad gäller
sjukvårdens organisation och regelverk samt konventioner exempelvis i förhållningssätt till
patienter. Kännedom om dessa faktorer behövs för att kunna förstå och motivera vad Sarangi &
Roberts (1999) kallar institutional discourse. Att kunna samtala om erfarenheter från personliga
livsvärldar (personal discourse) ingår också här.
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Några studier av läkares migration och interaktion i arbetet
Läkares mobilitet på en global arbetsmarknad beskrivs av etnologerna Wolanik Boström &
Öhlander (2012) med den bourdieuskt inspirerade termen transnational medical field. I en studie
av polskfödda läkares erfarenheter av migration till Sverige visar de att läkares professionella
kompetens, trots yrkets transnationalitet, kräver anpassning till nya sociokulturella förhållanden
på nationell och lokal nivå. En organisatorisk skillnad är att ansvarsfördelningen i den svenska
vården beskrivs som mer horisontell än i Polen. Flertalet av de läkare som ingick i studien hade
emigrerat före EU-anslutningen 2005. Vissa av dem beskriver en problemfri resa från ett lokalt
sammanhang till ett annat, inom det medicinska fältet. Andra vittnar om språkliga problem i den
dagliga interaktionen. De uttrycker frustration över att den egna oförmågan att formulera sig utan
brytning kan försvåra möjligheterna att agera som en medicinsk auktoritet inför patienterna och
få legitimitet för sin kompetens inför kolleger.
Merparten av lingvistisk forskning om interkulturell kommunikation mellan läkare och
patienter har gällt samtal där patienten, inte läkaren, varit andraspråkstalare. Berbyuk Lindström
(2008) presenterar en metodologiskt brett upplagd studie av andraspråkstalande läkares
kommunikation med svenska patienter och kolleger. En komparativ analys av konsultationer med
dessa resp. svenska läkare visar att läkare med utländsk bakgrund ofta är mer noggranna och ger
mer utförlig återkoppling. Problem i kommunikationen visar sig däremot förekomma i samtal med
kolleger och annan personal. Ett sådant problem är småprat, vilket enligt Berbyuk Lindström kan
förklaras av “the lack of both language competence and cultural competence” (2008:115). Att
småprat har en betydelsefull funktion i arbetslivet framgår av Nelsons (2010) studie av L2-talares
vardagliga samtalande på ett svenskt företag.
I Anderssons (2009) studie av L2-talares interaktion på arbetet i sjukhusmiljö ligger fokus på
strategier som individer ur olika personalgrupper använder för att lösa språkliga problem. Analyser
av samtal mellan svenska läkare och patienter av Melander Marttala (1995) visar att läkarna styr
samtalen och dominerar ämnesintroduktionen, men också att patienter i viss mån kan styra över
topikvalen. Internationellt är läkare–patientsamtal ett välbeforskat område (t.ex. Heritage &
Maynard 2005).
Svenskkursen i Polen är inte upplagd så att kommunikationsbehov på deltagarnas blivande
arbetsplatser integreras i undervisningen, på liknande sätt som den L2-undervisning med direkt
anknytning till vård- och serviceyrken som gjorts t.ex. i Danmark och av Svendsen Pedersen (2016)
beskrivs som framgångsrik. Att verksamhetsintegrerad språkutbildning kan ha svagheter framgår
i en studie av Sandwall (2013) om sfi-studerandes språkinlärning på praktikplatser, där deltagarna
erbjöds för få möjligheter till språkutvecklande kommunikation.

Material
Materialinsamlingen inom projektet som helhet omfattar intervjuer, rollspel, fokusgruppssamtal
och observationer av lektioner i Polen samt två fallstudier i Sverige (inspelningar av två av läkarna
på resp. arbetsplats). Denna första delstudie bygger huvudsakligen på intervjuer med 16 läkare,
fem veckor efter kursstart i Polen, och senare med 5 läkare, efter att de varit mellan tre och sju
månader i Sverige. De som intervjuats i Sverige har olika specialisering. Intervjuerna, 45–60
minuter långa, var semistrukturerade, gjordes enskilt och genomfördes på svenska, undantaget
en läkare som pratade engelska vid första tillfället. De övriga valde att prata svenska. Vid intervjuer
i forskningssammanhang är det inte ovanligt att de som intervjuas förhåller sig till vad de antar är
forskningssyftet och vilken grupp de själva förväntas representera (Myers 2004). I det här fallet
kan det hända att läkarna strävar efter att visa upp sina språkkunskaper inför oss, om de tolkar in
att vi är där som representanter från Sverige t.ex. med – det av oss explicit vederlagda – syftet att
utvärdera kursdeltagarnas språkliga prestationer.
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Läkarnas erfarenheter före och efter flytten
Störst utrymme ägnas i det följande åt intervjuerna som gjordes efter att våra intervjupersoner
(hädanefter ip) börjat arbeta i Sverige. Inledningsvis beskrivs svenskkursens upplägg, följt av ett
avsnitt om ip:s föreställningar om vad bytet av arbetsplats kan komma att innebära.

Svenskkursen i Polen
Undervisningen på internatet i Polen består i huvudsak av traditionell främmandespråksundervisning, till stora delar utförd av polska lärare med bakgrund i skandinavistik. Tonvikten ligger på
vokabulär och syntax och mer på skriftspråk än på talspråk. Muntliga övningar görs mestadels med
skriftliga förlagor. Läroböckerna, Rivstart-serien (2009), används även i L2-undervisning i Sverige.
Omkring femton procent av tiden ägnas åt s.k. medicinsk svenska, då läkarna är uppdelade efter
sin specialisering. En orientering i svensk lagstiftning och sjukvårdsorganisation ingår.
Tempot på kursen är högt: lektioner hela dagen 5–6 dagar i veckan plus omfattande läxläsning.
En viktig framgångsfaktor, utöver hög motivation, är kursdeltagarnas mångåriga studievana. Tillliten till den egna studieförmågan är allmänt sett god. Alla utom några få kan dessutom engelska.
Tabell 1. Fördelningen av svar på frågan om vad som är det svåraste med svenskkursen. I6
intervjuade.
Hörförståelse

Prata själv

Uttal

”Allt” (vara elev)

Grammatik

9

2

2

2

1

På vår fråga om vad ip tycker är svårast med kursen är det bara en som svarar att det är svenskans
grammatik (se tabell 1). För flertalet är hörförståelse den största stötestenen. (Svaren är
kategoriserade i efterhand.)

Föreställningar inför flytten
”Jag hoppas jag ska bli samma läkare som jag var i Kroatien.” Detta citat från intervjuerna i Polen
pekar på en gemensam tendens att tona ner betydelsen av att behöva byta arbetsspråk. Flera ip
känner läkare från hemlandet som redan jobbar i Sverige och att andra har klarat språkbytet är
betryggande: ”Jag försöker att inte tänka på det för mycket. Jag vet att det ska ta mycket tid, men
det ska komma. Det ska komma!”
Föreställningar om vad som väntar dem när de ska utföra sitt arbete på svenska är bl.a. att
otillräckliga språkkunskaper kan skapa misstro hos patienterna, att det blir svårt att förstå vad
patienterna säger, att man måste använda en annorlunda samtalsstil gentemot svenska patienter
än man gjort i sina hemländer och att svenskar generellt är vana internetanvändare och därför
mer pålästa om sådant som sjukdomssymtom. Att prata med kolleger om annat än jobb framstår
också som bekymmersamt, men svenskars rykte om att vara bra på engelska motverkar oro, enligt
flera ip.
Drivkrafterna bakom migrationsvalet uppges vara bättre arbetsförhållanden, högre lön och
förhoppning om ökad livskvalitet (jfr Wolanik Boström & Öhlander 2012). En ip betonar i stället
att hon har det på sin ”bucket list” att jobba utomlands. Vad flera av våra ip nämner är att de
hoppas få arbeta inom en mer välfungerande och välorganiserad sjukvård än den de sökt sig ifrån.
”Jag tror att jag får mindre kaos på jobbet”, som en ip sa.

Samspelet med patienter
På plats i Sverige uppger samtliga fem ip att interaktionen med patienter i allmänhet går bra. Ingen
nämner några större problem med att förstå vad patienterna säger. Det kan vara enklare att förstå
patienter än personal, eftersom patienterna enligt en ip ”pratar lite långsamt och använder enkla
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ord”. En ip säger att det var ”lite obekvämt med patienter i början”, och att hon därför inledningsvis jobbade tillsammans med kolleger, men att det gått bra att möta patienterna ensam efter den
första månaden. Att vara ensam med patienter har den fördelen att läkaren kan styra samtalet
och använda metakommunikation för att uppnå gemensam förståelse: ”Om jag förstår inte, jag
frågar igen om patienten kan prata lite långsam eftersom jag förstår inte. Eller upprepa eller
beskriva något”. Vid vissa patientmöten är en sjuksköterska närvarande i rummet. Då kan
sköterskan gripa in och underlätta kommunikationen. I vissa rutinbetonade situationer är samtalet
med patienter inte så långt: ”Jag behöver säga bara till exempel jag ska sticka dej. Vi behöver inte
förklara allt för patienten”. Men även samtal som är rutinbetonade kan variera från patient till
patient. Det kan, som en ip uttrycker det, ”vara svårt med en patient som har en stor historia”. Att
svenska patienter i allmänhet är ”mer välutbildade” nämns också: ”De vill veta vad dopamin och
neurotransmittor är för något. Så var det inte i mitt hemland.”
Vissa specialområden innebär mer komplicerade patientsamtal. En ip pekar på svårigheterna
med att själv avgöra om något som befinns vara problematiskt i ett samtal beror på samtalsämnet
eller på brister i den egna språkförmågan:
Kanske tar det flera år innan jag kan säga okej det beror inte på språket. Innan jag är där ska
jag alltid tänka det är språket. Det finns nyanser vi har på vårt eget språk. Det ska ta lång tid på
svenska.

En annan ip vittnar om att det är intrikat att prata med en patient som inte vill prata. På sitt
modersmål hade hon flera strategier i sådana situationer, men när hon pratar svenska upplever
hon att hon bara har ”en väg”.

Samspelet med kolleger
Arbetsspråket inom svensk sjukvård är svenska, visar det sig för våra ip. Bara undantagsvis, när de
var helt nya på arbetsplatsen, har några av dem pratat engelska. Däremot finns det överförbara
resurser både från engelska och latin på lexikal nivå; t.ex. benämns instrument med internationellt
gångbara termer. ”De flesta ord är ganska lika. Det är jättebra för mej som är latin också”, menar
en ip med rumänsk bakgrund, när hon talar om hur det går att kommunicera i operationsrummet.
På frågor om hur det fungerar med det nya arbetsspråket får vi likartade svar. Generellt
fungerar det bra. I läkarrollen vet våra ip vad de vill få reda på. En aspekt som framkommer är att
det i många kommunikativt utmanande situationer är uppenbart att det som är delikat eller
komplext skulle vara svårt att uttrycka oavsett språk. Man har hanterat samma problem i arbetet
tidigare. Det kan handla om grannlaga uppgifter som att tolka röntgenbilder. Är en förändring som
är 5 mm stor något alarmerande eller normalt? Arbetet består i hög grad av samarbete, och våra
ip har kunnat notera att vissa saker är svåra att verbalisera även för de svenska kollegerna.
Att delta i flerpartssamtal har också visat sig fungera bra – så länge samtalandet är arbetsrelaterat. En ip berättar om möten där olika slags specialister går igenom fall, granskar
röntgenbilder och diskuterar om patienter bör opereras eller inte: ”Det går bra. Jag förstår det
mesta. Ibland de skojar och jag förstår inte, men jag förstår vad händer med patienter”.
Att prata i telefon uppges vara betydligt svårare än samtal ansikte mot ansikte (jfr Pryor &
Woodward-Kron 2014).
Ibland jag förstår bra, ibland jag förstår nästan ingenting, när man kan inte se gestikulation och
ansiktsuttryck eller så. Det är sjuksköterskor som ringer och de pratar då om vård för patient
före operation. De kan ringa och fråga: Patienten har inte tagit medicinen, vad ska vi göra nu?

Särskilt komplicerat är det att telefonledes med enbart verbala medel förmedla aspekter från ett
multimodalt sammanhang, vilket visas i följande citat. Ip talar om att hon ännu har vissa luckor i
sin språkbehärskning, vilket blir tydligt inom hennes område (radiologi), där det är så viktigt vad
man säger i vissa situationer.
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Ibland vi pratar i telefon med kirurgen. Och vi tar bild och tittar, och vi behöver beskriva hur
många centimeter från kanten finns tumör. Vi har klockan ett, tre, fyra. Jag behöver använda
många prepositioner. Innan operation i bröst, jag behöver säga precis vad det finns från tumör.
Det är 2 centimeter nedanför eller bara nedan eller – jag vet inte. Det finns upptill, övre, över
eller nedan, nedanför, nedtill – jag vet inte skillnad, jag tycker det är inte precis samma.

Den största utmaningen är dock, enligt våra fem ip, sociala situationer där man pratar om annat
än arbetet (jfr Berbyuk Lindström 2008). ”I början det var svårast i fikarummet eftersom alla
pratade om annorlunda saker” och ”Det är lättare med patienterna än under fika. Alla pratar och
jag förstår inte” är två citat som belyser detta. Det är svårt när samtalsämnena växlar snabbt och
man inte vet inte vad någon pratar om: ”Ord vi fortfarande saknar, är det en namn, en blomma,
en stad?”. En ip beskriver en situation i lunchkön, när en besökande överläkare pratat om en
olustig händelse, något om en stulen båtmotor. ”Men jag förstod inte vad eller var, vems motor
det var eller nånting. Ibland jag säger vad pratar du om, men jag känner ibland att det är jobbigt
för andra. Jag kan inte fråga hela tiden.”

Strategier mot språkhinder
De strategier för att överkomma språkliga hinder som ip berättar om består främst av att ta hjälp
från kolleger och annan personal. En sådan är att vända sig till kolleger från samma ursprungsland
som en själv eller med annan utländsk bakgrund. Två citat från ip belyser detta: ”De kan förstå vad
som är svårt. Vår chef, själv invandrare, har varit här i 15 år och vet hur det är” och ”Jag hade tur
att ha en AT-läkare från Bolivia. Hon kunde förstå precis vad jag har problem med”. Att fråga
sjuksköterskor och annan personal är andra sätt, alternativt att invänta spontan hjälp av sjuksköterskor: ”Sjuksköterskorna på operationsrummet är också snälla och hjälpsamma. Dom hjälper
mej med språket”. En strategi är att observera och ta efter kolleger: ”Jag försöker repetera vad
min kolleger säger, jag säger på samma sätt”. Att be samtalspartnern upprepa vad hen sagt är en
utväg som ip tillgriper men ofta undviker inför kolleger, av risk för att uppfattas som tjatig. En ip
säger att han bestämt sig för en strategi han upplever som befriande, nämligen att fokusera på
kommunikationen och bortse från sina grammatiska misstag.

Nya organisatoriska förutsättningar
Medan själva jobbet i stort sett är detsamma som i hemlandet, uppger våra ip att mycket av vad
de inte förstår i samtalen med kolleger handlar om organisatoriska förutsättningar, som de måste
sätta sig in i och anpassa sig till. Rutiner för utskrivning, eftervård och uppföljning av patienter och
olika enheters roll i vårdkedjan kan vara svårt att få grepp om. En ip berättar att hon är van vid att
ha nästan hela ansvaret för sina patienter, även socialt. På sjukhuset där hon är nu är många fler
aktörer inblandande: sjukgymnast, psykolog, kurator, socialtjänsten etc, vilket ökar hennes sociala
kontaktytor. Tydliga arbetsscheman framhålls som positivt, liksom mindre hierarkiska strukturer
(jfr Wolanik Boström & Öhlander 2012; Berbyuk Lindström 2008). Ett exempel är att sjuksköterskor i Sverige har högre status och mer avancerade arbetsuppgifter. Flera ip har tidigare
arbetat på sjukhus där rangordningen mellan olika personalgrupper är fast och ”läkaren är gud”.
Uttrycket ”svensk mentalitet” nämns ibland under intervjuerna och i samband med det något
ip inte är vana vid: det stora antalet organiserade möten. Både för- och nackdelar framkommer,
t.ex. kan utfallet av ett möte förefalla oklart: ”Ibland efter möte jag vet inte vad vi bestämde.
Ibland jag tror det är på grund av språk. Eller att det är för att vi ska prata om det mer senare”,
säger en ip. Men samma person understryker att hon gillar möten och det stöd från kolleger de
innebär.
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Sammanfattande diskussion
De intervjuade ger uttryck för en samstämmig uppfattning när det gäller hur pass utmanande olika
kommunikativa praktiker är. Arbetsrelaterad interaktion i situationer öga mot öga med kolleger
är lättast, därnäst samtal med patienter och efter det telefonsamtal med kolleger och annan
personal, vilket kan vara avsevärt svårare. Den allra största kommunikativa utmaningen är att
delta i småprat, alltså att tala om sådant som rör annat än medicinskt relaterade domäner.
Hybriditet i samtal är en speciell typ av utmaning (jfr Sarangi & Roberts 1999), vilket framgår av
exemplet med inslag av skämt under ett möte mellan specialister. För den som är språkligt driven
kan småprat vara en stund av avkoppling i arbetet, medan det för de nyanlända läkarna är det
mest utmanande av allt. Intervjuresultatet talar för att det i yrkesinriktade språkutbildningar bör
läggas större vikt på autentiskt språkbruk, däribland spontant samtalande om erfarenheter från
egna livsvärldar.
Språkförmågan beskrivs således som ett hinder i vissa situationer, men i många andra
situationer underlättar erfarenheter av liknande aktiviteter på förstaspråket, t.ex. i operationssalen. Den egna professionskunskapen är uppenbarligen en stark resurs. I exemplet där en
röntgenläkare berättar om hur komplicerat det är att i telefon beskriva var en tumör sitter, talar
hon om det som ett språkbehärskningsproblem (osäkerhet om svenska prepositioners exakta
innebörd). I den kommunikativt utmanande situationen samspelar flera av de faktorer som visas i
Figur 1, dels den del av professionskunskapen som består i att kunna verbalisera hur någonting är
placerat flerdimensionellt, dels den interaktionella kompetens som utvecklats genom situerad
språkanvändning. Båda dessa hör till röntgenläkarens redan förvärvade resurser, men nu måste
de anpassas till den nya praktikgemenskapen.
Det faktum att läkarna upplever arbetsrelaterad kommunikation som minst utmanande talar
för att man på språkkursen i Polen i praktiken gjort en rimlig avvägning mellan hur mycket tid som
används till allmänsvenska resp. medicinsk svenska. Våra intervjuer ger en inblick i hur
specialiserade olika områden är inom det medicinska fältet och vilka olika typer av språkliga
praktiker de olika läkarna deltar i, vilket ger vid handen att det är svårt att undervisa om medicinsk
svenska generellt. Institutionellt förankrad kunskap om den lokala organisationen och det egna
specialområdet utvecklas nog bäst genom möjlighet till språkträning på den aktuella arbetsplatsen. Det pekar dessutom på vikten av forskning om andraspråkstalares språkanvändning i
situerade praktiker, för att öka kunskapen om hur olika typer av resurser samordnas och hur
utmaningar tacklas situerat. Sådan kunskap är värdefull, inte minst inom sjukvården, som präglas
av stor mobilitet.
Slutligen vill vi lyfta fram det intressanta resultatet att flera av läkarna betonar hjälpen de får
av andra andraspråkstalare på arbetsplatsen med att förstå och uttrycka sig på svenska. Det visar
att flerspråkighet kan vara en värdefull resurs i sjukvårdsmiljöer.
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Svenskans lexikala profil, språkinlärning och
översättning
Åke Viberg

1 Introduktion
1.1 Typologisk profil
Den typologiska profilen redogör för ett språks särprägel ur ett typologiskt, kontrastivt och arealt
perspektiv. Svenskans typologiska profil är relevant i alla sammanhang där svenskan fungerar som
källspråk eller målspråk: språkinlärning, översättning och tolkning. Profilen kan utarbetas för olika
nivåer. Bruce & Engstrand (2006) tecknar svenskans fonetiska profil. Olika aspekter av den
grammatiska profilen behandlas i Hammarberg & Viberg (1979) och Holmer (2006). Den här
uppsatsen kommer att ge exempel på studier av svenskans lexikala profil och vilken roll den spelar
vid språkinlärning och översättning. Denna forskning har främst redovisats på engelska. Artikeln
är tänkt som en uppdatering av de översikter som tidigare presenterats på svenska (Viberg 1990,
2008a). Sedan dess har tillkommit studier om verbet få (Viberg 2012) och andra grundläggande
ägandeverb (Viberg 2010), om perceptionsverb (Viberg 2008b, 2015a) och verbala kommunikationsverb (Viberg 2016a, under utgivning) samt en studie av flertydigheten hos verbet slå (Viberg
2016b). Utöver detta har flera studier publicerats om spatiala verb som beskriver befintlighet och
förflyttning. Dessa kommer att behandlas nedan. Jag kommer även att ge exempel på hur den
lexikala profilen är relevant i olika tillämpade studier. Språkinlärning, i synnerhet svenska som
andraspråk, har undersökts i tidigare studier som kort sammanfattas i följande avsnitt och i 5.2.
En ny studie behandlar översättning och refereras i 4.2 nedan.

1.2 Tidigare studier av språkinlärningen
För att se hur ett andraspråk utvecklas måste man följa individer som lär sig språket under en
längre tid. I ett projekt som genomfördes åren runt 1990 följdes språkutvecklingen hos elever med
svenska som andraspråk som deltog i ett särskilt skolförberedelseprogram i Rinkeby. Som ett led
i undersökningen insamlades data om språkutvecklingen genom styrda samtal som genomfördes
individuellt med barnen sista året i förskolan. De styrda samtalen spelades in på band och
transkriberades. Barnen följdes sedan upp longitudinellt de första åren i skolan genom liknande
inspelningar vid slutet av årskurs 1, 2 och 4. Med varje barn finns således fyra inspelningar som
täcker en tidsperiod av drygt fyra år. Sammanlagt följdes drygt 30 barn med svenska som
andraspråk (L2-barn). Dessutom gjordes parallella inspelningar vid varje tidpunkt med 11
jämnåriga barn med svenska som förstaspråk (L1-barn). I Viberg (2002) redogörs för den lexikala
utvecklingen med fokus på verbordförrådet. Bland annat undersöktes frekvensen av olika verb.
Vissa verb användes med högre frekvens av L2-barnen än av L1-barnen och var överrepresenterade medan andra användes med lägre frekvens och var underrepresenterade. Den här
uppsatsen kommer att behandla spatiala verb som anger befintlighet och förflyttning. Som en
bakgrund sammanfattas de mönster som framkom om sådana verb.
Verbet gå var överrepresenterat hos inlärarna vid samtliga tidpunkter, även om det fanns en
tendens att graden av överrepresentation avtog i de senare inspelningarna. I synnerhet i de första
inspelningarna fanns dessutom en kraftig tendens till att verbet användes med överextension (en
vidare betydelse än hos L1-barnen). Det blev särskilt tydligt då barnen skulle återberätta korta
videoklipp, bland annat en återberättelse av ett kort avsnitt ur filmen Emil i Lönneberga. I detta
klipp får man bland annat se hur Emil lägger sin pappas hatt i ån för att pröva om den kan flyta.
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De flesta av barnen i kontrollgruppen använde verbet flyta, till exempel: han skulle se om hatten
flöt och först så la han sin pappas hatt i ån så den flöt iväg. Bara några av inlärarna kunde flyta och
en använde sig av en fonologisk approximation hatten flyg i vatten. Den vanligaste lösningen var
att använda verbet gå som i följande två exempel: han ville se hur går den och mössan gick på
vattnet. Att använda gå med överextension är en ganska bra lösning även om den är inkorrekt,
om man inte hunnit lära sig det korrekta verbet och var något som återkom i flera av de andra
återberättelserna.
Verbet åka var underrepresenterat i alla inspelningar utom den sista. Detta hänger samman
med att kontrasten gå/åka verkar vara relativt ovanlig utanför en arealt avgränsad grupp av
europeiska språk som behandlas i Avsnitt 2. Verben sitta, stå och ligga hade också en klar tendens
att användas med lägre frekvens av inlärarna även om mönstret inte var helt undantagslöst.
(Skillnaden var inte signifikant för alla tre verben vid tidpunkt 2 och 4.) Hur dessa verb varierar
typologiskt beskrivs i Avsnitt 3 och 4. För placeraverben sätta, ställa och lägga framträdde ett mer
komplext mönster: sätta var underrepresenterat vid samtliga tidpunkter medan lägga hade en
tydlig tendens att favoriseras av inlärarna. Ställa användes med så låg frekvens av både
kontrollgruppen och inlärarna att det inte var meningsfullt att jämföra grupperna. Den typologiska
bakgrunden diskuteras i Avsnitt 5.

1.3 Kontrastiva och typologiska studier
Inplacerandet av svenskan i en allmän typologi för världens språk stöder sig i stor utsträckning på
litteraturgenomgångar. Mina egna studier utgörs främst av korpusbaserad kontrastiv analys
baserad på två översättningskorpusar. Den ena utgörs av The English Swedish Parallel Corpus
(ESPC) som sammanställts av Altenberg & Aijmer (2000) och består av originaltexter och översättningar på engelska och svenska. Originaltexterna omfattar runt 700 000 ord på båda språken.
Texterna är dessutom tämligen jämnt fördelade på två genrer: Fiction och Non-Fiction. Fördelen
med denna korpus är att den innehåller original på båda språken. Som ett komplement används
the Multilingual Parallel Corpus (MPC) som innehåller original bara på svenska men möjliggör en
flerspråkig jämförelse genom att översättningar föreligger av samtliga texter till engelska, tyska,
franska och finska. Av vissa texter finns översättningar till ytterligare språk. Den nuvarande
versionen innehåller utdrag ur 22 svenska romaner och publicerade översättningar av dessa. De
svenska originaltexterna omfattar drygt 600 000 ord. Romanerna finns listade i ett appendix i
Viberg (2013a).

2 Ett arealt mönster: åka
Att åka är speciellt blir man ju klar över redan då man studerar engelska och tyska i skolan. I
engelskan kan go svara både mot gå och åka i svenskan och i tyskan motsvarar fahren både åka
och köra. Om man tittar närmare på övriga språk i Europa visar det sig att det finns ett arealt
mönster. I Viberg (2013a) redovisas en korpusbaserad studie av motsvarigheter till åka och köra i
MPC-korpusen (engelska, tyska, franska och finska) och i Viberg (2013b) redovisas en översikt som
täcker huvuddelen av de europeiska språken baserad på lexika och en enkel frågelista. Ett exempel
på korpusdata ges i (1) som är hämtat ur Hundraåringen som klev ut genom fönstret (Jonasson
2009) och översättningar som publicerats av denna text.
(1)

Och när nu gubben inte åkt hela vägen till Strängnäs och farit vidare
därifrån skulle väskan vara tillbaka hos ynglingen fortare än han ett tag
fruktat.

Norska

Og nå da gamlingen ikke hadde kjørt hele veien til Strängnäs

Danska

Og når gamlingen nu ikke var kørt med helt til Strängnäs
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Isländska

Og nú þegar karlinn hafði ekki farið alla leið til Strängnäs

Nederländska En nu de oude man niet naar Strängnäs was gegaan
Tyska

Und da der Alte also gar nicht ganz bis Strängnäs und von dort aus noch
weiter gefahren war,

Engelska

And seeing as how the old man hadn’t gone all the way to Strängnäs

Franska

Puisque le vieux n’était pas allé jusqu’à Strängnäs,

Spanska

Y ahora que sabía que el vejete no había ido hasta Strängnäs

Italienska

Ora che sapeva che il vecchio non si era spinto fino a Strängnäs,

Polska

A skoro staruch nie pojechał do Strängnäs

Finska

Koska ukko ei ollut ajanut edes Strängnäsiin asti

En systematisk studie av samtliga exempel i MPC-korpusen visar att det i många av språken finns
alternativa översättningar. (1) ger dock en bra startpunkt för analysen. I flera av språken har åka
översatts med ett verb med generell betydelse närmast svarande mot engelskans go 'gå/åka'. Det
gäller för (verben ges i grundform) fara på isländska, gaan på nederländska, aller på franska och
ir på spanska. På norska och danska används kjøra respektive køre, som motsvarar både köra och
åka på svenska. På finska används ajaa som betydelsemässigt motsvarar både åka och köra. I
korpusunderökningen visade det sig att även mennä 'gå' användes som översättning och den mest
frekventa översättningen visade sig vara det för finskan mycket speciella verbet lähteä, närmast
'ge sig av, gå/åka iväg'. På polska används jechać som betydelsemässigt svarar mot åka men har
den ursprungliga betydelsen 'rida '.
Det finns ett tydligt arealt mönster då det gäller språk som gör en i det närmaste obligatorisk
distinktion mellan 'gå' och 'åka' (se karta i Viberg 2013b: 135). Norskan, svenskan och danskan
tillsammans med tyskan samt de baltiska och nordslaviska språken bildar ett sammanhängande
område, där distinktionen mellan att förflytta sig till fots och att färdas i ett fordon är obligatorisk
med några få undantag som verbet komma i svenskan, där det deiktiska elementet dominerar
semantiskt. De nordslaviska språken är i detta sammanhang mer konsekventa genom att använda
ett fordonsverb som tar ett prefix som signalerar den deiktiska betydelsen. Det obligatoriska
användandet av ett fordonsverb hänger nära samman med avsaknaden av ett högfrekvent allmänt
rörelseverb som semantiskt svarar mot engelskans go. Alla de europeiska (standard)språken
utanför det nämnda området har ett sådant allmänt rörelseverb.

3 Kroppsställningsverben
De svenska kroppsställningsverben sitta, stå och ligga har gett upphov till flera kontrastiva studier
mellan svenska och franska (Kortteinen 2008), svenska och italienska (Svensson 2005) och en jämförelse av svenskan med engelska, tyska, franska och finska (Viberg 2013c). Dessa studier har
behandlat både den grundläggande betydelsen, då verben har ett mänskligt subjekt och beskriver
dess kroppsställning, och olika utvidgade betydelser såsom då verben anger befintligheten hos ett
föremål eller används metaforiskt med ett mänskligt subjekt. I det här avsnittet behandlas endast
den grundläggande betydelsen. I svenskan beskriver verbets grundform ett tillstånd (Han sitter
och hon står). (Det finns vissa undantag som imperativen: Sitt ner!) Det finns också en kausativ
form som historiskt sett är en avledd form och synkront åtminstone upplevs som relaterad till
grundformen på ett genomskinligt sätt. I grundbetydelsen som anger placerandet av en mänsklig
varelse är de kausativa formerna inte särskilt frekventa (Per satte lilla Lea i babystolen). I
kombination med ett reflexivt pronomen anger de kausativa formerna hur subjektet ändrar
kroppsställning (Per satte sig) och denna användning är relativt vanlig. Hela systemet visas i
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Tabell 1. Där anges också några alternativa uttryckssätt såsom slå sig ner och resa sig, som är
relativt vanliga i svenskan.
Tabell 1. Kroppsställningsverb i svenskan
Kroppsställning

Tillstånd

Förändring
(Inkoativ)

Kausativ

Grundform

Reflexiv av
Kausativ

Morfologisk
Kausativ

SITTA

sitta

sätta sig
slå sig ner

sätta

STÅ

stå

ställa sig
resa sig

ställa

LIGGA

ligga

lägga sig

lägga

På svenska finns ytterligare några kroppsställningsverb såsom huka, buga och luta sig, men sitta,
stå och ligga dominerar klart frekvensmässigt och motsvarande kroppsställningar verkar vara
grundläggande i många språk. Hur tillstånd och förändring uttrycks växlar däremot mellan
språken. På engelska uttrycks ändring av kroppsställningen vanligtvis genom tillägg av en spatial
partikel (Donald stood up, Hillary sat down). På svenska är partikeln frivillig: Hillary satte sig (ner).
I setswana, ett bantuspråk som talas i Botswana, har kroppsställningsverbets grundform en
inkoativ betydelse, se Tabell 2. Beskrivningen bygger på en frågelista med engelska meningar som
översattes av studenter vid universitetet i Gaborone och på Coles (1979) grammatik. Grundformen
nna svarar betydelsemässigt mot 'sätta sig', medan den perfektiva formen ntse anger ett
resultativt tillstånd 'ha satt sig'. Den som har satt sig sitter ju. Den inkoativa grundformen kan
också kausativiseras med suffixet -isa. Verbet ema ’ställa sig’ blir emisa ’göra så att någon blir
stående, dvs. ’ställa’. De kausativa formerna av kroppsställningsverben används främst med
humant objekt i setswana och inte om placering av föremål.
Tabell 2. Kroppsställningsverb i setswana
Kroppsställning

Tillstånd/
Resultat

Förändring
(Inkoativ)

Kausativ

Perfektiv form

Grundform

-isa

SITTA

ntse

nna

baya

STÅ

eme

ema

emisa

LIGGA

rapame

rapama

rapamisa

Även i ett annat avseende skiljer sig setswana från mer välkända europeiska språk genom att det
finns verb som beskriver kroppsställningen mer precist än de tre grundläggande verben i svenskan.
Rapama var enligt de studenter som översatte frågelistan det mest allmänna verbet för 'ligga'.
Enligt Browns (1982) lexikon har verbet den mer specifika betydelsen 'ligga ner på sidan'.
Ytterligare exempel är kanama 'ligga ner på ryggen' och ribama 'ligga ner på magen'. En betydligt
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rikare differentiering mellan olika kroppsställningar än i svenskan är relativt spridd bland utomeuropeiska språk. Grinevald (2006, 43) beskriver sexton olika “positionals for sitting” i tzeltal, ett
majaspråk som talas på Yucatanhalvön. Ett annat fenomen som är relaterat till de rika avledningsmöjligheterna i setswana är möjligheten att använda det produktiva reversiva suffixet –ologa 'att
resa sig upp från kroppsställning X'. Se till exempel:
(a)

rapama 'ligga' + -ologa => rapamologa 'resa sig upp från att ha legat på sidan eller
ryggen'

(b)

khubama 'knäböja' > khubamologa 'resa sig upp från knäböjande ställning'

Beskrivningen av kroppsställningsverben i setswana är långt ifrån uttömmande men ger ändå ett
exempel på hur pass stor variation som föreligger då man ska beskriva motsvarigheter i olika språk
till den grundläggande betydelsen de tre verben sitta, stå och ligga. Verben har dessutom ett
vittförgrenat nät av utvidgade betydelser. Som framgår av Newmans (2002) typologiska översikt
finns paralleller till svenskans användande av sitta, stå och ligga för att ange befintlighet i andra
språk, men det finns också flera skilda system såsom beskrivs i nästa avsnitt. Kroppsställningsverben har också en allmän tendens att grammatikaliseras som markörer för habituell och
progressiv aspekt, vilket i svenskan har en parallell i den konstruktion som benämns pseudokoordination av typen Lisa satt och läste. Den exakta funktionen är dock omdiskuterad (se Darnell
2008, Blensenius 2015). Olika rent metaforiska användningar av typen Han kunde inte stå emot
frestelsen (se Jacobsson 1996) är också vanliga i många språk.

4 Befintlighet
4.1 Svenskans typologiska profil
I svenskan finns verb som i sin grundbetydelse anger befintlighet såsom vistas, befinna sig och
vara belägen. Verbet vara har också som en av sina många funktioner att ange befintlighet (Var
är vispen?) men de verb som mest frekvent används för att ange befintlighet är kroppsställningsverben och de bildar ett system av kontraster som i allmänhet måste upprätthållas. Som visas i
Ameka & Levinson (2007) finns det en stor variation i världens språk redan med avseende på
antalet skilda verb som används i befintlighetssatser. Saliba, ett austronesiskt språk som talas på
Papua Nya Guinea, är det enda språket i deras översikt som helt saknar verb med lokativ funktion,
men det finns många språk där ett särskilt verb fyller denna funktion. Detta kan antingen vara ett
speciellt lokativt verb eller också kan det vara en av de funktioner som kopulan fyller. Samtidigt är
det möjligt att finna språk i olika delar av världen med mycket omfattande system. Majaspråket
tzeltal har runt 200 lokativa predikat. I detta språk är all spatial information samlad i predikatet,
eftersom det bara finns en preposition med mycket allmän betydelse. Kroppsställningsverb är ofta
centrala i språk med små system på 3–5 verb med lokativ funktion som mer eller mindre
obligatoriskt kontrasterar och det är till denna typ svenskan hör. Sådana språk återfinns också
utanför Europa, till exempel arrernte (Australien) och goemai (chadspråk, Nigeria). Typologin tar
fasta på grundläggande kontraster. Vanligtvis måste man liksom i svenskan räkna med att det
dessutom finns ett antal mer specifika verb som kan ersätta ett av de grundläggande verben i
särskilda kontexter (Vid slutet av allén tronade/låg den stora huvudbyggnaden).
I Europa används kroppsställningsverb för att ange befintlighet i germanska och slaviska språk.
Det råder dock ett kontinuum i vilken utsträckning detta gäller. Detta avspeglas tydligt i en studie
baserad på MPC-korpusen (Viberg 2013c) där samtliga belägg av sitta, stå och ligga i de svenska
originaltexterna kodades funktionellt och semantiskt och jämfördes med översättningar till
engelska, tyska, franska och finska. Särskilt uppmärksammades användningen av verben för att
ange befintligheten av konkreta föremål. (2) utgör ett representativt exempel.
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(2)

Nyckeln satt i låset. (MoFa
The key was in the lock.
Der Schlüssel steckte im Schloss.
La clef était dans la serrure.
Avain oli lukossa.

I detta exempel används den närmaste motsvarigheten till kopulan vara som översättning i
samtliga språk utom tyskan som använder stecken som vid sidan av sitzen är den vanligaste
översättningen av sitta i detta språk. Det totala antalet översättningsmöjligheter är i praktiken rätt
så stort, men det är möjligt att åstadkomma en generell översikt genom en kvantitativ jämförelse.
Tabell 3 anger i vilken utsträckning (i procent) som närmast motsvarande kroppsställningsverb
används som en översättning då det svenska verbet anger befintlighet hos ett konkret föremål. Av
den övre raden som visar antalet belägg i svenskan framgår att ligga är det verb som används mest
i denna funktion följt av stå, medan sitta har en påtagligt lägre frekvens i denna funktion. Med
avseende på de övriga språken framgår att tyskan i stor utsträckning använder motsvarande
kroppsställningsverb utom då det gäller sitta. Även i engelskan används kroppsställningsverb men
med en betydligt lägre frekvens än i tyskan. I finskan är frekvensen ännu lägre och i franskan i det
närmaste marginell. Generellt gäller att motsvarigheten är lägst för sitta.
Tabell 3. Användandet av motsvarande kroppsställningsverb som översättning då verbet anger
befintlighet hos ett konkret föremål
ligga
stå
sitta
Antal belägg

381

258

58

TYSKA

79%

72%

24%

ENGELSKA

27%

26%

10%

FINSKA

10% **

8%

0

2%
1%*
0
FRANSKA
* I princip alla uttryck där debout ingår : être debout, rester debout, se tenir debout
** Finska: maata 3% (N = 12), lojua 7% (N = 25), virua 1% (N = 3)

I finskan var den vanligaste översättningen kopulan, som användes som översättning i 47–52% av
fallen. (Växlingen beror på vilket av de tre verben som översatts.) I engelskan var användandet av
kopulan på nivå med användandet av ett kroppsställningsverb (26–36%), medan kopulan stod för
en relativ låg andel i franskan (7–10%). I tyskan var andelen inte mer än 2–3%. Utöver dessa
generella tendenser var det också möjligt att närmare beskriva semantiken och användandet av
alternativa översättningar. För detta hänvisas till den ursprungliga studien (Viberg 2013c).

4.2 Vad händer vid översättning?
Ett språks typologiska profil spelar en viktig roll för vissa typer av översättningsfenomen.
Professionella översättare producerar sällan översättningar som helt bryter mot målspråkets
struktur. Helt klart hittar man inte så påtagliga avvikelser som i tidiga stadier av inlärarspråk.
Däremot sker en nästan omärklig anpassning på sådana punkter där språken överlappar.
Strukturella drag som finns på båda språken tenderar att favoriseras och användas oftare i
översatta texter än i originaltexter på samma språk. Ett mycket tydligt exempel utgörs av
svenskans sitta, stå och ligga och engelskans sit, stand och lie. Viberg (2016c) presenterar en
studie baserad på English Swedish Parallel Corpus (ESPC) (se 1.3). Korpusen innehåller som redan
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nämnts originaltexter på engelska och svenska (runt 700 000 ord på varje språk) samt
översättningar av samtliga texter.
En jämförelse av verbens frekvens i originaltexter visade att samtliga de tre svenska verben
hade en signifikant högre frekvens än sina engelska motsvarigheter. En jämförelse gjordes också
av original och översatta texter på samma språk. Då visade det sig att de svenska verben var
signifikant underrepresenterade i texter som översatts från engelskan medan de engelska verben
var överrepresenterade och hade en signifikant högre frekvens i texter översatta från svenskan än
i engelska originaltexter. Detta var kanske inte ett helt oväntat resultat men på det här sättet fick
man ett tydligt mått på hur pass stor skillnaden kunde vara. Särskilt intressant var att det framkom
en tydlig skillnad om man tog hänsyn till skilda betydelser hos verben. Särskilt tydlig blev den
skillnaden om man jämförde användningen av verben med humant subjekt och användningen
med ett konkret icke-animat subjekt, dvs. fall då verbet angav befintlighet hos ett föremål såsom
boken ligger på bordet. Diagram 1 visar att användningsmönstret är likartat på engelska och
svenska då man jämför originaltexter samtidigt som de engelska verben genomgående har en
väsentligt lägre frekvens i samtliga de funktioner som jämförs. Diagram 2 visar vad som händer
om översatta texter jämförs. Språken är då betydligt mer lika varandra. Särskilt gäller detta då
subjektet är humant. I översatta texter har ligga och sitta i stort sett samma frekvens som sina
engelska motsvarigheter då de har humant subjekt. Det föreligger däremot signifikanta skillnader
mellan språken även i översatta texter då subjektet är icke-animat, även om det har skett en viss
konvergens även i detta fall. På punkter där språken inte överlappar är översättningseffekten
mindre (till exempel då stå refererar till Skrift: Det står i brevet/ The letter says…). I professionella
översättningar är ett ordval som är uppenbart inkorrekt på målspråket ovanligt (*It stands in the
letter), medan sådana avvikelser kan känneteckna andra typer av språkkontakt såsom tidiga
stadier av andraspråksinlärning.

Diagram 1. Originals
Frequency per 100,000 words
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Diagram 1. Humant och inanimat subjekt i originaltexter
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Not applicable

Diagram 2. Translations
Frequency per 100,000 words
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Diagram 2. Humant och inanimat subjekt i översatta texter

5 Placeraverben: sätta-ställa-lägga-stoppa
5.1 Svenskans typologiska profil
De kausativa formerna av kroppsställningsverben sätta, ställa och lägga hör till svenskans mest
frekventa placeraverb som anger hur någon placerar ett föremål någonstans. Ur ett typologiskt
perspektiv beskrivs placeraverben (”verbs of putting”) i Kopecka & Narasimhan (2012).
Variationen är stor. System där ett verb dominerar som put i engelskan föreligger bland annat
också i ungerska, hindi och tamil. I svenskan har det semantiskt relativt generella verbet placera
en begränsad användning och man måste i allmänhet välja mellan mer specifika verb, framförallt
då kroppsställningsverben. Förutom i germanska och slaviska språk används kroppsställningsverb
även i en del språk i andra delar av världen, till exempel i yélî dnye (ett papuanskt språk) och
╪̅akhoe hai‖om (ett khoisanspråk i Namibia – specialtecknen betecknar klickljud). Det finns också
språk som majaspråket tzeltal som bara marginellt har en motsvarighet till placeraverben. I detta
språk används liksom i befintlighetssatser (se 4.1) ett stort antal predikat som anger språkspecifika
spatiala konfigurationer. Dessa predikat kan kombineras med kausativsuffix som anger att någon
orsakar att en viss konfiguration kommer tillstånd. På så vis kan situationer beskrivas som kräver
användandet av placeraverb i andra språk fast beskrivningen tar fasta på andra semantiska
distinktioner.
Svenskans placeraverb har tidigare beskrivits i Viberg (1998a) och i Gullberg & Burenhult
(2012). I Viberg (2015b) jämförs svenskans placeraverb med sina närmaste motsvarigheter i
engelska, tyska, franska och finska baserad på MPC-korpusen. Det totala antalet korrespondenter
är ganska stort. Här redogörs endast för några generella tendenser. Grundläggande för analysen
är urskiljandet av en Figur (det placerade föremålet) och en Grund (den plats där Figuren hamnar).
Vi får då följande semantiska roller: Per (Agent) la pennan (Figur) på skrivbordet (Grund). Kroppsställningsverben används då Figuren placeras utanpå Grunden, men det finns också ett frekvent
verb som används då Figuren hamnar inuti Grunden (Per stoppade nycklarna i fickan). Som visas i
Kopecka & Narasimhan (2012) har denna kontrast en motsvarighet i många språk. I språk där
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placeraverben baseras på kroppsställning finns ofta som i svenskan en kontrast mellan en
placering så att föremålets dominerande dimension blir horisontell (lägga) respektive vertikal
(ställa). I svenskan används sätta för att ange att Figuren är fästad vid Grunden. En sådan
distinktion är betydligt ovanligare. I ╪̅akhoe hai‖om som nämndes ovan används den kausativa
formen av det verb som betyder 'sitta' för att beskriva placerandet av ett kompakt föremål där
ingen dimension dominerar.
Resultatet sammanfattas schematiskt i figur 1. Data om nederländskan har hämtats från
Lemmens (2006) och om polskan från Kopecka (2012). Som framgår används LÄGGA på ett likartat
sätt i de germanska språken, medan STÄLLA inte längre används som placeraverb i nederländskan.
I svenskan finns också en tendens att ställa ersätts av sätta (Ställ/sätt vasen på bordet!). SÄTTA
har generaliserats ännu mer i nederländskan och i engelskan används verbet numera främst i
abstrakt och överförd bemärkelse som i set in motion. Betydelsegeneralisering utmärker också
placeraverben i slaviska språk. I polskan finns LÄGGA och STÄLLA men LÄGGA har en påtaglig
tendens att generaliseras. I bosniska/kroatiska/serbiska finns i stället en stark tendens att STÄLLA
(stavljati/staviti) används som en allmän motsvarighet till svenskans sätta/ställa/lägga. I franskan
och finskan längst ner i figur 1 finns ingen motsvarighet till de distinktioner som är grundade i
kroppsställningar. Däremot finns i samtliga språk i figur 1 sådana verb som används för att placera
ett föremål inne i Grunden. (Den exakta betydelsen växlar dock.) I de germanska språken finns en
tendens att dessa verb generaliseras. I tyskan används stecken (relaterat till stechen 'sticka') ofta
som en översättning av sätta. En tendens till detta finns även i nederländskan. Historiskt har put
en liknande bakgrund. I fornengelskan hade potian en betydelse som låg nära putta, stöta i nutida
svenska
Placerandet av konkreta föremål
På ytan av Grunden

Inne i Grunden

Språk

Horisontell

Vertikal

<SÄTTA

Svenska

lägga

ställa

sätta

stoppa
sticka

Tyska

legen

Nederländska

leggen

stellen

stecken
setzen

stopfen

zetten

steken

<=doen

stoppen
Engelska

put
lay

Polska

(set)

kłaść/połozyć “lägga”

stuff, stick
-tkać

stawiać/postawić
Franska

mettre
poser

glisser
fourrer

Finska

panna, asettaa

työntää

+NER

laskea

Figur 1. Semantisk differentiering mellan placeraverb i några europeiska språk

5.2 Svenska som andraspråk
Som nämndes redan i 1.3 utgör särskiljandet av placeraverben sätta/ställa/lägga ett problem för
inlärare av svenska som andraspråk. Det belyses särskilt tydligt genom ett instruktionstest som
redovisas i Viberg (1985, 1998b). Sammanlagt 120 inlärare jämnt fördelade på tre modersmål
(polska, spanska, finska) testades. Det fanns också en nivåskillnad. Hälften av inlärarna inom varje
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grupp var på låg nivå och de övriga på en mer avancerad nivå. Varje inlärare testades individuellt
och fick se en videofilm som visade hur en person placerade olika föremål. Testpersonen fick i
uppgift att instruera en annan inlärare att göra samma sak. På tidiga stadier användes inga placeraverb utan olika former av förenklingar utnyttjades (ofta framgångsrikt i den givna situationen). I
vissa fall förekom en långtgående syntaktisk förenkling som i (3). Inom citationstecken ges en
idealiserad korrekt version.
(3)

öppna blå bok … du har en papper … på en blå bok / å stäng
”Sätt in pappren i den blå pärmen!”

Det förekom också lexikala förenklingar av skilda slag som låg på en något mer avancerad nivå,
framförallt användandet av det intransitiva rörelseverbet gå (se 4) eller av ett befintlighetsverb
(se 5).
(4)

nycklarna gå till paket

”Lägg nycklarna i tändsticksasken!”

(5)

gör så tändstickor står på bordet

”Ställ tändsticksasken på bordet!”

Ytterligare ett steg i utvecklingen representerades av lexikala approximationer, ord som är ungefär
lika komplexa som det korrekta verbet. Den vanligaste approximationen var lämna som i (6).
(6)

ta pärmen och lämna in i väskan

”Ta pärmen och lägg den i väskan

I detta fall kan inverkan från modersmålet spela en roll, eftersom användandet av lämna var
vanligast förekommande hos de spanskspråkiga inlärarna. De vanligast förekommande placeraverben i spanskan enligt ett test som redovisas i Ibarretxe-Atuñano (2012) var dejar 'leave, put
down', meter 'put in' och poner 'put'.
Användandet av approximationer överlappar med nästa steg som innebär att placeraverb
börjar användas. På detta stadium finns en tydlig inverkan från modersmålet. Spanska och finska
inlärare som saknar en motsvarighet till sätta/ställa/lägga i modersmålet blandar ihop dessa verb
eller använder ett av dem mer eller mindre genomgående som ett generellt placeraverb (ungefär
som put i engelskan). De polska inlärarna däremot använde normalt ställa korrekt då de väl
började använda verbet. När lägga dök upp användes det korrekt när svenskan kräver verbet men
hade samtidigt en tendens att övergeneraliseras då ett annat verb krävs i svenskan. Detta liknar
mönstret i polskan. Sätta saknar motsvarighet i polskan och erbjöd ungefär samma problem som
för de andra. Förenklingar användes också av alla på tidiga stadier. Placeraverben hör inte till de
allra första verben som lärs in. På tidiga stadier handlar kommunikationen på ett andraspråk om
att klara sig med de begränsade resurser man har.

6 Slutord
De studier som hittills genomförts av svenskans lexikala profil, varav bara några redovisats i denna
uppsats, täcker tillsammans en ganska stor del av det grundläggande verbordförrådet i svenskan.
Parallella studier av språkinlärning och översättning har bara genomförts punktvis, men de
resultat som redan framkommit är generaliserbara till andra områden, även om bilden fortfarande
är ofullständig.

156

Litteratur
Altenberg, Bengt & Aijmer, Karin (2000). The English-Swedish Parallel Corpus: A resource for
contrastive research and translation studies: I: Mair, C. & Hundt, M. (eds.) Corpus
Linguistics and Linguistic Theory. Rodopi, Amsterdam – Atlanta/GA, s. 15–33.
Ameka, F. K. & Levinson, S. C. (2007). Introduction. The Typology and Semantics of Locative
Predicates: Posturals, Positionals, and Other Beasts. I: Linguistics 45(5/6), s. 847–571.
Blensenius, Kristian (2015). Progressive Constructions in Swedish. (Göteborgsstudier i nordisk
språkvetenskap 25.) PhD thesis. Department of Swedish, Gothenburg University.
Brown, T. (1982). Setswana Dictionary. Johannesburg: Pula Press. (Reprint of 3rd ed. from 1925.)
Bruce, Gösta & Engstrand, Olle (2006) The phonetic profile of Swedish. I: STUF (Sprachtypologie
und Universalienforschung) 59(1), s. 12–35.
Cole, D. T. (1979). An Introduction to Tswana Grammar. Cape Town: Longman Penguin Southern
Africa. (3rd impression.)
Darnell, Ulrika Kvist (2008). Pseudosamordningar i svenska: särskilt sådana med verben sitta,
ligga och stå. PhD thesis. Department of Linguistics, Stockholm University.
Grinevald, C. (2006). The Expression of Static Location in a Typological Perspective. I: Hickmann,
M. & Robert, S. (eds.) Space in Languages. Linguistic Systems and Cognitive Categories.
Amsterdam: Benjamins, s. 29–58.
Gullberg, Marianne & Burenhult, Niclas (2012). Probing the linguistic encoding of placement and
removal events in Swedish. I: Kopecka & Narasimhan (eds.) Events of putting and taking: A
crosslinguistic perspective, s. 167–182.
Hammarberg, Björn & Viberg, Åke (1979). Platshållartvånget - ett syntaktiskt problem i svenskan
för invandrare. I: SSM Report 2. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.
http://www.ling.su.se/polopoly_fs/1.14090.1320939585!/SSM_02_1979.pdf
Holmer, Artur (2006). The place of Swedish in word order typology. I: STUF 59(1), s. 76–102.
Ibarretxe-Atuñano, Iraide (2012). Placement and removal events in Basque and Spanish. I:
Kopecka & Narasimhan (eds.) Events of putting and taking: A crosslinguistic perspective, s.
123–143.
Jacobsson, U. (1996). Familjelika betydelser hos stå, sitta och ligga – en analys ur den kognitiva
semantikens perspektiv. Lund University: Department of Scandinavian Languages.
Jonasson, Jonas (2009). Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann. Piratförlaget.
Kortteinen, Pauli (2008). Les verbes de position suédois stå, sitta, ligga et leurs équivalents
français. Étude contrastive. Göteborg: Göteborgs universitet.
Kopecka, Anetta (2012). Semantic granularity of placement and removal expressions in Polish. I:
Kopecka & Narasimhan (eds.) Events of putting and taking: A crosslinguistic perspective,
s. 327–347.
Kopecka, Anetta and Narasimhan, Bhuvana (eds.) (2012). Events of Putting and Taking.
Amsterdam: Benjamins.
Lemmens, Maarten (2006). Caused posture. Experiental patterns emerging from corpus
research. I: Gries, S. Th. & Stefanowitsch, A. (eds.) Corpora in cognitive linguistics. Berlin:
Mouton de Gruyter, s. 261–296.
Newman, John (2002). A Cross-linguistic Overview of the Posture Verbs 'sit', 'stand', and 'lie'. I:
Newman, John (ed.), The Linguistics of Sitting, Standing, and Lying. Amsterdam:
Benjamins, s. 1–24.
Svensson, Kristina (2005). Uno studio contrastivo svedese-italiano sui verbi svedesi stå, sitta e
ligga: Thèse pour le doctorat. Göteborg: Göteborgs universitet.

157

Viberg, Åke (1985). Lexikal andraspråksinlärning. I: SUM Report 2. Centre for Research on
Bilingualism, Stockholm University.
--- (1990). Svenskans lexikala profil. I: Andersson, Erik & Sundman, Marketta (red.)
Svenskans beskrivning 17. Åbo 1989. Åbo: Åbo akademis förlag. s. 391–408.
--- (1998a). Contrasts in polysemy and differentiation: Running and putting in English and
Swedish. I: Johansson, Stig & Oksefjell, Signe (eds.) Corpora and Cross-linguistic Research.
Amsterdam: Rodopi, s. 343–376.
--- (1998b). Crosslinguistic perspectives on lexical acquisition: the case of language-specific
differentiation. I: Haastrup, K. & Viberg, Å. (eds.) Perspectives on lexical acquisition in a
second language. (Travux de l'institut de linguistique de Lund 38.) Lund: Lund University
Press, s. 175–208.
--- (2002). Basic verbs in second language acquisition. I: Revue Française de Linguistique
Appliquée VII:2, s. 51–69.
--- (2006a). The typological profile of Swedish – an introduction. I: STUF 59(1), s. 3–11.
--- (2006b). Towards a lexical profile of the Swedish verb lexicon. I: STUF 59(1), s. 103–129.
--- (2008a). Svenskans lexikala profil – en uppdatering. Svenskans beskrivning 29. I:
Nordman, Marianne et al. (red.), 301–308. Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska
samfundet nr 70. Vasa/Finland.
--- (2008b). Swedish verbs of perception from a typological and contrastive perspective. I:
de los Ángeles Gómez González, María, Lachlan Mackenzie, J. & González- Álvarez, Elsa M.,
(eds.) Languages and Cultures in Contrast and Comparison. (Pragmatics and Beyond New
Series 175.) Amsterdam: John Benjamins, s. 123–172.
--- (2010). Basic Verbs of Possession. I: Lemmens, Maarten (ed.) Unison in multiplicity:
Cognitive and typological perspectives on grammar and lexis. CogniTextes 4.
http://cognitextes.revues.org/308
--- (2012). Language-specific meanings in contrast: A corpus-based contrastive study of
Swedish få 'get'. Linguistics 50(6), s. 1413–1461.
--- (2013a). Seeing the lexical profile of Swedish through multilingual corpora. The case of
Swedish åka and other vehicle verbs. I: Aijmer, K. & Altenberg, B. (eds.) Advances in
corpus-based contrastive linguistics. Studies in honour of Stig Johansson. Amsterdam:
Benjamins, s. 25–56.
--- (2013b). Ord om konsten att förflytta sig: Svenskans gå, åka och köra i tvärspråkligt
perspektiv. I: Lindblom, Björn (red.) Text, tal & tecken. Några perspektiv inom
språkforskningen. (KVHAA Konferenser 83.) Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademien (KVHAA), s. 116–138.
--- (2013c). Posture verbs. A multilingual contrastive study. Languages in Contrast, 13(2), s.
139–169.
--- (2015a). Sensation, perception and cognition. Swedish in a typological-contrastive
perspective. I: Caballero, Rosario & Paradis, Carita (eds.) Sensory Perceptions in Language
and Cognition. Special issue of: Functions of Language 22(1), s. 96–131.
--- (2015b). Contrasts in construction and semantic composition: The verbs of putting in
English and Swedish in an intra-typological perspective. I: Oksefjell Ebeling, Signe &
Hasselgård, Hilde (eds.) Cross-Linguistic Perspectives on Verb Constructions. Newcastle
upon Tyne: Cambridge Scholars Publications, s. 222–253.
--- (2016a). Asking and answering: A contrastive study of English and Swedish basic
communication verbs. Linguistics Beyond and Within 2, s. 180–212. Online at:
http://lingbaw.com/2016/Åke-Viberg.
--- (2016b) Polysemy in action: The Swedish verb slå 'hit, strike, beat' in a crosslinguistic
perspective. I: Juvonen, Päivi & Koptjevskaja-Tamm; Maria (eds.) The lexical typology of
158

semantic shifts. [Cognitive Linguistics Research 58] Berlin/Boston: de Gruyter Mouton,
s. 177–222.
--- (2016c). What happens in translation? A comparison of original and translated texts
containing verbs meaning SIT,STAND and LIE in the English-Swedish Parallel Corpus (ESPC).
I: Nordic Journal of English Linguistics (NJES) 15(3), s. 102–148. Available at:
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/njes
--- (Under utgivning). SAYING, TALKING and TELLING. Basic verbal communication verbs in
Swedish and English. I: Egan, Thomas & Dirdal, Hildegunn (eds.), Cross-linguistic
correspondences: From lexis to genre. Amsterdam: Benjamins.

Elektronisk resurs:
The English Swedish Parallel Corpus (ESPC).
För en beskrivning se: http://www.englund.lu.se/content/view/66/127/

Författarpresentation
Åke Viberg
Institutionen för lingvistik och filologi
Uppsala universitet

159

Att stödja barns språkliga utveckling
Miljöer, lärtillfällen och interaktioner i klassrum
Christian Waldmann & Kirk PH Sullivan

1 Introduktion
Den talspråkliga förmågan är en central del av språkförmågan. Den är av avgörande betydelse för
barns tänkande och lärande i (för)skolan och ligger till grund för läs- och skrivutvecklingen. Det är
därför ett viktigt uppdrag för (för)skolan att stödja alla barn så att de får utveckla sina talspråkliga
förmågor. I denna artikel presenteras resultaten från en studie av hur den fysiska miljön, lärtillfällena och interaktionerna i klassrum i årskurs 1 i Sverige stödjer barns talspråkliga utveckling.
Artikeln är strukturerad enligt följande: Avsnitt 2 behandlar forskning om språkförmåga och
lärande samt stöd av språklig utveckling i klassrumskontexter. I avsnitt 3 beskrivs syfte och metod.
Studiens resultat presenteras i avsnitt 4 och diskuteras i avsnitt 5.

2 Språkutveckling i klassrummet
Den talspråkliga förmågan är central för barns tänkande och lärande och ligger till grund för läsoch skrivutvecklingen (t.ex. Snowling & Hulme 2011; Verhoeven, van Leeuwe & Vermeer 2011). I
en studie av svenska lågstadiebarn identifierade med läs- och/eller stavningssvårigheter fann
Levlin & Waldmann (2017, denna volym) att ju bättre språklig förmåga ett barn har, desto bättre
förmåga har barnet att producera längre texter och att använda ett varierat vokabulär i sin
textproduktion. Vidare är förmågan att kunna använda språket för att diskutera, samarbeta och
lösa problem central för kunskapsutvecklingen i andra skolämnen (Resnick, Michaels & Connor
2010).
Barn som är i språksvårigheter eller som vid skolstart har en begränsad språklig förmåga
riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter och att få svårigheter med kunskapsutvecklingen i
andra skolämnen (t.ex. August & Shanahan 2006; Dockrell, Lindsay, Connelly & Mackie 2007;
Kieffer 2008; Conti-Ramsden, Durkin, Simkin & Knox 2009; Skolverket 2016a). Exempelvis fann
Conti-Ramsden m.fl. (2009) att brittiska elever med språkstörning uppnådde sämre skolresultat
än barn utan språkstörningar i åldersperioden 7–16 år. Skolverket (2016a) framhåller elevers
behärskning av undervisningsspråket svenska som en viktig orsak (om än inte den enda) till den
sjunkande gymnasiebehörigheten bland elever i årskurs 9 och till de sjunkande resultaten i
internationella kunskapsmätningar såsom PISA och TIMMS under perioden 2006–2015 (se även
Heller Sahlgren 2015).
Inlärningsmiljöer som stärker barns talspråkliga förmågor kan stödja läs- och skrivutvecklingen
(Snowling & Hulme 2011) och kunskapsutvecklingen i andra skolämnen (Mercer 2008, 2009). Att
stödja alla barns språkliga utveckling – oavsett om de befinner sig i språkliga svårigheter, lär sig
ett andraspråk eller uppvisar en typisk språkutveckling – är därför en central uppgift för alla lärare
på alla nivåer i skolsystemet. Både läroplanen för förskolan (Skolverket 2016b) och läroplanen för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2016c) framhåller språkets roll för
lärandet och uppdraget att stödja barns språkliga utveckling.
För att utveckla sina talspråkliga förmågor behöver barn en riklig exponering för språklig input
och tillfällen att använda och öva sina talspråkliga färdigheter genom interaktioner med både
lärare och skolkamrater (Vygotsky 1986; Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer & Lindsay 2012,
2015). Den språkliga utvecklingen är beroende av inputens kvalitet och kvantitet. Exempelvis fann
Huttenlocher, Vasilyeva, Cymerman & Levine (2002) och Dickinson & Porche (2011) att ett ökat
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bruk av ett mer komplext vokabulär, en mer komplex syntax och interaktiva konversationer i
klassrum hade en positiv effekt på barnens språkliga utveckling.
Ur ett social-interaktionistiskt perspektiv är det avgörande för språkutvecklingen att stötta
barns kommunikation i sociala interaktioner. Mer avancerade språkbrukare, t.ex. lärare eller
skolkamrater, kan stötta barns utveckling mot ett mer självständigt användande och en mer
självständig förståelse av talat språk (Justice & Ezell 1999; Justice & Kaderavek 2002). För att skapa
klassrumsmiljöer som stödjer barns talspråkliga utveckling och kunskapsutveckling är det därför
angeläget att klassrummen är kommunikationsvänliga.
Ett klassrum som stödjer sociala interaktioner är organiserat så att det erbjuder barn
språkutvecklingserfarenheter av hög kvalitet. I en omfattande metaanalys identifierade Dockrell
m.fl. (2012, 2015) komponenter som stödjer talspråklig utveckling. De sammanfattade sina
resultat i tre dimensioner som karakteriserar ett kommunikationsstödjande klassrum: Språkinlärningsmiljö, Språkinlärningstillfällen och Språkinlärningsinteraktioner.
Den fysiska miljön utgör infrastrukturen som möjliggör att barn kan erbjudas språkutvecklingserfarenheter av hög kvalitet. Barn behöver också regelbundna och strukturerade tillfällen till
språklig exponering och språkligt bruk, och de behöver engageras i vissa typer av språkliga utbyten
och interaktioner för att deras receptiva och expressiva språkliga förmågor ska utvecklas. Inom
dimensionen Språkinlärningsmiljö (fortsättningsvis Miljö) identifierades 19 komponenter som är
viktiga för kommunikationsvänligheten i klassrum. På motsvarande sätt identifierades fem
komponenter inom Språkinlärningstillfällen (fortsättningsvis Lärtillfällen) och 20 inom Språkinlärningsinteraktioner (fortsättningsvis Interaktioner). Exempel på komponenter som ingår i
respektive dimension presenteras i tabell 1.
Tabell 1. Exempel på komponenter
Dimension
Komponenter
Miljö






Öppen planlösning
Barns arbeten visas upp och etiketteras
Utrymmen för bokaktiviteter
Lämpligt urval av böcker av olika genrer

Lärtillfällen






Arbete i mindre grupper under överseende av vuxen
Interaktiv bokläsning
Strukturerade samtal med vuxen/klasskamrater
Alla barn inkluderas i aktiviteter i mindre grupper

Interaktioner






Vuxna pausar för att uppmuntra barnen att delta aktivt i samtal
Vuxna bekräftar att de förstått barnens intentioner
Vuxna utvidgar barnens yttranden syntaktiskt och/eller semantiskt
Vuxna använder öppna frågor

Baserat på de tre dimensionerna och de ingående komponenterna utformade Dockrell m.fl. (2012,
2015) ett observationsverktyg som lärare och forskare kan använda för att kartlägga hur
kommunikationsstödjande klassrum och undervisning är: Communication Supporting Classrooms
Observation Tool (fortsättningsvis CSCOT). Vidare använde de CSCOT för att undersöka hur
brittiska barns talspråkliga utveckling stöddes i 38 förskoleklasser (4–5-åringar), 35 klasser i
årskurs 1 (5–6-åringar) och 28 klasser i årskurs 2 (6–7-åringar). De fann att dimensionen Miljö
överlag fick högst poäng och att Interaktioner fick högre poäng än Lärtillfällen. Inom respektive
dimension förekom inga skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Vidare förekom arbete i
mindre grupper under överseende av vuxen oftare än övriga lärtillfällen och interaktiv bokläsning
mer sällan. Beträffande Interaktioner var det vanligast att lärarna använde barnens namn,
bekräftade deras försök till interaktion och använde öppna frågor. Däremot var det mer ovanligt
att lärarna uppmuntrade till turtagning, berömde barnens icke-verbala kommunikation och erbjöd
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olika språkliga alternativ. Dockrell m.fl. (2012, 2015) drog slutsatsen att den fysiska miljön i de
studerade klassrummen överlag var utformad på ett sätt så att den erbjuder ett bra stöd av
barnens språkliga utveckling, medan interaktionerna som förekom i klassrummen uppvisade
större brister.
Någon liknande studie av hur barns talspråkliga utveckling stöds i klassrumskontexter har oss
veterligen inte genomförts i en svensk skolkontext. Till den föreliggande studien har vi därför
utarbetat en svensk version av CSCOT, som är fritt tillgänglig på projektets webbsida (https://
lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-sprakformaga-larmiljo-ochundervisning/).

3 Syfte och metod
Syftet med studien var att undersöka hur den fysiska miljön, lärtillfällena och de språkliga
interaktionerna stödjer den talspråkliga utvecklingen hos barn i årskurs 1 i svensk grundskola. Ett
sekundärt syfte var också att undersöka om den svenska versionen av CSCOT kan användas av
lärare i svenska klassrumskontexter för att kartlägga hur elevers talspråkliga utveckling stöds.
Studien genomfördes inom ramen för lärares fortbildning till speciallärare och baserades på
klassrumsobservationer. Deltagare i studien var lärare och barn i 20 klassrum i årskurs 1 (6–7åringar) som observerades av 20 lärare på speciallärarprogrammet med inriktning mot språk-,
skriv- och läsutveckling.1 De blivande speciallärarna fick själva välja en skola och ett klassrum att
observera så länge det rörde sig om en lektion i svenska (eller motsvarande) i årskurs 1. Eftersom
de blivande speciallärarna kom från olika delar av landet är de deltagande skolorna spridda över
ett stort geografiskt område.
Klassrumslärarna fick ge sitt muntliga samtycke till deltagande i studien. De informerades om
att observationernas fokus var den fysiska miljön samt lärtillfällen och interaktioner i klassrummet, att inga enskilda barn skulle observeras och att inga personuppgifter och data som kan
kopplas till enskilda barn skulle samlas in. Som bakgrundsvariabler samlades uppgifter in om antal
barn i klassrummen, skolhuvudman (kommun, fristående) och skolans lokalisering (stad, landsbygd). Lärarna fick också ange hur många barn med svenska som andraspråk som fanns i deras
klassrum vid observationstillfället. Eftersom inga uppgifter eller data från enskilda individer
samlades in kan denna uppgift dock inte kopplas till enskilda individer i studien. I övrigt samlades
inga uppgifter in som kan bidra till identifieringen av de deltagande skolorna, lärarna och barnen.
Observationerna fördelade sig tämligen jämnt på stadsskolor (11) och landsbygdsskolor (7).2
19 av skolorna var kommunala och endast 1 skola var fristående. En översikt över den deskriptiva
statistiken för observationslängd, antal barn och antal lärare i de observerade klassrummen
presenteras i tabell 2. Av tabellen framgår att längden på observationerna varierade mellan 40
och 80 minuter med en genomsnittlig observationslängd på cirka 54 minuter (SD3 = 11,6). Antalet
barn i klassrummet varierade från 5 till 26. I genomsnitt var det cirka 17 barn/observerat klassrum
(SD = 6,8). Antalet barn med annat modersmål än svenska varierade mellan 0 och 18 med ett
genomsnitt på cirka 2 barn/observerat klassrum (SD = 4,3). Antalet lärare i klassrummen varierade
från 1 till 3 med ett genomsnitt på cirka 1,7 (SD = 0,6).
Samtliga variabler utom antal barn med svenska som andraspråk faller inom normalfördelningen. Den kraftiga positiva skevheten för antal barn med svenska som andraspråk beror
på att ett klassrum sticker ut från övriga klassrum med 18 barn med annat modersmål än svenska
i en klass med 19 barn. I 14 av klassrummen finns inga eller bara ett barn med annat modersmål
än svenska.
1

Vi vill rikta ett särskilt tack till de speciallärare som deltog i studien.
Uppgifter om skolans lokalisering saknas för två skolor.
3
SD (standard deviation) = standardavvikelse
2
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Tabell 2. Deskriptiv statistik: observationslängd och antal barn och lärare
N
Min Max
TOT
Medel
Median

SD

Skevhet

Längd på
observation i
minuter

19

40

80

1032

54,3

60

11,6

0,231

Antal barn

20

5

26

336

16,8

18

6,8

-0,337

Antal barn med sv.
som andraspråk

18

0

18

37

2,1

1

4,3

3,447

Antal lärare

19

1

3

32

1,7

2

0,6

0,120

Verktyget som användes vid observationerna var en svensk version av CSCOT som översattes av
förstaförfattaren. Utformningen av den svenska versionen följer den engelska originalversionen.
Dimensionen Miljö består av 19 komponenter som poängsätts med 0 om komponenten inte
observeras i klassrummet och 1 om komponenten observeras. Poängintervallet för denna
dimension är 0–19 poäng. Dimensionerna Lärtillfällen och Interaktioner består av 5 respektive 20
komponenter som poängsätts med 1 poäng varje gång en komponent observeras, med en
maxpoäng på 5 för varje komponent under ett och samma observationstillfälle. Poängintervallet
är 0–25 för Lärtillfällen och 0–100 för Interaktioner. De data som samlades in för den föreliggande
studien består av poäng för varje komponent och dimension i CSCOT.
För att de blivande speciallärarna skulle kunna använda verktyget CSCOT för att samla
observationsdata på ett reliabelt sätt deltog de i föreläsningar och seminarier som behandlade
verktyget och dess användning innan de genomförde sina observationer. Den insamlade datan
sammanställdes och kodades av författarna. Statistiska analyser har genomförts med hjälp av
SPSS.

4 Resultat: Miljö, Lärtillfällen och Interaktioner
För samtliga 20 observationer kunde dimensionen Miljö resultera i maximalt 380 poäng,
Lärtillfällen i 500 poäng och Interaktioner i 2000 poäng. Av tabell 3 framgår att datan för de tre
dimensionerna är så gott som normalfördelad, även om Lärtillfällen uppvisar en något större
skevhet än övriga dimensioner. Poäng för Miljö varierar mellan 8 och 18 (Medel = 13,2; SD = 2,8),
poäng för Lärtillfällen mellan 0 och 18 (Medel = 7; SD = 4,4) och poäng för Interaktioner mellan 11
och 70 (Medel = 44,8; SD = 17,7).
Tabell 3. Deskriptiv statistik för Miljö, Lärtillfällen och Interaktioner
Dimension
N
Min Max
TOT
Medel
Median

SD

Skevhet

Miljö

20

8

18

263

13,2

13

2,8

-0,200

Lärtillfällen

20

0

18

140

7

7

4,4

0,662

Interaktioner

20

11

70

896

44,8

43

17,7

-0,161

I figur 1 presenteras den genomsnittliga procentandelen poäng av det totala antalet möjliga poäng
för alla observationer för de tre dimensionerna. Figuren visar att de observerade klassrummen i
genomsnitt fick högre poäng för dimensionen Miljö (69 %) än för Lärtillfällen (28 %) och
Interaktioner (45 %). Ett t-test visade att det föreligger statistiskt signifikanta skillnader i
medelvärde mellan Miljö och Lärtillfällen (t(20) = 11,96, p = 0,000), Miljö och Interaktioner (t(20)
= 7,41, p = 0,000) och Lärtillfällen och Interaktioner (t(20) = -4,2, p = 0,000).
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100%
90%
80%
69,21%

70%
60%
50%

44,80%

40%
28,00%

30%
20%
10%
0%
Miljö

Lärtillfällen

Interaktioner

Figur 1. Procentandel poäng av alla observationer

Av de 20 komponenter som utgör dimensionen Miljö observerades 5 komponenter i minst 90 %
av klassrummen: god belysning, särskilda utrymmen för bokaktiviteter, öppen planlösning, ett
lämpligt urval av böcker av olika genrer samt att barnens egna arbeten visas upp och etiketteras.
De 5 komponenter som observerades minst antal gånger var saker för fri lek (60 %), utrymmen för
rollekar (60 %), utrymmen för literacyaktiviteter (45 %), musikinstrument (25 %) samt att eventuell utomhuslek inkluderade fiktiva rollekar (15 %).
Det genomsnittliga antalet gånger som varje komponent i dimensionen Lärtillfällen observerades presenteras i figur 2. Strukturerade samtal med vuxna var det lärtillfälle som barnen oftast
deltog i (2,9 ggr/lektion). Barnen deltog betydligt oftare i strukturerade samtal med vuxna än i
strukturerade samtal med sina skolkamrater (0,7 ggr/lektion). Även övriga lärtillfällen förekom
tämligen sparsamt (mellan 0,75 och 1,4 ggr/lektion).
5
4,5
4
3,5
3

2,9

2,5
2
1,4

1,5

1,25
0,75

1

0,7

0,5
0
Strukturerade
samtal – vuxna

Arbete i mindre
grupper under
överseende av
vuxen

Interaktiv
bokläsning

Figur 2. Genomsnittligt antal observationer för Lärtillfällen
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Inkludering av alla Strukturerade
barn i arbete i samtal – kamrater
mindre grupper

De 5 komponenter inom dimensionen Interaktioner som observerades flest respektive minst antal
gånger presenteras i figur 3 och 4. De vanligaste strategierna för att få barnens uppmärksamhet
var att använda deras namn (4,2 ggr/lektion) och att gå ner till deras ögonhöjd (3,45). Lärarna
bekräftade barns försök till interaktion 3,6 ggr/lektion, använde öppna frågor 3,5 ggr/lektion och
pausade för att uppmuntra barnen att delta aktivt i samtal 3,4 ggr/lektion.
5
4,5

4,20

4

3,6

3,5

Bekräftelse av
barns försök till
interaktion

Öppna frågor

3,45

3,5

3,4

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Användning av
barns namn

Gå ner till barns Användning av
ögonhöjd vid
pauser för att
interaktion med uppmuntra barn
dem
att delta aktivt i
samtal

Figur 3. De 5 mest frekventa komponenterna i Interaktioner

Däremot var det tämligen ovanligt att lärarna erbjöd barn etiketter för nya och kända handlingar
etc. (1,35 ggr/lektion), att de berömde barns förmåga att lyssna (1,3) och deras icke-verbala
kommunikation (1,2) och att de använde lexikala och syntaktiska kontraster (0,7) eller erbjöd olika
språkliga alternativ (0,65). Alla dessa komponenter observerades inte alls i ungefär hälften av
klassrummen.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5

1,35

1,3

1,2

1

0,7

0,65

0,5
0
Erbjuda etiketter Berömma barns Berömma barns
för nya/kända förmåga att lyssna
icke-verbala
handlingar, objekt
kommunikation
etc.

Figur 4. De 5 minst frekventa komponenterna i Interaktioner
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Användning av
Erbjuda olika
lexikala och
språkliga alternativ
syntaktiska
kontraster

5 Diskussion
I föreliggande studie undersöktes med hjälp av en svensk version av observationsverktyget
Communication Supporting Classrooms Observation Tool hur den fysiska miljön, lärtillfällena och
de språkliga interaktionerna i 20 klassrum i årskurs 1 i Sverige stödjer barnens talspråkliga
utveckling. Även om endast 20 klassrum ingick i studien framkom resultat som i stor utsträckning
ligger i linje med den brittiska undersökningen av Dockrell m.fl. (2012, 2015).
De höga poängen för dimensionen Miljö indikerar att det fanns en grundläggande infrastruktur
för att kunna erbjuda barnen en språkstödjande undervisning i de observerade klassrummen.
Procentandelen poäng av det totala antalet möjliga poäng för alla observationer var 69 %. Detta
överensstämmer med resultaten från de brittiska klassrummen där motsvarande procentandel
var 74 % i förskoleklass, 70 % i årskurs 1 och 61 % i årskurs 2 (Dockrell m.fl. 2012, 2015). Notera
att de svenska barnen i årskurs 1 är jämngamla med de brittiska i årskurs 2.
Dimensionen Miljö beaktar lekens roll för språkutvecklingen och innefattar således ett antal
komponenter som berör förekomsten av utrymmen och leksaker som stödjer både fri lek och fiktiv
rollek. Tre av totalt fyra komponenter som berör lek fick dock låga poäng i vår studie och hamnade
bland de 5 minst frekventa komponenterna. Den enda komponenten som rör lek och som var
tämligen vanlig var förekomsten av pedagogiska leksaker, andra objekt (t.ex. verktyg) och föremål
från naturen, som observerades i 16 av 20 klassrum. Att komponenterna som rör lek överlag inte
fick högre poäng i vår studie är inte överraskande med tanke på att vår studie genomfördes i
årskurs 1, där leken inte spelar en lika central pedagogisk roll som i förskolan. Framtida studier får
utvisa om dessa komponenter får högre poäng i en undersökning av lärandemiljöer i förskolan.
De genomsnittliga poängen för dimensionen Lärtillfällen uppvisade också stora likheter med
resultaten i den brittiska studien. I vår studie fick Lärtillfällen en genomsnittlig procentandel poäng
på 28 %, något som kan jämföras med de brittiska resultaten där motsvarande procentandel var
27 % i förskoleklass, 26 % i årskurs 1 och 23 % i årskurs 2 (Dockrell m.fl. 2012, 2015).
En skillnad mellan vår studie och den brittiska är att de svenska barnen verkar delta i mer
lärarstyrda lärtillfällen och de brittiska barnen i mer barnstyrda. I vår studie förekom lärarstyrda
lärtillfällen (interaktiv bokläsning och strukturerade samtal med vuxna) betydligt oftare än
barnstyrda (arbete i mindre grupper, inkludering av alla barn i arbete i mindre grupper och
strukturerade samtal med skolkamrater) (i genomsnitt 4,15 (83/20) ggr/lektion mot 2,85 (57/20)
ggr/lektion). I de brittiska klassrummen, däremot, förekom barnstyrda lärtillfällen i genomsnitt
mer än 4 ggr/lektion och lärarstyrda lärtillfällen mindre än 2,5 ggr/lektion (Dockrell m.fl. 2012,
2015). Framtida studier får utvisa om lärarstyrda lärtillfällen är vanligare än barnstyrda i svenska
klassrum och om skillnaden mellan svenska och brittiska klassrum därmed består.
Vidare är det intressant att notera att interaktiv bokläsning, som enligt forskningsevidensen är
ett av de lärtillfällen som uppvisar starkast positiv effekt på barns språkliga utveckling (se t.ex.
Mol, Bus & de Jong 2009; Dockrell m.fl. 2012, 2015), observerades i genomsnitt 1,25 ggr/lektion i
vår studie. I jämförelse med de brittiska klassrummen där interaktiv bokläsning noterades i
genomsnitt 0,66 ggr/lektion i förskoleklass, 0,71 i årskurs 1 och 0,36 i årskurs 2 uppvisar våra
svenska klassrum ett betydligt större bruk av interaktiv bokläsning. Denna skillnad harmonierar
med bilden att lärarstyrda lärtillfällen överlag är vanligare i de svenska klassrummen och
barnstyrda vanligare i de brittiska klassrummen.
Även inom Interaktioner uppvisade vår studie i stort samma mönster som studien av Dockrell
m.fl. (2012, 2015). Av de 7 mest frekventa komponenterna i båda studier är 5 desamma (använda
barnens namn, bekräfta barns försök till interaktion, använda öppna frågor, använda pauser för
att uppmuntra barns aktiva deltagande i samtal och använda långsamt taltempo för att modellera
turtagning och ge barn tid att svara). Och av de 7 minst frekventa komponenterna i båda studier
är 6 desamma (uppmuntra barn att använda nya ord, erbjuda språkliga mallar/rutiner t.ex. för
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olika aktiviteter, berömma barns förmåga att lyssna, berömma icke-verbal kommunikation,
använda lexikala/syntaktiska kontraster och erbjuda olika språkliga alternativ).
Avslutningsvis visar studien att lärare i den svenska skolan kan använda den svenska versionen
av CSCOT för att kartlägga hur den fysiska miljön, lärtillfällena och den språkliga interaktionen i
klassrum stödjer barns språkliga utveckling. Genom att verktyget identifierar både styrkor och
svagheter i miljö och undervisningspraktik är det särskilt lämpat för lärares professionella
kompetensutveckling. CSCOT kan med fördel implementeras brett i skolor och användas
kontinuerligt för kartläggning av undervisningen i alla skolämnen i syfte att identifiera områden i
behov av förbättring. Detta skulle kunna bidra till en större medvetenhet om betydelsen av att
stödja talspråklig utveckling i all undervisning och till en ökad kommunikationsvänlighet i svenska
klassrum.
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Hur stavar du lille vän?
En jämförelse av stavning i test och i textskrivande
hos svenska elever med läs- och skrivsvårigheter
Åsa Wengelin

1. Introduktion
De allra flesta texter går att förstå även med några stavfel. Men som t.ex. Melin (2007) visat
påverkar stavfel såväl läsarens läshastighet som förtroende för skribenten. Hur vi stavar spelar
alltså större roll än man kan tro. Svensk stavning förhåller sig till en starkt kodifierad norm
(Lyngfelt, 2013) och den accepterade stavningsvariationen är begränsad – även om det finns en
viss normerad variation. Korrekt stavning i elevtexter eftersträvas därför av såväl lärare som elever
och detta kan utgöra en utmaning för elever med läs- och skrivsvårigheter, eftersom de ofta har
svårt med stavning. Vi har emellertid förvånansvärt begränsade kunskaper om hur denna
utmaning ter sig, hur stavningssvårigheter bäst mäts, och hur vi bäst ska möta elevers stavningssvårigheter.
Låt mig illustrera detta med en elevtext från en elev med läs- och skrivsvårigheter. I exemplet
nedan visas en utredande text skriven av Josef, 15 år gammal. Josef deltog i ett forskningsprojekt
om skrivande hos personer med och utan läs- och skrivsvårigheter. I ett stavningstest hade han
felstavat 28 av 50 ord. Skrivuppgiften som texten representerar innebar att under ca en halvtimme
skriva en utredande text om en eller flera svåra skolsituationer såsom mobbing, fusk, stöld mm.
Josefs hela text löd som följer:
Lärarna bör engagera sig mer i elevernas arbete.Dom bör också ta sig tid att hjälpa elever med
läs&skriv svårigheter. Dom ska inte ignorera det och sen säga att eleven är lat eller dum.Andra
elever som inte har dyslexi kan reta andra elever som har dyslexi och säga att dom är
duma,långsamma etc.

Å ena sidan är texten på många sätt typisk för elever med läs- och skrivsvårigheter. Den är kort,
den tog lång tid att skriva och den fick ganska låga betyg av en grupp logopeder som var med och
bedömde elevernas prestationer i projektet. Den är å andra sidan också ganska otypisk genom att
den i princip endast innehåller ett stavfel och en särskrivning, trots att den är skriven av en elev
som i en testsituation uppvisat stora stavningssvårigheter. Utifrån detta frågar jag mig i den här
artikeln vad ett stavningstest kan säga oss om vad vi kan förvänta oss av en elevs stavning under
textskrivande. Två frågor centrala för texten är:
• Korrelerar antalet stavfel i ett stavningstest med andelen felstavade ord i textskrivande?
Alltså, om en elev gör många fel i ett stavningstest – kan vi då förvänta oss att hen gör det
också när hen producerar text?
• Uppvisar skolelever liknande felprofiler i ett stavningstest och i textskrivande? Alltså, gör
de samma typer av fel i ett stavningstest som när de producerar text?

2. Läs- och skrivsvårigheter och stavning
Trots att skrivande utgör en substantiell del av mycket skolarbete och att skrivsvårigheter till synes
utgör hälften av uttrycket läs- och skrivsvårigheter vet vi förvånande lite om skrivande hos elever
med läs- och skrivsvårigheter. Forskning och praktik inom läs- och skrivsvårighetsområdet har av
tradition fokuserat mer på läsande än på skrivande. Berninger m.fl. (2008) beskrev skrivsvårigheter som såväl “under-recognized” som “under-treated”. Detta trots att personer med läs- och
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skrivsvårigheter ofta framhåller skrivande som sin största och mest ihållande svårighet (Connelly
m.fl. 2006). Behovet av forskning är fortfarande stort men sedan 2008 har ett litet antal studier
tillkommit. För en översikt se Sumner, Connelly & Barnett (2014). Deras resultat visar att
skribenter med läs- och skrivsvårigheter typiskt behöver längre tid på sig för att slutföra uppgiften,
producerar texter med många stavfel och skriver kortare texter med lägre lexikal diversitet än sina
kamrater. Vidare visar de att texter skrivna av elever med läs och skrivsvårigheter ofta bedöms
som svagare än texter skrivna av deras jämnåriga kamrater, såväl innehålls- som uttrycksmässigt
– oavsett vilka bedömningskriterier som används1. Stavning anges vanligen som gruppens primära
skrivsvårighet. Övriga avvikande textegenskaper förklaras med att en icke-automatiserad stavning
överbelastar arbetsminnet och stjäl resurser från andra aspekter av skrivandet (Berninger m.fl.,
2008). För att förstå de här elevernas skrivsvårigheter behöver vi därmed öka våra kunskaper om
deras stavning.
Studier av stavning har ofta fokuserat på stavning av enstaka ord i dikterade stavningslistor.
Stavning i textskrivande däremot har, som Willows och Scott (1994) tidigt noterade, undersökts i
betydligt mindre omfattning. Ett av de få undantagen från det mönstret är Nauclérs (1980) studie
av stavningsförmåga och stavningsutveckling hos svenska mellanstadie- och gymnasieelever. Hon
kategoriserade elevernas fel i fonologiska, morfologiska och lexikaliska fel och visade att
stavningen generellt förbättrades mellan årskurserna 4 och 6. Särskilt intressant i hennes studie
var emellertid att i samma period ökade snarare än minskade mängden dubbelteckningsfel då
eleverna under perioden utvecklade och övergeneraliserade vissa stavningsregler.
Att stava i stavningstest och i textskrivande är emellertid inte med nödvändighet samma sak.
Redan på 1930-talet noterade Orton (1931) att det verkade finnas en skillnad mellan elevers
förmåga att klara ett stavningstest och deras stavning i textskrivande. Med undantag för en studie
av Wengelin (2002) som undersökte vuxna skribenter har ingen tidigare studie systematiskt
undersökt detta för svenska.

3. Metod och material
3.1 Deltagare
Deltagarna i studien är tio 15-åringar med läs- och skrivsvårigheter som ingick i forskningsprojekten The Dynamics of Perception and Production during Text Writing (HSFR F0832/200) och
Att läsa medan man skriver (VR 2004-2687). De rekryterades från skolor i södra Sverige med hjälp
av ett kartläggningsmaterial bestående av standardiserade ordavkodnings- och stavningstest.
(Herrström 1998; Johansson, 1992). Inkluderingskriteriet för att delta var resultat som inte
överskred staninevärde2 3 på något av testen. I projektet kartlades sedan deltagarnas skrivande
och skrivsvårigheter i mer detalj. För en utförligare beskrivning av gruppen se Wengelin,
Johansson & Johansson (2014).

3.2 Stavningstest och textkorpus
Stavningstestet hämtades från LS klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och
gymnasiet (Johansson, 1992) och utgjordes av en lista med 50 ord som dikterades ett i taget till
eleverna. Under dikteringen har alltså de tio eleverna genererat 500 ordförekomster att analysera.
Textkorpusen består av 20 texter. Varje elev har alltså skrivit två texter var, en utredande och
en beskrivande. Den utredande texten eliciterades med hjälp av en kort film (Berman &
1

Textkvalitetsbedömningar görs på många olika sätt i olika studier och kontexter. Detta förtjänar en utredning i
sig men kan av utrymmesskäl inte utvecklas i den här texten.
2
STANINE = STAndardised NINE grade scale. Denna gör det möjligt att omvandla resultat på alla standardiserade test till en niogradig skala där 1 är lägst och 9 högst, baserat på testets normalfördelningskurva.
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Verhoeven, 2002) som illustrerade händelser ur en skolvardag. Den beskrivande texten
eliciterades med en bild ur Nordqvist (1990) Kackel i trädgårdslandet. Preliminära analyser av
stavningen i de två visade inga skillnader och därför kommer materialet från de två att slås ihop i
jämförelsen mellan text och textskrivande och jag kommer i fortsättningen enbart att referera till
textskrivande och stavningstest. Slutligen spelades elevernas skrivprocesser in med hjälp av
tangentloggning men med undantag för ett exempel i diskussionen kommer detta material inte
att användas i den här artikeln. Totalt innehåller textkorpusen med de 20 texterna 3544 ord.

3.3 Analyser
Först identifierades alla felstavade ord i de två villkoren. Alla ord som inte följer Svenska
Akademins ordlista klassificerades som felstavade, oavsett om förklaringen är att eleverna är
osäkra på stavningen eller har sluntit på tangentbordet. I textkorpusen förekom ibland att en elev
felstavade samma ord på samma sätt flera gånger. Då detta inte är möjligt i stavningstestet där
varje ord bara förekommer en gång räknades dubbletterna i stavningskorpusen bort – för att göra
två uppgifter som är inherent svåra att jämföra något mer jämförbara. De kvarstående – alltså de
som analyseras – är alltså unika felstavade ord för varje elev. Vissa av dessa innehöll i sin tur flera
olika felstavningar och det är dessa som utgör underlag för kategorisering av stavfelen.
Tabell 1 nedan visar hur antalet felstavningar faller ut med de olika sätten att räkna. I tabell 2
och 3 i resultatdelen visar jag sedan hur felstavningarna fördelar sig över de olika eleverna.
Tabell 1: Antal ord och stavfel i stavningstest och textskrivande
Stavningstest
Textskrivande

Totalt
antal ord
500
3544

Antal
felstavade ord
285
300

Unika
felstavade ord
285
277

Antal fel i
unika felstavade ord
373
320

För att besvara frågan om det finns någon kvantitativ relation mellan elevers stavning i
stavningstest och textskrivande utfördes en icke-parametrisk korrelationsanalys (Spearman rwho)
mellan antalet felstavade ord i stavningstestet och andelen felstavade ord i elevtexterna.
För att jämföra vilka typer av fel eleverna gjorde i de två villkoren kategoriserades varje stavfel
(i de unika felstavade orden) i någon av kategorierna utbyte, utelämning, omkastning och
insättningar av grafem respektive dubbelteckning, hop-/särskrivning och övrigt. Detta beskrivs
bäst som en ytanalys. Ett annat sätt att kategorisera stavfel är att som t.ex. Nauclér (1980)
analysera felen utifrån vilka språkliga principer de bryter mot: fonologiska, morfologiska eller
lexikaliska. En sådan analys är intressant men dels utgörs den av färre kategorier, dels kan
felmarginalen bli alltför stor när vissa av de analyserade felen skulle kunna utgöras av
tangentbordsfel snarare än av brott mot den svenska stavningens språkliga principer. Efter
kategoriseringen skapades en profil för varje elev baserat på hur deras stavfel fördelades över de
olika feltyperna i textskrivande respektive i stavningstestet.

4. Resultat
Artikelns forskningsfrågor behandlar relationen mellan deltagarnas stavning i ett stavningstest
och i textskrivande. Först redovisar jag i vilken utsträckning mängden stavfel i testet korrelerar
med mängden stavfel i texterna. Sedan redovisar jag vilka typer av stavfel som görs i de två
aktiviteterna. Slutligen fördjupar jag mig lite i hur de två mest frekventa feltyperna, utbyten och
dubbelteckningsfel yttrar sig.
Tabell 2 visar hur många felstavningar de olika personerna gjorde i stavningstestet. Den
mittersta kolumnen (Felstavade ord) anger hur många av de 50 orden som felstavades. Tabellens
högra kolumn anger hur många faktiska felstavningar som gjordes i testet. Notera att för alla
deltagarna är de faktiska felstavningarna fler än de felstavade orden.
171

Tabell 2: Antal felstavade ord och totalt antal felstavningar i stavningstestet (Max. 50)
Person Felstavade Totalt antal
ord
felstavningar
Anders
Björn
Cilla
David
Erik
Filip
Gustav
Henrik
Isak
Josef

21 (42%)
26 (52%)
38 (76%)
21 (42%)
28 (56%)
31 (62%)
30 (60%)
30 (60%)
32 (64%)
28 (54%)

27
39
51
26
34
37
48
38
41
32

Medel
SD

28,50 (57%)
5.08 (10,16%)

37,3
8.11

Tabell 3 visar hur många ord de olika deltagarna skrev totalt i de två texterna, hur många ord som
stavats fel, hur många av dessa som var unika samt totalt antal stavfel i den unika felstavade
orden. Som synes är standardavvikelserna här betydligt större i förhållande till medelvärdena än i
motsvarande relation för stavningstesten. Det innebär att den individuella variationen i textskrivandet är betydligt större än i stavningstestet. Kolumnen unika felstavade ord visar att de
flesta felstavade ett eller fler ord på exakt samma sätt mer än en gång. Skillnaden är emellertid
vilket indikerar att de endast gjort det någon enstaka gång. Den mest högra kolumnen visar
slutligen att deltagarna precis som i stavningstestet gjort fler än ett fel i ett och samma felstavade
ord. Notera dock att för de allra flesta är detta mindre vanligt i textskrivandet än i testsituationen.
Tabell 3: Antal ord, felstavade ord, förekomster av felstavade ord, typer av felstavade ord och
totalt antal fel i de unika felstavade orden.
Person Totalt antal Felstavade Unika felAntal felstavningar
ord
ord
stavade ord i de unika felstavade orden
Anders
Björn
Cilla
David
Erik
Filip
Gustav
Henrik
Isak
Josef

290
352
308
539
526
394
459
290
290
96

15 (5%)
25 (7%)
28 (9%)
37 (7%)
23 (4%)
50 (13%)
56 (12%)
46 (16%)
15 (5%)
5 (5%)

15
23
27
31
20
46
53
44
15
3

16
23
29
32
23
58
70
50
16
3

Medel
SD

354,4
132,2

30 (8,4%)
16,78 (3,9%)

27,7
15,9

32,0
21,0

Som kan utläsas av tabellerna finns det ingen tydlig relation mellan att göra många fel i
stavningstestet och många fel i textskrivande. Detta bekräftades av den statistiska korrelationsanalysen och illustreras i diagrammet i figur 1. Värdena på den vänstra y-axeln representerar
antalet felstavade ord i stavningstestet och illustreras i det blå stapeldiagrammet. Värdena på den
högra y-axeln representerar andelen felstavade ord (i procent) i texterna och illustreras av det
röda linjediagrammet. Ett intressant exempel är Josef (nr 10) vars ena text jag exemplifierade med
i inledningen, som trots att han gjorde 28 fel i stavningstestet endast felstavade fem ord totalt i
sina två texter.
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Figur1: Antal felstavningar i stavningstestet och andel felstavade ord i texterna.

Så här långt kan vi alltså konstatera att ett stavningstest inte nödvändigtvis kan säga oss något om
vem som kommer att producera texter med få respektive många stavfel. Nästa fråga är om det
finns någon relation mellan vilka typer av fel en person gör i ett stavningstest och i textskrivande.
I den här analysen har som tidigare nämnts enbart felstavningar i de unika felstavade orden
inkluderats. Tabell 4 visar hur felen fördelas över olika feltyper i stavningstestet och i textskrivandet. Utbyten och dubbelteckningsfel utgör de mest frekventa feltyperna i både textskrivande och stavningstest. Även utelämningar förekommer i båda villkoren men insättningar och
omkastningar är ovanliga. Notera dock att medan hop- och särskrivningsfel är mer eller mindre
obefintliga i stavningstestet har de betydligt högre frekvens i textskrivande.
Tabell 4: Fördelningen av stavfel över olika feltyper i stavningstest och i textskrivande
Person Dubb.
Utb.
Utel.
Ins.
Omk.
HopÖvr.
/Särskr.
Anders
Björn
Cilla
David
Erik
Filip
Gustav
Henrik
Isak
Josef
Medel

Test

Text

Test

Text

Test

Text

Test

Text

Test

Text

Test

Text

Test

Text

12
20
18
14
16
12
15
18
17
15
15,7

3
7
12
13
10
12
20
26
2
1
10,6

14
12
26
5
14
16
24
12
17
12
15,2

7
4
7
8
5
17
30
10
7
1
9,6

1
3
5
2
2
6
6
6
6
4
4,1

0
3
5
3
1
7
6
4
2
0
3,1

0
2
1
3
1
2
2
1
1
1
1,4

0
0
0
0
0
3
1
2
1
0
0,7

0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0,4

0
0
1
1
1
2
2
2
0
0
0,9

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0,1

6
8
3
7
4
16
11
6
4
1
6,6

0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0,4

0
1
1
0
2
1
0
0
0
0
0,5

För att illustrera relationen mellan deltagarnas felprofiler i stavningstest och textskrivande har jag
omvandlat deras antal fel till proportioner och skapat diagram av dem. Se figur 2–4. Undantaget
hop- och särskrivningar uppvisar de allra flesta av deltagarna liknande felprofiler i båda villkoren.
De som gör flest dubbelteckningsfel i testet gör det oftast också i textskrivandet. Sedan följer
utbyten, utelämningar, insättningar och omkastningar i nämnd ordning. Figur 2 visar Björns felprofiler som utgör ett exempel på detta. Liknande profiler uppvisas av David, Erik, Henrik och
Josef.
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Figur 2: Björns felprofiler i textskrivande och stavningstest
På samma gör de av deltagarna som gör flest utbytesfel i stavningstestet detsamma i textskrivandet. Efter det följer dubbelteckningar och som i föregående figur utelämningar och sedan
insättningar och omkastningar. Figur 3 visar Gustafs profil som ett exempel på detta. Även Axel
och Filip följer detta mönster.

Gustav
60%
50%
40%
30%
20%
10%
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Text
Test

Figur 3: Gustavs felprofil i textskrivande och stavningstest

Cilla, däremot uppvisar ett annat mönster när det gäller utbyten och dubbelteckningsfel. Hennes
profil visas i figur 4. Medan hon i stavningstestet gör flest utbyten gör hon i textskrivandet flest
dubbelteckningsfel. Därefter följer precis som i tidigare profiler utelämningar, insättningar och
omkastningar. Isaks profil kan möjligen också anses följa det här mönstret.
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Figur 4: Cillas felprofil i textskrivande och stavningstest
Intressant att notera är att även om de tre profilerna skiljer sig är en gemensam nämnare de redan
nämnda svårigheterna med sär- och hopskrivningar i textskrivande. Utöver det följer test- och
textskrivandeprofilerna varandra förvånande väl. Även om stavningstestet inte verkar kunna
förutsäga stavningsvårigheter i textskrivande rent kvantitativt verkar det kunna antyda något om
vilken typ av stavningssvårigheter en skribent kommer att uppvisa när de skriver.
Som nämndes i metodavsnittet är materialet inte stort nog för att jämföra underkategorier
mellan villkoren. Men att flest misstag sker i form av utbyten och dubbelteckningsfel antyder ändå
att just de är värda en närmare undersökning. Nedan går jag igenom urskiljbara underkategorier
och ger exempel på fel i respektive kategori. Exemplen kommer både från stavningstestet och från
textskrivandet.
Utbyten utgörs av flera olika kategorier. För det första är det vanligt med utbyten av den typ vi
kan förvänta oss baserat på det svenska stavningssystemet. Alla tio deltagarna uppvisar en
osäkerhet när det gäller ljud som kan representeras på flera olika sätt. På konsonantsidan gäller
detta j-ljud (t.ex. hjämngammal), ng-ljud (t.ex. lungt), sje-ljud (t.ex. skenerad) tje-ljud (t.ex.
bankkänsteman) och i viss mån s-ljud (t.ex. siggar). På vokalsidan gäller det framför allt
sammanblandningar mellan bokstäverna o och å (t.ex. trålslända) och e och ä (t.ex. verklindrande).
Även utbyten mellan u och o (t.ex. anurlonda) förekommer.
En annan kategori omfattar utbyten av bokstäver som representerar tonande konsonanter mot
bokstäver som representerar dess tonlösa motsvarigheter, framför allt v mot f (t.ex. lifsvicktigt).
En tredje kategori är talspråksformer, där det vanligaste är att ett o har blivit utbytt mot ett e
som i blommer och byxer. I en stor andel av felen i de här tre kategorierna är alltså den fonologiska
analysen korrekt, medan den morfologiska och den ortografiska kompetensen är otillräcklig.
En fjärde utbyteskategori slutligen – som enbart förekommer i textskrivandet då detta skedde
på tangentbord till skillnad från det handskrivna stavningstestet – utgörs av bokstavsutbyten där
en bokstav bytts ut mot den vars tangent ligger närmast på tangentbordet.
När det gäller dubbelteckningsfel förekommer både dubbelteckning där det borde varit enkel
konsonant och enkelteckning där det borde varit dubbel. I några fall har konsonanter enkeltecknats efter kort vokal, såsom i sumor och miten eller dubbelteckning efter lång vokal som t.ex.
i backom, och kohagge. Här är det troligen den fonologiska analysen som brister. Det är inte heller
helt ovanligt att en konsonant blir felaktigt enkeltecknad när det skrivna ordet är en ordform av
ett dubbeltecknat lexem, t.ex. knapt. Där är det snarare den morfologiska analysen som har
brustit. Även dubbelteckning efter kort vokal där det av olika skäl inte borde ha skett förekommer,
t.ex. när konsonanten som dubbeltecknats följs av en annan konsonant såsom i lämmna, när den
morfologiska analysen blivit fel eller saknas som i skoksbyggd, eller när den korta vokalen ingår i
en obetonad stavelse såsom i figgur. Ibland sker dubbelteckningen också på fel ställe i ordet.
Exempel på detta är ciggar (istället för cigarr) och koreckt.
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5. Diskussion
Med utgångspunkt från Josefs text som var nästan fri från stavfel trots att han hade presterat ett
ganska lågt resultat på ett stavningstest ställde jag i inledningen frågan om vad ett stavningstest
kan säga oss om stavningen i en text producerad av samma skribent. Analyserna av mitt material
antyder att det inte behöver finnas någon kvantitativ relation mellan hur en person stavar i ett
test respektive i en text. De elever i den här studien som gjorde flest fel i stavningstestet var inte
desamma som uppvisade flest fel i sina texter. Detta resultat kan ha flera olika förklaringar. En
möjlighet är att de elever vars texter uppvisar färre fel än förväntat har en stor medvetenhet om
sina svårigheter och aktivt undviker att använda ord de finner svåra att stava. En annan möjlighet
är att de under textskrivande har mer tid att implementera olika strategier för att komma fram till
en korrekt lösning och prövar sig fram tills de är nöjda. Exemplet nedan visar hur Josef arbetade
med det tredje ordet i sin text: engagera i meningen Lärarna bör engagera sig mer i elevernas
arbete. Inom vinkelparenteserna visas Josefs pauser (i sekunder) och redigeringar (antal tryck på
backspace-tangenten).
bör eng<4.9>a<9.3><BACKSPACE2>ga
<2.5><20.5><BACKSPACE4>äng<2.8>agera<2.2><BACKSPACE8>eng<4.7>agera<2.6> <135.590>
sig

När Josef inledde stavningen av ordet skrev han först eng. Sedan pausade han i 4.9 sekunder innan
han skrev a och pausade 9.3 sekunder till. Efter det raderade han g:et och a:et i enga för att direkt
efter det skriva dit dem igen. Han pausade sedan totalt 23 sekunder innan han raderade alla
bokstäverna igen. Istället prövade han att inleda ordet med ett ä. Han skrev äng och pausade 2.8
sekunder för att sedan slutföra ordet. Nu hade han alltså hela ordet – om än felstavat. Efter 2.2
sekunders paus ändrade han sig igen, raderade hela ordet och började åter skriva det med e i
början. Efter att ha skrivit eng pausade han åter igen (4.7 sek.) innan han skrev dig resten av ordet
för att sen pausa i 138 sekunder.
För de elever vars texter istället uppvisade fler fel än vad som kunde förväntas baserat
resultaten i stavningstestet finns det också ett antal möjliga förklaringar. En är att de upplever
stavningen i testet som lättare på grund av testadministratörens tydliga uttal. En annan är att de
slinter på tangentbordet utan att upptäcka det och en tredje är att de inte uppfattar stavning i
texter som viktigt.
De föreslagna förklaringarna kan troligen gälla i olika utsträckning för olika personer. Materialet
visar med stor tydlighet att vi för att få en helhetsbild av en elevs stavning och stavningssvårigheter
bör använda såväl stavningstest som textskrivande, och kanske allra helst också försöka få en bild
av deras skrivstrategier.
När det gäller vilka typer av fel eleverna i den här studien producerade framträder en
annorlunda bild än vad som kunde förväntas efter den rent kvantitativa analysen. Något
överraskande uppvisar i princip alla deltagare mycket likartade profiler i båda villkoren. De här
resultaten skiljer sig från Wengelin (2002) vars analyser antydde att utbyten var betydligt vanligare
i en testkontext medan utelämningar var vanligare i textproduktion. Oavsett denna skillnad
understryker resultaten såväl vikten av testkonstruktion som min tidigare slutsats att analyser av
elevers stavning inte bör förlita sig enbart på stavningstest. Samtidigt antyder det att
stavningstestet i den här studien troligen lyckas kartlägga svenska elevers stavningsförmåga och
stavningssvårigheter relativt väl.
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Elevtexter på flerspråkiga elevers olika språk
Elisabeth Zetterholm & Ewa Bergh Nestlog
I de allra flesta svenska klassrum finns idag elever med olika språk utöver det svenska språket.
Forskning (t.ex. Gibbons 2016) visar att det är värdefullt för såväl språk- som kunskapsutvecklingen
att eleverna får möjlighet att använda alla sina språkkunskaper i skolan, det som kan kopplas till
begreppet translanguaging (García & Wei 2014). I en longitudinell studie har vi följt några elever
från årskurs 1 till 3 på en skola som ligger i ett mångkulturellt område där svenska bara är ett av
många språk som talas. I skolan är dock svenska det gemensamma språket.

1. Syfte
I denna delstudie är syftet att förstå vilken betydelse elever, föräldrar och lärare framhåller i fråga
om att eleverna får använda sin flerspråkighet i arbetet med några skoltexter. Vi fokuserar på tre
elever med albanska som det gemensamma språket med föräldrarna och svenska som sitt
skolspråk och det som ofta används vid aktiviteter utanför skolan.
Vi söker svar på följande frågor: Vad anser elever, föräldrar och lärare om skoluppgifter som
eleverna får göra på båda sina språk? Hur kan texternas funktion i fråga om språk- och
ämneskunskaper relateras till skolans och hemmets praktiker?

2. Bakgrund
I ett större forskningsprojekt i detta flerspråkiga klassrum studeras undervisningspraktiken och
elevernas naturvetenskapligt inriktade texter under deras första tre skolår. I praktiken erbjuder
läraren konkreta upplevelser som tillsammans med undervisning om textstrukturer bildar
utgångspunkt för skrivandet. Syftet med projektet är att förstå hur elevernas språkanvändning och
textproduktion kan kopplas till aktiviteter i undervisningspraktiken och till elevernas litteracitetsutveckling. Forskningsprojektet är delvis aktionsinriktat genom att forskarna och läraren under de
tre åren samtalar om pågående analyser och deras teoretiska förankring. Bland annat har
elevernas möjlighet till translanguaging diskuterats och läraren har engagerats i att låta eleverna
använda sina olika språk i skoluppgifter och hemuppgifter.
De flesta elever i klassen använder minst två språk varje dag. Förutom svenska, finns mer än 12
olika språk representerade i klassen. De elever vi har mött har ett fungerande talspråk på svenska,
och i skolan utvecklar de även sina läs- och skrivkunskaper på svenska. Alla elever kan uttrycka sig
muntligt på ett annat språk, men alla kan inte skriva eller läsa på andra språk än svenska. För att
lösa och förklara uppgifter hjälper eleverna ibland varandra på de språk de har gemensamt. Några
av eleverna får modersmålsundervisning på skoltid. De allra flesta eleverna är födda i Sverige av
utlandsfödda föräldrar och började tidigt i svensk förskola. Därför kan det ibland vara lite svårt att
göra en tydlig distinktion mellan språken i termer av första- respektive andraspråk. Det är möjligen
mer realistiskt att tala om starkare och svagare språk i olika domäner. Därför väljer vi att inte
använda termer som första- och andraspråk respektive modersmål i det här sammanhanget.
Den som håller på att lära sig ett nytt språk och utveckla litteracitet använder sig ofta av det
som Brandt (1998) kallar för literacysponsorer, inspirationskällor som har en positiv inverkan på
litteracitetsutvecklingen, och som kan liknas vid sponsorer. En sponsor och den som håller på att
utveckla litteracitet behöver inte ha en relation som direkt liknar relationen mellan lärare och elev.
Sponsorer kan exempelvis också vara äldre släktingar, föräldrar och bibliotekarier, men också mer
abstrakta agenter så som författare och kursplaner. I litteracitetsutvecklingen kan olika literacysponsorer ha olika betydelse och deras inflytande kan skifta under olika perioder.
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I denna klass, liksom i de flesta klassrum i Sverige, är svenska det undervisningsspråk som
används. Utifrån forskning om bland annat det som brukar kallas translanguaging, blir det allt
vanligare att man försöker utnyttja elevernas hela språkliga potential för att stärka såväl deras
identitet som deras kunskaps- och språkutveckling (jfr García & Wei 2014). Att använda alla sina
språkliga resurser bidrar till meningsskapande och kunskapsutveckling och García menar att
språkresurserna bör integreras i undervisningen på olika sätt (2009). Det finns, enligt Baker (2011)
flera fördelar med translanguaging i den pedagogiska praktiken. Förutom ämneskunskaper kan
translanguaging fungera som en länk mellan hemmet och skolan samt bidra till inkludering av
nyanlända. Translanguaging fokuserar på elevernas användning av sina olika språk och det
starkaste språket används ofta för att utveckla det svagare språket (Lewis, Jones & Baker
(2012:641). Det är även en strategi för att utveckla flerspråkigheten, inte bara som kodväxling eller
transfer i form av överföring mellan olika språk, utan också som ett sätt att stärka kunskaps- och
identitetsutvecklingen på båda språken parallellt. I klassrum där eleverna har olika språklig
kompetens är det möjligt att läraren, eller eleverna, istället använder översättning till olika språk
för förståelse och stöttning. Översättning och translanguaging kan förekomma inom samma
aktiviteter.
I ett klassrum kan flerspråkigheten synliggöras på många sätt genom exempelvis tillgång till
texter på olika språk och att läraren uppmuntrar eleverna att använda olika språk. García & Wei
(2014) poängterar att translanguaging är den diskursiva normen i flerspråkiga familjer där olika
språk används beroende på sammanhanget. Att tala om skolan och skolaktiviteter kanske är
naturligare på det språk som är norm i skolan och det dominerande i samhället. I vår studie kan
man då tänka sig att svenska är det språk man företrädesvis använder när man talar om skolan
och aktiviteter kopplade till skolan. I klassrummet, där vi samlat material, finns en tillåtande miljö
där eleverna kan använda alla sina språk som resurs i samtal med varandra.
I studien aktualiseras texter som eleverna har skrivit från två arbetsområden i klassen. Den
första texten skrev de utifrån ett studiebesök i en bokskog (se den vänstra texten i figur 1). Texten
skrev de först på svenska i klassrummet och sedan tillsammans med föräldrar eller modersmålslärare på deras gemensamma språk (se den högra texten i figur 1). För att förstå de elevtexter
som är skrivna på det språk eleverna talar hemma har vi haft hjälp av lärare om talar samma språk
att översätta elevtexterna åt oss.

179

Figur 1. Edins text om bokskogen

I skogen får eleverna gemensamma upplevelser som de samtalar om. Läraren undervisar om
växter och djur, och tillsammans sätter de ord på företeelser och objekt. Tillbaka i skolan skriver
eleverna på svenska en återberättande text i par. Idéerna hämtar de från den gemensamma
upplevelsen. Alla elevtexter är återberättande framställningar med inbäddade beskrivningar och
de följer samma textuella struktur, vilket kan förklaras av att undervisningen aktualiserat en sådan
struktur. I sina texter använder eleverna både vardagsspråk och skolspråk, vilket bland annat kan
förklaras av att innehållet i texterna kan kopplas till såväl vardagliga erfarenheter – att bygga koja
och grilla hamburgare – som mer specifikt skolrelaterade erfarenheter – att ett träd kan
klassificeras som sjukt och ett djur som skogssnigel.
Den andra texten skrev de ett halvår efter skogstexten, inom ett arbetsområde om fjärilar (se
figur 2).
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Figur 2. Leons text om fjärilar

Inom fjärilstemat skriver eleverna flera texter som är inriktade på skolans naturvetenskapliga
ämnesinnehåll. I undervisningen strävar läraren efter att erbjuda eleverna många upplevelser i
klassrummet. Exempelvis får de följa en levande fjärils utveckling från larv till puppa och fullt
utvecklad fjäril. De får också via Skype träffa en fjärilsexpert, som får svara på frågor som eleverna
har förberett. Upplevelserna är centrala i praktiken och bildar innehåll för de texter eleverna
skriver. De läser facktexter tillsammans i grupper och samtalar om texternas innehåll. Utifrån
samtalen skriver de sedan Allt om fjärilar (se figur 2). Dessa informativa faktatexter är beskrivande,
och de genomsyras av skolspråk. Elevernas upplevelser i undervisningspraktiken synliggörs inte
explicit i texterna, men bildar en grund för deras meningsskapande. Genom att dessutom läsa
texter samt lyssna till läraren och fjärilsexperten har eleverna skapat mening i skolämnet biologi
som de formulerar i sina texter.
I båda arbetsområdena får eleverna i hemuppgift att samtala med föräldrar (eller någon annan
vuxen) om innehållet i sina texter, det vill säga om bokskogen och om fjärilar. De uppmuntrades
att både samtala om och skriva texterna på det språk de talar i hemmet, det vill säga albanska för
eleverna i denna studie (se texterna till höger i figur 1 och 2).

3. Teorier
Studien grundar sig på ett dialogistiskt perspektiv där språk och texter ses som yttranden som
skapas i specifika sociala och kulturella praktiker (Bachtin 1986). Eleverna skapar mening i sina
texter dels genom att förhålla sig till språkliga konventioner som över tid utvecklats i en praktik,
dels i en strävan att interaktionen med någon eller några andra ska fungera (jfr Evensen 1998). I
texterna använder eleverna de verbalspråkliga resurser som finns tillgängliga för dem. I flerspråkiga sammanhang innebär det att deltagarna får förhålla sig till både konventioner och
interaktion i relation till de olika språkens skilda sociala och kulturella praktiker. Genom att
utnyttja alla tillgängliga resurser i meningsskapandet främjas möjligheterna att lära. Sådana
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resurser kan vara elevens olika verbalspråk, men även exempelvis bilder och gester (Selander &
Kress 2010).
För att fördjupa förståelsen av att använda flerspråkighet som en resurs i lärandet bygger vi
också studien på ett diskursteoretiskt perspektiv. Med ett sådant perspektiv ses texter och språk
som socialt och kulturellt relaterade beteenden. Det betyder att texter och språk ingår i diskursiva
praktiker. Ett sådant synsätt innebär att texter och praktiker påverkar varandra ömsesidigt
(Fairclough 1992). Texter som flerspråkiga elever arbetar med på två språk i skolan och i hemmet,
kan sägas ingå i dubbla praktiker (se figur 3).

Figur 3. Diskursdimensioner - text och dubbla praktiker. (Jfr Fairclough 1992)

Det är rimligt att tänka sig att både språk- och ämneskunskaper transporteras och transformeras
när undervisningens och hemmets praktiker får mötas i elevernas muntliga och skrivna texter. Vi
ser därför att translanguaging som didaktiskt perspektiv och diskursanalytiska perspektiv
kompletterar och stärker varandra.
Genom att analysera ovanstående diskursdimensioner kan vi också säga något om elevernas
flerspråkighet som resurs. I intervjuerna uttrycker sig informanterna om undervisningens och
hemmets praktiker. I skolan skapar läraren och eleverna undervisningens praktik, och i hemmet
skapar föräldrarna och barnen hemmets praktik (se figur 3). Vi har intervjuat elever och föräldrar
om språkanvändning i hemmets praktik och på så sätt fått en inblick i deras föreställningar om att
använda de olika språken i skoluppgifter.
Med utgångspunkt i den systemisk-funktionella lingvistikens triadiska perspektiv på språk och
text vidareutvecklar vi analysverktyget för intervjuerna (Halliday 1978, jfr Bergh Nestlog 2012).
Språkets grundläggande funktioner är att de som deltar i språklig kommunikation skapar mening
utifrån erfarenheter genom att uttrycka idéer (ideationell metafunktion) och leva ut sociala
relationer (interpersonell metafunktion). Idéerna och relationerna har i texten organiserats i en
språklig form (textuell metafunktion). Utifrån det triadiska perspektivet har vi utvecklat kategorier
och sorterat elevers, föräldrars och lärarens yttranden. Vi är medvetna om att i text manifesteras
de tre perspektiven som metafunktioner som alltid och samtidigt samverkar i varje yttrande. Vi
analyserar här inte yttrandena i sig. I stället har vi använt det triadiska perspektivet för att förstå
hur informanterna talar om att använda sina båda språk i arbetsuppgifter i skolan och hemma.
Kategorierna benämner vi ämneskunskaper (ideationellt perspektiv), sociala relationer
(interpersonellt perspektiv) och språkkunskaper (textuellt perspektiv).
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4. Intervjuer
För att få en uppfattning om hur elever, föräldrar och läraren ser på att eleverna använder båda
sina språk i skoluppgifter intervjuade vi tre elever, en förälder till varje elev och läraren i årskurs
3. Pojkarna är födda i Sverige och förutom svenska talar de även albanska, vilket också är det språk
som de talar med sina föräldrar, sina syskon och med en del av sina kompisar, enligt dem själva.
Vi har valt att kalla pojkarna för Edin, Albin och Leon (fingerade namn). Alla tre går på modersmålsundervisning en gång i veckan. Edin tränar fotboll och där pratar man svenska med varandra, men
om Edin inte förstår kan den albanske tränaren översätta. Albin och Leon går också på
fotbollsträning, men där pratar de svenska hela tiden.

4.1 Ämneskunskaper
Albin säger i intervjun att det är bra om man först får skriva uppgiften på sitt eget språk för då lär
man sig bättre. Leon säger att han förstår mer när han får skriva om ämnet både på svenska och
albanska. Edin uttrycker samma sak då han säger att det var lärorikt att göra skoluppgiften på både
svenska och albanska. Det här betyder att alla tre pojkarna lyfte fram att de lär sig bättre om de
får arbeta med uppgifter på båda språken. Även läraren kommenterar detta i intervjun. Hon säger
att hon upplevde att eleverna förstod ämnesinnehållet bättre när de fick lösa uppgifter och
samtala om dessa även på det språk de talar tillsammans med sina föräldrar. För läraren var detta
en ny och betydelsefull insikt. Det framkommer i intervjuerna att både elever, föräldrar och lärare
menar att hemuppgifter görs med större noggrannhet och engagemang när man använder både
svenska och albanska. Detta kan kopplas till translanguaging där man menar att flerspråkighet och
möjligheten att använda alla sina språk för att lösa skoluppgifter ofta bidrar till elevers kunskapsutveckling.

4.2 Sociala relationer
Läraren minns med glädje de perioder som klassen arbetade med texter som byggde på
gemensamma upplevelser, som exempelvis texten om utflykten i skogen. Hon har också uttryckt
en önskan att se ett större engagemang hos föräldrarna och att de ska visa ett större intresse för
elevernas skoluppgifter. När hon nu sett hur stolta eleverna var över sina texter på båda språken
och förstod att de gärna ville berätta om samtalen med föräldrarna har hon fått en ny syn på
föräldrarnas engagemang. Hon förstår också att eleverna tar reda på mycket fakta hemma
tillsammans med föräldrarna. Föräldrarna har en vilja att hjälpa sina barn med hemuppgifter, och
det förstärks när de ges möjligheten att göra uppgifterna på båda språken. De intervjuade
pojkarna uttrycker att det är roligt att göra skoluppgifterna på båda språken, och Leon har också
en kommentar där han säger att han tror att mamma och pappa tycker det är roligt när han får
uppgifter som ska lösas på albanska. Det är tydligt att föräldrarna och de här pojkarna löser
uppgifterna tillsammans.
En av föräldrarna uttryckte en önskan om att det borde vara flera uppgifter i skolan där
pojkarna får använda båda sina språk. En annan säger att ’hon blev glad’ när sonen kom hem med
en uppgift som skulle lösas på albanska och fortsätter att det visar att läraren vill att eleverna även
ska lära sig hemmets språk. Alla de tre intervjuade föräldrarna tycker språkkunskaperna är viktiga
för att hålla kontakten med släktingar i föräldrarnas hemland, men också som en öppning om
pojkarna vill flytta dit för att studera eller arbeta senare i livet.

4.3 Språkkunskaper
I skolan används framför allt det svenska språket, men i hemmen hos de tre pojkarna och deras
familjer använder man både svenska och albanska. Föräldrarna vill att pojkarna ska lära sig
albanska och därför använder de oftast det språket i tilltal till sina barn även om barnen i familjen
mestadels svarar på svenska. Det finns en önskan hos de intervjuade föräldrarna att alla deras
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barn ska vara flerspråkiga, eftersom de ser det som ett väl investerat kapital för framtiden. I
intervjuerna med Edin, Albin och Leon framkommer det att även de kan se flerspråkighet som en
resurs. Edin framhåller att han har lärt sig det albanska alfabetet genom att arbeta på båda
språken tillsammans med föräldrarna. Leon uttrycker att han nu lär sig skriva på båda språken.
Såväl föräldrarna som pojkarna säger att de genom att arbeta tillsammans med hemuppgifterna
har lärt sig många nya ord och således utvecklat sitt ordförråd på både albanska och svenska. Alla
nämnde att de utvecklat sina båda språk och att de ofta använde sig av lexikon och internet för
att skriva texten på albanska.

5. Diskussion
Resultatet pekar på att eleverna, föräldrarna och läraren ser på flerspråkighet som en resurs
utifrån olika perspektiv. I följande diskussion tar vi utgångspunkt i elevtexterna när vi diskuterar
de olika perspektiven. Texterna fungerar i denna studie som den diskursdimension (se figur 3) där
flerspråkigheten tar sig uttryck, och som vi kan studera i relation till elevernas, föräldrarnas och
lärarens perspektiv. I hemmet har texterna översatts, vilket i sig inte behöver ses som uttryck för
translanguaging. Men när eleverna tillsammans med föräldrarna har samtalat om innehållet i
texterna på sina båda språk, har de muntliga aktiviteterna tillsammans med textversionerna på de
båda språken fungerat språköverskridande. Flödet mellan skolans och hemmets praktiker kan ses
som synliggjort genom de båda textversionerna (jfr figur 3).
Vi kan konstatera att de tre eleverna har albanska som ett gemensamt språk utöver svenska,
och vardagliga erfarenheter kommunicerar de med såväl det albanska som det svenska språket.
När de kommunicerar skolerfarenheter är det i första hand ett svenskt skolspråk de använder.
Men när de i undervisningens och hemmets praktik uppmuntras att använda albanska för
skoluppgifter får de möjlighet att utveckla skolspråk (ämnesspråk) och skolkunskaper
(ämneskunskaper) på båda sina språk; ett flöde mellan praktikerna möjliggörs och elevernas totala
språkliga repertoarer kan användas och utvecklas. På så sätt får båda språken möjlighet att stärkas
ömsesidigt (se figur 4), vilket också kan ge dem rika möjligheter till sociala relationer i olika
sammanhang på båda språken.

Figur 4. Diskursdimensioner - språkdynamiken i praktikerna

Studien har visat exempel på hur undervisningens och hemmets praktiker kan stödja elevernas
kunskaps- och språkutveckling på båda språken. Det kan tyckas vara en utmaning för enspråkiga
lärare att i undervisningens praktik tillämpa translanguaging. För en enspråkig svensk lärare utan
tillgång till modersmålslärare krävs det möjligen lite extra planering och god kunskap om
fördelarna med translanguaging för att uppmuntra och stötta eleverna att använda alla sina
språkliga resurser. Intervjuerna visar att både föräldrarna och eleverna upplever det som mycket
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positivt att skolan uppmuntrar flerspråkigheten och att det är både språk- och kunskapsutvecklande för såväl elever som föräldrar. De föräldrar vi intervjuat är mycket engagerade i sina
barns skoluppgifter och poängterar hur viktigt det är att deras barn behärskar såväl svenska som
albanska.
Som lärare kan man inte ta för givet att alla elever har samma möjligheter att få stöd i sin
litteracitetsutveckling. Därför behöver lärare och skolledning fundera över hur sponsorskapet för
elevers flerspråkiga litteracitetsutveckling skulle kunna främjas och organiseras på skolan och på
vilket sätt elevernas praktiker utanför skolan skulle kunna engageras.
I studien framstår föräldrarna som literacysponsorer i hemmets praktik. De samtalar med sina
barn på albanska och de uppmuntrar dem att använda språket både i tal och i skrift. Genom sitt
engagemang i skoluppgifterna är de också språkliga förebilder för sina barn. Här fick de dessutom
möjlighet att använda både ett vardagsspråk och ett skolspråk, och de berättar att de själva lärde
sig nya ord på albanska. Föräldrarna fungerar som sponsorer för flerspråkigheten när de använder
både svenska och albanska i hemmet och i relationen med barnen. I undervisningens praktik är
läraren en viktig literacysponsor för utvecklingen av det svenska språket, både vad gäller
vardagsspråk och skolspråk. Förutom föräldrar och lärare kan man fundera över fotbollstränarnas
roll som literacysponsorer i den kontexten.
I texterna ser vi även spår av andra literacysponsorer, så som fjärilsexperten som berättade för
eleverna att puppa betyder docka. Läraren arbetade medvetet med att eleverna skulle utveckla
textkunskap som anges i kursplanen och bland annat lära sig skriva återberättande och
beskrivande texter, vilket elevtexterna i figur 1 och 2 är exempel på.
Genom intervjuerna får vi uppfattningen att föräldrarna ser på translanguaging ur ett bredare
perspektiv än vad läraren ger uttryck för. I fråga om sociala relationer framhåller föräldrarna
betydelsen av att deras barn lär sig använda båda sina språk i olika domäner för att kunna fungera
i olika sammanhang på de båda språken, såväl privat som i skolpraktiker och framtida yrkesliv. De
betonar att flerspråkigheten kan utvecklas som en viktig resurs för deras barn, särskilt om skolan
lyckas inkludera barnens båda språk i verksamheten så att både skolans och hemmets praktik
involveras med sina respektive resurser. När läraren talar om translanguaging med koppling till
sociala relationer betonar hon framför allt möjligheten att få föräldrarna engagerade i skolarbetet
genom att i hemuppgifterna efterfråga deras flerspråkiga resurser. Hon påtalar även att eleverna
visar stort engagemang för skoluppgifter där deras olika språk används, och hon menar att
lärandet verkar främjas av att de får processa kunskaperna på båda språken.
För elevernas del pekar resultatet på att de gagnas av att befinna sig i det flerspråkiga
gränssnittet mellan skolan och hemmet, läraren och föräldrarna, skolspråk och vardagsspråk samt
skolkunskaper och vardagskunskaper. I detta gränssnitt har de möjligheter att utveckla kunskaper
i skolämnena och språkkunskaper samtidigt som möjligheterna till stärkta sociala relationer på
båda språken ökar. Translanguaging verkar stärka både deras flerspråkiga identiteter och deras
kunskapsutveckling, och också deras relationer till skolan och föräldrarna genom att de båda
praktikerna kopplas samman språkligt.
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Ordvitsar om Sverigedemokraterna.
En lingvistisk analys av språklig normavvikelse och politisk
motståndskultur1
Magnus P. Ängsal

1. Inledning och frågeställningar
Till de mest omvälvande händelserna i svensk politik på senare år hör utan tvekan Sverigedemokraternas intåg i Riksdagen år 2010 liksom partiets ökning av sitt väljarstöd till 12,86
procentenheter i riksdagsvalet fyra år senare. Under samma period har SD:s nutida ideologi och
förhållande till sina rötter i öppet rasistiska rörelser diskuterats intensivt. Återkommande
avslöjanden om förgrovande uttalanden från partiföreträdare har tagits till intäkt för att partiet
fortfarande bär med sig ett rasistiskt idégods, och varningar om en normalisering av partiet har
inte saknats i det politiska samtalet (Kjellgren 2014). Tongivande opinionsbildare har hävdat att
partiet till sin ideologi är ”neofascistiskt” (Arnstad 2014:136), medan andra, exempelvis Johansson
(2015), har ifrågasatt sådana bestämningar, även om partiet de facto har härbärgerat ett idéarv
som kan spåras tillbaka till Per Engdahl och den fascistiska Nysvenska rörelsen (Lööw 2015:44).
Svenska ledarsidor förefaller generellt ha behandlat partiet negativt jämfört med hur liknande
partier hanterats medialt i våra grannländer (Hellström & Lodenius 2016:52). Trots närmanden
från etablerade aktörer utanför SD-sfären liksom från företrädare för Moderaterna på senare tid
förefaller Anders Hellströms några år gamla karaktäristik om ett avvikande parti stå sig väl:
”Kärleken till hatet av SD handlar om identifikation, vilket kommer till uttryck i att många
människor och organisationer av olika politiska kulörer deltar i mobiliseringen mot en utpekad
gemensam moralisk fiende” (Hellström 2013:73).
Mot denna politiska och diskursiva bakgrund förvånar det inte att SD också blivit föremål för
satir och vitsar. Ett fylligt och språkligt högintressant material finns samlat i boken Järnrör inte min
kompis, utgiven några månader före valet 2014. Den samlar 199 delvis illustrerade ordvitsar om
SD, tillkomna och publicerade på Facebook i kretsen kring bokens utgivare Karl Fredrik Mattsson.2
Ordvitsarna utgör det empiriska materialet för textanalyserna i den här studien.
Det primära syftet med undersökningen i det som följer är att kategorisera och analysera
ordvitsarna i Järnrör inte min kompis lingvistiskt. Detta sker med hjälp av en taxonomi över olika
sätt att skapa ordvitsar, vilken presenteras nedan i avsnitt 2. Till utgivningen av boken hör också
att den har en uttrycklig antirasistisk ambition och på så vis kan sägas ingå i en motståndskultur
riktad mot SD och andra aktörer som är eller uppfattas som rasistiska.3 Ett vidare syfte med
undersökningen är därför att relatera SD-vitsarna till den politiska diskursen i stort, och den

1

Jag tackar Andreas Romeborn och en anonym granskare för värdefulla synpunkter på en tidigare version av
denna artikel.
2
Enligt information från Karl Fredrik Mattsson i privat mejlväxling (2016-11-29) skapades vitsarna av hans
vänner på Facebook. Därefter valdes 199 av dem ut till boken. I slutet av boken finns en förteckning över
samtliga bidragande vitsmakare.
3
En Facebooksida med samma namn som boken är aktiv som ett forum för ordvitsar. Sidan marknadsför sig
som en ”[s]krattattack mot rasism”(se https://sv-se.facebook.com/jarnrorinteminkompis/, hämtad 2016-1120). Detta accentueras av att boken har knutits till initiativet Linje 17 mot rasism, som arrangerade de
antirasistiska demonstrationerna i Kärrtorp i december 2013. Tilldragelserna fick mycket uppmärksamhet,
eftersom en av manifestationerna attackerades av beväpnade nazister.
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placerar sig därmed i en tillämpad språkforskning med intresse för språkbrukets förhållande till
politiken (Niehr 2014).4
Frågorna som ska besvaras i det följande lyder:
1. Vilka teman om och inställningar till SD aktualiseras i ordvitsarna?
2. Med vilka språkliga medel har ordvitsarna skapats?
3. I vilken mån kan ordvitsarnas tematik relateras till den offentliga diskurs om SD som i all
korthet har skisserats här ovanför?

2. Om ordvitsar: teoretisk grundläggning
Ordvitsen har sin plats i den övergripande genren vits (Röhrich 1977:57) och kan därtill ses som
ett uttryck för fenomenet humor, vilket genererat olika typer av teoretiska förklaringar. Här ska vi
hålla fast vid synen på humor som en följd av inkongruens. Det innebär att två i förstone oförenliga
fenomen eller normsystem – ofta kallade ”scripts” – knyts till varandra på ett sätt som lockar till
skratt: ”skämtande är förmågan att hitta likheter mellan saker som inte är lika”, skriver Ohlsson
(2003:74) med en hänvisning till Sigmund Freud. Den österrikiske psykoanalytikern underströk i
sin essä Vitsen och dess förhållande till det omedvetna att vitsens primära syfte är att frigöra
undanträngda aggressioner och att lyfta tabun från en undermedveten till en medveten nivå
(Schiewe & Schiewe 2000:16–17). Därutöver kan vitsen sägas ha en solidariserande funktion på så
vis att när den väl har utsagts blir skrattsalvorna själva kvittot på att interlokutörerna delar samma
aggressioner (Schiewe & Schiewe 2000:18). Sammanfattningsvis kan vitsen alltså förstås ur ett
kognitivt perspektiv (som resultat av inkongruens), ur ett psykoanalytiskt (som uttryck för lättnad)
och från en social horisont (exempelvis som ett socialt kitt) (Ohlsson 2003:74–75).
Inte minst den sistnämnda funktionen förklarar troligen varför ordvitsen haft en särskild roll att
spela i politiska kontexter, vilket är en viktig utgångspunkt för min undersökning. Schiewe och
Schiewe (2000) analyserar i sin bok en lång rad ordvitsar och ordlekar i DDR. Där fungerade de
både som ventil och skrattspegel. Genom att förvränga den totalitära statens formaliserade
paroller och slagord, vända dem i sin motsats och utvinna nya betydelser kunde oppositionen
artikulera en subtil kritik av makten.
Som Schiewe och Schiewe (2000:18) därtill konstaterar är vitsen intimt förbunden med språk.
Det gäller i synnerhet för ordvitsen, som är ämnet för den här studien. I likhet med vitsen i
allmänhet förmedlas den språkligt, men har därutöver de språkliga likheterna eller parallellerna
som sitt själva objekt.5 Vitsen gör sålunda bruk av språket på ett sätt som är ”noncasual” (Jakobson
1960:351), och i så måtto avviker den från normer om hur språk vanligen används. Ordvitsar kan
sägas manifestera ett särskilt sätt att använda språk, i likhet med poesi – att ordvitsar kan vara
viktiga för det lyriska språket visas för övrigt i Romeborns (2013) studie av stilfiguren sylleps.
Hur kan då ordvitsen definieras? En av de första att närma sig fenomenet var Mautner
(1931:680), som hävdade att det är ”de ljudliga kvaliteterna hos ett ord, en ordstam eller en rad
homonymer som förstärker eller skapar en lek med betydelser genom tvetydighet”.6 Attardo
(1994) å sin sida förklarar ordvitsens essens med hur den skiljer sig från den inneboende tvetydighet
eller vaghet som finns hos de flesta språkliga enheter (ord, flerordsuttryck med mera) innan de tas
i bruk och disambigueras: ”Puns, however, preserve two senses of a linguistic unit; therefore, puns
exist only as a byproduct of sentential and/or textual disambiguation.” (Attardo 1994:133)
4

I Niehrs (2014:16) definition intresserar sig så kallad Politolinguistik (’politolingvistik’) för politikers
språkanvändning men generellt för allt slags språkbruk som handlar om politik. Det finns en stark affinitet
mellan politolingvistik och språkvetenskaplig text- och diskursanalys.
5
Detta något förenklade påstående ska kvalificeras här nedanför.
6
Samtliga översättningar i artikeln är mina.
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Det är alltså möjligheten till mer än en läsart av ett visst ord eller uttryck i en given kontext som
kännetecknar ordvitsen och som skapar den humoristiska poängen. Dubbeltydigheten i sin tur kan
alstras med olika språkliga medel. Bland de taxonomier som formulerats för att ringa in de olika
språkliga fenomen som kan ligga till grund för ordvitsar håller Attardo (1994:113) Ducháčeks
(1970) förslag för det mest kompletta. Hans ansats bildar därför utgångspunkt för den formella
delen av min analys.7
Ducháček (1970:108) konstaterar att de flesta ordvitsar bygger på homonymi (fonetisk eller
grafemisk identitet) eller paronymi (fonetisk eller grafemisk likhet) mellan ord. Bland homonymer
uppges homofoner (fonetisk identitet) vara vanligast, homografer (grafemisk identitet) mer
sällsynta. Vidare framhäver Ducháček att polysemi är en ytterligare central resurs i skapandet av
ordvitsar. Polysemi skiljer sig från homonymi i det att den bland annat bygger på etymologiskt
släktskap, men Ducháček framhåller mycket riktigt att det samtidigt inte finns några ”vare sig
precisa eller oöverbryggbara gränser mellan de båda grupperna i fråga” (Ducháček 1970:109).8
Antonymiska vitsar i sin tur baseras på en lek med ord av motsatta betydelser. Därtill lyfts
ytterligare tre språkliga fenomen fram av Ducháček (1970:110–114): kontraktion av morfem och
ord (”attraction lexicale”), tendens till motivering och kontamination. Det ger sammantaget en
taxonomi som, baserad på Attardos (1994:113–114) något reducerade presentation av Ducháčeks
sammanställning, får följande gestalt:9
1. homonymi
a) homofoni: fonetisk identitet (jul, hjul)
b) homografi: grafemisk identitet (tomten, tomten)
c) paronymi: fonetisk och/eller grafemisk likhet (ruljans, raljans)
2. polysemi: identitet med etymologiskt släktskap (krona, krona)
3. antonymi: motsatta betydelser (vit, svart)
4. kontraktion av morfem och ord: sammandragning av morfem eller ord (Derrida, där ida’)
5. tendens till motivering: semantisk motivering av icke-motiverade tecken, till exempel
folketymologier (grötmyndig som kommer från lågtyskans grootmündig ’storkäftad’ har
inget med gröt att göra)
6. kontamination: sammansmältning av element från två eller flera ord (glokal av global och
lokal

3. Metodiska utgångspunkter
En grundläggande metodisk förutsättning för analysen som följer är att flera språkliga resurser kan
kombineras och tas i anspråk när vitsar skapas. Kategorierna i taxonomin här ovanför är således
inte i varje enskilt fall ömsesidigt uteslutande. Exempelvis alstras den komiska effekten hos
ordparet där ida’, Derrida genom en kombination av ordkontraktion och homofoni – under
förutsättning att den franske filosofens namn får ett försvenskat uttal. I ordvitsarna om SD finns
åtskilliga exempel på sådana kombinationer. Många gånger är det därför mycket svårt att entydigt
7

Det ska nämnas att det finns andra sätt att definiera och klassificera ordvitsar. I en annan tradition än
Ducháčeks utgår man från fonetiska likheter och kategoriserar vitsen utifrån hur många element som kan
manipuleras utan att den fonetiska likhet som vitsen bygger på går förlorad (Attardo 1994:120–126; Guidi
2012:345–346).
8
I lexikografi används i regel fler kriterier än etymologi för att avgränsa polysemi från homonymi, men en
sådan diskussion avstår jag av utrymmesskäl.
9
Därutöver nämns fenomen som exempelvis ironi, eufemism och ”conscience étymologique” ’etymologisk
föreställning, medvetenhet’ (Ducháček 1970:114) men dessa är antingen knapphändigt konturerade,
underkategorier till övriga ordvitsfenomen eller undermedvetna för talaren. Ducháček (1970:114) betonar, i
likhet med Guidi (2012:345), att ordvitsen som sådan är ett intentionellt och medvetet fenomen.
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bestämma en vits utifrån taxonomin. Detta är skälet till att ingen systematisk klassifikation av de
språkliga fenomenen bakom SD-vitsarna har gjorts; däremot ska så långt möjligt några övergripande tendenser tecknas.
Utöver den formella analysen har samtliga vitsar kategoriserats i tematiska fält, som
aktualiseras av källdomänen där det humoristiska elementet hämtats.10 De tematiska fälten är:
Nationalsocialism, Övriga negativa SD-egenskaper, Rasism, Migrations- och integrationspolitik,
SD-aktiviteter och -händelser, Hat mot muslimer, Hudfärg, Fascism, Antisemitism och Övrigt.
Gränserna mellan fälten är emellertid ofta porösa och ofta kan mer än ett tema aktualiseras; i
åtskilliga fall har det varit svårt att göra en entydig kategorisering.
Det betyder exempelvis att samtliga vitsar som faller inom kategorin Nationalsocialism
samtidigt skulle kunna räknas till Rasism, eftersom det förstnämnda har det sistnämnda som en
beståndsdel. Antisemitism i sin tur är en specifik form av rasism och ett definierande drag hos
nationalsocialism. Tabell 1 nedan ska alltså inte tolkas så att temat antisemitism bara återfinns i
den enda vits som sorterar under kategorin Antisemitism. Vidare är hänvisningar till människors
hudfärg ofta men inte nödvändigtvis uttryck för rasism. I kategorin Övriga finns vitsar som möjligen
kan tolkas som tematiseringar av rasism, men inte nödvändigtvis behöver analyseras så, till
exempel en som anspelar på romer (Mattsson 2014:92). Kategorin Migrations- och integrationspolitik hänvisar till hållningar som skulle kunna uppfattas som rasistiska, men inte nödvändigtvis
är det.11 Övriga negativa attribut som tillskrivs SD, dess medlemsskara eller specifika
partiföreträdare finns samlade i Övriga negativa SD-egenskaper och har inte med rasism att göra,
däremot exempelvis fördomsfullhet, trångsynthet och dumhet.
Av det skälet har två kriterier fått fälla avgörandet för kategoriseringen. Det första, tillika mest
grundläggande kriteriet är att vitsen för att räknas till en viss kategori måste innehålla en tydlig
språklig indikator. Konkret innebär det att en vits för att räknas till kategorin SD-aktiviteter och
-händelser måste rymma hänvisningar till sådant som de facto hänt i SD-sammanhang och att
ordvitsar i kategorin Rasism måste innehålla ett språkligt element som innebär att SD eller
medlemmar i partiet associeras till rasistiska ståndpunkter. För den förstnämnda kategorin kan
metoden exemplifieras med en vits där frågan varför sverigedemokrater är så upptagna får svaret
att de har ”många järnrör i elden” (Mattsson 2014:118). Tillägget rör till järn och modifikation av
idiomet ’många järn i elden’, som följer av ingreppet, innebär en explicit referens till den så kallade
järnrörsskandalen, då tre sverigedemokrater grälade med och förolämpade en känd komiker för
att sedan beväpna sig med järnrör. Det hela filmades sommaren 2010 och avslöjades hösten 2012.
Involverad i förloppet var riksdagsledamoten Erik Almqvist, som sedermera fick lämna sin post
som ekonomisk-politisk talesperson (Svensson 2014:19). Ett ytterligare exempel, nu från kategorin
Rasism, är en vits om samer och sverigedemokrater, där ordet renras aktualiserar dels betydelsen
ras av djuret ren, dels mänsklig ras som är ren, dvs. fri från andra inslag (Mattsson 2014:27). Idén
om biologiska människoraser hänger nära samman med rasistiskt tankegods, och själva föreställningen att raser borde hållas rena är uttryck för rasism. Av dessa skäl har vitsen hänförts till
kategorin Rasism.
Det andra kriteriet – som söker lösa problemen med att avgränsa vitsarna från varandra –
består i att den mest framträdande tematiska egenskapen har fått fälla avgörandet. Detta är ett
kriterium som rymmer ett visst mått av subjektivitet, och materialet kan mot den bakgrunden
givetvis kategoriseras på delvis annat sätt.
10

I boken har vitsarna grupperats i sex kapitel med rubrikerna Politik och samhälle, Kultur och underhållning,
Geografi och historia, Natur och vetenskap, Sport och fritid och Mat och dryck.
11
En aktuell redogörelse över begreppet rasism finns hos Hellström (2016:30), som urskiljer biologisk rasism,
nyrasism, (post)-kolonial rasism, institutionell rasism och vardagsrasism. I min klassificering av rasism i
materialet begränsar jag mig av praktiska skäl till biologisk/etniskt motiverad rasism, väl medveten om att en
annan definition möjligen skulle innebära att fler vitsar klassas som innehållande associationer till rasism.
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Tabell 1 nedan i avsnitt 4.1 visar antalet vitsar i de tematiska fälten presenterade i storleksordning, förutom restkategorin Övriga som står allra sist. Efter tabellen görs några belysande
nedslag i kategorierna Nationalsocialism, Rasism och Fascism, eftersom de på ett tydligt vis
representerar den dominerande polemiska tendensen i materialet: att framställa SD som mer
brunfärgat än vad partiet låter förstå officiellt. Därnäst analyseras kategorin SD-handlingar och –
händelser, eftersom vitsarna där hänvisar till sådant som företrädare för partiet de facto sagt, gjort
eller råkat ut för och i så måtto skiljer sig på ett intressant sätt från övriga tematiska kategorier.

4. Analys
4.1 Överblick
Samtliga 199 ordvitsar är konstruerade enligt modellen fråga och svar, som i följande exempel:
(1) Vad har Sverigedemokraterna för medlemspolicy?
Rasist in, först ut.
(Mattsson 2014:37)

Som framgår av (1) uppstår vitsen först när svaret ges. Frågan förbereder läsaren på ett svar som
genom sin avvikelse från vad som vore att vänta i ett annat sammanhang skapar en komisk effekt;
man kan här jämföra med definitionen av humor som ett uttryck för inkongruenser (Ohlsson
2003:74). Bara i två fall i materialet uppstår den komiska effekten i första hand av något som
nämns i den inledande frågan. I (1) ligger vitsen i att den från svensk arbetsmarknad kända
turordningsregeln ”sist in, först ut” har manipulerats. Det språkliga fenomen som ligger till grund
för ordvitsen är alltså det homofona förhållandet mellan sist och -sist i ordet rasist, ett fall av vad
som kan kallas partiell homonymi. Just denna vits är för övrigt tematiskt intressant. Om man
tänker sig turordningsregeln som en källdomän vilken får förklara måldomänen SD skulle själva
metaforen som ligger till grund för vitsen säga oss att den som är rasist först kastas ut ur partiet.
Denna bild av SD svär dock mot den som skapas i flertalet övriga vitsar i materialet, vilket ska
diskuteras mer utförligt här nedanför.12
Tabell 1. Ordvitsar kategoriserade i tematiska fält
Tematiskt fält
Antal vitsar
Nationalsocialism

109

Övriga negativa SD-egenskaper

21

Rasism

20

Migrations- och integrationspolitik

10

SD-aktiviteter och -händelser

9

Hat mot muslimer

8

12

Även om boken säger sig samla just ordvitsar måste åtminstone fyra av dem analyseras som något annat. Det
innebär att de må ha en komisk effekt, men utan att själva språket är föremål för vitsen. Ett sådant exempel är
en vits där namnet Hitler upprepas två gånger men utan att någon dubbeltydighet uppstår (Mattsson
2014:108). De fyra vitsarna har hänförts till kategorin Övrigt i tabell 1.
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Hudfärg

8

Fascism

3

Antisemitism

1

Övrigt

10

Totalt

199

4.2 Textanalyser
4.2.1 Nationalsocialism
Över hälften av ordvitsarna i materialet spelar alltså uttryckligen an på nationalsocialism och söker
etablera ett samband mellan ideologin och SD och/eller dess företrädare. Tillsammans med
vitsarna som framställer SD eller dess medlemmar som rasistiska, hatiska mot muslimer, antisemitiska eller fascistiska blir siffran 141 av 199. Det är en betydande mängd och ger en god bild
av den polemiska tendensen i materialet. De på nationalsocialism alluderande vitsarna innehåller
alla explicita hänvisningar till kända nazister, Förintelsen eller nazistiska ståndpunkter och
organisationer. Bland personerna som figurerar i vitsarna återfinns Adolf Hitler, exempelvis i
språkliga manipulationer av typen ”hitlergodsavdelningen” (Mattsson 2014:9) och ”Hitler men
inte längre” (Mattsson 2014:45), där det första exemplet bygger på paronymi mellan hitte- och
Hitler och det andra på partiell homografi mellan hit och Hitler. Frekvent förekommande är också
egennamnet Himmler. Vitsen i (2) bygger på paronymi med ordet himmel och anspelar på Lisa
Nilssons hitsingel ”Himlen runt hörnet”:
(2) Vilken låt myser Jimmie gärna till?
”Himmler runt hörnet”.
(Mattsson 2014: 81)

Vitsar baserade på ren polysemi är däremot förhållandevis ovanliga. Mer frekventa är olika typer
av manipulationer och nybildningar med delvisa grafemiska eller fonetiska överensstämmelser.
En polysemt motiverad och förhållandevis avancerad ordvits refererar till Hitler och
nationalsocialismen indirekt:
(3) Vad är största risken om man golfar med Åkesson?
Att han skjuter sig i bunkern.
(Mattsson 2014:147)

Vitsen uppstår här genom att ordet bunkern är polysemt. Å ena sidan hänvisar det till Hitlers
skyddsrum, där han tillbringade sina sista dagar i livet, å andra sidan till den sortens sandgrop som
är ett inslag på många golfbanor. Att avkoda vitsen kräver således något mer grundliga historiska
kunskaper än förmågan att identifiera namnet på en känd nationalsocialist.
Vanliga i kategorin Nationalsocialism är också ordbildningar och manipulationer som innehåller
ordledet nazi- eller orden arier, arisk. Några exempel är ”[g]ymnazist” (Mattsson 2014:160),
”nazariner” (paronymi med mazariner) (Mattsson 2014:205) och ”[f]anfarier” (Mattsson 2014:78).
Till det tematiska fältet Nationalsocialism hör även referenser till Förintelsen och till specifika
förintelseläger. Såväl Auschwitz som Treblinka figurerar i partiellt homonyma nykonstruktioner,
exempelvis verbet ”treblinka” (jfr blinka) (Mattsson 2014:32). Här återfinns också en vits som i
likhet med (3) bygger på polysemi, men här är istället ordet dusch avgörande. Det syftar i vitsens
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bokstavliga läsart på vanliga duschar. I en överförd betydelse av ordet dusch, i just det här
sammanhanget, aktualiseras emellertid ett helt annat script, som inbegriper de duschliknande
anordningar där den dödliga gasen strömmade ut i förintelselägren. Också denna vits kräver för
att bli avkodad vissa historiska kunskaper.
(4) Varför luktar många sverigedemokrater svett?
De tror att duscharna är en myt.
(Mattsson 2014:129)

4.2.2 Rasism och fascism
Ett exempel på en vits ur kategorin Rasism har redan getts ovan (1). Flera andra vitsar ur denna
kategori består på liknande vis av språkliga manipulationer, till exempel ordkontraktioner av typen
”allrasist” av allra sist (Mattsson 2014:170). Här återfinns emellertid också en vits som är ganska
ovanlig för samlingen på så vis att den uteslutande utnyttjar grafemiska företeelser och därför
svårligen låter sig överföras oberoende av skriftbilden:
(5) Vilket är sverigedemokratens favoritverktyg?
Ras-p.
(Mattsson 2014:184)

Som i kategorin Nationalsocialism förekommer också här ordvitsar byggda på egennamn. Det rör
sig närmare bestämt om två vitsar där namnet Breivik utnyttjas.13 I (6) har Breivik och vikarie smält
samman i en kontamination:
(6) Vad utbrister Jimmie när en medarbetare sjukanmäler sig?
”Fan, vi måste ta in en breivikarie!”
(Mattsson 2014:17)

Mer sällsynta är här liksom överlag ordvitsar baserade på homofoni och polysemi utan språkliga
modifikationer. Ett exempel är emellertid värt att lyfta fram, eftersom det exploaterar polysemin
hos ordet stämpel på ett raffinerat sätt. Det rör sig om sammansättningen rasiststämpel, som vid
sidan av sin vanliga betydelse ’fenomenet att ha stämplats som rasist’ får betydelsen ’stämpel som
använts av rasist’:
(7) Hur vet man att frankeringsmaskinen använts av en sverigedemokrat?
Det syns på rasiststämpeln.
(Mattsson 2014:157)

När det så gäller de få hänvisningarna till fascism är två vitsar värda att återges. I det första fallet
har vi att göra med polysemi hos ordet fascist, här i sammansättningen språkfascist, som snarast
är en metafor och i sig inte har med vare sig den historiska fascismen eller med fascismen som
nutida ideologi att göra. Använt i just det här sammanhanget aktualiserar ordet alltså ändå
betydelsen som ideologibeteckning:
(8) Vad drömmer en sverigedemokratisk akademiker om att bli?
Språkfascist.
(Mattsson 2014:8)

I (9) däremot bygger den humoristiska effekten på en fonetisk likhet mellan den första delen av
ordet fascist och färs. Det rör sig alltså om en partiell paronymi.

13

Att Breivik-vitsarna hänförs till kategorin Rasism beror på att Breivik måste anses hålla sig med en rasistisk
världsbild. Man kunde här också ha tänkt sig en egen kategori, eller möjligen en klassificering av dem som
tillhörande Fascism eller Nationalsocialism.
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(9) Vilken är Åkessons älsklingspasta?
Spaghetti och köttfascism
(Mattsson 2014:207)

4.2.3 SD-aktiviteter och -händelser
Slutligen ska några vitsar diskuteras som bygger på hänvisningar till faktiska händelser eller
uttalanden gjorda av SD:s företrädare. (10) här nedanför baserar sig på homonymin hos
förkortningen PK, som kan betyda dels ’politiskt korrekt’, dels ’post- och kredit’ när det sätts
samman med banken. Ordvitsen exploaterar alltså ett språkligt uttryck som hörts från företrädare
för SD och laddar det med en ny betydelse:
(10) Vilket kreditinstitut minns äldre sverigedemokrater med fasa?
PK-banken.
(Mattsson 2014:11)

I den här kategorin anspelar drygt hälften av vitsarna på den så kallade järnrörsskandalen, vilken
nämndes här ovanför. Följande vits hänvisar till såväl själva skandalen som efterspelet och bygger
på homonymin hos rör, som förenar och här binder samman orden järnrör och rörande. Det
handlar således om ett fall av apokoinou – ett fenomen som inte finns omnämnt hos Ducháček
1970 – där ett led som återfinns i två språkliga uttryck reduceras till ett:
(11) Varför blev Almqvists avsked från Sverigedemokraterna så odramatiskt?
Han och partiledningen var järnrörande överens.
(Mattsson 2014:38)

Som en hänvisning till järnrörsskandalen ska sannolikt också ordet babbe tolkas – Erik Almqvist
använder detta nedsättande ord i den kända videon från järnrörsnatten. Ordet förekommer i
några av vitsarna om järnrörsskandalen, exempelvis i (12), där det bildar paronymi med
smeknamnet på en känd komiker:
(12) Vilken komiker har sverigedemokrater svårast för?
”Babben” Larsson.
(Mattsson 2014:60)

5. Avslutande kommentarer
De språkliga fenomen som ligger till grund för vitsarna är mycket varierande. Här märks åtskilliga
paronymer, partiella homonymer och andra modifikationer av existerande uttryck. Några exempel
på polysemi och homonymi utan språkliga modifikationer har jag gett ovan under avsnitt 4, men
det ska sägas att de är förhållandevis få.
Den stora majoriteten av ordvitsarna kunde analyseras som försök att framställa SD eller dess
medlemmar som nazistiska eller i någon mening rasistiska. Den allra största kategorin (109 vitsar)
var Nationalsocialism. Här märks explicita hänvisningar till kända nazister, Förintelsen och
nationalsocialistiska organisationer.
Däremot är fascism ett avsevärt mycket mindre frekvent tema i vitsarna. Det kan möjligen
förvåna med tanke på att den offentliga debatten om SD i det avseendet kretsat kring frågan
huruvida partiet är just fascistiskt eller inte (se avsnitt 1 ovan). Å andra sidan är humor som
tenderar till medvetna överdrifter vanlig.
Det kan dock noteras att den sortens ”språkspel” som Schiewe & Schiewe (2000:30) hävdar var
vanliga i DDR under tiden kring Berlinmurens fall är mycket sällsynta i det här materialet. Språkspel
skiljer sig enligt författarna från ordvitsar på så vis att de använder existerande uttryck men ruckar
på relationen mellan signifié och signifiant: alternativa och subversiva betydelser kan på så vis
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utvinnas ur existerande politiska slagord. Försöken att exploatera SD:s egen faktiska retorik på
liknande vis är fåtaliga i materialet; i stället dominerar anklagelser om nazism och rasism.
Det leder till frågan vilken funktion vitsarna kan tänkas ha och vilka personer som förväntas
uppskatta den komiska poängen med dem. Att så få försök har gjorts i det analyserade materialet
att med vitsen som hjälp kritisera SD:s faktiska låtanden och göranden tyder på att den
dominerande funktionen hos vitsarna är social: de verkar primärt syfta till solidarisering och
bekräftelse av gemensamma värderingar. I linje med det skulle den ideala läsaren kunna föreställas vara en person som på förhand delar den bild av SD som tonar fram i vitsarna, att det är ett
parti impregnerat av rasistiskt och nationalsocialistiskt tankegods. Om personer som har en annan
syn på SD låter sig påverkas av vitsarnas innehåll får anses vara en öppen fråga.
Med i skrivande stund ett och ett halvt år kvar till valet 2018 kommer vi av allt att döma få ta
del av ett politiskt spel som inte minst efter Moderaternas närmande lär kretsa kring just
Sverigedemokraterna och hur de andra partierna förhåller sig till dem. Det återstår att se i vilken
mån den politiska konjunkturen framöver sätter avtryck i ordvitskulturen kring och mot SD.
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Workshoppar
De främmande språkens didaktik
Koordinator: Jonas Granfeldt, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
De främmande språkens didaktik (FRAM) var en forskarskola som bedrevs med stöd av
Vetenskapsrådet under perioden 2012-2015. FRAM var unik i den meningen att det var den första
och hittills enda forskarskolan som fokuserat på engelska och moderna språk i grund- och
gymnasieskolan.
Workshoppen kommer att fokusera på de resultat som forskarskolans licentiater uppnådde
inom ramen för sina respektive utbildningar. Genom sitt unika fokus på engelska och moderna
språk menar vi att forskarskolans resultat har ett mycket stort värde för många som arbetar med
språk inom den svenska skolan och därför är det ytterst viktigt att sprida resultaten t.ex. genom
konferenser som ASLA.
Målgruppen är språklärare men också skolledare som ytterst pedagogiskt ansvariga och andra
som är intresserade av nya vetenskapliga studier av språken i den svenska skolan. Genom den
didaktiska inriktningen har alla de individuella projekten en nära koppling till
undervisningssituationen i bred mening vilket ger en påtaglig relevans för andra s pråklärare. Detta
förstärks genom att licentianderna själva alla var verksamma språklärare.
Workshoppen har ett tematiskt upplägg på workshopen som följer de tre teman som fanns
representerade i forskarskolan: Individens språkinlärning, IKT - lärande och undervisning i språk
samt Former för bedömning i språk.

Presentationer
Flerspråkiga elevers strategianvändning vid förståelse av okända ord
Linda Smidfelt, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Produktion av fel och hantering av fel vid automatöversättning
Kent Fredholm, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

När språkelever söker information på spanska – eller: Vad sysslar vi med egentligen?
Lisa Källermark Haya, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Bedömningar av parsamtal i engelska - en studie av bedömarsamstämmighet och
bedömarprofiler
Linda Borger, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Teachers’ Understanding and Assessment of Oral Proficiency
Maria Frisch, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Bedöma språk och/eller innehåll, normer i teori och praktik
Helena Reierstam, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Sambandet mellan bedömning och språklig nivå hos inlärare av tyska
Maria Ramberg, Institutionen för språk, Linnéuniversitetet

Elevers förståelse och användning av lärares skriftliga återkoppling i skolämnet engelska
Katarina Pålsson Gröndahl, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Kommunikation i arbetslivet
Koordinator: Mona Blåsjö, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
Sedan 2014 finns inom ASLA forskningsnätverket för kommunikation i arbetslivet som har
medlemmar i Sverige och internationellt. Workshoppen är en öppen start för nätverket på bredare
front. Utifrån konkreta analyser och diskuterande bidrag kommer vi att avsluta med en
övergripande diskussion: Vad ska nätverket fokusera på? Hur förhåller sig den svenska och
nordiska forskningen till den internationella? Vilka samhälleliga, empiriska, teoretiska och
metodologiska frågor är mest relevanta?

Presentationer
Managing complaints in multilingual caregiving settings: An ethno-methodological approach
Gunilla Jansson, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Learning local system use through interaction - a study of newcomers to qualified helpdesk
support
Ann-Charlotte Bivall, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

Communicating high-stakes health information across the EU: Genre repertoires and language
use
Maria Kuteeva, Engelska institutionen, Stockholms universitet
Beyza Björkman, Engelska institutionen, Stockholms universitet

Dialogue for knowledge work – Language norms and the commodification of interaction on
websites advertising personnel training
Riikka Nissi, Språkvetenskapliga institutionen, Jyväskylä universitet
Suvi Honkanen, Institutionen för språk, översättning och litteraturvetenskap, Tammerfors
universitet

Den värderingsstyrda myndigheten
Hanna Sofia Rehnberg, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Bedömning som kommunikativ praktik: Spelutvecklares kollegiala arbete och
kunskapsasymmetrier
Ulrika Bennerstedt, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Utlandsrekryterade läkares syn på bytet av arbetsspråk
Linda Kahlin, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Ingela Tykesson, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola

Normkritisk språkvård
Koordinatorer: Lena Lind Palicki och Susanna Karlsson, Språkrådet, Institutet för språk och
folkminnen
Språkrådet bjuder in till en workshop på temat normkritisk språkvård. Vems norm är norm när
språkvården rekommenderar? Vad är eller uppfattas som ideologiskt och politiskt i språkvårdens
argumentation och varför? Vems bruk är det som avses när språkvården hänvisar till ”bruket” eller
”språkanvändarna”? Hur bör språkvården förhålla sig till språkaktivistiska förslag? I denna
workshop vill vi diskutera vad normkritisk språkvård är eller skulle kunna vara.

Presentationer
Språkvården och bruket
Susanna Karlsson, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Ola Karlsson, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

Gröna gården och Häxeskogen. Onomastikon och namnbildning ur ett andraspråksperspektiv
Maria Löfdahl, Dialekt-, namn-, och folkminnesarkivet i Göteborg, Institutet för språk och
folkminnen

Språkvård i stort och i smått. Fallet Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
Emma Sköldberg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Almanackans namnlängd – några normkritiska funderingar
Katharina Leibring, Namnarkivet i Uppsala, Institutet för språk och folkminnen

Språkvårdens förhållningssätt till politiskt motiverade språkförändringar
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Normativitet, normalitet och normalisering i vård- och
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Workshoppen utgår från frågor om hur människor hanterar – och producerar – diskurser om hälsa
och sjukdom och därigenom bygger och utvecklar nödvändig kunskap. Ett tema som återkommer
i forskning inom detta fält är föreställningar om normalitet. I data från det pågående projektet
Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället (intervjuer, observationer,
inspelningar av vårdsituationer, bloggar, forumdiskussioner och faktatexter) hittar vi exempelvis
formuleringar om vad som är ett normalt hjärta, vilka behandlingar som är de normala, vad som
är ett normalt barn, hur ett normalt liv ser ut samt hur man bör tala om dessa saker. I samband
med dessa föreställningar kan de inblandade aktörerna (vårdpersonal, föräldrar, anhöriga och
andra) inta mer eller mindre normativa positioner av olika slag, där de förankrar normerna och
hävdandet av normer i olika instanser (medicinsk expertis, egen erfarenhet, andras erfarenhet,
samhällsnormer av olika slag etc.). Normer och förhandling om normer och normpositioner torde
vara centralt i all vårdkommunikation, och i alla hälsorelaterade diskurser där frågor om liv och
livskvalitet står på spel. En fråga är hur detta kan analyseras – till exempel i mycket skilda typer av
data (samtal, faktatexter på webben, information från patientföreningar, diskussioner i sociala
medier etc.), eller i kedjor av interaktion med mer eller mindre öppna intertextuella relationer.
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Diskutand: Per Holmberg, Göteborgs universitet
Mycken forskning har pekat på den starka samvariation som råder mellan hur skrivinstruktioner
ser ut och kvaliteten i elevers skrivande (t.ex. Graham & Perin 2007; Applebee & Langer 2013).
Inte minst har detta visats i det stora norska Normprojektet (Solhe im & Matre 2014). En av de
lärare som deltog i NORM-projektet med att bedöma elevernas skrivande formulerade det som
att ”det er ikke elevens feil at denne teksten er blitt så dårlig, men oppgaven” (jf. Dagsland 2015;
Kvistad & Smemo 2015). Det är med andra ord inte enkelt att bedöma kvaliteter i en text när de
kvaliteter som ska bedömas inte framgår av eller specificeras i instruktionerna.
I den här workshopen presenteras fem ingångar till hur man kan se på olika kvaliteter i elevers
skrivande i tidiga skolår. Frågor som behandlas rör bland annat hur dessa infallsvinklar kan bidra
till att förstärka och utöka kunskapen om både vad vi kan lyfta fram i elevers skrivande och vilka
stöd eleverna kan ges i form av exempelvis instruktioner och bedömning.
De elevtexter som behandlas i de olika presentationerna rör skrivande i tidiga skolår. Många av
de kvaliteter som diskuteras är emellertid applicerbara även på andra åldersgruppers skrivande.
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