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Sammandrag 
 

I gymnasieskolans ämne svenska som andraspråk förväntas inte eleverna kunna tillgodogöra 

sig litteraturhistoriska kunskaper i samma mån som eleverna i ämnet svenska. I stället betonas 

skönlitteraturens roll som språkligt verktyg. Tidigare forskning poängterar vikten av att 

andraspråkselever förvärvar ämneskunskaper på åldersadekvat kognitiv nivå vilket kräver god 

läsförståelse och därmed ett omfattande ordförråd.  

I studien undersöks ord i skönlitterära verk, som förekommer i undervisningen av dels 

svenska, dels svenska som andraspråk, utifrån de ord som tidigare forskning identifierat som 

svåra för andraspråkstalare. Syftet är att utröna om och på vilket sätt verken är lätt- eller svår-

lästa ur ett andraspråksperspektiv. Materialet består av drygt 9000 ord från nio skönlitterära 

verk från sekelskiftet 1800–1900 till början av 2000-talet indelade i tre tidsperioder. En analys-

mall upprättades, utifrån tidigare forskning om ord och andraspråkstalare, för att identifiera 

svåra ord. Utifrån de identifierade orden jämfördes textutdragen inom och mellan tids-

perioderna. Metoden är kvantitativ och delvis kvalitativ. 

Av resultatet framgår att de samtida textutdragen innehåller färre ovanliga ord, mindre 

föråldrat och mer informellt språkbruk. I de äldre förekommer fler mindre frekventa vardagliga 

ord och i de flesta fler ämnesneutrala, akademiska ord. Vissa av de äldre har ett större antal 

sammansatta ord, oftare med prepositionsförled och fler nyskapande. Kollokationer tenderar att 

vara mer bildliga i de samtida men även mer lexikaliserade. I de tidigaste textutdragen liksom 

i de senaste förekommer partikelverb i större utsträckning. Likheter finns mellan textutdrag från 

olika tidsperioder, främst beroende på verkens mer sakliga eller vardagliga ton. 

Konklusionen är att de samtida är mer lättlästa främst för det igenkänningsbara språket 

men att de äldre innehåller många användbara ord. Avslutningsvis diskuteras undervisning som 

möjliggör för andraspråkselever att tillägna sig samma litteraturvetenskapliga kunskaper som 

de med svenska som förstaspråk samtidigt som de utvecklar och bygger ut sitt ordförråd.  
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1 Inledning 

Att kunskap om ord är avgörande för läsförståelsen har varit känt sedan 1980-talet genom 

Saville-Troikes (1984 se Viberg 1993:68–69) studier. Att kunskapsinhämtning i sin tur under-

lättas av god läsförståelse faller sig ju rätt naturligt. Redan i början av 1990-talet kunde dock 

Verhallen & Schoonen (1993 se Lindberg 2006a:66) i sin forskning visa på att andraspråks-

elever generellt har ett mindre och grundare ordförråd än enspråkiga elever och därmed 

presterar sämre i skolan. Ungefär tjugo år senare visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

av grundskolan att undervisningen av andraspråkselever fortfarande brister. Dessutom når fler 

än var femte svensk andraspråkselev inte grundläggande nivå i läsförståelse (Skolverket 

2016a:8–9). På senare tid har dock språkets betydelse i lärandeprocessen av flerspråkiga elever 

alltmer betonats i västvärlden, framhåller Skolverket (2016a:10). Detta speglar sig även i 

gymnasieskolans läroplaner för skolämnena svenska och svenska som andraspråk (se 

Skolverket 2011a).  

Gymnasieelever som studerar svenska som andraspråk har samma behörighet till 

högskolestudier som de som läser svenska. Skolämnena är således jämbördiga betygsmässigt. 

Innehållet skiljer sig dock åt. I Skolverkets kommentarmaterial till läroplanerna (2011b) fram-

hålls att svenskämnet är jämnt fördelat mellan språkvetenskapliga och litteraturhistoriska stu-

dier medan de språkliga momenten i svenska som andraspråk står i förgrunden på bekostnad av 

de litteraturvetenskapliga. Orsaken är att andraspråkstalare inte kan ”förväntas tillägna sig ett 

lika omfattande litteraturpensum” som förstaspråkstalarna (Skolverket 2011b).  

Gibbons (2016:10–12), Holmberg (2015:24) och Reichenberg (2014:67–70) bland andra 

betonar att explicit undervisning av språkliga drag och konstruktioner liksom ett metaspråkligt 

diskussionsklimat i klassrummet är framgångsfaktorer i utvecklingen av ett andraspråk. Det har 

i sin tur lett till att elevernas läsförståelse förbättrats och därmed även tillägnandet av nya kun-

skaper inom skolämnen som naturvetenskap, samhällskunskap och historia (se Gibbons 

2016:67–95, Hägerfelth 2015, Johansson & Sandell Ring 2015, Nygård Larsson 2013, Sellgren 

2011). Språket ska medvetandegöras i alla skolämnen, poängterar Skolverket (2016a:14–15), 

genom ett bredare didaktiskt undervisningsperspektiv. Det nämns dock inget om att det ska ske 

på bekostnad av ämneskunskaper som i svenska som andraspråk. Skapar inte det en ojämlikhet, 

ett särskiljande som rimmar illa med den demokratiska grund den svenska skolan ämnar vila 

på?  

Detta dilemma föranledde min nyfikenhet att undersöka skönlitterära texter från olika 

tidsperioder vilka förekommer i undervisningen i svenska och svenska som andraspråk. Genom 

att utgå från forskning och studier som belyser ordförrådets vikt vid läsförståelse och kunskaps-

inhämtning för andraspråkstalare analyserar jag dels äldre skönlitterära texter av författare verk-

samma runt sekelskiftet 1800–1900, dels modernare utgivna i mitten av 1900-talet liksom sam-

tida texter. De verk jag benämner som äldre och modernare sällar sig ofta till de som kallas 

klassiker eller anses tillhöra en litterär kanon, benämnda som ”centrala […] skönlitterära verk” 

i läroplanen för svenska (Skolverket 2011b:161), och torde vara mer närvarande i undervis-

ningen i svenska än i svenska som andraspråk. De samtida verken är exempel på skönlitteratur 

som främst läses inom skolämnet svenska som andraspråk då det i läroplanen betonas att 
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”elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper” (Skolverket 2011b:182) ska tas tillvara. Genom 

att analysera de olika texterna ur ett språkvetenskapligt andraspråksperspektiv och belysa 

skillnader och likheter i ord var min förhoppning att kunna utröna vad som gör dem mer eller 

mindre lätt- eller svårlästa.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie tar avstamp dels i den ovan nämnda problematiken runt det skönlitterära studiet i 

gymnasieskolan för andraspråkselever, dels i vikten av att utveckla andraspråket för att kunna 

fungera som redskap i förvärvandet av nya kunskaper. Syftet är att utifrån några skönlitterära 

verk som förekommer i undervisningen i skolämnena svenska och svenska som andraspråk 

undersöka om skillnader i ordförrådet gör dem mer eller mindre lättlästa för andraspråkstalare. 

Detta görs utifrån utmärkande drag för ord som tidigare forskning identifierat som svåra för 

andraspråkstalare. De frågeställningar jag ämnar svara på är följande: 

 

o Vilka ord som andraspråkstalare kan finna svårigheter med kan identifieras i 

skönlitterära texter från tre olika tidsperioder, sekelskiftet 1800–1900, mitten av 1900-

talet och början av 2000-talet, och i vilken omfattning förekommer de?  

 

o Föreligger det skillnader och likheter i orden i texterna såväl inom som mellan de olika 

tidsperioderna? Om så är fallet vad kännetecknas de av?  

2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet inleds med en bakgrund som inbegriper tidigare forskning i och utredning av läro-

planerna för skolämnena svenska och svenska som andraspråk. Fokus ligger på uppdelningen 

språkvetenskap och litteraturhistoria. I samband med detta poängterar jag skolans demokratiska 

värdegrund och likvärdighet. För att belysa den diversitet som råder och den mångfald av språk-

kunskaper som inbegrips i dagens skola och samhälle söker jag vidare skapa klarhet i begreppen 

förstaspråk, andraspråk och flerspråkighet, vilka figurerar i diskussionen runt andra-

språksinlärning och mångkulturalism. Därefter behandlas teorier och tidigare forskning om 

andraspråksutveckling. Här redogörs för hur ålder påverkar utvecklingen liksom erfarenhet från 

tidigare studier på förstaspråket. Jag vidrör även vilken typ av undervisning tidigare studier har 

visat vara gynnsamma för andraspråksutvecklingen. Vidare redogör jag för förhållandet mellan 

läsförståelse och ordkunskap som tidigare studier påvisat och kopplar det till de försämrade 

svenska resultaten i internationella kunskapsundersökningar. Avslutningsvis presenteras några 

av andraspråksinlärares specifika svårigheter med svenska ord vilket även ligger till grund för 

undersökningens metod. 
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2.1 Fördelningen språkvetenskap och litteraturhistoria 

Elever som utexamineras från grundskolan med godkänt betyg i svenska som andraspråk har 

behörighet till skolämnet svenska i gymnasieskolan. De kan därmed välja mellan att fortsätta 

studera svenska som andraspråk eller byta till svenska. Ämnena är dessutom likvärdiga inför 

högre eftergymnasiala studier på de högskoleförberedande programinriktningarna. Detta inne-

bär, framhåller Economou i artikeln Svenska och svenska som andraspråk i Gy11- två jämbör-

diga ämnen? (2015:51), att det borde kunna förutsättas att de elever som läser svenska som 

andraspråk har tillägnat sig det mest centrala svenska ordförrådet och nya ämnesbegrepp under 

grundskolan för att kunna ta del av samma kunskapsstoff som förstaspråkseleverna. Således är 

deras svenska som andraspråk på en avancerad nivå. 

Skolämnet svenska är jämnt fördelat mellan en språklig och en litterär del. Enligt 

läroplanen ska eleverna bland annat förvärva ”kunskaper om centrala svenska och inter-

nationella skönlitterära verk och författarskap” och kunna ”sätta dessa i sitt sammanhang” 

liksom nära förmågan att ”läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider 

och kulturer” (Skolverket 2011a:161). Eleverna i svenska ska, enligt ämnesmålen, även studera 

berättartekniska och stilistiska drag i skönlitteratur och göra jämförelser med andra medier. 

Skönlitteraturen ska dessutom ”utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspek-

tiv” (Skolverket 2011a:160). I gymnasiets kursplan för skolämnet svenska behandlar tre av 

utbildningsmålen skönlitteratur. I svenska som andraspråk behandlas skönlitteratur enbart av 

ett. Den litterära skolningen är nedtonad och det språkvetenskapliga studiet med fokus på 

elevernas språkutveckling är i förgrunden. Enligt läroplanen ska förmågan ”att läsa och reflek-

tera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen” (Skolverket 2011a:182) 

utvecklas men i Skolverkets kommentarsmaterial till läroplanen framhålls att skönlitteraturen 

främst ska verka som ”redskap för språkinlärning” och ”träning av den analytiska förmågan” 

(Skolverket 2011b). 

I den jämförande textanalys av läroplanerna för skolämnena svenska och svenska som 

andraspråk som ligger till grund för Economous artikel (2015:56) visar sig ett ”överordnat 

svenskämne med personlighetsutvecklande, bildande och kreativt innehåll” och ett svenska 

som andraspråk med ”ett mer formcentrerat och nyttobetonat innehåll […] som riskerar att 

betraktas som ett slags stödämne, underordnat svenskämnet”. Detta går i linje med ett rådande 

bristperspektiv både i klassrummet och i samhället som Damber (2013:671–673) nämner i sam-

band med tidig läsutveckling av andraspråkselever. Det handlar om en bristdiskurs där eleverna 

utpekas som lågpresterande vilket påverkar deras möjligheter till skolframgång. Denna tendens 

till särskiljande av flerspråkiga elever diskuterar även Hyltenstam & Milani i Vetenskapsrådets 

forskningsöversikt av flerspråkighet (2012:79–80). De poängterar hur den ifrågasättande 

debatten påverkar både eleverna och deras föräldrar och riskerar att en känsla av exkludering 

från majoritetssamhället infinner sig. 

Ett syfte med studiet av litteraturhistoria i skolan är, enligt Malmgren (1996:88), 

möjligheten att kunna ta del av och kunna skapa en gemensam referensram genom kännedom 

om centrala litterära verk. Brodow & Rininsland (2005:73) lyfter även fram detta genom att 

belysa hur den litteraturhistoriska kunskapen kan berika studiet av verk skapade av moderna 

författare eller av filmskapare, regissörer och musiker då referenser till äldre, central litteratur 
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även förekommer i dessa. Skönlitteraturstudiet i svenska skolan är visserligen omdiskuterat och 

inte längre ett lika självklart bildningsmedel som tidigare. Klassisk litteratur och kanon är också 

ifrågasatta begrepp och någon officiell litterär kanon finns inte i Sverige (Persson 2012:90).1 

Likafullt är läroplanen ett styrande dokument som fortfarande stipulerar skönlitteraturens plats 

i undervisningen. I en demokratisk skola borde väl då elever som uppnår samma behörighet 

även få tillgång till samma kunskap.2 De lärare som intervjuades av Brodow & Rininsland 

(2005:78) liksom de som deltar i Molloys (2011:100–102) studie uppger att även elever i 

skolämnet svenska ofta upplever äldre central skönlitteratur som svårtillgänglig med ålderdom-

ligt ordval och komplicerade konstruktioner. De måste därmed lotsas genom litteraturstudiet 

vilket innebär att språket explicitgörs liksom centrala teman lyfts upp till diskussion. Det 

förväntas dock, enligt läroplanen (Skolverket 2011a:169), att de kan tillgodogöra sig språk-

bruket, få insikter genom det och låta sina analyser utgå ifrån det.  

2.2 Förstaspråk, andraspråk och flerspråkighet3 

Det svenska samhället har de senaste decennierna blivit allt mer mångkulturellt i och med ökad 

migration. Vissa är nyanlända och har i olika omfattning mött svenska och svensk kultur, andra 

tillhör andra eller tredje generationens invandrare och har en fast tillvaro i Sverige. Därmed kan 

anknytningen till tidigare generationers kulturella och språkliga bakgrund variera avsevärt. 

Detta innebär att elever med svenska som andraspråk kan komma till klassrummet med diverge-

rande språkkunskaper liksom erfarenheter och upplevelser av svenska och flerspråkighet. 

Begreppen förstaspråk, andraspråk och flerspråkighet figurerar flitigt i andraspråks-

sammanhang. I syfte att belysa den heterogenitet andraspråksklasser kan utmärkas av vill jag i 

kommande avsnitt klara ut begreppen i viss mån och vad som kan inbegripas i dem.  

För att få studera svenska som andraspråk ska, enligt gällande skolförordning (2011:185, 

5 kap. §14), minst en av elevens föräldrar ha ett annat förstaspråk än svenska. Elever som har 

svenska som förstaspråk men som tidigare gått i skolor i utlandet är även de berättigade till 

andraspråksundervisning. Lindberg (2006a:61) förklarar att förstaspråk brukar beteckna det 

språk som tillägnas i den primära socialisationen. Om barnet utvecklar flera språk parallellt 

under den fasen och därmed tillägnar sig flera förstaspråk brukar det benämnas som simultan, 

samtidig eller parallell flerspråkighet. Däremot, om ytterligare ett språk utvecklas efter etablerat 

förstaspråk, talar man om andraspråk och successiv flerspråkighet. Vidare framhäver Lindberg 

                                                      
1 Se Persson (2012) för vidare diskussion runt skönlitteratur som skolämne, myten om den goda litteraturen, 

kulturarv och kanondebatt. Se även Landmark & Wiklund (2012) som resonerar runt litteraturundervisning 

utifrån ett andraspråksperspektiv. 
2 Skolan har ett dubbelt uppdrag: kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget (Skolverket 2011a:6–7). Ringarp 

(2013:275–278) diskuterar bland annat skolans demokratibegrepp utifrån grundskolans läroplaner och hävdar att 

idén om jämlikhet inom utbildningsområdet har ersatts av likvärdighet. Därmed behöver det inte handla om att 

alla ska få en likadan utbildning utan det handlar om rätten till en individanpassad utbildning.  
3 Här antar jag en mer traditionell syn på språk som enskilda och avgränsade. Det är en nödvändig distinktion för 

begreppen första- och andraspråk liksom flerspråkighet, begrepp som stor del av andraspråksforskningen bygger 

på (Sahlée 2017:21). Blommaert (2010 se Weber & Horner 2012:3–4) har en alternativ syn på språk, inte som 

separerbara entiteter utan som lingvistiska resurser och repertoarer som ger tillträde till olika arenor. 

Flerspråkighet betraktas då som dynamiskt eftersom lingvistiska repertoarer och resurser ändras över tid och 

varieras efter situation. 
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att det är svårt att dra en distinkt gräns mellan första- och andraspråk och att inlärningsåldern 

inte alltid kan utgöra den. Hon menar att idag är det många flerspråkiga barn och ungdomar 

som möter svenska tidigt exempelvis i förskolan. För vissa har svenskan haft så stort utrymme 

som ett av flera språk även i hemmiljön att barnet delvis uppnått en svenska på infödd nivå. 

Svenskan kan då ofta räknas som ett av flera förstaspråk.  

Skutnabb-Kangas (1981 se Musk & Wedin 2010:10–11) definierar flerspråkighet utifrån 

fyra kriterier– ursprung, kompetens, funktion och attityder. Beroende på sammanhang och 

situation betonas vissa kriterier mer än andra. Med ursprungskriteriet menas att man lärt sig 

språket eller språken från början av infödda talare. Hur väl man behärskar språken och hur 

språken används i vardagen utgör kompetenskriteriet respektive funktionskriteriet. Det fjärde 

kriteriet, attityder, handlar dels om att man identifierar sig som flerspråkig, dels om att man av 

andra identifieras som flerspråkig (se Musk & Wedin 2010:10–11). I läroplanen för svenska 

som andraspråk (Skolverket 2011b:182) till skillnad från den för svenska nämns just identitet. 

Ämnet ska bidra ”till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet” liksom att de ska få ”en 

ökad respekt för andras språk” och uttryckssätt (Skolverket 2011b:182).  

2.3 Andraspråksutveckling i vardagsspråk och skolspråk 

Studier har visat att om andraspråket lärs in i småbarnsåldern kommer i allmänhet den 

slutgiltiga språkbehärskningen vara bättre. Små barn har lättare än äldre barn och vuxna att lära 

sig uttal och grammatiska strukturer (Lindberg 2006a:62–63, se även Hyltenstam & 

Abrahamsson 2013). Det innebär dock inte att de lär sig andraspråket fortare. Äldre barn och 

vuxna drar nämligen fördel av att de är mer kognitivt utvecklade (Lindberg 2006a:63). För att 

belysa denna kognitiva fördel refererar Hedman (2012:93–94) till en studie av Collier (1987). 

Studien visar att elever som anlänt till USA i 8–11-årsåldern tillägnade sig engelska fortare än 

de som anlände i 5–7-årsåldern. För den åldersgrupp som anlände senare tog det två till fem år 

att utveckla en språkbehärskning på engelska motsvarande infödda klasskamraters och för de 

som anlände tidigare tog det däremot tre till åtta år. Orsaken var att de äldre barnen redan hade 

lärt sig läsa och skriva på förstaspråket innan de emigrerade. Hedman (2012:93–94) framhåller 

att detta rimmar väl med tvåspråkighetsforskaren Cummins (2000) interdependenshypotes, som 

innebär att en elev som redan har utvecklat färdigheter i akademiskt språkbruk på modersmålet 

lättare tillägnar sig motsvarande färdigheter på ett andraspråk.  

Utgångspunkten för interdependenshypotesen är Cummins (1979, 1981 se Axelsson 

2013:552–553) särskiljande mellan två typer av språkliga färdigheter. Det ena, BICS (Basic 

Interpersonal Communcative Skills), karaktäriseras av situationsbundenhet, är inte självbärande 

och används främst i vardagliga, muntliga situationer. Det andra, CALP (Cognitive/Academic 

Language Proficiency), kännetecknas av att vara ett situationsobundet språkbruk, självbärande, 

oftast skriftligt och en förutsättning för formellt lärande. De kompetenser som förvärvas inom 

CALP både på första- som på andraspråket betraktas som en gemensam, underliggande förmåga 

för båda språken (Cummins 1981 se Axelsson 2013:552–553). Eftersom denna förmåga är 

språkgemensam kommer utvecklande av formell språkkompetens i förstaspråket att stödja mot-

svarande förmågor på andraspråket och vice versa. 
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I en studie av Collier & Thomas (1999 se Salameh 2012:32–33) visade det sig att högre 

CALP-färdigheter dock inte ger fördel för ungdomar som anländer ännu senare, i 12–15-

årsåldern, trots att de hade lärt sig läsa och skriva på förstaspråket före migrationen. För dem 

tog det sex till åtta år att utveckla motsvarande engelska som jämnåriga klasskamraters. 

Orsaken anses bero på att det ställs långt högre språkliga krav på eleverna i de senare skolåren 

än på dem i de lägre årskurserna. De möts framför allt av längre och mer komplexa texter. Vissa 

andraspråkstalare hann inte ens nå en åldersadekvat språklig nivå innan de slutade skolan. 

För att förklara andraspråkstalares språkliga situation kan det vara till fördel att beskriva 

utvecklingen av ett förstaspråk, vars status är majoritets- och undervisningsspråk. Viberg 

(1993:63–64) använder begreppen bas och utbyggnad för att åskådliggöra skillnaden mellan 

den språkbehärskning barnet har förvärvat före skolstart och den ”påbyggnad” som infaller i 

och med mötet med skolämnena. I basen ingår fonologin och ett receptivt ordförråd på ca 

8 000–10 000 ord. Dessutom behärskar barnet språkets grundläggande grammatiska strukturer. 

I och med utbyggnaden tillägnar sig eleven en bredare språklig repertoar till följd av att be-

härska fler genrer och ett större ordförråd, både på djup och bredd. Språkbruket blir framför allt 

mer formellt och specialiserat än tidigare (se Olofsson & Sjöqvist 2013:698). Främst är 

begreppen bas och utbyggnad relevanta för nyanlända elever, påpekar Olofsson & Sjöqvist 

(2013:699), eftersom de snabbt måste tillägna sig en språklig bas samtidigt som utbyggnaden 

för att kunna kommunicera både i informella och mer formella situationer. De poängterar dock 

att det kan finnas luckor även i basen, framför allt i ordförrådet, hos andraspråkselever som är 

födda eller uppväxta i Sverige. Dessa varierar från person till person och beror helt på vilka 

sammanhang eleven har ingått i och det språkbruk som där lämpat sig.  

När elevernas språkbehärskning snarare än utveckling i skolsammanhang kommer på tal 

används emellanåt Lindbergs (2006b:83–88) begrepp vardagsspråk och skolspråk, som i hög 

grad bygger på det som Cummins benämner BICS och CALP (Olofsson& Sjöqvist 2013:699). 

Vardagsspråk används främst vid informella, konkreta och situationsbundna sammanhang 

medan skolspråket dominerar i de mer formella, abstrakta och situationsobundna skolsamman-

hangen. Olofsson & Sjöqvist (2013:699–700) refererar till Chamot & O’Malley (1994) som 

beskriver skolspråket som det språk eleven möter i uppgifter som är mer kognitivt krävande. 

För att kunna ta till sig ny information, beskriva abstrakta fenomen och förstå begrepp krävs 

kunskap i skolspråket. Eftersom det skiljer sig från vardagsspråket såväl textuellt som 

grammatiskt och lexikalt måste läraren, påpekar Olofsson & Sjöqvist (2013:700–701), ha ”ett 

dubbelt fokus- både på själva uppgiften och på det språk som uppgiften kräver”. Om läraren 

sänker uppgiftens kognitiva och språkliga nivå riskerar eleven att gå miste om möjligheten att 

nå djupare kunskap och därmed högre betyg. I språkligt och kognitivt enkla uppgifter kan 

språket vara korrekt. När kraven i uppgifterna skärps, menar Olofsson & Sjöqvist, kan det visa 

sig att det språk som krävs inte behärskas av eleverna. Det är därför viktigt att se till språket 

och inte den kognitiva förmågan som hindret för utveckling av kunskap och lärande.  

Till skillnad från de elever med undervisningsspråket som förstaspråk måste alltså 

andraspråkseleverna samtidigt som de lär sig språket även använda det som verktyg för att 

tillägna sig nya kunskaper. Detta innebär att ämnesinnehållen måste vara tillgängliga för elever-

na genom deras andraspråk och att undervisningen måste vara språkligt anpassad, betonar 

Axelsson (2013:556–557) och hänvisar till studier av Thomas & Collier (1997, 2002). Förutom 
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att bli tilldelade uppgifter i överenstämmelse med kognitiv mognadsnivå poängteras vikten av 

en stödjande miljö. I och med denna anpassade pedagogik får inte bara andraspråkseleverna 

tillgång till samma kunskap som förstaspråkseleverna utan de kan även få samma möjlighet till 

högre betyg och skolframgång. En förutsättning för att lyckas är att som lärare ha höga förvänt-

ningar och att bedriva en inkluderande pedagogik, hävdar Nygård Larsson (2013:600) och 

refererar till internationell forskning av Gibbons (2010) liksom Kramer-Dahl, Teo & Chia 

(2007) som talar om High challenge, High support och Intellectual Quality. Med inkluderande 

menas en undervisning som genomsyras av explicita instruktioner, stöttning visuellt såväl som 

verbalt och av språklig medvetenhet. Nygård Larsson betonar att detta är nödvändigt i en likvär-

dig skola som ämnar inkludera alla.  

2.3.1 Kunskapsinhämtning förutsätter god läsförståelse 

I slutet av 1990-talet genomfördes en kvalitetsgranskning av undervisningen i den svenska 

grundskolan. Resultaten visade att elever inte var tillräckligt språkligt involverade i undervis-

ningen för att det skulle gynna deras språk- och kunskapsutveckling. Framför allt drog de fler-

språkiga eleverna det kortaste stråt (Skolverket 2016a:8). Svenska elevers resultat i den inter-

nationella PIRLS4-undersökningen 2006 kom som ett kvitto på de påtalade undervisnings-

bristerna. Läsförmågan hade försämrats från 2001. Vid nästa tillfälle, 2011, hade resultatet 

ytterligare försämrats (Skolverket 2017:20). Samma undermåliga prestation av svenska elever 

visade sig 2009 i det internationella kunskapstestet PISA.5 Sverige låg enbart på en 

genomsnittsnivå i läsförståelse bland OECD-länderna, en försämring från tidigare. Det framgår 

även av skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2010 att undervisningen inte hade för-

bättrats tillräckligt sedan den senaste kvalitetsgranskningen (Skolverket 2016a:8–9). Sverige 

hade råkat ut för en litteracitetskris. Skolreformer genomfördes, lärarutbildningar om-

organiserades, verksamma lärare fortbildades och nya didaktiska grepp implementerades (se 

Ringarp 2013:271–272, Skolverket 2016a:12–15). De senaste resultaten från både PISA och 

PIRLS har förbättrats. Kurvan pekar uppåt även om prestationerna ännu inte är i paritet med 

toppresultaten runt 2000 (Skolverket 2016b:48, Skolverket 2017:20).  

I Skolverkets jämförande analys av 2000-talets PIRLS-undersökningar (2017:35–36) visar 

det sig att de testdeltagare som presterat sämst vid de olika tillfällena ligger kvar på samma nivå 

medan de som presterat bäst har blivit bättre. Det innebär att klyftan mellan eleverna har ökat. 

De vars resultat har förbättrats i PIRLS är svenskfödda elever med minst en svenskspråkig 

förälder, utlandsfödda elever med svenskspråkiga föräldrar och elever med starkare socio-

ekonomisk bakgrund. Samma tendens finns i Skolverkets (2016b:30–32) analys av resultaten i 

                                                      
4 PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, är en internationell studie som genomförs i årskurs 4 

och undersöker elevers kunskaper i och attityder till läsning. Studien organiseras av The International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) och i Sverige är det Skolverket som ansvarar 

för den (Skolverket 2017:1).  
5 PISA, Programme for Intenational Student Assessment, är en internationell kunskapsundersökning i OECDs 

regi. Sedan 2000 undersöks vart tredje år 15-åriga elevers kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och 

matematik. Ett syfte är att ”öka förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av observerade skillnader i 

kunskaper” (Skolverket 2016b:1). 
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de senaste PISA-undersökningarna; elever med utländsk härkomst och de med svagare socio-

ekonomisk bakgrund redovisar sämre resultat än de andra. Skolverket (2016b:33) finner det 

anmärkningsvärt att elever med utländsk härkomst som är födda och gått i skolan i Sverige 

uppnår så pass undermåliga resultat. Det visar ju sig att även om det sammantagna resultatet 

från internationella kunskapstest förbättrats efter att åtgärder satts in berörs inte de grupper i 

samhället som är i mest behov av reformerna och förändringarna nämnvärt av dem. 

Var femte elev i den svenska grundskolan når inte den nivå i läsförståelse som är nödvändig 

för att kunna tillägna sig ämneskunskaper. Andelen av de andraspråkselever som inte uppnår 

den nivån är ännu fler, hävdar Skolverket (2016a:8–9). Det innebär i förlängningen att de fler-

språkiga eleverna inte har lika stor skolframgång som eleverna med svenska som förstaspråk. 

Läsförståelse handlar inte enbart om att avkoda text utan läsning är också en social praktik som 

ingår i en sociokulturell kontext, betonar Hedman (2012:89–92) och refererar till den modell 

för ”effektiv läsning” som Freebody & Luke (1990) har utvecklat. Modellen förenar språk-

psykologiska perspektiv med sociokulturella och utgår från fyra dimensioner som anses vara 

väsentliga för att nå skolframgång. Förutom att tekniskt kunna läsa en text, ska eleven även 

kunna se vad som gör en text meningsfull och begriplig, hur den kan anpassas till situation och 

mottagare liksom kunna analysera de perspektiv texter rymmer (se Hedman 2012:89–92). 

Utifrån den sociokulturella forskningen om läsning har genrepedagogiska teorier växt fram. Att 

arbeta genrepedagogiskt, framhåller Hedman (2012:92) och hänvisar bl.a. till Sellgren (2011), 

innebär att läraren explicitgör systematiskt texters uppbyggnad på olika språkliga nivåer i syfte 

att medvetandegöra eleverna om den språkliga strukturen liksom att lära dem blottlägga texters 

bakomliggande budskap. 

Explicit och systematisk undervisning kan även appliceras på språkets lexikala nivå och 

förordas av både Lindberg (2006a:66–68) och Enström (2013:180–183, 176–177) i andra-

språksundervisningen då den gynnar såväl läsförståelsen som den egna produktionen av texter. 

De lyfter fram tidigare forskning Saville-Troike (1984) och Viberg (1993) som visar att centralt 

för god läsförståelse är att behärska ett omfångsrikt ordförråd. För att förvärva denna kunskap 

krävs läsning av många olika typer av texter, hävdar Enström (2013:172–174), så som sakprosa, 

nyhetsartiklar, lärobokstext men även skönlitterär text. Hon menar att ordförrådet i skön-

litteratur inte är lika förutsägbart som i andra texter och innehåller ofta mer nyanserat språkbruk 

liksom fler vardagliga ord som förekommer mindre frekvent. 

Läsvanans betydelse för ordförrådet generellt, och inte specifikt i andraspråkssamman-

hang, framhålls av Gustafsson & Håkansson (2017:130–33) i undersökningen Ord på prov. En 

studie av ordförståelse i högskoleprovet. I studien framkommer att klyftan mellan de äldre och 

de yngre åldersgruppernas ordförståelse växer över tid. Dessutom sågs en markant försämring 

av förståelsen av enskilda ord i den yngre kategorin av provdelatagare. Gustafsson & 

Håkansson kopplar samman detta med den senaste tidens digitalisering av läsvanor och befarar 

att det kommer att leda till såväl akademisk som samhällelig marginalisering. 
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2.3.2 Läsförståelse förutsätter ett omfattande ordförråd 

Det finns således en stark koppling mellan ordkunskap och förvärvande av ämneskunskaper i 

skolans undervisning då ordförrådets omfång till stor del har att göra med hur väl man tillgodo-

gör sig en text. Det hävdas av Saville-Troike (1984 se Enström 2013:176, Lindberg 2006a:66, 

Viberg 1993:68–69) att ordförrådet är den enskilt viktigaste faktorn för att andraspråkselever 

ska lyckas i skolan. Det handlar dock inte enbart om antalet ord. Henriksen (1995:13–14) fram-

håller vikten av att ordförrådet inte bara är stort utan även brett och funktionellt. När man kan 

många ord, mycket om enskilda ord och dessutom besitter vetskapen om hur de används i 

kommunikation, menar hon, att god språklig kompetens anses vara uppnådd, både vid läsning 

av text och vid produktion av egen. 

Att förstå ord rätt kräver andra kunskaper än att kunna använda orden korrekt, poängterar 

Enström (2013:175). Hon framhåller att det är lättare att lära sig känna igen ord utifrån det 

sammanhang de befinner sig i, att ha receptiv kunskap. Genom att gissa kan en ungefärlig 

uppfattning om ordets betydelse uppnås. Det är dock svårare, poängterar Enström, att dra sig 

till minnes ett ord för att sedan använda det korrekt i egenproducerad text, att ha produktiv 

kunskap. Det innebär förutom kännedom om stavning och uttal även vetskap om grammatik 

och syntax men även kunskap om kombinationsmöjligheter.  

Vibergs (1993:63–64) ovan nämnda begrepp bas och utbyggnad kan appliceras på olika 

språkliga nivåer och därmed även på den lexikala. Lindberg (2006a:66) framhåller att basen är 

inte lika väl utvecklad i majoritetsspråket för de andraspråkstalare som under förskoleåren 

tillägnat sig basordförrådet i sitt förstaspråk. De måste därför i skolan utveckla basordförrådet 

samtidigt som utbyggnaden (se Lindberg 2006a:66, Olofsson & Sjöqvist 2013:698–699, 

Salameh 2006:32–33). Lindberg (2006a:66–67) refererar till forskning av Verhallen & 

Schoonen (1993) liksom Vermeer (2001) som visar på att förutom att ordförrådet hos 

andraspråkselever är mindre, är det även snävare och grundare än de enspråkigas. Det innebär 

exempelvis att kunskapen om betydelserelationer mellan ord är mindre utvecklad, som 

synonymi och motsatsrelationer. Ett för stort antal okända ord försvårar eller omöjliggör 

förståelsen av en text och därmed möjligheten att ta till sig innehållet. I läsförståelsestudier har 

det framkommit att 95% av orden i en text, kanske till och med 98% bör var kända för att man 

med behållning ska kunna läsa och ta till sig innehållet i en text (Nation 2013:205–209).  

Barn med svenska som förstaspråk har vid skolstart lärt sig ca 10 000 ord, efter avslutad 

grundskola anses de ha tillägnat sig 40 000 till 50 000 ord (Lindberg 2006a:66, Salameh 

2012:44). Det är så många ord det sägs behövas för att läsa en dagstidning med god behållning 

(Viberg 1988:216). Utifrån nederländska studier har det föreslagits att ett ordförråd på 10 000 

ord skulle vara tillräckligt för att klara universitetsstudier för andraspråkstalare (se Henriksen 

1995:13). I denna summa ingår dock inte ämnesspecifika ord. Detta innebär, enligt Enström 

(2013:170–171), att även om man kan 10 000 ord och därmed förstår ungefär 95% av alla ord 

i en text är det ändå de övriga som åsamkar bekymmer i läsförståelsen eftersom de ofta är mer 

informationsrika och därmed även mer betydelsefulla.  

Först och främst är det viktigt för andraspråkstalare att kunna de 1000 mest frekventa orden 

i svenskan, enligt Viberg (1988:216), då de täcker 85% av textens ordmassa. Det är ord som 

förekommer i alla texter men som sällan är betydelsemässigt tunga. För att nå skolframgång 

och för att kunna bedriva vidare studier har flera undersökningar visat att är det av vikt att lära 
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sig de ord som kännetecknar det allmänna skolrelaterade eller akademiska språkbruket (se t.ex. 

Golden 2006:115–127, Lindberg 2006b:83–89). Det handlar exempelvis om mindre frekventa 

ämnesneutrala akademiska ord6 som har stor spridning och förekommer i texter inom flera olika 

discipliner. Det kan vara ord som adekvat, anamma, förfarande, påfallande. Liknande ord 

underlättar all läsning av sakprosa, framhåller Enström (2013:172–174), som även betonar 

vikten av att bredda ordförrådet med mindre frekventa vardagliga ord. Genom att kunna ta till 

sig texter utanför sakprosan kan även den talspråkliga repertoaren utvidgas. Dylika ord finner 

man, enligt Enström, i skönlitteratur och då främst den moderna. Det kan exempelvis röra sig 

om personbeskrivande adjektiv eller förflyttningsverb, ord som är svåra att gissa sig till utifrån 

kontexten. Dessa ord är inte alltid av betydelse för att föra handlingen framåt men okunskap 

därom, befarar Enström, kan innebära att läsaren går miste om information och detaljer som 

fördjupar läsförståelsen och därmed skänker mer behållning till läsningen.  

 

2.4 Svårigheter med svenska ord ur ett andraspråksperspektiv 

Begreppet ord kan vara mångtydigt. Inom språkvetenskapen skiljs ofta graford från lexikaliska 

enheter eller lexem.7 Graford, förklarar Enström (2016:17), är den normaliserade formen av ett 

ord och som i en text är omringat av mellanrum. En lexikal enhet är ”ett språkligt tecken som 

är lagrat som enhet i minnet” och i begreppet inryms ordets olika böjningsformer. Oftast beteck-

nar graford och lexem samma sak men Enström påtalar att det kan vara förtjänstfullt att skilja 

på dem då de lexikala enheterna kan bestå av flera graford som partikelverb eller idiom.  

Ordförrådet går inte att systematisera på samma sätt som syntaxen eller formläran, vilket 

gör att det är svårare att få samma överskådliga bild av ordförrådet som av grammatiken eller 

fonologin, menar Enström (2016:23). För andraspråksinlärare blir därmed utmaningen att 

förutom att lära sig ett stort omfång av ord även tillägna sig specifika kunskaper om varje ords 

betydelse och användning. I boken Ordens värld. Svenska ord – struktur och inlärning föreslår 

Enström (2016:13–14) en uppdelning av kunskapen om ord i en inre och en yttre struktur för 

att underlätta och systematisera inlärningen. Den inre strukturen berör ords innehållssida t.ex. 

hur ords betydelser relaterar till varandra. Den yttre strukturen berör mer uttryckssidan av ord 

exempelvis hur och med vilka morfem de är uppbyggda. Alla ord består av en inre och en yttre 

struktur. Enström förtydligar resonemanget med att likna den inre strukturen vid en kärna och 

den yttre vid dess skal. Denna systematisering av ord har legat till grund för studiens metod 

vilken beskrivs utförligt längre fram i metodkapitlet.  

Nedan presenterar jag några svårigheter med svenska ord för andraspråksinlärare som 

tidigare forskning kunnat påvisa. Jag grundar främst min genomgång på Ingegerd Enströms 

                                                      
6 Begreppet mindre frekventa ämnesneutrala ”akademiska” ord kommer ursprungligen från undersökningen 

OrdiL av Lindberg (2007), där ordförrådet i svenska läroböcker från grundskolans senare del kartläggs med syfte 

att få kunskap om de lexikala krav läromedelstexter ställer. 
7 Andra kategoriseringar av ord som förekommer inom ordforskningen, och kanske speciellt inom 

frekvensräkning, är lemma och ordfamilj. Ett lemma är ett huvudord i grundform och alla dess böjda former 

inom samma ordklass t.ex. arbeta, arbetade, arbetat. Ord i samma ordfamilj inbegriper dessutom andra former av 

huvudordet och kan därmed även tillhöra olika ordklasser t.ex. arbetade, arbetare, arbetsam (se Nation 2013:9–

13, Milton 2009:7–13).  
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publikationer från 2013 och 2016. Först behandlas den inre strukturen med betydelserelationer 

mellan ord och kombinationer av ord. Därefter behandlas den yttre strukturen först med 

sammansättningar, sedan med avledningar i form av prefix. 

2.4.1 Betydelserelationer mellan ord 

Kunskaper om synonymer är ett exempel på en inre struktur som kan innebära svårigheter. 

Betydelserna är närliggande men inte alltid utbytbara. Enström (2013:188–189, 2016:58) 

benämner dem sidoordnade och exemplifierar med verben flimra, fladdra och darra mellan 

vilka det finns en skillnad även om alla tre beskriver någon variant av vibration. Ord kan även 

vara synonyma till betydelse, fortsätter Enström, men inte till värdeladdning eller till stilnivå. 

Det ligger en mer positiv värdering i smärt än i mager och verbet tala är mer formellt än snacka. 

Enström (2016:18–19) lyfter även fram att vissa ord i svenskan både stavas och låter lika men 

har olika betydelse, homonymer, som t.ex. fil. Homofoner, ord med skilda betydelser som 

uttalas lika men stavas olika som jord och hjord, belyses också liksom det motsatta förhållandet, 

homografer dvs ord som uttalas olika men stavas lika, som hästens hov och kungens hov. Även 

att veta ords motsatser, antonymer, kan vara svårt för andraspråkstalare, framhåller Enström 

(2016:61–65), liksom att veta hur ord sinsemellan är ordnade hierarkiskt, hypo/hyperonymi 

t.ex. fågel och blåmes, eller relationen helhet och del dvs meronymi som exempelvis kropp och 

arm.  

2.4.2 Kombinationer av ord 

Tack vare långvarig och intensiv exponering av språket besitter förstaspråkstalare en intuitiv 

känsla för vilka ord som kan kombineras med varandra, för vad som är vedertaget språkbruk. 

För andraspråkstalare innebär detta dock svårigheter, framför allt de språkspecifika 

kombinationerna, framhåller Enström (2013:190). Ett markerat språkligt drag i svenskan som 

visat sig vara svårt för andraspråkstalare är partikelverb dvs kombinationen av ett verb och en 

preposition eller ett adverb. Studier av Ekberg (1999) och Enström (1990) visar att låg frekvens 

liksom felaktigt bruk av partikelverb är ett utmärkande drag för andraspråkstalares språkbruk 

(se Ekberg 2013:271–272, Enström 2013:190–191). Det svåra med partikelverben, menar 

Enström (2016:76–77), är att den semantiska enhet som verbet utgör tillsammans med partikeln 

ofta motsvaras av ett enkelt verb i andra språk. Dessutom kan betoningen på partikeln vara svår 

att uppfatta.  

Enström (2016:76–77) skiljer på icke-lexikaliserade och lexikaliserade partikelverb. I de 

lexikaliserade ändras inte grundbetydelsen av verbet, som t.ex. i slå ner, vilket den gör i det 

lexikaliserade slå igenom. Partikelverb uppträder i två olika sammansättningar, dels som lös 

sammansättning bestående av ett verb med efterföljande, ensamstående partikel, dels som fast 

sammansättning med partikeln som förled t.ex. ställa in och inställa. Vidare förklarar Enström 

(2016:107–109) att vissa verb alltid är löst sammansatta, andra alltid fast sammansatta medan 

vissa både kan vara löst och fast sammansatta. I den sistnämnda kategorin innebär det för vissa 

verb semantisk skillnad mellan de löst och fast sammansatta formerna medan det för andra 

innebär en mer stilistisk skillnad.  
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För ett idiomatiskt språkbruk är även ordkombinationer som kollokationer och idiom 

betydelsefulla. Kollokationer utgörs av ord som ofta förekommer tillsammans men som inte är 

fasta. Enström (2016:71) exemplifierar med adjektivet god som ofta uppträder tillsammans med 

mat men även med hörsel och adjektivet stark som kan kombineras med personlighet men även 

med brytning. Ytterligare en kategori av kollokation som Enström (2013:191–192) framhåller 

är kombinationen av svenskans många vaga verb, som dra, hålla, ställa, ta, ge och föra med 

olika substantiv som resulterar i uttryck som ställa krav, hålla föredrag och föra samtal.  

Idiom och ordspråk är kombinationer av lexikala enheter som till skillnad från 

kollokationer är fasta uttryck. Det som skiljer idiom från ordspråk är att de utgör en del av en 

sats t.ex. lägga rabarber på medan ordspråk består av en fullständig sats som t.ex. bränt barn 

skyr elden (Enström 2016:79–82). Utmärkande för dem båda är att betydelsen inte går att här-

leda från de enskilda orden utan är figurativ. För idiom finns dessutom många restriktioner för 

hur de kan användas som inte är enhetliga utan varierar beroende på idiom. Detta innebär, 

menar Enström (2016:80), att de är både svåra att förstå och svåra att använda korrekt för andra-

språkstalare.8  

Ytterligare en kombination i svenska som Enström (2016:82) nämner är den med två ord 

som ett stående uttryck, dvs ordpar, ofta sammanbundna av och. Orden som utgör ordparen är 

antingen någorlunda synonyma t.ex. saker och ting, eller varandras motsatser som i vått och 

torrt, men kan även bestå av en slags uppräkning som med näbbar och klor.  

2.4.3 Sammansättningar 

En svårighet för andraspråkstalare som Enström lyfter fram (2013:187–188) inom ords yttre 

struktur är sammansättningar, ett för svenskan typiskt ordbilningsförfarande. Framför allt vållar 

de besvär för andraspråkstalare som inte har ett germanskt förstaspråk. Enström (2016:96–98) 

förklarar att sammansättningar består av två eller flera rotmorfem som även kan kombineras 

med olika avledningsmorfem. De består dock alltid av ett förled och ett efterled. Ordets huvud-

betydelse uppbärs av efterledet medan förledet preciserar eller beskriver efterledet. Att vissa 

sammansättningar är genomskinliga medan andra är ogenomskinliga kan skapa problem, fram-

håller Enström (2016:103–104), och exemplifierar med orden jordhög och jordgubbe. Den 

förstnämnda sammansättningen går att analysera i sina beståndsdelar för att förstå dess inne-

börd vilket inte är möjligt med sammansättningen jordgubbe. Vidare nämns sammansättningar 

som består av en liknelse, som t.ex. stafettläkare eller curlingföräldrar, vilka kräver förståelse 

av liknelsen för rätt tolkning av ordet. 

2.4.4 Avledningar och prefix 

Ytterligare ett svenskt ordbildningsmönster där Enström (2013:186) befarar att andra-

språksinlärare kan stöta på patrull är prefixen. I svenskan förekommer prefix av nordiskt-

germanskt ursprung och av latinskt-grekiskt. Detta leder till att olika prefix kan ha samma 

                                                      
8 Se vidare Prentice (2010), Sköldberg (2004) och Abrahamsson & Hyltenstam (2009) för undersökningar av 

svenska andraspråkstalares bruk av flerordsuttryck liksom Golden (2005) av norska. 
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betydelse men även att många vanligt förekommande prefix kan ha flera olika betydelser, 

förklarar Enström (2016:128–131). Hon redogör för prefixet för- som t.ex. kan ge verbet nega-

tiv betydelse som i förtala men för- kan även betyda ’att göra något’ som i förarga (göra arg). 

I ordet förstå finns ett grundverb, stå, men det har inget att göra med ordets betydelse. Verbet 

förlora saknar däremot grundverb och roten -lora betyder ingenting. Vidare nämns hela 

inlånade prefixverb som saknar koppling till svenska rotmorfem exempelvis betala från tyskans 

bezahlen. Prefixet be- kan för den delen, i likhet med för-, också betyda ’att göra något’ som i 

befria (göra fri) men kan även transitivera intransitiva verb som t.ex. besvara ett brev istället 

för svara på ett brev. Även prefixet an- har den transitiverande funktionen, fortsätter Enström. 

För övrigt är det många av de vaga svenska verben som prefigeras av olika prefix vilket leder 

till olika betydelser. Enström exemplifierar detta med bland annat verbet stå som kan variera 

betydelse med hjälp av ett antal prefix till anstå, avstå, bestå, framstå, utstå och återstå. 

3 Material 

Avgörande i mitt val av skönlitterära verk att studera var att de skulle förekomma i undervis-

ningen på gymnasiet, dels i svenska, dels i svenska som andraspråk. För att få en uppfattning 

därom utgick jag ifrån studentuppsatser inom pedagogik, didaktik, utbildningsstudier och 

språkvetenskap. Dessa framsöktes på DIVA-portalen med sökorden svenska respektive svenska 

som andraspråk kombinerat med skönlitteratur. Viss litteratur som behandlar skönlitteratur i 

undervisningen har även bidragit till val av material (Brodow & Rininsland 2005, Landmark & 

Wiklund 2012, Molloy 2011). Att de utvalda verken företräder sin samtids litterära strömningar 

liksom att de kan räknas till centrala verk i litteraturhistorien var även av betydelse vid val av 

äldre och modernare skönlitteratur. Med strävan att urvalet, trots sitt ringa omfång, i viss mån 

skulle motsvara läroplanernas riktlinjer valde jag verk författade av både män och kvinnor. Det 

internationella spannet är dock inte större än att de flesta verks originalspråk är svenska. Mitt 

intryck var under eftersökningen att de skönlitterära romaner som läses i sin helhet i undervis-

ningen sällan är äldre än från mitten av 1800-talet. Äldre prosa förekommer i större utsträckning 

som utdrag i antologier. I övrigt synes främst dramatiska verk liksom poesi av äldre datum än 

1800-talets mitt läsas. Detta medför att tillkomsttiden för mitt grundmaterial sträcker sig från 

mitten av 1800-talet fram till början av 2000-talet. 

Nio skönlitterära verk valdes ut för att representera tre olika kategorier: äldre skönlitterära 

verk med författarskap runt sekelskiftet 1800–1900, modernare skönlitterära verk utgivna i 

mitten av 1900-talet och samtida skönlitteratur med utgivningsår i början av 2000-talet. De 

äldre och de mer moderna verken benämns emellanåt som klassiker, kan anses tillhöra en 

litterär kanon och betraktas ofta som centrala i litteraturhistoriestudier (Landmark & Wiklund 

2012:29–31). Dessa läses främst inom svenskundervisningen (studentuppsatser av Isaksson 

2007, Johansson 2015, Johansson 2013) men förekommer även inom skolämnet svenska som 

andraspråk. De utvalda samtida verken förekommer i undervisningen i svenska som andraspråk 

(studentuppsatser av Ingman 2017, Norman 2016, Qvarnström 2018).  
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De äldre verken representeras av Löwensköldska ringen (1925) av Selma Lagerlöf, Doktor 

Glas (1905) av Hjalmar Söderberg och Thérèse Raquin (1867) av Émile Zola, översatt från 

franska till svenska av Göte Bjurman 1911. De modernare verken består av Kallocain (1940) 

av Karin Boye, Dvärgen (1944) av Pär Lagerkvist och Möss och människor (1937) av John 

Steinbeck, översatt från engelska till svenska av Sven Barthel 1939. Den samtida skön-

litteraturen utgörs av Svinalängorna (2006) av Susanne Alakoski, Stjärnlösa nätter (2011) av 

Arkan Asaad, och No och jag (2009) av Delphine de Vigan, översatt från franska till svenska 

av Helén Enqvist 2008.  

Två av de översatta verken har enbart en svensk översättning, Möss och människor och 

No och jag. Av Thérèse Raquin finns dock tre olika svenska översättningar: Tom Wilsons från 

1884, Göte Bjurmans från 1911 och Ann Bouleaus från 1953. Göte Bjurmans översättning är 

den som finns i pocketutgåva och i skolornas uppsättningar och är därför den som får företräda 

Émile Zolas verk i min undersökning. I studiens material ingår romanernas inledande och 

avslutande 500 löpande graford med undantag av personnamn, djurnamn och geografiska namn 

och med tillägg av det antal ord som krävs för att få fullständig mening. Sammanlagt ingår 9144 

löpande ord i analysen. 

4 Metod 

För att undersöka om ett verk skulle kunna vara mer eller mindre lätt- eller svårläst för andra-

språkstalare analyseras de ca 500 inledande och avslutande orden i de utvalda skönlitterära 

verken utifrån vissa specifika kännetecken hos ord som andraspråkstalare i tidigare forskning 

visat svårigheter för. Med tidigare forskning av framför allt Enström (2013, 2016) som grund 

har jag skapat ett analysverktyg med syfte att systematisera ord och uttryck från respektive 

verks textutdrag och därmed möjliggöra jämförelser mellan de olika textutdragen liksom mellan 

de tre olika perioderna (se bilaga 1). Analysmallen utgår från Enströms kategorisering av ord 

ur ett metaspråkligt perspektiv som syftar till att underlätta ordinlärning genom att lära sig 

ordens inre och yttre struktur på det sätt som presenteras i 2.4 (Enström 2013, 2016). Analys-

verktyget består av två delar. Den första behandlar enskilda ord och den andra kombinationer 

av flera.  

I analysverktygets första del behandlas enstaka ord. De ord som kan tänkas tillhöra 

kategorierna mindre frekventa vardagliga ord liksom ämnesneutrala, akademiska ord urskiljs 

men i den processen identifieras även sådana ord som inte bara kan tänkas vara mindre 

frekventa utan även ovanliga och därmed också svåra för förstaspråkstalare. Dessa ord kan, likt 

fackspråkliga ord i andra skolämnen, uppmärksammas av läraren som ovanliga för de flesta 

elever och som därmed eventuellt få en mer explicit förklaring. Det handlar om ord som till 

exempel vattrat, kontrefej eller arbetsåkdon eller mer specialiserade ord som sykomor eller 

häger. De ovanliga orden ger en känsla av textens svårighetsgrad inte bara för andraspråkstalare 

utan för den samtida läsaren generellt. Under denna process urskiljs även de två kategorierna 

mindre frekventa vardagliga ord och ämnesneutrala, akademiska ord som tidigare forskning 
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betonat vikten av för andraspråkstalares ordinlärning. Enström (2013:173–174) påtalar att de 

mindre frekventa vardagliga orden är ord som ofta förekommer i skönlitteratur, exempelvis 

personbeskrivande adjektiv och förflyttningsverb.  

Synonymer är ord som har ungefär samma betydelse. I vissa fall går de att byta ut mot 

varandra men oftast finns det någon betydelseskillnad mellan dem. Det kan vara svårt att se 

denna som andraspråkstalare. Det kan handla om ett stilmässigt särskiljande som mellan tala 

och snacka. Synonymer kan även vara sidoordnade dvs ha samma grundbetydelse men skilja 

sig åt i något avseende t.ex. ragla och vackla, glitter och glimmer. Till viss del analyseras även 

homonymer och hyponymer beroende på sammanhang. Orden analyseras även i sitt samman-

hang och därmed kan orden anta olika betydelse utifrån olika kontext. Utifrån min egen intuitiva 

språkkänsla som förstaspråkstalare söker jag fram de ovanliga och mindre frekventa vardagliga 

orden i materialet. Det är inte självklart vad som är mer eller mindre frekvent. Om exempelvis 

orden dunge eller snår identifieras i en text kan de betraktas som mindre frekventa ord för det 

mer frekventa ordet buske. Orden inordnas efter tillhörande ordklasser för att få en tydligare 

struktur och beräknas. Beräkningen tjänar mest till att få en uppfattning om svårighetsgrad av 

språket, i vad komplexiteten består och för att mer konkret kunna jämföra de olika texterna. 

De ämnesneutrala akademiska orden urskiljs i de undersökta textutdragen genom att jag 

jämför texterna med orden i En svensk akademisk ordlista skapad av Språkbanken, Göteborgs 

universitet. Ordlistan baseras på de mest förekommande orden i en korpus på 25 miljoner ord 

från publicerad vetenskaplig text inom humaniora och samhällsvetenskap. Listan utgörs av 625 

ord. De är ordnade efter akademiskt index, ”ett mått som speglar ordens frekvens, utbredning 

och spridning i korpusen” (En svensk akademisk ordlista). De ord som ingår i ordlistan och som 

finns representerade i texterna har plockats ut. Jag utesluter de lättaste orden som låg, bred, ljus 

och stort. Dessa ingår i den akademiska ordlistan eftersom de har vissa specifika mer 

akademiska betydelser av mer abstrakt karaktär men de har ett relativt lågt akademiskt index 

och det känns som om andraspråkstalande gymnasister borde ha stött på dessa under grund-

skolan. Vanliga ord som röra, bryta, bära, knyta inbegripes dock i materialet då de förekommer 

både konkret och abstrakt såväl i skönlitterära som i mer akademiska texter, vilket kan vara 

intressant att lyfta i ett metaspråkligt klassrumssamtal. De har även ett lite högre akademiskt 

index. Även de ord som förekommer i texterna och som utifrån min egen språkkänsla är ämnes-

neutrala akademiska ord men som inte finns representerade i ordlistan analyseras. De utvalda 

orden beräknas och inordnas i respektive ordklass.  

Både bland de vardagliga och de ämnesneutrala orden finns prefigerade ord eller ord med 

de initiala stavelserna an-, be-, er-, för- och und- som kan vara svåra att särskilja för andra-

språkstalare (Enström 2013:128–131). Kännetecknande för de utvalda förstavelserna är att de 

är frekvent förekommande och dessutom flertydiga. Även de fall av dessa ord som har prefixet 

o- framför de nämnda förstavelserna medtages i analysen då det är vanligt förekommande och 

oftast fungerar negerande eller motsatt till grundbetydelsen. Orden urskiljs i textutdragen och 

det totala antalet uträknas. Därefter ordklassindelas de och bedöms som svårare eller lättare 

utifrån min språkkänsla. De placeras i två olika kategorier och analyseras i respektive kategori. 

Vissa kategoriseras som vardagliga ord och andra som ämnesneutrala, akademiska ord.  

Sammansättningar tillhör ett svensk ordbildningsförfarande som andraspråkstalare kan 

finna besvärligt. Samtliga sammansättningar är uttagna ur texterna och ordklassindelade och 
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räknade liksom bedömda utifrån deras svårighetsgrad. Till de sammansatta orden räknas även 

ord med prepositionsförled i enlighet med Enströms (2016:97) kategorisering. Jag upp-

märksammar även antalet då dessa kan bidra till att sätta viss karaktär på texten.  

Den andra delen av analysmallen behandlar ord i kombination: partikelverb, kollokationer, 

idiom och uttryck med överförd betydelse liksom ordpar. Alla löst och fast sammansatta 

partikelverb som urskiljs i textutdragen nedtecknas i analysmallen och antalet beräknas. Vid 

definitionen av partikelverb utgår jag från om de i materialet funna kombinationer av verb och 

partikel som jag anser vara partikelverb även klassificeras så i Svenskt språkbruk (Svenska 

språknämnden 2015). Kollokationers struktur tydliggörs av Enström (2016:71–72) genom att 

redogöra för de kombinationer av ordklasser som de utgörs av. Min uppdelning i analys-

verktyget följer Enströms med kombinationerna adjektiv och substantiv, verb med efterföljande 

substantiv, substantiv med efterföljande verb, verb och adverb liksom adverb och adjektiv. Jag 

har även gjort ett tillägg med kombinationen verb och preposition med därpå efterföljande 

substantiv då den återkommande dyker upp i mitt material. Vid identifiering av kollokationer 

utgår jag från om de enligt min språkkänsla tycks vara kollokationer även är det i Svenskt språk-

bruk (Svenska språknämnden 2015). Antal kollokationer i respektive textutdrag anges liksom 

typ av kombinationer. Ytterligare idiomatiskt språkbruk som inbegripes i studien är ordspråk, 

idiom, uttryck med överförd betydelse och ordpar. I textutdragen gick dock varken idiom eller 

ordspråk att finna. Däremot identifierades uttryck med överförd betydelse liksom även ett antal 

ordpar. Även i dessa kategorier kalibrerades min egen språkkänsla med definitioner och 

indelningar utifrån Svenskt språkbruk.  

Analysförfarandet har avlöpt på så vis att textutdragen har lästs upprepade gånger. Under 

läsningen har jag nedtecknat och systematiserat ord som överensstämmer med analysverktygets 

kategorier. Detta har nedtecknats i ett enskilt exemplar av analysmallen för respektive text. De 

utvalda orden och uttrycken har både under läsning liksom efteråt vid behov analyserats utifrån 

Svenskt språkbruk, En svensk akademisk ordlista, Svenska akademins ordlista liksom utifrån 

min intuitiva språkkänsla. Textutdragen har därefter åter lästs och analysen har åter reviderats. 

Detta har skett i samma omfattning med samtliga textutdrag och vid minst tio tillfällen.  

Min egen intuitiva språkkänsla är central i metoden framför allt i bedömningen av vilka 

ord som är mer eller mindre frekventa liksom mer eller mindre svåra. Den delen av undersök-

ningen är i hög grad kvalitativ. Dessa ord anges även i frekvens vilket ligger till grund för viss 

jämförelse mellan texterna. De siffror som här anges i frekvensberäkningarna ska mer betraktas 

som tendenser mot exempelvis ett visst språkbruk eller viss stil än som absoluta förekomster 

liksom även utifrån möjlig svårighetsgrad för andraspråkstalare. Studien är även kvantitativ. 

Det angivna antalet sammansättningar och partikelverben speglar den faktiska förekomsten i 

texterna. Urvalet har kunnat utföras på grammatiska, syntaktiska och semantiska grunder och 

därmed frikopplat från min egen språkkänsla. Till viss del har detta förfaringssätt även präglat 

analysen av de ämnesneutrala, akademiska orden, kollokationerna och uttrycken med överförd 

betydelse liksom ordparen. Efter att analysen av de olika kategorierna av ord och uttryck i varje 

enskilt textutdrag slutförts jämförs resultaten dels mellan de olika texterna inom samma tids-

period, dels mellan de tre olika tidsperioderna liksom även mellan de individuella texterna 

oavsett tidsperiod.  
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Förutom som intuitiv förstaspråkstalare är även min språkkänsla påverkad av att jag är 

språkvetare och därmed betraktar litterärt språk ur ett i vissa drag annat perspektiv än de tänkta 

gymnasiala läsarna. Min högre ålder påverkar givetvis också eftersom den innebär en större 

samlad exponering för ord vilket även mitt intresse för skönlitteratur, facktext och sakprosa gör. 

Emellertid vänder sig även undersökningen till lärare med liknande bakgrund som jag och som 

med sin kunskap och sitt perspektiv på text och språk kan vägleda elevernas läsning och skriv-

ning. Studien är språkvetenskaplig och antar därmed en språkvetenskaplig aspekt av skön-

litterärt språk. 

4.1 Reliabilitet och validitet 

Att jag i studien till viss del utgått från min egen språkkänsla kan äventyra studiens reliabilitet. 

Något konsensusförfarande av medforskare för att styrka den har inte heller tillämpats. Detta 

kan uppvägas mot de minst tio omläsningarna av textutdragen som lett till samma resultat upp-

repade gånger, vilket höjer intrasubjektiviteten och därmed studiens reliabilitet. Då analys-

verktyget är bifogat och noggrant beskrivet och det metodologiska förfarandet liksom 

materialet utförligt återgivet bäddar det för att undersökningen kan upprepas. Genom att dess-

utom vara öppen med mina tolkningar, resonemang och slutsatser i resultatpresentationen och 

belysa dessa med exempel från textutdragen inbjudes läsaren till att pröva dem kritiskt. 

De kvalitativa inslagen i studien kan förstås också äventyra dess validitet. Ett sätt att 

säkerställa validiteten är att ha en öppen argumentation runt reflektioner och tolkningar som 

ovan nämnts. Även att poängtera det övergripande problemet studien syftar till kan stärka dess 

validitet, att klargöra vad som ämnas undersökas och inte. Studien kan sägas vara mer hypote-

tisk än empirisk. En empirisk undersökning skulle utgå från klassrummet med elever, lärare 

och skönlitteratur. Då kan det tänkas att svårighetsgraden av texterna skulle mätas utifrån 

elevernas specifika åsikter, kompetens eller färdigheter eller utifrån lärarens didaktiska 

metoder. Föreliggande studie sätter texten i fokus och belyser förhållandet mellan texten och 

andraspråkstalares generella svårigheter med ord och uttryck. Med andra ord belyser den texter-

nas potential. En aspekt av litterär text inringas och analyseras, en aspekt av flera möjliga. Detta 

möjliggör en mer generell diskussion om sambandet mellan litterär text och språkvetenskapliga 

angreppssätt med utgångspunkt i andraspråkstalares språkutveckling likväl som i deras 

kunskapsinhämtning. 

5 Resultat 

Resultatet från analysen presenteras nedan utifrån kategorier av undersökta ord: ovanliga och 

mindre frekventa vardagliga ord, ämnesneutrala akademiska ord och flerordskombinationer. 

Antalet identifierade ord för respektive kategori och textutdrag presenteras i den löpande texten 

men återfinns även i tabellform i bilaga 2. Varje kategori redovisas med belysande exempel.  
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Initialt redogör jag för det totala antalet sammansättningar i respektive verk liksom de 

ovanliga orden utan att fokusera på ordklasstillhörighet. I likhet med ämnesspecifika facktermer 

skulle det kunna tänkas att ovanliga ord blir explicit förklarade av lärare för att ge eleverna, 

även inom skolämnet svenska, förkunskaper i exempelvis miljö- och tidsaspekter inför läs-

ningen. Andelen ovanliga ord liksom deras karaktär ger också en indikation på hur krävande 

texten kan vara att läsa. Därefter är fynden av mindre frekventa vardagliga ord organiserade 

utifrån ordklasstillhörighet. Även de mindre frekventa sammansatta orden med vardaglig prägel 

presenteras i denna grupp utifrån vilken ordklass de tillhör. Jag ger även exempel på genom-

skinliga, mer vanligt förekommande sammansättningar då sammansättningar ofta är långa ord 

och därmed kan försvåra läsningen. Därefter presenteras orden med initialstavelse an-, be-, er-

, för- och und-.  

De ämnesneutrala, akademiska orden redogörs för under nästkommande avsnitt. Ord från 

andra kategorier, som ord med förstavelser an-, be-, er-, för- och und-, sammansatta partikel-

verb eller sammansättningar, kan även ingå i denna kategori. Under rubriken flerords-

kombinationer redovisar jag inledningsvis resultatet från analysen av texternas totala antal löst 

sammansatta partikelverb. Även förekomst av fast sammansatta partikelverb omnämns. Vidare 

presenteras antal kollokationer, ordpar, övriga fasta uttryck och uttryck med överförd betydelse 

som identifierats och belyses med utvalda exempel.  

De tre olika perioderna presenteras enskilt under respektive rubrik och textutdragen inom 

perioderna jämförs med varandra. Vid resultatpresentationen av den modernare perioden jäm-

förs resultatet även med det från den äldre perioden. Vid redovisningen av den samtida 

periodens resultat jämförs det med de två föregående periodernas. Resultatpresentationen är 

kronologisk med sin början i de äldre verken, därefter följer de modernare och sedan de samtida. 

Avslutningsvis i varje periods resultatredovisning sammanfattas de mest utmärkande fynden.  

5.1 De äldre verken 

De äldre undersökta texterna är utdrag från skönlitterära verk skrivna av författare verksamma 

runt sekelskiftet 1800–1900. Romanerna är Löwensköldska ringen av Selma Lagerlöf (1925), 

Doktor Glas av Hjalmar Söderberg (1905) och Thérèse Raquin av Émile Zola (1867), översatt 

från franska till svenska av Göte Bjurman 1911. 

5.1.1 Ovanliga ord och mindre frekventa vardagliga ord 

Det förekommer 70 ovanliga och mindre frekventa vardagliga ord i Lagerlöfs respektive 

Söderbergs textutdrag och jag återfann 103 i Zolas. En dryg tredjedel var ovanliga i samtliga. 

Flest mindre frekventa vardagliga ord återfanns i Zolas, 66 mot Lagerlöfs och Söderbergs 42. 

Texten av Zola utmärker sig även för att innehålla fler mindre frekventa vardagliga adjektiv än 

de två övrigas och har dessutom, i likhet med Söderbergs, hög frekvens mindre frekventa 

vardagliga verb. Dessutom innehåller textutdraget fler sammansättningar än de övrigas, 42 mot 

Söderbergs 31 och Lagerlöfs 25. Flera av sammansättningarna i Zolas text karaktäriseras även 
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av att ha prepositioner som förled till skillnad från de övrigas som är mer nyskapande. Därmed 

torde Zolas text vara mer krävande för andraspråkstalare. 

5.1.1.1 Ovanliga ord 

De ovanliga orden består främst av substantiv. I Lagerlöfs textutdrag är orden till stor del 

förknippade med landsbygd och herrgårdsliv som exempelvis socken, säteri, sämskskinns-

handskar och kontrefej eller titlar och befattningar vanliga i det äldre samhället som jungfru, 

fanjunkare och friherrinna. Söderberg och Zola beskriver istället dåtidens stadsmiljö, dess 

invånare och deras sysselsättningar och med ord som inte längre används som papparbets-

försäljare, arbetsåkdon och nattvandrerskor.  

Vissa av orden i Zolas text är ovanliga ur svenskt sammanhang då de har franskt ursprung 

som exempelvis passage, sous och karaffin, andra är ovanliga svenska ord som vattra och 

varsko. Även Söderberg använder vattra. Ytterligare ett idag ovanligt ord, lärft, använder 

Söderberg i blek som lärft, en konventionaliserad liknelse enligt Svenskt språkbruk (2015). I 

Söderbergs beskrivning av staden förekommer även mer ovanliga ord som fortfarande idag 

används aktivt exempelvis droska och i Zolas gaslåga, spetälska och kaj. Andra sådana ord är 

gemen och fysionomi i Söderbergs text och skänk, mönstra och rappad i Zolas.  

5.1.1.2 Mindre frekventa vardagliga substantiv 

De tre textutdragen har på stort när samma antal mindre frekventa vardagliga substantiv, mellan 

24 och 30. Nedan presenteras några av de mer konkreta mindre frekventa vardagliga 

substantiven i respektive text: 

 

Zola:  vara, handlare, skrin, bod, skyltning, sammet, häll 

Lagerlöf:  gård, plog, fåra, spö (fiske-), bylte, luva 

Söderberg: holme, ström (vatten), gestalt, polisonger, pastor 

 

De mer abstrakta rör främst känslor. I Thérèse Raquin nämns fasa och fara medan i Doktor 

Glas förutom fasa även nämns ångest, nöd, krämpa och vämjelse. I Löwensköldska ringen är 

de mindre frekventa abstrakta vardagliga substantiven fåfänga och hänryckning. Både 

Söderbergs och Zolas texter är rika på beskrivningar. Dammet i Doktor Glas stad är som töcken 

eller stoft. Träden preciseras med hyponymier som kastanj och pil. Skrammel hörs. Stadens ljud 

i Thérèse Raquin utgörs av buller. Liknande sidoordnade synonymer av olika typer av ljud 

förekommer i texterna.  

De mindre frekventa substantivistiska sammansättningarna är liksom substantiven fler i 

textutdragen från Zolas och Lagerlöfs verk, men knappt, 16 mot Söderbergs 12. Däremot inne-

håller Zolas och Söderbergs textutdrag vardera 13 genomskinliga substantivistiska samman-

sättningar, dubbelt så många som i Lagerlöfs. Några exempel är sockervatten, bokhandlare och 

vinterdag i Zolas textutdrag och rullgardin, trädgård och brevlåda i Söderbergs. Dessa 
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sammansättningar förekommer i relativt stort antal jämfört med i Lagerlöfs text. De är kan-

hända inte svåra att förstå men de är långa (över sju bokstäver) vilket kan försvåra läsningen av 

texten (Liljestrand 1993:115). 

Andra sammansättningar är mindre frekventa som överdåd och gravvalv eller mer bildliga 

som ögonblick och fästmö hos Lagerlöf. Söderberg har de mer nyskapande rötmånadshetta och 

skyhimmel och den bildliga sammansättningen ryggtavla. I Zolas text förekommer bara 

ögonkast som bildlig sammansättning men skådespel och rövarhål används i bildlig betydelse. 

För övrigt förekommer samma antal sammansättningar med framförställda prepositioner i 

Zolas text som i Lagerlöfs. De representeras av medbrottsling, underverk, upplösning, omväg 

och framsida i Zolas text och överdåd, övervåning, undergång och medgång i Lagerlöfs. I 

Söderbergs text förekommer enbart ett: utsikt. 

5.1.1.3 Mindre frekventa vardagliga adjektiv 

De mindre frekventa adjektiven är till antalet 25 i Zolas textutdrag, medan Söderbergs och 

Lagerlöfs har 6 respektive 9. Nedan presenteras ett axplock från utdragen och kommenteras i 

efterföljande text.  

 

Lagerlöf:  ivrig, ofantlig, präktig, häftig (snabb), bitter, grov (om ansiktsdrag) 

Söderberg:  bister, kry, osympatisk, fjärran, outgrundlig 

Zola:  fasansfull, ängslig, dyster, dimmig, slumrande, omtöcknad, klumpig, vek, stum 

 

I Lagerlöfs fall har flera ord olika möjliga betydelser. Vid vissa som häftig och präktig kan 

samtida läsare associera till slanguttrycket häftig i form av tuff istället för snabb, hetsig och 

präktig som pejorativt duktig istället för rejäl. Bitter är en smakupplevelse som med överförd 

betydelse dessutom kan förmedla antingen ett sinnestillstånd eller ett karaktärsdrag. Om man 

slår upp grov i Svenskt språkbruk (2015) framkommer även fler betydelser än kraftig och robust 

som ojämn och sträv (om hud, tyg) eller låg och djup (om röst), rå och ofin (om skämt) eller 

svår och allvarlig (om brott). Mellan sinnestillstånden ängslig, dyster men också vek kan det 

finnas beröringspunkter. Detsamma kan gälla nyanserna i dimmig, slumrande, omtöcknad. 

De sammansatta adjektiven är få i texterna. Ingen av de tre jag fann hos Lagerlöf är vanliga, 

två är dock genomskinliga och exempel på hur sammansättningar kan skapas utifrån förgivet-

tagna gemensamma associationer: nattgammal och schackspelsrutade. Söderberg använder 

konventionaliserade adjektivistiska sammansättningar för färgnyanser: grådaskig, smutsgul 

och kritblek. I övrig används i textutdraget verbala particip som nyfallen och nerfälld. Samtliga 

adjektivistiska sammansättningar, förutom underjordisk, i Zolas textutdrag är fast sammansatta 

partikelverb i participform: kvarglömd, överhöljd, utlagd, utnött, nedtryckt och upphängd. Det 

tenderar att ge texten en mer beskrivande, vetenskaplig prägel. 
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5.1.1.4 Mindre frekventa vardagliga verb 

Flest mindre frekventa vardagliga verb förekommer i Söderbergs och i Zolas texter, strax över 

10 mot Lagerlöfs 5. Verben fara, rata och drista förekommer i Lagerlöfs utdrag, som möjliga 

stilistiska och sidoordnade synonymer till mer vardagliga ord som åka, välja bort och våga. 

Orden ila, driva, glida preciserar olika rörelsesätt i Söderbergs text liksom sträcker sig, släpar 

sig, höjer sig och hukar sig i Zolas. De reflexiva verben används i Zolas text vid beskrivningar 

av allt från människor och byggnader till ljus. Ljuset används för övrigt som redskap vid 

beskrivningar. Det strålar och belyser olika föremål och företeelser. 

Verb för olika ljud förekommer i doktor Glas; rassla, skocka, ringa, liksom verb som står 

för både rörelse och ljud som dunka och bulta. Andra mindre frekventa vardagliga verb som 

förekommer i textutdragen är i Lagerlöfs niga och plöja och i Söderbergs antonymerna pina 

och glädja liksom de ljudlika blotta, doppa och segla, spegla. Enbart en verbal sammansättning 

återfanns, genomborra, i Zolas textutdrag. 

5.1.2 Ord som börjar på an-, be-, er-, för- och und- 

Ungefär dubbelt så många ord som börjar på an-, be-, er-, för- och und- förekommer i Lagerlöfs 

och Zolas textutdrag mot i Söderbergs, 14 och 19 mot Söderbergs 8. Gemensamt för de tre 

textutdragen är att knappt hälften har även kategoriserats i ämnesneutrala, akademiska ord. 

Vissa är vanliga som förskräcklig i både Löwensköldska ringen och i Doktor Glas eller som 

förflutna i Thérèse Raquin. Andra, som hälften av Söderbergs och ungefär en tredjedel av 

Lagerlöfs och Zolas, kan räknas som ovanliga till mindre frekventa ord. Återstoden inbegripes 

i de ämnesneutrala, akademiska orden som presenteras senare.  

Enbart förstavelserna för- och be- gick att finna bland de vardagliga orden. Gemensamt för 

Söderbergs och Zolas textutdrag är förekomsten av förvriden. I övrigt identifierades följande 

ord som börjar på för-: 

 

Lagerlöf:  oförstånd, förtroende, förtjänst, försona, oförskräckt 

 

Söderberg:  förmodligen 

 

Zola:  försäljerska, förnimmelse, förintelse, förkrossa 

 

Möjligtvis är förtjänst och förnimmelse mer ovanliga än de övriga. De ord som börjar på be- 

och förekom i texterna är t.ex. bekant och obebyggda hos Söderberg liksom besinna och 

beskåda hos Lagerlöf. De sistnämnda kan troligtvis även de betraktas som mindre frekventa i 

nutida språkbruk. I Zolas text förekommer exempelvis belagd och betäckt liksom bemöda sig 

och bevärdiga med och kan förefalla relativt högtravande. Däremot är troligtvis besynnerlig 

och bedrövlig mer vanligt förekommande i nutida språkbruk.  
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5.1.3 Ämnesneutrala, akademiska ord 

Flest ämnesneutrala, akademiska ord med utgångspunkt i En svensk akademisk ordlista före-

kommer i textutdraget från Zolas verk. Det är främst verb och ett fåtal substantiv och adjektiv. 

Sammanlagt, med de av mig tänkbara ämnesneutrala orden i texterna, påträffades 23 i Zolas 

text, i Lagerlöfs 15 och i Söderbergs 8. Orden betrakta och föra förekom i alla tre texter, röra 

i Söderbergs och Zolas medan närma var gemensamt för Lagerlöfs och Söderbergs texter. I 

övrigt skiljde orden sig åt: 

 

Lagerlöf:   övrigt, åtminstone, nödvändigt, alltför, knyta 

Söderberg:  anledning, stödja, föra, betrakta 

Zola:  råda, antar, underlag, naturlig, grad, behov, följande, inse, belysa, endast, väcka 

 

De ord i texterna som är ämnesneutrala och passande i akademiskt språkbruk enligt min språk-

känsla är även i Zolas textutdrag te sig, utsända, vara försedd med och ömsesidig och i 

Lagerlöfs urskilja, påstå, tillägga, ämna, anmärka, erfara och otydligt liksom emellanåt och 

jämn i Söderbergs.  

5.1.4 Flerordskombinationer 

De flerordskombinationer som undersökts i texterna är löst sammansatta partikelverb, 

kollokationer och ordpar. Varken idiom, uttryck i överförd betydelse eller ordspråk har 

identifierats i någon av texterna. I stort sett förekommer i lika hög grad partikelverb i de tre 

texterna varav Lagerlöfs och Zolas innehåller fler fast sammansatta än Söderbergs. 

Kollokationer är mest frekvent förekommande i Zolas text där kombinationerna substantiv och 

adjektiv liksom verb med efterföljande preposition och substantiv är i majoritet. 

5.1.4.1 Partikelverb 

I Lagerlöfs textutdrag förekommer 14 löst sammansatta partikelverb, i Söderbergs 15 och i 

Zolas 10. Flera består av vaga verb med olika partiklar, andra av mer specifika verb med 

prepositionerna upp och ner. 

 

Med vaga verb:  gå ut/in/emot/upp/förbi, komma in/emot/fram/undan/upp/hem, 

ställa upp, hålla fast, lägga tillrätta, ta fram, dra av  

Med upp och ner:  knyta upp, spritta upp, stiga upp/in, rusa upp, vakna opp, leva upp, 

skjuta upp, stoppa ner, smyga ner, slå sig ner  

Övriga:   härda ut, trä på, breda ut, klämma i, sköta om, träffa på, tycka om 
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I Lagerlöfs och Zolas textutdrag förekommer 3 respektive 7 fast sammansatta partikelverb, t.ex. 

uppdra och utropa liksom intränga och utsvettas medan ett identifieras i Söderbergs, nerfälla. 

5.1.4.2 Kollokationer och ordpar  

Kollokationerna i textutdraget från Doktor Glas liksom från Löwensköldska ringen är relativt 

jämnt fördelade över de olika grupperna och är till antalet 14 respektive 12. I textutdraget från 

Thérèse Raquin förekommer 26 kollokationer varav de flesta består av adjektiv följt av 

substantiv liksom verb med efterföljande substantiv med eller utan preposition mellan. Dessa 

kategorier har flest kollokationer, om än knappt, även i de övriga texterna. I tablå 1 nedan listas 

de tre textutdragens kollokationer bestående av adjektiv med efterföljande substantiv. 

Lagerlöf Söderberg Zola 

alla sina dar 

bittert klander 

första ögonkastet 

nyfallen snö 

den första snön 

hungriga ögon 

rinnande vatten 

god afton 

god vana 

stekande sol 

svaga strålar 

sänkt huvud 

fast blick 

skarp blick 

bleka läppar 

smutsigt liv 

oäkta smycken 

följande dag 

hemlig plan 

rät vinkel 

Tablå 1. Kollokationer med adjektiv och efterföljande substantiv i äldre textutdrag. 

Den andra gruppen med flest förekommande kollokationer är verb med efterföljande substantiv 

med eller utan preposition mellan. Resultatet från de tre textutdragen presenteras i tablå 2 

nedan. 

Lagerlöf Söderberg Zola 

bära om halsen 

gå ut i krig 

bre ut armarna 

ligga i någons famn 

spela kort 

göra konster 

skaka på huvudet 

gå i sakta mak 

känna i luften 

pina livet ur 

 

föra till sängs 

göra i ordning 

dricka till hälften 

brista i gråt 

tömma i ett drag 

ligga vid någons fötter 

vakna till liv  

vända på huvudet 

väcka medlidande 

väcka fasa 

växla en blick 

vinna några minuter 

Tablå 2. Kollokationer med verb och efterföljande substantiv i äldre textutdrag. 

De flesta av de ovan presenterade kollokationerna finns i nutida vardagligt språkbruk. Bittert 

klander är dock föråldrat och med viss tvekan även god afton och bära om halsen. 

Endast få kollokationer av substantiv följt av verb går att finna i texterna: hjärtat 

bultar/klappar, snön faller, solen bränner och natt råder. Partikelverb med adverb som partikel 

är svåra att skilja åt från kollokationer med verb och efterföljande adverb. Kombinationer som 

stå stilla, säga högt, segla bort, springa sin väg och vara tillhands i Lagerlöfs och Söderbergs 

texter skulle kunna räknas som kollokation.  
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De ordpar som identifieras är då och då, gator och torg i Söderbergs textutdrag och att leva 

och dö för, från golv till tak, ära och medgång och en och annan i Lagerlöfs. I Zolas textutdrag 

förekommer inget ordpar. 

5.1.5 Övriga reflektioner och sammanfattning 

Fraser som hur är det fatt, hur står det till och det gläder mig förekommer i Söderbergs text 

och i Lagerlöfs aldrig sett maken till, göra så gott man kan och dra sig för. Det är uttryck och 

fraser som även frekvent förekommer idag och kan tänkas utgöra ett idiomatiskt språkbruk. De 

tre texterna innehåller äldre språkbruk i olika mån. Söderberg använder former som äro och 

vore vilket även översättaren av Zolas text gör. I Thérèse Raquin förekommer även frekvent 

participformer och prepositionskonstruktioner t.ex. ”vilkas till skyltning utlagda, av damm grå 

varor ligga slumrande i mörker” (s. 5) liksom den äldre presensböjningen i tredje person plural 

med -a istället för -er (ligga och inte ligger). Språket i Lagerlöfs textutdrag präglas också av 

flera av dessa äldre grammatiska former om än i mindre komplicerat uppbyggda meningar. Här 

figurerar dock flertalet äldre fasta uttryck som inte förekommer i större omfattning idag 

exempelvis kom till synes, hade måst höra och få ta sig tillvara. Å andra sidan är de relativt 

genomskinliga på så vis att ord för ord kan tolkas till snarlik betydelse. 

Trots viss ålderdomligt språklig prägel återkommer ord och uttryck i textutdragen som 

används idag i vardagligt tal- och skriftspråk liksom även ett flertal ämnesneutrala akademiska 

ord. Här kan man finna flera fortfarande aktuella kollokationer och även synonymer med 

variation avseende stil och sidoordnade betydelser. Textutdraget från Zolas verk utmärker sig 

med tanke på både det högre antalet mindre frekventa vardagliga ord och ämnesneutrala, 

akademiska ord. Det går även att finna fler kollokationer i den texten än i de andra två. 

Anmärkningsvärt är att det främst är det höga antalet adjektiv som bidrar till att Zolas text har 

så pass många fler mindre frekventa vardagliga ord. Söderbergs text innehåller även den mindre 

frekventa vardagliga ord liksom kollokationer men även många partikelverb som aktivt används 

idag, dock färre ämnesneutrala ord. Dessutom innehåller den mindre av föråldrat språkbruk och 

kan därmed förefalla lättare att ta till sig. Detsamma gäller Lagerlöfs text som i och för sig 

innehåller mer äldre språkbruk men har mindre komplex meningsbyggnad än Zolas.  

5.2 De modernare verken 

De modernare texterna är utdrag från tre skönlitterära verk runt 1900-talets mitt, en period som 

innefattar en del av de så kallade moderna klassikerna. Dessa representeras i studien av 

Kallocain av Karin Boye (1940), Dvärgen av Pär Lagerkvist (1944) och Möss och människor 

av John Steinbeck (1937), översatt från engelska till svenska av Sven Barthel 1939. I resultat-

redovisningen av analysen av textutdragen från de modernare verken förekommer även 

jämförelser med resultatet från de äldre. 
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5.2.1 Ovanliga ord och mindre frekventa vardagliga ord 

De ovanliga och de mindre frekventa vardagliga orden är till antalet 70 och 73 i Lagerkvists 

respektive Steinbecks textutdrag medan Boyes har 85. En dryg tredjedel i Boyes och 

Lagerkvists utdrag består av ovanliga ord. I Steinbecks text utgör de en femtedel. Däremot 

återfinns flest mindre frekventa vardagliga ord i Steinbecks textutdrag, 58 mot Boyes 49 och 

Lagerkvists 44. Flest totalt antal sammansättningar har Boyes och Steinbecks textutdrag, 41, 

dubbelt så många som Lagerkvists utdrag. 

5.2.1.1 Ovanliga ord  

Ovanligare ord i textutdraget från Kallocain är internationella ord av grekisk-latinskt ursprung 

som illusion, manuskript, mentalitet, illojalitet, desperation och rationell. Den typ av ord före-

kommer inte i de andra två texterna. I Möss och människor är det snarare ord förknippade med 

flora och fauna som kan orsaka bryderi som sälg, sykomor, klöver, häger och labb. I Dvärgen 

ger de ovanligare orden associationer av medeltid som krönika, furste, furstinna liksom av 

Italien som kampanil och piazza. 

5.2.1.2 Mindre frekventa vardagliga substantiv 

De mindre frekventa vardagliga substantiven är till antalet fler i Steinbecks textutdrag än i 

Boyes och Lagerkvists, 28 mot 19 respektive 20. Verken utspelar sig i olika sammanhang vilket 

speglas i författarnas ordval. Boyes text är mer formell och vetenskaplig, Lagerkvists mer 

urbant medeltida medan Steinbecks snarare skildrar landsbygd, natur och enkelhet. De mer 

konkreta mindre vanliga substantiven presenteras nedan. 

 

Boye:   brits, varelse, skrift, innandöme  

Lagerkvist:  strid, narr, bojor, hov, invigning, tinning, gåta  

Steinbeck:  snår, slänt, skälvning, åker, stig, drag, mynning, följeslagare 

 

De mer abstrakta orden rör i Boyes textutdrag främst sinnesstämning och personligt mentalt 

tillstånd som exempelvis grubbel, oro, ro, själ, ångest, öde. I Lagerkvists utdrag förekommer 

abstrakta ord som fungerar i mer mellanmänskliga sammanhang som lustighet, klagan, 

tillgivenhet, dom. De mindre konkreta substantiven i Steinbecks text rör istället sinnesintryck 

som prassel, dån och svep. Hos alla tre författare går det att finna ungefärliga mängduttryck 

som skara, hop och stycke som kan tänkas vara mindre frekvent förekommande ord. 

De substantivistiska sammansättningarna är i Steinbecks textutdrag markant fler än i de 

övrigas. Många är vanliga eller genomskinliga som bomullsbyxor, solsken, fotsteg, över-

svämning. Även bland sammansättningarna dominerar naturskildring som i bergssida, 

gångstig, tassavtryck, lövverk, strandslänt och i den mer ogenomskinliga sammansättningen 

tvättbjörn eller bildliga gåsmarsch. Genom att förena två led blir även texten mer förtätat 
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preciserad som i landsvägshållet, sykomorlöv, sälgsnår och snårskog. Vissa av samman-

sättningarna i textutdraget från Kallocain är vanliga som fängelsevakter och vetenskapsmän 

men de är långa vilket kan göra att texten upplevs svårläst. Andra mindre frekventa är levnads-

villkor, ordningsregler, lufttillförsel och självbevarelsedrift. Det är långa sammansättningar, 

dessutom med abstrakta led där vissa innehåller prefix som be-, för- och till-. I Lagerkvists 

textutdrag är de relativt få förekommande substantivistiska sammansättningarna konkret och 

genomskinligt uppbyggda som exempelvis kroppskrafter, brottningskamp och källarhåla. 

5.2.1.3 Mindre frekventa vardagliga adjektiv 

I Steinbecks textutdrag är antalet mindre frekventa vardagliga adjektiv störst med 20 identifi-

erade och i Boyes minst med 10. Lagerkvist har fler karaktärsbeskrivande adjektiv än de övriga 

som präktig, falsk, bildad, allvarlig och sammansättningarna intetsägande, löjeväckande och 

svåråtkomlig. Det förekommer även adjektiv hos Lagerkvist som beskriver utseende som fårat 

(om ansikte), strävt (om hår), välväxt, skägglös och även spänstig som kan vara känneteck-

nande för både utseende och rörelseapparat. I Steinbecks text används på liknande sätt konstrue-

rade utseendebeskrivande adjektiv dvs småväxt och formlös liksom styltbent som även in-

begriper rörelsebeskrivning. För övrigt har Steinbecks textutdrag mer naturnära adjektiv som 

sluttande, slokande, gnistrande, adjektiv som också i och för sig kan användas vid beskrivning 

av utseende. Andra naturbeskrivande adjektiv som förekommer är klippig, kluven, klargrön och 

vitfläckig liksom de som preciserar rörelse sprungen ur både mänsklig som naturlig kraft 

exempelvis rusande, livlig, ihärdig, våldsam, lycksalig. Det förekommer även hos Steinbeck 

mer okonventionella sammansättningar som glattsliten och hårdtrampad än hos de övriga. 

Adjektivbruket i Steinbecks text skiljer sig från det i Lagerkvists och Boyes. De adjektiv 

som återfinns i Boyes text är framför allt formella och skriftspråkliga som märkbar, nedlåtande, 

sakligt, självmant, hövlig, liknande de adjektiv som förekommer i Lagerkvists text. De 

adjektivistiska sammansättningar hos Boye är inte många fler än hos de övriga men, i likhet 

med de substantivistiska, är de oftare längre och innehåller fler kombinationer av abstrakta led 

som exempelvis förnuftsvidrig, mindervärdig, underordnad, ändamålslös och innehållsrik.  

5.2.1.4 Mindre frekventa vardagliga verb 

Texterna skiljer sig åt med avseende på de mindre frekventa vardagliga verben. Boyes text 

innehåller 16 varav hälften är sammansättningar. Lagerkvists och Steinbecks texter har 9 

respektive 10 mindre frekventa vardagliga verb med en verbal sammansättning bland 

Lagerkvists. Tillskillnad från de andra har dock Steinbeck många vanliga sidoordnade ord i 

kombination med de mindre frekventa. Därmed blir nyansskillnader mellan ord tydligare och 

satta i sitt sammanhang t.ex. fara, rusa, kila, löpa eller rycka, skaka, darra, rysa. Vissa rörelser 

beskrivs med verben släpa, glida, flyta andra med falla, rulla, stupa. Det förekommer även 

rörelser i kombination med ljud som knaka, prassla, sörpla. 

I likhet med adjektiven har verben i Boyes text en vetenskaplig och formell karaktär som 

urarta, tillbringa, avundas, hejda, slutföra, handha, överblicka, uppmana. Många av dem är 

sammansatta med preposition som förled. Dock dyker även verben glimta, susa, smyga upp i 
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texten. Lagerkvists bruk av verb i texten skiljer sig inte mycket åt från Boyes. Förutom ett flertal 

prefigerade verb förekommer mindre frekventa vardagliga verb som konversera, härstamma, 

knäböja, ila och klämta.  

5.2.2 Ord som börjar på an-, be-, er-, för- och und- 

Lagerkvists textutdrag innehållet 20 ord med början på an-, be-, er-, för- och und-. Det är flest 

antal av de modernare verken och ungefär lika många som i Zolas. I Boyes textutdrag före-

kommer 16, ungefär lika många som i Lagerlöfs från den äldre perioden. Fler av dessa ord, 

både i Dvärgen och i Thérèse Raquin, är dock vanligare i språkbruket än de i Kallocain t.ex. 

obeskrivlig, behärska, förnedra vilket resulterar i att de båda textutdragen har i stort sett lika 

många som är ovanliga till mindre frekventa, 7 mot Boyes 11. Till skillnad från de äldre verken 

är färre, dvs en fjärdedel av orden, även kategoriserade i ämnesneutrala, akademiska ord.  

Ord med förstavelserna an-, be-, er-, för- och und- är däremot obefintliga i Steinbecks 

textutdrag. Detta styrker ytterligare mitt intryck av att Boyes och Lagerkvists texter är mer 

sakliga. I Boyes text utgörs dessa ord främst av substantiv medan verb står för huvuddelen i 

Lagerkvists. Nedan presenteras några exempel. 

 

Boye: bebo, beakta, beskyddare, belägring, angivare, förtröstan, anlända  

 

Lagerkvist:  anordna, ansenlig, begripa, befolka, undvara, förehavanden 

 

Både Lagerlöfs och Zolas texter innehåller som sagt nära på samma antal som Boyes och 

Lagerkvists. Det är dock skillnad i ordens karaktär och möjligtvis att de modernare texterna, 

framför allt Lagerkvists, innehåller fler neutrala ord och de äldre mer värdeladdade. De moder-

nare har även något mer varierat bruk av förstavelser än de äldre. Dessutom tillhör fler kategorin 

mindre frekventa ord medan fler av de äldre är ovanliga.  

5.2.3 Ämnesneutrala, akademiska ord 

I överensstämmelse med tidigare reflektioner skiljer sig även Steinbecks textutdrag från Boyes 

och Lagerkvists när det gäller ämnesneutrala, akademiska ord. Endast fyra ord från En svensk 

akademisk ordlista förekommer i textutdraget från Steinbecks verk: motsats, motsatta, bilda 

och bära. Alla är dessutom vanliga ord. I Boyes textutdrag gick det att finna 25 akademiska ord 

som överensstämmer med de i En svensk akademisk ordlista och i Lagerkvists 19 vilket ligger 

nära det antal som påträffades i Zolas verk. Orden skapa, åtminstone, tillfälle och särskilt är 

gemensamma för utdragen från Kallocain och Dvärgen. I övrigt förekommer bland andra de 

nedan angivna. 

 

Boye:  tillvaro, avsikt, anse, bidra, utöva, tänkbar, befinna, densamma, upphov, medel 

Lagerkvist:  omgivning, förefalla, nämna, nuvarande, ursprunglig, framkomma, delvis 
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Orden är i båda textutdragen relativt jämnt fördelade över olika ordklasser med viss övervikt 

på substantiv för Boyes vilket överensstämmer med tendenserna inom kategorin ord med för-

stavelserna an-, be-, er-, för- och und-. När de ord jag bedömer som ämnesneutrala medräknas, 

som i Boyes textutdrag klarlägga och te sig liksom exempelvis påstå, tillhöra, erhålla och 

sammansatt i Lagerkvists, utjämnas skillnaden till 28 respektive 26. Dessutom består då 

Lagerkvists ämnesneutrala ord övervägande av verb vilket även är fallet i kategorin ord med 

förstavelserna an-, be-, er-, för- och und-. 

5.2.4 Flerordskombinationer 

Nedan presenteras resultatet av de modernare texternas flerordskombinationer, löst samman-

satta partikelverb, kollokationer, ordpar och uttryck med överförd betydelse. Varken idiom eller 

ordspråk har identifierats i textutdragen. I Steinbecks textutdrag förekommer fler löst samman-

satta partikelverb än i de övrigas. I Boyes text identifieras dock ett fåtal fler fast sammansatta 

partikelverb liksom fler prefigerade verb. De kollokationer som gick att finna i textutdragen 

fördelar sig på liknande vis över de tre moderna texterna som mellan de äldre. De modernare 

texterna innehåller dock fler kollokationer totalt. Boyes text har 6 ordpar, flest av de hittills 

undersökta texterna, tätt följt av Lagerlöfs 4. I de övriga återfinns något enstaka ordpar. 

5.2.4.1 Partikelverb 

Sammanlagt förekommer 7 partikelverb i Boyes textutdrag varav 4 är fast sammansatta. Inga 

fast sammansatta partikelverb men 3 löst sammansatta identifierades i Lagerkvists text och 10 

i Steinbecks.  

 

Boye: skriva ner, räkna ut, kosta på 

Lagerkvist:  tvinga ner, förstå sig på, finna sig i 

Steinbeck: slå ut, ställa till, skjuta ut, stiga ut, trycka av, slänga iväg, bära sig åt, bry sig om 

 

Exempel på fast sammansatta partikelverb i Boyes textutdrag är sammanföra och kvarlämna. 

Detta i kombination med flertalet sammansatta ord med preposition som förled t.ex. överblicka, 

efterleva, uppmana, utrota ger texten en mer saklig och formell karaktär. Högre frekvens av 

lösa partikelverb i Steinbecks textutdrag bidrar till det mer informella, konkreta språkbruket 

som även har visat sig i de tidigare undersökta kategorierna.  

De flesta av de tre textutdragens partikelverb är av den typ där partikeln modifierar verbets 

grundbetydelse exempelvis genom att ange riktning som ner, ut och iväg. Partikelverben räkna 

ut och även kosta på ändrar grundbetydelsen av verbet men de är relativt vanligt förekommande 

i vardagligt språkbruk. Skillnaden mellan de modernare textutdragen och de äldre är att 

sammantaget har de äldre textutdragen rikare förekomst av partikelverb (mellan 16 och 19) och 

framför allt många lösa medan den enda av de modernare som närmar sig samma antal är 

Steinbeck. Både Zolas och Steinbecks partikelverb är till stor del av samma konkreta prägel till 

skillnad från Boyes och Lagerkvists mer abstrakta. Zola vill ju i enlighet med naturalismen 
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skildra verkligheten vetenskapligt men genom betraktarens öga, på plats, medan Boyes och 

Lagerkvists berättare mer vetenskapligt eller formellt redogör för sina karaktärers erfarenheter 

och förehavanden.  

5.2.4.2 Kollokationer, överförd betydelse och ordpar 

Fördelningen av kollokationer i de modernare texterna är snarlik den bland de äldre. 

Lagerkvists och Boyes textutdrag innehåller tio fler kollokationer än Steinbecks 18. Det 

överensstämmer med förhållandet mellan kollokationerna i Zolas text med de övriga äldres. 

Flest kollokationer i samtliga av de modernare texterna förekommer i kategorin adjektiv med 

efterföljande substantiv sedan följer kategorin verb med efterföljande substantiv. I Lagerkvists 

text är förekomsten av preposition mellan verb och substantiv högre än de övrigas. I Steinbecks 

textutdrag förekommer verb med efterföljande adverb vilka är obefintliga i Boyes och 

Lagerkvists. I texten ur Möss och människor skildras en natur full av rörelse och liv vilket kan 

spegla sig i den rikare användningen av adverb. Kollokationerna med adjektiv och efterföljande 

substantiv i de tre textutdragen presenteras nedan i tablå 3. 

Boye Lagerkvist Steinbeck 

slutna ögon 

gott exempel 

strängare kontroll 

största försiktighet 

främmande nationalitet 

främmande stad 

stark förtröstan 

nya rön 

fri man 

stora planer 

andra tider 

gott mod 

bred panna 

hög panna 

sammansatt natur 

hel hop 

stor dag 

stor man 

å andra sidan 

i själva verket 

sluttande axlar 

markerade drag 

skarpa drag 

öppen plats 

stadig hand 

breda axlar 

het dag 

långa klunkar 

Tablå 3. Kollokationer med adjektiv och efterföljande substantiv i modernare textutdrag. 

Den andra gruppen med flest förekommande kollokationer är verb med efterföljande substantiv 

med eller utan preposition mellan. Resultatet från de tre textutdragen presenteras nedan i tablå 

4. 

Boye Lagerkvist Steinbeck 

söka tröst 

följa en plan 

ge upphov till 

få ro 

skapa en värld 

vara i livet 

resten av livet 

göra konster 

skicka bud 

få tillfälle 

ge sig tid 

ta del i 

äga rum 

sätta i verket 

gå till fots 

vara till ända 

vara till nöje 

vara i tjänst hos 

vara i fred 

vänta på andra tider 

gå i spetsen 

släpa fötterna 

slå läger 

söka skydd 

gå hem 

gå i täten 

komma på fötter 

 

Tablå 4. Kollokationer med verb och efterföljande substantiv i modernare textutdrag. 
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Det förekommer även några kollokationer med substantiv och verb: vinden susar, tiden lider, 

stjärnorna glimta hos Boye liksom klockorna ringer och klockorna klämtar hos Lagerkvist. 

Till skillnad från textutdragen från Boyes och Lagerkvists romaner finns det i Steinbecks några 

kollokationer med verb som följs av adverb som ligga öde, stanna tvärt, trampa nervöst, säga 

skarpt och sitta stel. Kombinationen gå tungt förekommer också. Det är inte en kollokation 

men kan associeras med uttrycket att gå med tunga steg. En annan kombination, friskt gröna 

(om blad) kan härledas till en sammanslagning av uttrycken frisk grönska och dofta friskt 

kanske för att fånga både en doft- och synupplevelse.  

Hos Boye förekommer fler ordpar än hos Lagerkvist och Steinbeck: en och en, oro och 

ångest, göres och säges, på sätt och vis, helt och hållet, mer och mer. Hos Steinbeck är ordpars-

exemplaret härs och tvärs och hos Lagerkvist mellan himmel och jord. Den av de tre som bidrar 

med uttryck med överförd betydelse är Lagerkvist och då med skarp tunga och att lösa någons 

bojor. 

5.2.5 Övriga reflektioner och sammanfattning 

Boye har några formuleringar som kan tänkas vara representativt för nutida, idiomatiskt språk-

bruk i/med beaktande av, så när som på, vara på det klara med, i vilket fall som helst. Steinbeck 

använder sig av ordkombinationer som ger ett naturbesjälande intryck som dånet rullar och 

skuggan klättrar. I Lagerkvist textutdrag kan klockornas ljud följas genom olika ord, ringa, 

klämta, klangen. I uttalet av orden kan ljudet som respektive ord representerar höras i vokal-

färgen.  

Det är ett mer akademiskt språkbruk i de modernare textutdragen av Boye och Lagerkvist 

då det är några fler ämnesneutrala, akademiska ord än i Zolas men även något fler prefigerade 

ord liksom färre lösa partikelverb. Det sistnämnda kan innebära att dessa verk är lättare för 

andraspråksinlärare då partikelverb kan förvirra. Å andra sidan innehåller de modernare verken 

mer abstrakta partikelverb och fler sammansättningar med prepositionsförled, därmed fler 

långa ord vilket också kan leda till en mer svårtillgänglig text. Det som underlättar i de 

modernare är att språkbruket inte är lika föråldrat som i de äldre. Verbens böjningar överens-

stämmer bättre med dagens språkbruk. Steinbecks textutdrag är mer lättläst än de andra två 

modernare. Det innehåller dock en stor del av mindre frekvent vardagligt språkbruk i form av 

ett flertal sidoordnade ord för att beskriva rörelse, ljud och synintryck. Även en lekfullhet i att 

skapa nya kombinationer av välkända kollokationer kan skönjas i Steinbecks text. Just att den 

innehåller ett språkbruk som är mindre av sakprosekaraktär och mer av litterär prägel kan göra 

den svårare, beroende på vilka texter som tillhör elevernas repertoar.  

5.3 De samtida verken 

De samtida textutdragen är hämtade från skönlitterära verk utgivna under 2000-talets första 

decennium och representerar romaner som läses i gymnasieskolans andraspråksundervisning. 

Verken är Svinalängorna av Susanne Alakoski (2006), Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad (2011) 

och No och jag av Delphine de Vigan (2007), översatt från franska till svenska av Helén Enqvist 
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(2008). Samtidigt som resultatet av de samtida verken redovisas jämförs det med resultaten från 

analyserna av de äldre såväl som av de modernare textutdragen.  

5.3.1 Ovanliga ord och mindre frekventa vardagliga ord 

Det förekommer fler ovanliga och mindre frekventa vardagliga ord i textutdraget från de Vigans 

roman än från Asaads och Alakoskis, 65 respektive 40 och 30. Antalet i de Vigans textutdrag 

överensstämmer i stort med majoriteten av de tidigare periodernas texter förutom Zolas och 

Boyes. Om man betraktar det totala antalet mindre frekventa vardagliga ord från de tre text-

utdragen är det dock färre än i de tidigare perioderna. de Vigans antal överensstämmer dock 

med det i textutdragen från Lagerlöf och Söderberg i den äldre perioden liksom med de 44 från 

Lagerkvist i den modernare. Texten i Asaads och i Alakoskis verk innehåller markant färre, 29 

respektive 27.  

Det totala antalet sammansättningar i de tre samtida är högst i de Vigans textutdrag, 29, 

och lägst i Asaads, 21, och i paritet med de tidigare periodernas textutdrag förutom Zolas, Boyes 

och Steinbecks som är rikare på sammansättningar. Enbart fyra av sammansättningarna i de 

Vigans text bedömde jag som ovanliga medan de övriga är mer vanligt förekommande i språk-

bruket av idag. Zolas, Boyes och Steinbecks textutdrag hade en större andel ovanliga och 

framför allt Boyes kan vara svåra då ett flertal är abstrakta och även innehåller prepositions-

förled. Zolas text innehåller sammansatta ord som inte längre används och i Steinbecks utdrag 

går att finna många konkreta och genomskinliga men ibland svårare då de kräver kunskap om 

landskap och natur.  

5.3.1.1 Ovanliga ord 

Trots sammantaget färre ovanliga ord och mindre frekventa vardagliga ord än i tidigare perioder 

förekommer det några ord som kan kräva sin förklaring även för förstaspråkstalare som sork 

och psykopat hos Alakoski, ultimatum och skadestånd hos Asaad. Franska begrepp i de Vigans 

text som inte nödvändigtvis ingår i förstaspråkstalarens ordförråd är metro, monsieur och 

mademoiselle men även svenska ord med latinskt eller grekiskt ursprung kan orsaka besvär som 

respit, litosfär, dispens, patologisk och socioekonomisk. De ovanliga orden i kategorin ovanliga 

och mindre frekventa vardagliga ord utgör en tredjedel i de Vigans textutdrag medan i Asaads 

en fjärdedel och i Alakoskis en knapp tiondel. I jämförelse med samtliga undersökta textutdrag 

består de ovanliga orden av en dryg tredjedel i Zolas textutdrag. Ur den synvinkeln är således 

Zolas verk mest svårläst och Alakoskis mest lättläst. Å andra sidan är de ovanliga orden i text-

utdragen olika svåra och på olika sätt. Orden hos Zola, Boye och de Vigan påminner om 

varandra med tanke på det internationella, mer latinsk-grekiska ursprunget. I övrigt handlar det 

främst om ord som förknippas med företeelser och samhälleliga strukturer som förekommer på 

den tid då romanernas handlingar utspelar sig. Då främst den äldre periodens samhälle är mer 

avlägset från dagens än de övriga blir den därmed svårare. 
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5.3.1.2 Mindre frekventa vardagliga substantiv 

Språket i textutdraget från Alakoskis roman och det från Asaads är mer vardagligt och 

informellt än det i romanerna i de tidigare perioderna. Denna skillnad finns även mellan dessa 

två och språket i de Vigans textutdrag. Antalet mindre frekventa vardagliga substantiv i textut-

draget från de Vigans roman, 20, överensstämmer med Boyes och Lagerkvists textutdrag från 

den modernare perioden liksom med det från Söderbergs. Asaads textutdrag består av 16 och 

Alakoskis av 11. De substantivistiska sammansättningarna i både de Vigans utdrag och i 

Alakoskis är inte lika frekvent förekommande som i textutdragen från Zola och Steinbeck utan 

mer i paritet med Lagerlöfs och Söderbergs. Skillnaden består istället av att de samtida, framför 

allt Alakoski, har fler vanliga exempelvis klassrum och kattmamma och färre mindre frekventa 

som slemhinna och omslagspapper, medan det för de äldre utdragen är omvänt. Några exempel 

på mindre frekventa vardagliga substantiv i de tre samtida textutdragen presenteras nedan. 

 

Alakoski:  gasning, brasa, pelare, stack (som i myrstack), sparvungar, kelgris, navelsträng 

Asaad:  hån, heder, under, brunn, stuga, vanära, skam, livslust, släktfejd, underkasta 

De Vigan:  sekler, knipa, sorl, nit, saliv, affisch, bläck, partikel, gång, öde, jordskorpa, 

läkarintyg, dammkorn, fårskalle 

 

Att begrunda här är även flertalet ord som har vanligt förekommande homonymer som stack, 

under, knipa, nit, gång och öde. Det gäller även efterleden -mål, -sträng och -skorpa. Även 

ogenomskinliga sammansättningar med överförd betydelse som kelgris eller fårskalle före-

kommer. I textutdraget från Asaads roman är fler mindre frekventa substantiv abstrakta än 

framför allt i Alakoskis men även i de Vigans. Dessutom rör de i större omfattning moraliska 

eller etiska bryderier vilket är gemensamt med Boyes text. 

5.3.1.3 Mindre frekventa vardagliga adjektiv 

Sammantaget är det färre mindre frekventa adjektiv i de samtida textutdragen än i de tidigare 

perioderna. De Vigans text har flest, 13, vilket är i paritet med det antal som förekommer i 

Lagerlöfs, Boyes och Lagerkvists textutdrag. Alakoski har 3 mindre frekventa vardagliga 

adjektiv och Asaad 5, vilket överensstämmer med antalet i Söderbergs textutdrag. Nedan 

presenteras ett urval av de mindre frekventa enkla och sammansatta adjektiven. 

Alakoski: stötvis, löpande, vidöppna 

Asaad: städade (ordentliga), distanserad, desperat, läggdags, bakbunden 

de Vigan: öde, vag, hjärtlig, ringa (liten), andlös, pytteliten, klarblå 

 

Alakoskis textutdrag innehåller mindre frekventa adjektiv som beskriver konkreta handlingar 

och rörelser medan de i Asaads lyfter fram mer abstrakta sinnestillstånd och beteenden. 

Bakbunden är i texten en metafor för huvudpersonens känsla av alternativlöshet och trångmål. 
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I de Vigans textutdrag karaktäriseras vissa av de mindre frekventa adjektiven av beskrivningar 

av nyanser som kanske inte är uppenbara. Vad är vag mot suddig, oklar, otydlig? Vad mer ingår 

i ordet hjärtlig än vänlig? Vad innebär förledet klar till blå? Även homonymer till öde, ringa, 

städade kan uppmärksammas här. Asaad använder även sammansatta participformer som 

utkastad, bortkastad och bortskämd. 

5.3.1.4 Mindre frekventa vardagliga verb 

De mindre frekventa vardagliga verben i de tre samtida texterna är till antalet så när som lika, 

runt 10 i utdragen från de Vigans och Asaads romaner och 14 i Alakoskis. Det överensstämmer 

med antalet i de flesta av utdragen från de tidigare perioderna förutom Lagerlöfs som har något 

färre. Verbens karaktär skiljer sig dock åt mellan de samtida texterna och de modernare liksom 

de äldre. Många av Alakoskis verb har en onomatopoetisk prägel som krasa, jama, prassla, 

vispa, ploppa. Rörelser som krypa, drälla, sprattla och maka innefattar en viss nyans som 

karaktäriserar verben och skiljer dem från möjliga sidoordnade ord som åla, spilla, sparka och 

flytta.  

Flera av verben i Asaads textutdrag är möjliga för att beskriva nyanser i handlingar och 

rörelser exempelvis i den mer bildliga betydelsen av att leda och stötta. Mindre frekventa verb 

i Asaads text som hejda, vifta och kröka (böja), kan även betraktas utifrån möjligheten till 

variation i berättandet och uppmärksammas som alternativ till vanligt förekommande verb. 

Detsamma gäller även ett flertal av de mindre frekventa verben i de Vigans text som skildra 

och iaktta. I de Vigans text förekommer verb som beskriver olika handlingar eller rörelser som 

ger likartat ljud som det höga men lågmälda i klirra, pingla, fnissa. Även den antonyma 

karaktären i verb som spreta och snurra kan betonas. Denna typ av sidoordnade ord har de 

Vigans och även de få som förekommer i Alakoskis text gemensamt med Söderbergs, Zolas 

och Steinbecks. Söderbergs och Zolas textutdrag innehåller dock många fler. Flera mindre fre-

kventa vardagliga verb förekommer i Steinbecks text ofta i kombination med mer vanliga verb 

varpå ordens skillnader kanske blir lättare att analysera utifrån kontexten.  

5.3.2 Ord som börjar på an-, be-, er-, för- och und- 

Antalet ord med början på an-, be-, er-, för- och und- är 13 både i de Vigans och Asaads texter. 

Det är nästan lika många som återfinns i Lagerlöfs och Boyes. I Steinbecks textutdrag saknas 

dessa förstavelser och i Alakoskis återfinns enbart ett, förkläde, medan Söderbergs har 8. 

Således verkar mer saklig stil på texterna överensstämma med fler prefigerade ord och mer 

informell stil med färre dylika ord.  

Alla ord som börjar på an-, be-, er-, för- och und- är dock inte mindre frekventa. Där det 

förekommer störst andel mindre frekventa sådana ord är i Boyes text och strax därefter i Zolas. 

De i de Vigans textutdrag t.ex. föredrag, förmögen, förmå och erbjuda och i Asaads  förbrukad, 

besanna och bete sig är mer frekventa i samtida språkbruk och försvårar därmed inte texten på 

samma sätt. Liksom i de tidigare perioderna är några av dessa ord kategoriserade som ämnes-

neutrala, akademiska ord. De Vigan har enbart ett sådant medan Asaad har sex, dvs hälften av 

de som ingår i kategorin ord som börjar på an-, be-, er-, för- och und-. Den fördelningen är i 
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paritet med verken från den äldre perioden. Detta kan bero på att Asaad främst använder ord 

med dylik början med neutral prägel medan de Vigan använder de som passar i mer vardaglig 

eller värderande kontext som exempelvis förtjust. En liknande tendens gick att skönja mellan 

Lagerkvists och Zolas textutdrag, de mer neutrala orden befolka, förehavanden, undvara i 

Dvärgen till skillnad från de mer värderande som besynnerlig, förvridna, bedrövlig i Thérèse 

Raquin. 

5.3.3 Ämnesneutrala, akademiska ord 

I Alakoskis textutdrag återfanns inga ämnesneutrala akademiska ord som ingår i En svensk 

akademisk ordlista men i Asaads och de Vigans romaner förekommer i stort sett samma antal, 

15 respektive 16. I de Vigans inräknas även fyra ord som jag bedömt tänkbara att passa i 

kategorin dvs iaktta, ämne, synvinkel och uppta. Antalet överensstämmer med det i Lagerlöfs 

textutdrag. Till skillnad från Lagerlöf finns ord i de samtida som speglar de idag mer fram-

trädande socialt och etnografiskt inriktade disciplinernas ordbruk som intervjua, social, 

situation i de Vigans textutdrag och samtal i Asaads. I de samtida textutdragen förekommer 

även några i vardagliga sammanhang frekventa ord men som används i modifierad betydelse i 

vetenskapliga texter som anta, föra, röra, bära och fall i Asaads eller källa, närma, knyta och 

typ i de Vigans. Vissa av dessa finns även representerade i Lagerlöfs text som närma, föra och 

knyta. I Zolas text förekommer flera liknande ord liksom i Söderbergs och något enstaka i 

Steinbecks. Boyes och Lagerkvists text innehåller flest ämnesneutrala akademiska ord av de i 

studien inkluderade texterna men inget av dessa vanliga, vardagliga ord förekommer i Boyes 

och knappt i Lagerkvists. Övriga ämnesneutrala akademiska ord i de samtida texterna är det 

gemensamma förvänta liksom sammanfatta, åtminstone, innebära i Asaads liksom allmän, 

uppstå och utveckla i de Vigans.  

5.3.4 Flerordskombinationer 

De samtida textutdragens flerordskombinationer presenteras nedan och jämförs med resultatet 

från undersökningen av de föregående periodernas textutdrag. Först behandlas partikelverben, 

sedan kollokationer och ordpar. Avslutningsvis behandlas övriga funna uttryck med överförd 

betydelse liksom andra fasta uttryck och fraser.  

5.3.4.1 Partikelverb 

Inga fast sammansatta partikelverb identifierades i de samtida textutdragen. De löst samman-

satta partikelverben funna i de Vigans textutdrag är till antalet lika med de i Lagerlöfs och 

Söderbergs texter, runt 15. Dessa texter har flest partikelverb av samtliga undersökta. Zolas, 

Steinbecks, Asaads och Alakoskis texter kommer snart därefter med 10 och strax därunder. 

Lagerkvist och Boye har enbart några få. De partikelverb som förekommer i Alakoskis text-

utdrag är mer talspråksnära, närmare slang, än de i Asaads och de Vigans. 
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Alakoski:  ploppa till, käka upp, rycka till, stöka ner, huttra till, flytta ihop, kura ihop  

Asaad:  växa upp, skrika ut, se upp till, bära upp, stanna kvar, hålla tillbaka, komma hem  

de Vigan:  störta in, ringa ut, vila upp sig, slå upp, dras med, ge upp, måla om, rulla ihop 

 

Partikelverben som förekommer i Asaads och de Vigans texter skiljer sig inte markant från de 

tidigare texternas, eventuellt är vissa mer ledigt talspråkliga, relativt tidsenliga men utan att ha 

karaktär av slang exempelvis ringa ut, vila upp sig, dras med och ge upp. I Asaads textutdrag 

har möjligtvis fler mer abstrakt eller överförd betydelse i sin kontext som bära upp, hålla till-

baka, skrika ut och komma hem.  

5.3.4.2 Kollokationer, överförd betydelse och ordpar 

De tre samtida textutdragens antal kollokationer befinner sig strax under 20, vilket överens-

stämmer med antalet funna i Steinbecks och i viss mån med Söderbergs. I textutdragen från 

Zolas, Boyes och Lagerkvists romaner överstiger antalet de samtidas med tio. Fördelningen 

mellan ordklasserna skiljer sig dock åt både sinsemellan de samtida verken men även i jäm-

förelse med de tidigare. I de Vigans textutdrag är de relativt jämnt fördelade med ytterst få i de 

två kategorier som innehåller adverb. Dessa kategorier har även få exempel både i Asaads och 

i Alakoskis texter. Några exempel från de tre texterna är betala sig fri i Asaads text eller hoppa 

jämfota liksom sprillans nya i Alakoskis och passa fint i de Vigans. De kollokationer som ingår 

i Alakoskis textutdrag är även de relativt jämnt fördelade över de olika kombinationerna. I 

jämförelse med de andra samtida förekommer dock fler kollokationer med substantiv och efter-

följande verb tex rösten spricker, tårarna sprutar och svetten bryter ut. De verbala 

kombinationerna är mer frekventa i de samtida textutdragen i jämförelse med de modernare av 

Boye och Steinbeck i vars textutdrag kombinationen substantiv med förställt adjektiv har flest 

representanter. Nedan i tablå 5 presenteras de kollokationer som består av verb med efterställt 

substantiv med eller utan preposition mellan. 

Alakoski Asaad de Vigan 

få ungar 

torka svetten 

spänna ögonen i 

lägga huvudet på sned 

dra in magen 

be till gud 

gå i skolan 

skaka på huvudet 

himla med ögonen  

ta en överdos 

släppa taget 

ta sitt liv 

bli föremål för 

ta ett lån 

sätta sin fot 

gå för långt 

be om nåd 

tro på sin förmåga 

utveckla en tanke 

knyta näven 

höja näven 

ta avsked av 

hålla föredrag 

lova inför vittnen 

tagen på bar gärning 

göra sig till åtlöje 

gå i pension 

Tablå 5. Kollokationer med verb med efterföljande substantiv i samtida textutdrag. 
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I höja näven finns förutom den bokstavliga även en mer överförd aspekt, den av kampvilja. 

Uttrycket sätta sin fot har en hyponym karaktär där en liten del av människan får beteckna 

helheten.  

I jämförelse med textutdragen från Boyes och Steinbecks romaner innehåller de modernare 

fler kombinationer av adjektiv och substantiv än de samtida. I Steinbecks text används 

kombinationen till stor del för att beskriva utseende medan adjektiven i Boyes ofta lägger till 

gradering eller värdering till substantivet som stark, strängare, fri och främmande. I de samtida 

har de mer karaktären av fasta uttryck. I tablå 6 presenteras de samtida textutdragens 

kombinationer av adjektiv och substantiv. 

Alakoski Asaad de Vigan 

sträng röst 

stuvade makaroner 

ljummet vatten 

gott rykte 

tänt ljus 

nästa vecka 

tryckande tystnad 

höjda ögonbryn 

svarta tavlan 

trevlig sommar 

Tablå 6. Kollokationer med substantiv och förställt adjektiv i samtida textutdrag. 

I de samtida textutdragen förekommer fler kollokationer med överförd eller bildlig betydelse 

jämfört med de äldre och modernare textutdragen. I Asaads text förekommer exempelvis inte 

kröka ett hårstrå, lyfta på locket och lätta sitt hjärta, bränna sina broar och nå botten. de 

Vigans text består också av flertalet dylika uttryck t.ex. träffad av blixten, sjunka genom jorden, 

falla död ner och hela baletten. De som finns representerade i Alakoskis textutdrag är på 

löpande band, sätta klorna i och slå sig för bröstet. I de tidigare verkens textutdrag förekommer 

inga liknande uttryck. Det bildliga språket framkommer mer i liknelser som i Söderbergs text 

och till viss del i Steinbecks. Zola använder främst adjektiv för att skapa bilder och ge 

associationer vilket i Steinbecks text görs främst med hjälp av sidoordnade verb.  

I likhet med Lagerlöf och Boye har de samtida textutdragen några fler ordpar än de övriga 

framför allt Alakoski och Asaad med fyra var, främst av uppräknande eller av mer eller mindre 

synonym karaktär. I Asaads text förekommer nu och för alltid, lugna och städade, i tur och 

ordning och då och då. De funna ordparen i Alakoskis text är nej och åter nej, en efter en liksom 

kors och tvärs, rent och snyggt. De liknar i stort sett de ordpar som ingår i de tidigare verken 

6 Diskussion 

Inledningsvis i diskussionen sammanfattar jag studiens utgångspunkter, syfte och resultat i av-

snitt 6.1. Vidare i avsnitt 6.2 diskuterar jag resultatet och i 6.3 metod och material för att 

avslutningsvis i 6.4 utifrån mina slutsatser blicka vidare framåt och utåt. 
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6.1 Sammanfattning 

I bakgrunden till studien tar jag avstamp dels i svenska elevers försämrade resultat i inter-

nationella läsförståelsetest, dels i dagens mångkulturella och därmed flerspråkiga samhälle 

vilket speglar sig i skolans klassammansättningar och undervisningsämnen. I bakgrunden lyfter 

jag bland annat fram, dilemmat för många andraspråkstalare, den samtidiga utvecklingen av en 

språklig bas med den mer komplicerade utbyggnaden skolspråket representerar och dess följder 

för läsförståelsen. För att kunna tillägna sig ny kunskap krävs god läsförståelse och av avgö-

rande betydelse för läsförståelse är ordförrådet. Mot denna bakgrund inriktade jag mig på ord i 

ett urval av den skönlitteratur som används i gymnasieskolans undervisning.  

Utifrån tidigare forskning och systematisering av vissa svenska drag för ord som visat sig 

vara svåra för andraspråkstalare, upprättade jag en analysmall. Under upprepade omläsningar 

av de skönlitterära textutdragen antecknas och beräknas dessa ord. Materialet utgörs av de in-

ledande och avslutande cirka 500 orden i nio skönlitterära romaner, utvalda för att representera 

tre tidsperioder mellan 1867 och 2011, äldre, modernare och samtida verk.  

Studiens övergripande resultatet är att de samtida textutdragen framstår som mer lättlästa 

för andraspråksinlärare än de äldre och de modernare. De samtida texternas språk ligger givet-

vis närmre dagens språkbruk då de innehåller fler fortfarande aktivt använda ord och idioma-

tiska uttryck, varför dessa således torde vara mer igenkänningsbara för gymnasieelever än de 

tidigare texterna. De innehåller framför allt färre ovanliga ord och inga, för dagens läsare, 

föråldrade begrepp, böjningar, stavningar eller konstruktioner. Däremot förekommer det i stort 

sett lika många mindre frekventa vardagliga ord i de Vigans text som i Lagerlöfs, Söderbergs 

och Lagerkvists. Steinbecks och Zolas textutdrag innehåller flest mindre frekventa vardagliga 

ord, framför allt substantiv och adjektiv. I deras, liksom i Boyes textutdrag, identifieras även 

flest sammansättningar. Boyes och Zolas är mer abstrakta och består till stor del av 

prepositionsförled medan Steinbecks är mer konkreta och genomskinliga. de Vigans textutdrag 

besitter några fler drag av komplexitet än övriga samtida, ungefär i samma utsträckning som de 

mer lättlästa äldre och modernare. Boyes text och Lagerkvists är svårast av de modernare. Zolas 

är med råge svårast av de äldre men ligger inte mycket över Boyes och Lagerkvists komplexitet. 

Steinbecks textutdrag liksom Söderbergs och även Lagerlöfs, med viss reservation för det 

ålderdomliga språkbruket, är mindre komplexa. 

De tidigare periodernas textutdrag har en mer skriftspråklig och i vissa fall saklig karaktär, 

om än i olika grad, än de samtida som i det stora hela präglas av ett mer talspråkligt, informellt 

och vardagligt språkbruk. Gemensamt för den äldre periodens textutdrag och den samtidas, 

förutom Alakoskis, är den relativt frekventa användningen av partikelverb. I Boyes textutdrag 

förekommer få partikelverb men desto fler sammansättningar med prepostionsförled vilket 

förutom att orden är längre även ger dem en mer formell prägel och därmed även tenderar vara 

mer svårlästa. I de samtida textutdragen av de Vigan och Asaad visar sig ett flitigare bruk, än i 

de övriga perioderna med visst undantag för Lagerlöf, av ämnesneutrala, akademiska ord som 

även förekommer i skönlitterär text men med en annan betydelse t.ex. röra, källa, typ och knyta. 

De ämnesneutrala akademiska orden är mest representerade i textutdragen från Boyes och 

Lagerkvists verk, vilket kan överensstämma med deras mer vetenskapliga och sakliga berättar-

stil. Även i textutdragen av Zola och de Vigan förekommer ett betydande antal akademiska ord.  
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Frekvensen av ord med förstavelserna an-, be-, er-, för- och und- i de samtida textutdragen 

av Asaad och de Vigan överensstämmer i stort med frekvensen i det modernare textutdraget 

från Boye liksom i det äldre av Lagerlöf. Dock är de samtida inte lika ovanliga i dagens språk-

bruk och därmed är sannolikheten att förstå dem större. I likhet med Zolas textutdrag har dessa 

ord i de Vigans mer vardaglig och oftare en värderande prägel. Detta skiljer sig från de i Asaads 

textutdrag som tenderar att vara av mer neutral betydelse vilket även gäller de i Lagerkvists.  

Idiomatiskt språkbruk i form av bland annat kollokationer förekommer i lika grad i 

samtliga av de samtida utdragen och överensstämmer med antalet i Söderbergs och Steinbecks 

textutdrag men förekommer inte i samma omfattning som i Zolas, Boyes och Lagerkvists. De 

samtida tenderar att vara mer bildliga än de tidigare periodernas och utgörs även till större del 

av mer lexikaliserad karaktär. Det mer bildliga språkbruket i texterna av Zola, Söderberg och 

Steinbeck framkommer mer med hjälp av betydelsenyanser i och kombinationer av olika 

adjektiv, verb och adverb.  

6.2 Resultatdiskussion 

Det är måhända föga förvånande att de äldre skönlitterära verken är mer svårlästa för andra-

språkstalare än framför allt de samtida men även än de modernare. Men är det verkligen ett gott 

skäl för att inte läsa dem? Lärare upplever att de även är svårare för förstaspråkstalare av 

svenska, enligt både Brodow & Rininsland (2005:78) liksom Molloy (2011:100–102). Det 

krävs att läraren lotsar eleverna in i texten genom att bidraga med förförståelse som att förklara 

tidstypiska och kulturtypiska företeelser, sätta texten i sitt sammanhang liksom även lyfta fram 

specifika språkliga drag för just det verket. Att lära sig ord som tillhör ett äldre samhälle kan 

vara nödvändigt för att bringa klarhet i det dåtida, att vara i kontakt med historien, och bidra till 

att förstå det sammanhang man befinner sig i. Inte att förglömma, det handlar om gymnasie-

elever som är andraspråkstalare på avancerad nivå och som står inför närstående eventuella 

högskolestudier. Risken med att skolämnet svenska som andraspråk lägger tyngdpunkten på 

språkvetenskapliga studier på bekostnad av de litteraturhistoriska är att den rådande brist-

diskursen runt skolämnet späs på och eleverna blir marginaliserade. De får inte tillgång till 

samma kunskaper som deras jämnåriga kamrater som läser svenska och därmed går de miste 

om en gemensam referensram.  

I undervisningen av andraspråkstalare är dock ett språkvetenskapligt fokus av vikt. 

Andraspråkstalares språkliga bas är ofta inte utvecklad i samma mån som förstaspråkstalares 

även om de är födda i Sverige menar både Viberg (1993:61–63) och Olofsson & Sjöqvist 

(2013:698–699). Samtidigt som den språkliga utbyggnaden sker i skolan måste även basen ut-

vecklas för att möjliggöra kunskapsinhämtning. Vardagsspråket, som Lindberg (2006b:84) 

benämner språket som används i informella sammanhang kan fungera väl medan skolspråket 

som krävs i mer kognitivt krävande uppgifter brister. För att råda bot på denna problematik har 

undervisningsmetoder i bland annat naturvetenskap och samhällskunskap utvecklats och 

implementerats där språket explicitgörs, förförståelse betonas liksom vikten av aktiv stöttning 

från lärare (se Gibbons 2016:67–95, Hägerfelth 2015, Johansson & Sandell Ring 2015, Nygård 

Larsson 2013, Sellgren 2011). Metoderna har visat sig ge goda framgångar i läsförståelse och 

därmed kunskapsinhämtning för andraspråkselever. Dessa metoder torde även gagna eleverna 
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i studierna av litteraturvetenskap likväl som i andra vetenskapliga områden. Dessutom drar 

eleverna nytta av att få ökade kunskaper i det skönlitterära språket och den variation som olika 

verk uppvisar. Att arbeta med många olika texter gynnar utvecklingen av ett brett, djupt och 

funktionellt ordförråd, poängteras av Enström (2013:173–174, 2016:40).  

 Inom andraspråksforskningen poängteras vikten av att särskilja elevernas kognitiva, 

åldersadekvata nivå med deras språkliga. För att nå djupare kunskap måste uppgifterna vara 

kognitivt krävande men då andraspråkstalarna inte behärskar det språk som förutsätts för 

kunskapsinhämtning gäller det att stötta den språkliga utvecklingen och inte sänka den 

kognitiva nivån (Axelsson 2013:556–557, Gibbons 2016:33–36, Nygård Larsson 2013:600, 

Olofsson & Sjöqvist 2013:701).  

Om man således betraktar studiens skönlitterära texter ur ett ordförrådsutvecklande 

perspektiv finner man nio textutdrag från olika verk med sinsemellan emellanåt mycket 

varierande språkbruk och ordval utifrån den karaktär författaren har velat förmedla. Även om 

de äldre och modernare texterna har fler ovanliga ord har de även ett betydande antal ämnes-

neutrala, akademiska ord. Att tillgodogöra sig dylika ord har stor betydelse för utvecklingen av 

det Lindberg (2006b:84) benämner som skolspråket, Viberg (1993:63–64) som utbyggnad och 

som till viss del överensstämmer med Cummins (1979, 1981 se Magnusson 2013:634, Axelsson 

2013:699) begrepp CALP och är en förutsättning för formellt lärande och således en 

nödvändighet för skolframgång (se Golden 2006:115–127, Lindberg 2006b:83–89). Även 

mindre frekventa vardagliga ord förekommer i texterna, ord som Enström (2013:172–174) 

betonar vikten av då de möjliggör utvidgning av den talspråkliga repertoaren liksom tillägnande 

av texter utanför sakprosan. Dessutom kan eleverna se orden i olika sammanhang och hur de 

används för att frambringa en viss känsla eller stil, från Boyes vetenskapliga och Lagerkvists 

dokumenterande till Steinbecks naturbesjälade. De kan även uppmärksamma hur språket kan 

fungera som verktyg i beskrivningar som Zolas ljus- och färgspel, Söderbergs monologiska 

stadsbetraktelser eller Lagerlöfs mer enkla sagobetonade. Det metaspråkliga klimatet i 

andraspråksklassrummet är av betydande vikt för både språk- och kunskapsutveckling 

(Gibbons 2016:155–158, Nygård Larsson 2013:600, Olofsson & Sjöqvist 2013:700–701). 

I mitt material förekom inte idiom och uttryck med överförd betydelse i någon större grad 

förutom i de samtida texterna. Däremot återfanns ett betydande antal sammansättningar, 

kollokationer och partikelverb i vissa av de äldre och modernare verken vilka kan orsaka 

bryderi, men då flertalet inte är ovanliga kan även dessa kategorier vara språkutvecklande 

förutom att kännedom om konstruktionerna underlättar läsförståelsen. Genom att explicitgöra 

deras konstruktion öppnas möjligheter för eleverna att se språkets potential att med ord-

kombinationer skapa nya eller mer specifika betydelser (Enström 2013:175–176). 

Hur undervisningen bedrivs i skönlitteratur har naturligtvis betydande vikt för att eleverna 

ska kunna tillgodogöra sig texterna såväl som i klassrum med första- som andraspråkselever. I 

en klass med andraspråkselever måste detta dock göras mer explicit. I och med att språket ut-

vecklas och fördjupas slipas det även som verktyg att använda i resonemang runt mer komplexa 

och åldersadekvata analyser och diskussioner, såväl i litteraturstudier som i andra skolämnen. 

Min förhoppning med studien var att kunna ana tendenser till vad som är svårt i läsningen 

av den så kallade mer klassiska skönlitteraturen jämfört med den samtida men även att se 
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möjligheter till utveckling och fördjupning av ordförråd. Om skönlitteratur kan tjäna som red-

skap i utbyggnad av ordförråd samtidigt som det ger tillgång till samhällets gemensamma 

referensram har undervisningen uppfyllt ett demokratiskt syfte. 

6.3 Material- och metoddiskussion 

Urvalet har påverkat resultatet. Framför allt skiljer sig de äldre och modernare textutdragen från 

de samtida i och med deras högre svårighetsgrad. Både Asaads och de Vigans böcker är mer av 

ungdomslitteratur ur den synvinkeln att de beskriver ungdomar, är skrivna utifrån deras 

perspektiv och språket består till viss del av ungdomsjargong. Att Svinalängorna är en uppväxt-

skildring återspeglas tillika i det mer ungdomliga språkbruket, framför allt i dialogpartierna. 

Det som troligtvis påverkat mitt resultat är att Svinalängorna liksom Möss och människor både 

börjar och slutar med dialoger. Om jag istället hade analyserat ett mittenparti skulle språket 

troligen ha varit mer nyanserat och komplicerat. 

Det som utgör resultatets mindre frekventa vardagliga ord och de ord som kan tänkas vara 

mer eller mindre svåra eller lätta bedöms utifrån min subjektiva språkkänsla. Vad som är 

vardagligt och vad som är mindre frekvent utgår till största del från min egen uppfattning. Med 

min bakgrund som språkvetare med litteraturvetenskap i min lärarexamen och ett intresse för 

skönlitterär text i kombination med den kunskap jag har inom ämnet svenska som andraspråk 

kan det tänkas att jag ändå kan ana mig till vilka ord som kan upplevas svåra för andra-

språkstalare. Denna kunskap har dessutom stärkts av den tidigare forskning om andra-

språkstalare och ordförrådsutveckling som jag har tagit del av. Utifrån denna och de exempel 

som redovisas har jag skapat mig en uppfattning om vilken typ av ord som berörs. Det är högst 

troligt att jag har bedömt något ord som svårt som någon annan finner lätt och tvärtom. Jag 

förordar ett mer generellt synsätt som ser till ord som kan anses vara svåra av en andra-

språkstalande grupp elever vars sammantagna ordförråd kan vara rätt brokigt.  

Skönlitteratur kan vara lättläst men svårtillgänglig ändå. Det finns olika sätt att läsa. Att 

kunna avkoda och förstå ords betydelse innebär inte nödvändigtvis att man förstår eller kan ta 

till sig det verket ämnar förmedla. Skönlitteratur är inte bara språkvetenskap. Den aspekten tar 

jag inte upp i min undersökning eftersom jag riktar in mig på läsförståelse genom ordkunskap 

och spinner vidare på den forskning som visar att man med hjälp av en bredare ordförståelse 

kan tillägna sig mer och svårare text.  

6.4 Utblick 

Avslutningsvis vill jag utifrån min studie dels diskutera undervisningens möjligheter till såväl 

kunskaps- som språkutveckling, dels skönlitteraturens roll i skolan och hur dessa i förläng-

ningen kan påverka utvecklingen för elevernas känsla av delaktighet i sin omgivning. Varför 

kan det inte förväntas att andraspråkselever ska kunna tillägna sig kunskaper i samma skön-

litterära texter som elever med svenska som förstaspråk när det förväntas att de kan tillgodogöra 

sig samma kunskaper i andra skolämnen? Har de svårare att förstå dessa texter för att deras 

ordförråd är för grunt och smalt? Om så är fallet borde ju samma didaktiska grepp med att 
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explicitgöra ord och uttryck tjäna lika gott syfte med skönlitterära texter som med sakprosa och 

lärobokstext. Det borde ge andraspråkseleverna en möjlighet att utveckla sitt andraspråk 

samtidigt som de tillägnar sig samma litteraturhistoriska kunskaper som sina jämnåriga 

kamrater i svenskklassen.  

Det resonemang som jag har antagit i studien utgår från min utgångspunkt; att 

gymnasieelever är på samma kognitiva nivå, har samma potential att se skillnader, likheter och 

dra slutsatser utifrån olika parametrar och mönster, detta oavsett om de har svenska som första- 

eller andraspråk. Det handlar om ett språk under utveckling. Goda kunskaper i majoritetsspråket 

är en demokratisk rättighet då det ger tillträde till det offentliga rummet och möjlighet att 

påverka sin omgivning och utveckla sin identitet. Går man en högskoleförberedande gymnasie-

utbildning och läser kurser i matematik och naturkunskap tillsammans med förstaspråkstalare 

borde man ha samma möjlighet som dem att även tillägna sig de litteraturvetenskapliga 

kunskaperna. 

Skönlitteratur ska läsas, studeras och diskuteras utifrån dess litterära kvaliteter. 

Skönlitteraturen har ett eget värde och dess syfte i skolan ska inte främst försvaras med 

argumentet att det är språkutvecklande. Men som språkvetare ser jag språket som högst centralt 

och intressant för den konstnärliga slutprodukt ett skönlitterärt verk är, såväl för andra-

språkstalare som för förstaspråkstalare. Likväl som i studiet av andra typer av text måste man 

kunna se till den skönlitterära textens kvaliteter och speciella språk. I denna process utvidgas 

kompetensen och fördjupas ordkunskapen.  

Studiet av litterära verks handling, teman, person- och miljöteckningar där egenreflektion 

och igenkänning betonas blir lätt snävt. Kanhända ett gemensamt litteraturämne för första-

språktalare och andraspråkstalare skulle kunna bredda elevernas perspektiv. Varför inte öppna 

upp ämnet för mer världslitteratur av både äldre och nyare årgång? Att få ta del av en vidare 

litteraturrepertoar, genom en mer explicit undervisning, i klassrum med både första- och andra-

språkstalare, tror jag många elever skulle ha nytta av. Även att använda skönlitteratur 

ämnesöverskridande som ett medel för att förstå samband eller genom litterära skildringar 

kunna föreställa sig andra verkligheter kan berika. Det finns även ett emancipatoriskt syfte. 

Som med all text ska man även lära sig att läsa och granska skönlitterär text. Historien och 

berättelser tillhör alla människor. Ingen ska medvetet uteslutas från detta utan hellre få hjälp att 

inkluderas.  
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Bilaga 1 

Analysmall 

Ovanliga och mindre frekventa vardagliga ord 

Substantiv Adjektiv Verb Prefigerade Ovanliga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Ämnesneutrala akademiska ord 

En svensk akademisk ordlista Övriga tänkbara  

  

 

 

 

 

Sammansättningar 

Substantivistiska Adjektivistiska  Verbala 
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Partikelverb 

Lösa Fasta 

  

 

 

Kollokationer 

Adj+Sub Verb+Sub Verb+Prep+Sub Sub+verb Verb+Adv Adv+Adj 

      

 

 

 

 

Idiom/uttryck med överförd betydelse 

Idiom/uttryck med överförd 

betydelse 

 

Metaforisk Ordpar 
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Bilaga 2 

Tabeller 

Tabell 1. Antal mindre frekventa vardagliga ord i samtliga textutdrag. 
 Äldre verk Modernare verk Samtida verk 

Författare Lagerlöf Söderberg Zola Boye Lagerkvist Steinbeck Alakoski Asaad deVigan 

Substantiv 28 24 30 19 20 28 11 16 20 

Adjektiv 9 6 25 10 15 20 3 2 13 

Verb 5 12 11 16 9 10 14 11 9 

Adverb - - - 4 - - - - - 

Summa 42 42 66 49 44 58 27 29 42 

 

 

Tabell 2. Antal ovanliga ord i samtliga textutdrag. 

 Äldre verk Modernare verk Samtida verk 

Författare Lagerlöf Söderberg Zola Boye Lagerkvist Steinbeck Alakoski Asaad deVigan 

Substantiv 24 18 22 17 14 11 2 6 17 

Adjektiv 3 6 9 10 6 4 - 3 3 

Verb 2 3 6 9 6 - - 2 3 

Adverb - 1 - - - - - - - 

Summa 28 28 37 36 26 15 2 11 22 

 

 

Tabell 3. Antal mindre frekventa vardagliga ord och ovanliga ord sammanräknade i samtliga 

textutdrag. 

 Äldre verk Modernare verk Samtida verk 

Författare Lagerlöf Söderberg Zola Boye Lagerkvist Steinbeck Alakoski Asaad deVigan 

Mindre 

frekventa 
42 42 66 49 44 58 28 29 42 

Ovanliga 28 28 37 36 26 15 2 11 22 

Summa 70 70 103 85 70 73 30 40 65 

 

 

 

Tabell 4. Totalt antal sammansättningar och ord med förstavelserna an-, be-, er-, för- och 

und- i samtliga textutdrag. 

 Äldre verk Modernare verk Samtida verk 

Författare Lagerlöf Söderberg Zola Boye Lagerkvist Steinbeck Alakoski Asaad 
de 

Vigan 

Samman- 

sättningar 
25 31 42 41 22 41 23 21 29 

Ord med 

förstavelser 
14 8 19 16 20 - 1 13 13 
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Tabell 5. Antal akademiska, ämnesneutrala ord i samtliga textutdrag. 

 Äldre verk Modernare verk Samtida verk 

Författare Lagerlöf Söderberg Zola Boye Lagerkvist Steinbeck Alakoski Asaad deVigan 

Substantiv - 1 5 9 6 1 - 5 5 

Adjektiv 3 1 3 4 4 1 - 1 2 

Verb 10 5 14 6 12 1 - 8 9 

Adverb 2 1 1 4 4 3 - 1 - 

Summa 15 8 23 28 26 5 - 15 16 

 

 

Tabell 6. Totalt antal löst och fast sammansatta partikelverb i samtliga textutdrag. 

 Äldre verk Modernare verk Samtida verk 

Författare Lagerlöf Söderberg Zola Boye Lagerkvist Steinbeck Alakoski Asaad deVigan 

Lösa 14 15 10 3 3 10 8 9 16 

Fasta 3 1 7 4 - - - - - 

Summa 19 16 17 7 3 10 8 9 16 

 

 

Tabell 7. Antal kollokationer för samtliga textutdrag utifrån för- och efterledens 

ordklasstillhörighet. 

 Äldre verk Modernare verk Samtida verk 

Förf. Lagerlöf Söderberg Zola Boye Lagerkvist Steinbeck Alakoski Asaad 
de 

Vigan 

Adjektiv 

+subst. 
3 5 10 9 11 8 3 3 4 

Subst. 

+verb 
1 2 2 3 2 - 4 1 1 

Verb 

+subst. 
2 - 5 5 7 4 4 7 5 

Verb 

+prep. 

+subst. 

4 4 9 8 8 2 5 3 5 

Verb 

+adjekt. 
2 3 - - - 4 2 3 2 

Adv 

+adjekt. 
- - - - - - 1 - - 

Summa 12 14 26 28 28 18 19 17 17 

 

Tabell 8. Antal ordpar och idiom eller uttryck med överförd betydelse i samtliga textutdrag. 

 Äldre verk Modernare verk Samtida verk 

Förf. Lagerlöf Söderberg Zola Boye Lagerkvist Steinbeck Alakoski Asaad 
de 

Vigan 

Ordpar 4 2 - 6 1 1 4 4 3 

Idiom/ 

Överf. 

bet. 

- 2 3 - 2 - 5 8 7 
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