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Förord 

ASLA:s 23:e höstsymposium hölls 12-13/11 2011 i Falun och arrangerades av Högskolan 

Dalarna. Symposiets tema var Språk för framtiden med tanke på den utveckling som skett i 

fråga om sociala medier och teknikbaserat lärande. En stor del av studenterna vid Högskolan 

Dalarna studerar på distans med hjälp av teknikbaserat lärande.  

I symposiet deltog drygt 50 deltagare och under dessa dagar presenterades 3 

plenarföreläsningar hållna av Rickard Domeij, Sylvana Sofkova Hashemi och Anna-Malin 

Karlsson. Plenarföreläsningarna presenterade temat ur olika perspektiv, i denna volym 

återfinns två av plenarföreläsningarna, Sylvana Sofkova Hashemis och Anna-Malin Karlssons 

föreläsningar. Dessutom finns 15 av 21 sektionsföreläsningar i denna symposievolym. 

I planeringskommittén ingick Barbro Carnehag, Marianne Sahlberg, Satu Sundström, Susanne 

Tienken, Jonathan White och Antti Ylikiiskilä. 

 

Falun i juli 2011 

Antti Ylikiiskilä och Maria Westman  

 

 

Presentation av bidragen i symposievolymen 

Anna-Malin Karlsson höll ett av plenarföredragen och i artikeln diskuterar hon skrift-

användandet i arbetslivet. Tre forskningsprojekt presenteras och kopplas till New Literacy 

Studies (NLS). I Skriftbruk i arbetslivet undersöks skrifthändelser under arbetsdagar i sju 

olika yrken och i dessa yrken har kravet på dokumentation ökat. I projektet Text och arbete i 

den nya ekonomin undersöktes projektgrupper och de texter som skapades i dessa stödde det 

meningsskapande som krävdes för arbetsprocessens olika steg. I det tredje projektet Omsorg 

som språkarbete undersöktes äldrevårdens vårdpersonal och deras dokumentation. 

Dokumentationen i dessa gruppen syftade till kvalitetssäkring. Antalet textsorter i ‖tingyrken‖ 

var färre än i ‖människoyrken‖. Kravet som ställs i dagens arbetsliv är ökad skriftanvändning.      

 

Gunilla Jansson är en av forskarna i projektet ‖Metodutveckling med forskarstöd‖ och det 

har varit ett projekt om samverkan mellan forskning och arbetsplats (äldreomsorgen). Målet 

har varit att utveckla verktyg för att höja den kommunikativa och språkliga samt stärka 

kunskaperna i svenska och yrkeskompetensen. Arbetet har inneburit att grupphandledning på 

arbetsplatsen har sammankopplats med reflektion kring språk, yrkeskunnande och 
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kommunikation. Två arbetsplatser har ingått i studien. Utifrån fältbesöken har en dialog förts 

mellan forskare, handledare och anställda om upplevda händelser. Vid gruppsamtalet har de 

anställda fått möjlighet att reflektera kring de olika händelserna.   

 

Mats Landqvist & Ingela Tykesson redovisar också ett projekt inom ‖Metodutveckling med 

forskarstöd‖ där de undersöker övningar som kan öka deltagarnas medvetenhet om språkets 

och kommunikationens betydelse i omsorgsarbetet. De visar på samtalets och skrivandets vikt 

i arbetet och att lyfta fram deltagarnas erfarenheter som en resurs för utveckling. 

 

Sylvana Sofkova Hashemi höll det andra plenarföredraget om skrivpraktiker, språkbruk och 

kommunikativa strategier i och utanför skolan. I artikeln berör hon fritidsskrivandet och 

skolskrivandet och diskussionen om fritidsskrivandet påverkar skolskrivandet. I projektet Att 

lära sig skriva i IT-samhället framkommer att i skolan finns många olika skrivpraktiker men 

att eleverna främst skrev för hand. Fritidsskrivandet var både handskrivna (t. ex brev och 

dagboksskrivande) och datorskrivna (t. ex chatt) och de flesta hade tillgång till dator och 

mobiltelefon hemma. Texter skapade i skolan och på fritiden undersöktes och skillnaden 

mellan skolans formella skrivande och fritidens privata språk var tydligt t. ex i fråga om 

stavfel, särskrivna ord och interpunktion. Eleverna var medvetna att de skrev på olika sätt i de 

olika situationerna och anpassade sitt språkbruk till skrivsituationen. De erfarenheter eleverna 

gör i fridsskrivandet möts eller utvecklas inte i skolan. 

 

Lena Boström, Ulla Damber & Lena Ivarsson utgår från sina avhandlingar inom 

språkdidaktik och sammanför dessa med teoretiska synsätt och metodologiska synsätt. 

Slutsatsen de drar är att språkdidaktik är komplext, som påverkas av faktorer som bland annat 

multimodalitet, medvetna metodiska val, kognitiva utmaningar, motivation, individualisering 

och samspel och lärares reflekterande färdigheter.   

 

Erik Cardelús skriver i sin artikel om varför spanskan vuxit sig så stark inom 

språkundervisning. 16 spansklärare i grundskola och gymnasium i Sverige har undersökts och 

enligt lärarna är motiven att läsa spanska flera, bland annat att spanska anses lätt, att eleverna 

kan ha anknytning till språket och kulturen samt att den spanska kulturen anses attraktiv. Flera 

av dessa faktorer kan också samverka.  
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Christian Hecht diskuterar i sin artikel om hur man kan främja framtida internordisk 

textförståelse. Han utgår ifrån en text av Johan Borgen (Jorun og lillebror) och ger exempel 

på hur arbetet med texten kan genomföras. Arbetssättet innehåller dikter, sammanhängande 

texter, dialoger och fördjupning, vilket får den enskilde inläraren att tänka vidare samtidigt 

som språklig kompetens och medvetenhet stärks. 

 

Iwona Kowal undersöker inlärningen av species i svenska. Species anses i grammatikböcker 

och i vetenskapliga undersökningar vara en språklig företeelse som är svår att lära sig. I 

polska finns inte species. Kowals undersökningsgrupp är 18 polska svenskstuderande och 

materialet består av skrivna uppgifter och är longitudinellt. Resultatet visar att den här 

gruppen språkinlärare inte har svårigheter med inlärningen av species. 

 

David Minugh redovisar ett nätbaserat diagnostiskt test i engelska som provats vid 

Stockholms universitet. Minugh diskuterar nyttan med testet, praktiska svårigheter, 

studenternas åsikter och dess möjlighet att diagnosticera. Praktiska problem förekom men 

studenterna var inte negativa till testet. Det fungerade bra som prognosinstrument i fråga om 

studieresultat på kursen Engelska 1.      

 

Jenny Myrendal har studerat hur deltagare i ett internetforum konstituerar sin identitet och 

hur det påverkar relationerna med övriga diskussionsdeltagare och deras identitet. Myrendal 

har studerat olika markörer för intertextualitet samt deltagarnas språkval av modalitet och 

polaritet, samt hur dessa medverkar till positioneringen mellan individerna i dialogen.  

 

Shirley Näslund har studerat samtalet mellan barnmorska och förstföderska under 

förlossningsarbetet. Det hon valt att studera i den här undersökningen är om barnmorskan ger 

föderskan en inblick i underlaget för hennes lägesbedömning. Hennes tre valda exempel visar 

på olika grader av delaktighet för föderskan.  

 

Marie Rydenvald har undersökt åtta utlandssvenska elevers språkval, hur den omgivande 

internationella miljön påverkar språkvalet och även deras identitetskonstruktioner. Det som 

påverkar deras val av förstaspråk och andraspråk är bland annat deras skolvardag, familjen 

och deras framtidsvisioner.  
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Johanna Salomonsson har studerat knappt 600 tyskspråkiga diskussionsforuminlägg med en 

fras där verbet ”missverstehen” förekommer. Verbet ”missverstehen” har en potential till att 

användas till att skapa en förståelse dels i fråga om innehållet dels för att skapa goda 

relationer på forumet. 

 

Pia Sundqvist & Liss Kerstin Sylvén redovisar resultaten från en pilotstudie genomförd på 

mellanstadienivå med fokus på sambandet mellan engelskinlärning utanför skolan och deras 

studieresultat i engelska i skolan. I pilotstudien ingick 139 elever i årskurs 5 och resultatet 

visar att eleverna i genomsnitt mötte engelska utanför skolan knappt tio timmar i veckan. 

Dataspel, TV och musiklyssnande var de vanligaste aktiviteterna. Detta möte samvarierar med 

framgång i de nationella proven i engelska i skolan.  

 

Hedda Söderslund presenterar en undersökning av språkanvändning på sex engelskspråkiga 

universitetskurser. På kurserna talar lärare och studenter svenska men i olika omfattning 

beroende på kurs och deltagare på kursen. 

 

Bosse Thorén diskuterar uttalsundervisning närmast de temporala dragen inom svensk 

prosodi, som har en stor betydelse för förståelsen. Thorén lyfter fram undervisning i 

‖förlängning av rätt språkljud i rätt stavelse‖ för förståelsen av svenska. 

 

Susanne Tienken har undersökt personliga berättelser om en förlossning på tre olika 

föräldranätforum på Internet för att få en bild av texttypen förlossningsberättelse. Hon finner 

att förlossningsberättelsen handlar om att bli mamma inte om att bli förälder. 

 

Jonathan White har studerat engelskt chatspråk i 6 chatlogar med fokus på reducerade 

former. De reducerade formerna består av bland annat diskurspartiklar, fonetiskt stavade ord 

och ofta förekommande substantiv. Dessa reducerade former diskuteras av White i anslutning 

till bland annat chatspråket form och pragmatik. De reducerade formerna klargörs ofta av 

samtalskontexten men reducerade former förekommer även utan kontext men är då 

högfrekventa objekt ofta med en specifik diskursfunktion. 
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Att arbeta i dokumentationssamhället 

Nya villkor för framtidens arbetsspråk? 

Anna-Malin Karlsson 

 

I bloggen Rulltrappereparatören
1
 skriver en anonym skribent under februari 2011 dagligen 

om arbetet med rulltrapporna upp från pendeltåget mot Södertörns högskola i Flemingsberg. 

Bloggen uppdateras flera gånger om dagen, ibland varje timme, med redogörelser för vad som 

görs och reflektioner om orsaker och konsekvenser. Kl 13.25 den 22 februari 2011 kan vi läsa 

följande: 

 

Åkte in en sväng och skulle baksa 2:an. Men fläktkransupphängningen var omöjlig att rubba efter flera 

veckor på dalsläpp. Den siktar något otroligt på bara några veckor. Christer och jag kom överens om att det 

var lika bra att gå in via ytterchassit. Eftersom vi inte vågar rulla den kan vi ju heller inte lyssna av den. 

Sensskivorna satt åt som fan. 

[Bild] 

Frånslagen sen ok ut, men fasen ligger och matar trots att bämmern står. Det blir jobb denna veckan också. 

 

Bloggen får efterhand allt fler kommentarer. Enstaka är tekniskt orienterade medan de allra 

flesta går ut på att berömma bloggen som sådan, säga att den är kul etc. Så småningom 

kommer spekulationerna igång: är detta på riktigt eller är det fejk? Vi kan se detta som ett 

uttryck för vad dagens teknologi och gränsöverskridande skriftkulturer möjliggör: en person 

dokumenterar skriftligen och online ett annars mycket fysiskt och praktiskt arbete för en 

(potentiell) masspublik. Samtidigt som skrivandet i princip kan vara ett sätt för bloggaren att 

reflektera över sitt arbete och kommunicera med personer med motsvarande professionella 

kunskaper är bloggen också en massmedieprodukt, där de detaljerade beskrivningarna av 

arbetsprocessen blir rekontextualiserade och får ett underhållningsvärde. Debatten om 

bloggens tveksamma autenticitet kan ses som ett uttryck för våra förväntningar, dels på en 

mekanikers skrivvanor, dels på nätets genrer som inte alltid är vad de ser ut att vara. Oavsett 

äkthet kan rulltrappereparatörsbloggen illustrera ett par tendenser som båda har att göra med 

en ökad skriftanvändning i samhället: För det första skriver allt fler om allt fler ämnen – och 

får allt fler läsare. För det andra är gränserna mellan kontexter alltmer otydliga – och allt 

lättare att överskrida. Jag återkommer längre fram till detta exempel som uppvisar både 

                                                           
1
 http://rulltrappereparatoren.blogg.se (tillgänglig 2011-02-23) 
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likheter och skillnader i jämförelse med de dokumentationspraktiker som växer fram på 

arbetsplatserna och som det i första hand ska handla om. 

 

Den här artikeln utgår från resultat från tre forskningsprojekt
2
 som alla på olika sätt 

undersöker skriftanvändning i arbetslivet. Fokus här ligger på dokumentation, som är en av 

flera aspekter av arbetsrelaterat skriftbruk. Jämförelsen av skriftanvändningens funktion i sju 

vanliga yrken (Karlsson 2006) visar att det att dokumentera är en av de absolut viktigaste 

funktionerna när människor läser och skriver under en arbetsdag, vid sidan av att planera och 

orientera sig. Dokumentation kan också ses i ett mer övergripande perspektiv, som en 

överordnad skriftpraktik som i sig rymmer skrifthändelser där läsandet och skrivandet har 

olika funktion. Här ses fenomenet dokumentation, ofta – men inte alltid och inte enbart – 

föranlett av ett behov av kontroll från organisationens eller institutionens sida, som en av de 

centrala effekterna av den så kallade nya arbetsordningen, och som ett tema som har stor 

relevans för studiet av arbetsrelaterat språkbruk.  

 

Jackson (2003) pekar på att de nya skriftpraktikerna på arbetsplatserna har olika betydelse för 

personer i olika positioner i hierarkin: det som är enkelt och självklart för chefer med 

överblick och vana vid övergripande planering blir problematiskt och frustrerande för dem 

med ett annat perspektiv på verksamheten – helt enkelt för att texterna normalt kräver en syn 

på verksamheten som inte är deras. Flera iakttagelser i de studier som denna artikel bygger på 

bekräftar den bilden. Samtidigt menar jag att det ofta är mer komplext än så: de dilemman och 

förhandlingar som anställda ställs inför på grund av den ökande dokumentationen handlar inte 

bara om att de åläggs en obekväm och styrande skriftpraktik uppifrån. Dokumentationen 

erbjuder delvis nya diskurser och yrkesidentiteter som ibland kan vara välkomna och 

utvecklande men som också kan komma i konflikt med de andra identiteter och 

förhållningssätt som de anställda förväntas hantera. På så vis kan man alltså som anställd 

hamna i en situation där man måste välja vilket sätt man ska göra fel på. De strategier som då 

väljs säger något om vad skrift som resurs erbjuder när det gäller att forma en yrkesidentitet 

och en förståelse av arbetsinnehållet.  

 

                                                           
2
 Skriftbruk i arbetslivet (2002–2004, VR), Text och arbete i den nya ekonomin (2005–2007, VR) samt det 

pågående Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya 

arbetsordningen (2010–2012, FAS). I det sistnämnda projektet hämtas exemplen framförallt från delprojektet 

om skriftpraktiker där jag arbetar tillsammans med Zoe Nikolaidou. (Projektet som helhet leds av Gunilla 

Jansson, som i det andra delprojektet fokuserar samtalspraktiker. Se Janssons bidrag i denna volym.) 
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Bakgrund: nya villkor för arbete 

Begreppet den nya arbetsordningen, eller ‖the new work order‖ (ex. Gee, Hull & Lankshear 

1996) beskriver en arbetsmarknad och ett samhälle i omvandling. Från en ordning med 

tydliga och väl avgränsade yrkeskategorier har vi fått en situation där yrken går in i varandra, 

och där man ofta jobbar tillsammans, över yrkesgränserna. Vad som är relevant kunskap inom 

ett yrke förändras dessutom ständigt. Man kan beskriva det som att gränserna kring den egna 

yrkesrollen är både mindre tydliga och omfattar ett vidare område. En annan aspekt av den 

nya arbetsordningen är att människor i högre grad byter yrke under sitt liv. Över huvud taget 

är förändring och flexibilitet viktiga nyckelord, oavsett om vi talar om individer, yrken eller 

övergripande system. I den nya arbetsordningen får fler större ansvar, som sträcker sig längre. 

Det innebär enkelt uttryckt att det inte finns några riktigt ‖enkla‖ arbetsuppgifter utan att i 

stort sett alla utöver kärnuppgiften nu behöver ansvara för en del av verksamheten, vilket ofta 

innebär att själv planera sitt arbete, liksom att kommunicera mer, såväl horisontellt som 

vertikalt i organisationen. (Jfr även Jackson 2003.) 

 

En parallell utveckling är att det krävs utbildning för i stort sett alla yrken. Ett exempel (som 

kommer att utvecklas mer nedan) är omsorgsyrken, som traditionellt byggt på vardagliga och 

personliga erfarenheter: kvinnor som tidigare arbetat hemma har tagit steget ut i arbetslivet 

och då använt samma typ av kunskaper som de förvärvat i hemarbetet (jfr Törnquist 2004). I 

takt med att omsorgssektorn började professionaliseras flyttade sjuksköterskeutbildningen in 

på universitetet och gymnasiet tog hand om utbildningen av undersköterskor. Idag finns även 

kortare utbildningar för vårdbiträden, och i skrivande stund har regeringen just aviserat ett 

‖omsorgslyft‖ för att ytterligare utbilda de anställda, särskilt inom äldreomsorgen.  

 

När traditionell yrkeskunskap lyfts in i utbildningssystemet kan man förvänta sig att den 

teoretiseras. Det är också möjligt att en del av den traditionella yrkeskunskapen möjligen 

aldrig lyfts in i utbildningen, och därför får andra villkor för sin fortsatta utveckling. De första 

analyserna av skriftbruket på ett par äldreboenden (Karlsson & Nikolaidou u.u.) har 

exempelvis visat att skriftanvändningen i mycket liten utsträckning är anpassad för att stödja 

och dokumentera personligt baserade kunskaper. Även den mer professionella 

yrkeskompetensen hamnar ibland i konflikt med dokumentationspraktikerna – något som 

utvecklas nedan. Detta illustrerar en av flera möjliga effekter som en ökad dokumentation kan 

ha på yrkesspråk: vissa kunskaper hänvisas till muntlig kommunikation eller kommuniceras 
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inte alls, medan andra utvecklas och specialiseras alltmer med stöd av skriften och de 

skriftliga genrerna. 

 

Dokumentationen i arbetslivet kan alltså sättas i samband med såväl akademiseringen som 

den nya arbetsordningens omvälvningar, med behov av kontroll, granskning och 

standardisering (Jackson 2000). Till detta kan läggas en mer allmän tendens i samhället att 

göra saker genom skrivna texter. Barton (ex. 2001) beskriver detta som att vi lever i en 

‖texually mediated world‖. Rulltrappereparatörsbloggen är ett nästan övertydligt exempel på 

detta. I det följande, efter en presentation av de teoretiska utgångspunkterna för 

resonemangen, kommer ett antal exempel på dokumentationspraktiker i arbetslivet att 

diskuteras med utgångspunkt i dessa övergripande förändringstendenser som alltså samtliga är 

förknippade med skrift och skriftanvändning. 

 

Perspektiv på skriftbruk 

Alla de tre projekt som jag här bygger diskussionen på är förankrade i New Literacy Studies 

(NLS), en tradition som i första hand vänder sig mot synen på skriftkompetens, ‖literacy‖ som 

något enhetligt och som någonting en människa har eller inte har (ex Barton 1994)
 3

 Hellre 

talar man om skriftpraktiker (‖literacy practices‖, jfr Barton 1994: 37, Karlsson 2006: 23), 

dvs. kulturella mönstren kring skriftanvändning, som kommer till uttryck i situationer, 

skrifthändelser (‖literacy events‖, jfr Barton 1994: 36, Karlsson 2006: 23), vilka därmed är 

det viktigaste analys- och studieobjektet. I skrifthändelsen kan roller, rumslighet, artefakter 

etc studeras (se ex. Hamilton 2000) – faktorer som i sin tur kan kopplas till praktikerna och 

ytterst till värderingar och ideologi. 

 

Att anlägga ett NLS-perspektiv på dokumentation innebär att studera dokumentationen där 

den händer: att undersöka när och var det dokumenteras, av vem, med hjälp av vad eller vem, 

hur ofta och hur länge? Hur kommer dokumentationen in i arbetsdagen? För att nå djupare i 

förståelsen av skrifthändelser och skriftpraktiker kring dokumentation är intervjuer en lämplig 

metod. Med hjälp av intervjuer kan man fånga uppfattningar om dokumentationens funktion, 

liksom attityder till att dokumentera. Man kan också komplettera analyser av 

                                                           
3
 Den laddning – och därmed mångtydighet – som finns i begreppet ‖literacy‖ gör att jag undviker att föra över 

termen till svenska och tala om litteracitet. I stället använder jag skriftbruk, skriftkultur (och mer sällan läs- och 

skrivkunnighet), beroende på vad som fokuseras. (Jfr Karlsson 2006:15.) 
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dokumentationens texter med intervjuer om lämpliga och olämpliga sätt att skriva, 

återkommande dilemman etc. 

 

Om NLS fångar dokumentationens kontext och sammanhang så kan ett sociosemiotiskt  

perspektiv belysa vad dokumentationen gör med arbetets betydelser, dvs. synen på och 

förståelsen av arbetet. En utgångspunkt här är att de texter som produceras samtidigt formar 

och omformar arbetsinnehållet. I denna process erbjuder olika semiotiska resurser 

(exempelvis tal och skrift) olika möjligheter och har olika begränsningar (jfr Kress 2005). 

Centrala utgångspunkter inom sociosemiotiken är vidare att valet av resurs alltid är motiverat, 

dvs. meningsskapare väljer den tillgängliga semiotiska resurs som har de i sammanhanget 

mest lämpliga möjligheter för den mening som ska skapas (ex. Kress & van Leeuwen 2001). 

 

Detta är delvis något annat än den betydelse hos skriftpraktiker som Jackson (2003) talar om. 

Samtidigt hänger förstås de olika perspektiv på dokumentation som chefer och anställda 

längre ner i hierarkin har ihop med skriftens semiotiska resurser. Med ett sociosemiotiskt 

perspektiv kan man komma längre i att visa på mer specifikt hur de olika betydelserna skapas. 

Tillsammans ger därmed New Literacy Studies och sociosemiotik en fyllig begreppsapparat 

och förståelseram för den som vill utforska hur en ökad skriftanvändning, exempelvis i form 

av dokumentation, påverkar det dagliga arbetet och formar de anställdas sätt att ‖språka‖ om 

och i förlängningen uppfatta vad det är de faktiskt gör. 

 

Dokumentation som garanti för kvalitet 

I projektet Skriftbruk i arbetslivet undersöktes skrifthändelser under arbetsdagar i sju olika 

yrken (byggnadsarbetare, lastbilsförare, butiksbiträde, undersköterska, förskollärare, 

fordonsmekaniker och it-supportspecialist). För varje skrifthändelse bestämdes vilken 

funktion läsandet och skrivandet hade för personen i hans eller hennes sammanhang (Karlsson 

2006: 101). Som redan nämnts var dokumentera en viktig och ofta förekommande funktion. 

Den kunde i sin tur delas upp i dokumentera för att intyga resp. dokumentera för att lämna 

över. Den första typen av dokumentation handlade bland annat om att personen i fråga hade 

ett självständigt arbete och därför behövde rapportera att han eller hon verkligen gjort det som 

skulle göras. (Även läsning för orientering och planering kunde i studien kopplas bl.a. till 

självständigt arbete.) Andra skäl bakom den intygande dokumentationen var olika typer av 

explicita kvalitetssäkringssystem (ISO-certifieringar, miljömål etc) samt lagar och 
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förordningar. Dokumenterandet för att lämna över framstod som en annan typ av 

dokumenterande. Här handlade det om en kollegial praktik, där nödvändig information skulle 

föras över exempelvis från dagpasset till kvällspasset, eller till den som ska lösa samma 

problem nästa gång. Även en del läsande kopplas till denna överlämningspraktik. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att dokumentationen i hög grad var kopplad till att 

garantera kvalitet i arbetet. Kvalitetens relation till dokumentationspraktiken ser dock ut på 

lite olika sätt. Å ena sidan kan vi urskilja en syn på kvalitet som garanterad av kontroll och 

standardisering (jfr Defoe 2003), ibland med direkta kopplingar till externa 

kvalitetssäkringssystem. Å andra sidan kan vi se en praktik som går ut på att förmedla så 

utförlig information som möjligt, för att göra det möjligt för kollegorna att fortsätta arbetet på 

ett bra sätt. I båda fallen ses dock kvaliteten som något som ligger i hur (och i viss mån att) 

arbetet utförts, snarare än i något slags i absoluta termer bedömbar produkt av arbetet. 

Processen är det viktiga – om än på olika sätt. 

 

I projektet Text och arbete i den nya ekonomin undersöktes andra typer av 

arbetsorganisationer, nämligen projektgrupper där personer med olika kompetens samarbetade 

för att nå ett gemensamt mål. Dokumentation var inte fokus för studierna i projektet, men 

några reflektioner kan ändå göras utifrån de observationer, inspelningar och textinsamlingar 

som gjordes. En huvudsaklig arbetsform var möten av olika slag (Karlsson 2009, 2010). 

Eftersom arbetet i hög grad var textburet var dokumentationen inte alltid helt lätt att skilja 

från annat skriftbruk i arbetsprocessen. Det var alltså inte så att man först arbetade och sedan 

dokumenterade arbetet – vilket var den dominerande synen på dokumentation i de yrken som 

undersöktes i Skriftbruk i arbetslivet. Snarare skedde arbetet genom långa intertextuella 

kedjor, som när man i en it-projektgrupp kontinuerligt arbetade med en projektplan (Karlsson 

2007). Eller så användes texter av många olika slag för att exempelvis genomföra riskanalyser 

i it-projektgruppen (Karlsson 2009) eller kreativa workshoppar i en PR-firma (Karlsson 

2010). De olika skriftartefakterna som användes stödde det meningsskapande som krävdes i 

arbetsprocessens olika steg. När såväl riskanalysmötet som den kreativa workshoppen 

dokumenterades i protokoll stöptes innehållet om ytterligare en gång och organiserades 

framförallt spatialt: i båda fallen på så sätt att riskerna resp. idéerna ordnades i 

prioritetsordning. Inte i något av fallen dokumenterades diskussioner, överväganden eller 

åsikter som förkastats. Endast det man kommit överens om att gå vidare med fick plats i 
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protokollen, ofta mycket reducerat beskrivet (i de kompakta nominalgrupper som etablerats 

redan tidigare i processen). 

 

I jämförelse med fallstudierna i Skriftbruk i arbetslivet behövde man alltså inte dokumentera 

för att intyga. Inte heller handlar det om att dokumentera för att lämna över, på samma sätt 

som för exempelvis förskolläraren som i sina texter beskrev i stort sett barnens alla aktiviteter 

under dagen. I den mån man alls kan kalla protokollen för dokumentation handlar det snarast 

om att dokumentera för att leverera – texten som skrivs är arbetets produkt. En slutsats man 

kan dra av dessa iakttagelser är att det i dessa fall inte var processen och arbetet som sådant 

som skulle dokumenteras, utan just resultatet av arbetet – och det är också i produkten som 

kvaliteten finns och kan bedömas.  

 

Det går att urskilja två nivåer i arbetet med kvalitet i de två undersökta företagen: dels den där 

kvaliteten ligger i den produkt som levereras, dels den där man också hela tiden studerar och 

utvärderar sin egen arbetsprocess, för den interna kvalitetsutvecklingens skull. Såväl 

projektgruppen som riskanalyserade som PR-firman har fasta rutiner (och textgenrer) för att 

reflektera över och utveckla sitt arbetssätt. Det intressanta är att detta är två helt olika saker: 

kvaliteten i processen är ingenting som blandas in när man presenterar produkten för 

uppdragsgivaren. Ingen skulle komma på tanken att visa kunden minnesanteckningar från ett 

arbetsmöte, eller dokumentation av hur mycket den ena eller andra medarbetaren arbetat den 

senaste veckan. Men det är faktiskt just vad man gör i den alltmer konkurrensutsatta 

omsorgsverksamheten: kvaliteten på ‖produkten‖ antas här vara detsamma som kvaliteten på 

processen. Och det är därför dokumentationen blir så viktig – och inte sällan konfliktfylld. 

 

I det pågående projektet Omsorg som språkarbete, där vårdbiträdens och undersköterskors 

arbete i äldrevården står i fokus, är kvalitetssäkring det absolut oftast framlyfta skälet till 

dokumentation i arbetet. Ytterst hänvisar både chefer och anställda till socialtjänstlagen, som i 

första hand tar ställning för den enskildas (den boendes) rättigheter. Flera anställda talar dock 

om att de anhöriga nog kan komma att läsa det som skrivs, något som kan kopplas till hur 

dokumentationen kan komma att användas av de privata företag som i allt högre grad tar över 

och driver äldreboenden. Här talas det om ‖omsorgsdagböcker‖ på nätet där de anhöriga kan 

logga in för att läsa hur deras gamla mamma eller pappa har det. Även här handlar det om 

dokumentation för att intyga kvalitet – men då med de anhöriga som främsta målgrupp. Det 
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finns all anledning att tro att detta får konsekvenser för dokumentationens innehåll och fokus, 

vilket jag återkommer till (jfr Karlsson & Nikolaidou u.u.). 

 

Genrernas roll 

En verksamhets genresystem säger något om vilka skriftpraktiker som anses viktiga och som 

därför institutionaliserats. Att inventera genrer är därför ett sätt att få syn på en verksamhets 

textpolitik (jfr Karlsson 2005). Winsor (2000) visar bland annat hur texter som har sitt 

ursprung högre upp i hierarkin tenderar att i högre utsträckning uppfattas som återkommande 

och generiska till sin struktur. 

 

I projektet Skriftbruk i arbetslivet inventerades helt enkelt alla urskiljbara ‖textsorter‖ som 

användes under en arbetsdag, oavsett om de hade en etablerad genrebeteckning eller inte. En 

tydlig tendens utifrån detta var att ‖tingyrken‖, dvs. yrken där konstruktionen eller 

behandlingen av ting stod i fokus, innefattade långt färre textsorter än ‖människoyrken‖ 

(Karlsson 2006: 124–125). Medan människoyrkena verkade ha en särskild textsort för varje 

funktion var tingyrkenas texter utpräglat mångfunktionella. Det innebar också att de 

tingorienterade texterna användes både för planering och för dokumentation, av samma 

person under samma arbetsdag. Exempelvis använde lastbilschauffören samma text 

(lassinformationen) för att orientera sig om dagens last och leveranser, för att korrigera och 

justera de ompackningar han gjorde samt för att vid arbetsdagens slut rapportera de 

obligatoriska uppgifterna (antal stopp, antal raster, rasternas längd mm) till uppdragsgivaren. 

(Se vidare Karlsson 2003b.) Undersköterskorna dokumenterade med hjälp av medicinlistor, 

vätskelistor, duschlistor, avföringslistor etc, men också genom löpande, friare skrivande i 

journaler och anteckningsböcker av olika slag. Förskolläraren använde också ett antal olika, 

specialiserade listor för att hålla reda på närvaro, vilket barn som läst eller skulle läsa 

matramsa vid måltiden, vilket barn som gjort vilket påskpyssel etc. Därtill dokumenterade 

hon i dagboksliknande form barnens dag på en skrivtavla i hallen. Den texten förde hon sedan 

över ordagrant till en pärm. (Se vidare Meilink 2004.) 

 

Äldreboendets genrer för dokumentation, så som de framträtt i vår pågående studie
4
, är 

signeringslistor, daganteckningar, block för anhöriga samt avvikelserapport.  Jämfört med 

undersköterskornas och förskollärarens genrer i skriftbruksprojektet är de förhållandevis få. I 

                                                           
4
 Tre äldreboenden har hittills undersökts. 
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jämförelse framstår även äldrevårdens genresystem som väletablerat: genrerna har namn, de 

är väl kända av alla och det finns en allmänt delad kunskap om deras funktion. Detta tyder på 

en hög grad av institutionalisering i dokumentationspraktiken. Frågan är om det också är det 

institutionella perspektivet som dominerar i texterna? (Se Karlsson & Nikolaidou u.u. för en 

presentation av de diskurser och perspektiv som kan urskiljas i äldrevårdens skriftpraktiker.) 

 

Precis som alla genrer påbjuder äldreboendets dokumentationsgenrer ett visst innehåll och 

begränsar hur mycket och vad som ska skrivas, om än i olika grad. Signeringslistorna och 

avvikelserapporten är fast mallade. Genom den senare anmäls när något gått fel, som 

exempelvis att en boende inte fått sin medicin. Blanketten innehåller olika fält som ska fyllas 

i. Det är tydligt att det inte är ett långt händelseförlopp med flera inblandade som efterfrågas, 

utan ett misstag, en tidpunkt, en ansvarig och eventuell åtgärd. Blocket där man 

kommunicerar med de anhöriga innehåller inga på förhand avpassade fält. Dock ger tidigare 

anteckningar en fingervisning om ungefär hur långt man bör skriva. Här framgår också att 

centrala komponenter är datum och signatur. Det samma gäller daganteckningarna – de 

arbetsanteckningar om händelser av betydelse som ligger till grund för den arkiverade sociala 

dokumentationen. Gemensamt för alla genrer utom avvikelserapporten är att de boende är i 

självklart fokus. Den enda genre där de anställda är i fokus – och då på ett potentiellt negativt 

sätt – är avvikelserapporten. Sett ur detta perspektiv förefaller det finnas en genrelucka i de 

flesta av de undersökta arbetsplatsernas genresystem: det saknas texter för att beskriva de 

anställdas perspektiv, upplevelser, reflektioner och känslor. (Återigen är jämförelsen med 

rulltrappereparatörsbloggen belysande.) 

 

Dokumentationens dilemman: fallet äldrevården
5
 

Äldrevården i Sverige har genomgått stora förändringar de senaste åren, vilket dels kan sättas 

i samband med en ökad privatisering, dels med en ökad professionalisering med större krav på 

utbildning mm. Samtidigt som det yttre trycket på omsorgen har ökat har personaltätheten 

minskat, vilket innebär att pressen på de anställda på många sätt är stor. Därtill kommer det 

faktum att en stor del av de anställda i äldreomsorgen (i Stockholm en majoritet) har svenska 

som andraspråk. På grund av detta pågår i dagsläget flera utbildningssatsningar som både har 

                                                           
5
 Detta avsnitt bygger på analyser som presenteras utförligare i Karlsson & Nikolaidou u.u. Observationerna och 

intervjuerna har genomförts av Zoe Nikolaidou. Analyser av dessa data samt insamlade texter arbetar vi med 

gemensamt. 
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med allmän språkkompetens och med dokumentation att göra.
6
 Detta innebär att det finns en 

viss beredskap att tala om och reflektera över språk och skrivande – i alla fall hos de anställda 

som har svenska som andraspråk och som deltar i undervisningen. Dock är det så att 

‖problemet‖ förläggs hos de anställda, särskilt de andraspråkstalande, snarare än i 

dokumentationens textgenrer eller dokumentationspraktiken som sådan. Här vill vi bidra med 

en vidgad problemförståelse. 

 

I projektet Omsorg som språkarbete befinner vi oss alltså i en arbetsmiljö där arbetsinnehållet 

i första hand är människor och människors behov. Törnquist (2004) beskriver 

omvårdnadsarbetares (undersköterskors och vårdbiträdens) yrkeskompetens som sammansatt 

av dels kunskap som är kopplad till formell utbildning, dels om vad hon kallar yrkeskunskap, 

som är den man bygger och delar med kollegor, och dels personligt baserad kunskap (208, 

211–212). Dessa kunskaper, och de identiteter som är kopplade till dem, stöds i olika grad av 

dokumentationspraktikerna.  

 

De första analyserna har visat att de anställda upplever ett dilemma i det att avgöra vad som 

överhuvud taget ska dokumenteras. Lagens formuleringar om ‖faktiska omständigheter och 

händelser av betydelse‖ (51 § SoL) och handböckernas pekande på ‖avvikelser från det 

normala‖ samt ‖viktiga händelser‖ (Nilsson & Carlsson 2004: 40) lämnar det huvudsakliga 

avgörandet åt den anställde. I personalen finns olika uppfattningar om vad som är relevant och 

avvikande. En del menar att man hellre bör skriva för lite än för mycket medan andra är av 

ståndpunkten att även en del av det dagliga måste med, särskilt sådant som är positivt och ger 

en bild av de boendes livskvalitet. Rädslan för att ta upp fel och onödiga saker är dock 

dominerande i intervjuerna, och trots att de faktiska anteckningarna rymmer både rutinartade 

händelser och noteringen av typen ‖NN var på gott humör‖ är vår uppfattning att bördan att 

avgöra ofta leder till självcensur. Vi kan också se på frekvensen i anteckningarna att det är 

långt ifrån varje dag, om ens varje vecka, som något av betydelse anses hända. Av 

intervjuerna framgår att de anställda, trots att de ofta är positivt inställda till dokumentationen 

och till att läsa och skriva, väljer att kommunicera sådant som de uppfattar som potentiellt 

känslig information muntligt. Det innebär sannolikt att en del händelser av betydelse aldrig 

kommer på pränt. 

 

                                                           
6
 Ett utbildningsprojekt är det EU-finansierade SpråkSam som på olika sätt stöttat och utvecklat språkstödjande 

arbetssätt. 
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Självcensuren gäller även hur man ska skriva. I Socialtjänstlagen sägs här att 

dokumentationen ‖skall utformas med respekt för den enskildes integritet‖ (51§ SoL). De 

anställda översätter detta till att sättet att beskriva de relevanta händelserna inte ska vara 

kränkande. En vanlig tolkning är att man inte ska använda alltför vardagliga ord, som kan 

verka onödigt konkreta eller laddade. Som exempel på sådana ord nämns ‖bajsar‖ eller 

‖jättearg‖. En anställd uttrycker det som att man ska skriva ‖med finess‖. Strävan att hålla en 

neutral och icke-negativ ton innebär ibland att de anställda inte kan skriva vad som faktiskt 

har hänt. Flera anställda ger i intervjuerna uttryck för frustration inför detta. En formulerar sig 

i termer om att reglerna kring dokumentationen faktiskt tvingar dem att ‖ljuga‖. Ett sätt att 

hantera detta är att utveckla ett slags konventionaliserade tolkningsramar. Exempelvis vet de 

flesta att beskrivningen ‖orolig‖ (som anses lämplig eftersom den fokuserar en boendes 

känslor på ett värdemässigt neutralt sätt) ofta ska läsas som ‘aggressiv‘, ‘ilsken‘, ‘våldsam‘ 

eller ‘otrevlig‘. (Dessa beskrivningar är alltså inte lämpliga beskrivningar eftersom de utgår 

från den anställdas känslor eller subjektiva värderingar.) Ett annat sätt är skriva mycket 

sakligt och kortfattat, vad de sett och uppfattat, utan att försöka tolka eller förklara. En 

anställd beskriver det som ‖vi ska inte gissa‖. Resultatet blir en dokumentation där det noteras 

att någon hittades på golvet, att någon larmat eller att någon inte ätit, men där det inte finns 

några försök till att beskriva varför eller hur det upplevts bland de inblandade. 

 

En möjlig följd av osäkerheten kring dokumentationen – som bland annat grundar sig i en 

osäkerhet kring vem som läser och i vilket sammanhang – är att den faktiskt inte uppfyller 

Socialtjänstlagens ambitioner, nämligen att ge en bild av den enskildes (den boendes) sociala 

tillvaro. En annan följd är att dokumentationen tenderar att bli standardiserad och likriktad, 

bland annat för att de anställdas perspektiv och upplevelser inte anses tillåtna eller ens 

relevanta. Detta att dokumentationen riskerar att strömlinjeformas är än mer sannolikt i de fall 

den sociala dokumentationen ska ligga till grund för internetbaserade ‖omsorgsdagböcker‖ 

(jfr Jackson 2000). Detta återstår dock att undersöka. 

 

Skriften och arbetsinnehållet 

Frågan om hur skriftanvändningen påverkar betydelseskapandet i arbetet kan i viss mån 

besvaras genom observationer och intervjuer. Här är dock diskurs- och textanalys en lämplig 

metod för att fördjupa bilden. Arbetets texter kan analyseras i två lager: Dels finns de 

genreramar som institutionen explicit erbjuder, exempelvis genom att tillhandahålla formulär 



25 

 

med på förhand avsatta utrymmen för på förhand bestämda teman. Dels finns skribenternas 

text som antingen inordnar sig i detta eller på olika sätt bjuder motstånd och skapar nya texter. 

 

Spatial organisering i form av listor och tabeller av olika slag förefaller lämpa sig väl för 

dokumentation, och särskilt i de fall där det som ska göras är förutbestämt och rutinartat och 

dessutom antingen kan utföras eller inte. I samtliga fallstudier i projektet Skriftbruk i 

arbetslivet förekom spatialt organiserade genrer för dokumentation. På en av de undersökta 

byggarbetsplatserna användes exempelvis ett formulär för tidrapportering. Det var utformat 

som en tabell med ett antal kolumner ordnade i två huvudavdelningar. ‖Tid i timmar‖ samt 

‖Resor‖. Varje rad motsvarade en dag, och där efterfrågades information efter de fasta temana 

‖Objekt‖, ‖Timmar‖, ‖Zon‖, ‖Km‖ samt ‖Noteringar‖. Arbetsgivaren definierade alltså 

genom formuläret det lönegenererande arbetet i termer av antal arbetade timmar på vilket 

byggobjekt, var (i vilken avståndszon i förhållande till platskontoret) som arbetet utförts, samt 

hur långt man rest. Byggarbetarna ville dock gärna redogöra för vad de gjort. Trots att fältet 

‖Noteringar‖ var inordnat i avdelningen ‖Resor‖, antecknade de därför där ytterligare 

preciseringar som har med arbetet att göra, genom att exempelvis ange platsen för arbetet eller 

beskriva handlingar med hjälp av materiella processer och specifika objekt (‖gjutning hål‖, 

‖flyttat hyllor‖). (Se vidare Karlsson 2003a:  68–70.) Det lite friare utrymmet, men mer plats 

för löpande text, utnyttjas alltså för att beskriva den egna insatsen – trots att detta inte 

efterfrågats. 

 

Arbete med människor verkar i än högre grad kräva löpande skrift i form av berättelser, 

redogörelser, resonemang och förklaringar. Målet är här att skildra en tillvaro och ett 

sammanhang tillräckligt fylligt för att den som läser ska kunna få en bild av hur den äldre 

eller barnet har haft det. Ju större frihet genren ger (vad gäller utrymme, obligatoriska teman, 

språklig form etc.) desto mer lämnas dock över till skribenten att avgöra – vilket kan vålla 

problem om kommunikationssituationen är oklar och innehållet känsligt. Daganteckningarna, 

den kanske friaste dokumentationsgenren på äldreboendet (åtminstone på ytan) är också den 

som förefaller vålla störst problem. Sett ur ett semiotiskt perspektiv kan en del av dessa 

problem ha att göra med de krav den skrivna texten ställer på den mening som skapas. 

 

Den som beskriver en händelse i en monologisk text, där det dessutom är önskvärt att man 

formulerar sig kort och koncist, måste välja ett perspektiv och försöka hålla sig konsekvent till 

det. Det innebär exempelvis ett val mellan formuleringar som ‖M har ramlat‖, ‖jag hittade 
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henne på golvet‖ och ‖M säger att hon ramlat på golvet‖. I den första formuleringen görs en 

tolkning, i den andra rapporteras bara vad den anställda kunnat se och i den tredje läggs 

ansvaret för beskrivningen av händelsen hos den boende. I ‖T har ont i benen‖ tolkas en 

upplevelse hos den boende medan ‖de är svullna‖ beskriver hur benen ser ut. Språkets 

lexikogrammatik tvingar oss att sätta en viss process i fokus och utse deltagare till den, på ett 

annat sätt än exempelvis ett foto, en teckning, en teknisk ritning eller en dramatisk 

gestaltning. Den löpande skriften som semiotisk resurs ställer ytterligare krav på tematisk 

organisering – inte bara inom ramen för satsen utan även för texten som koherent enhet.  

 

Skriften skapar vidare materiella artefakter som mycket påtagligt och konkret kan flyttas 

mellan kontexter. Det innebär att den som skriver har att hantera okända kontexter och okända 

läsare. Detta ställer krav på bl.a. explicithet och respektfullhet – något som upprepade gånger 

framhålls i intervjuerna med omsorgsarbetarna. Den som skriver för en annan kontext kan 

också behöva distansera sig från sig själv och sitt eget här och nu – något som också 

diskuteras av de vårdanställda. Exakt vad det kan innebära är dock inte helt enkelt att 

formulera, men för de anställda på äldreboendet har detta fått innebörden att de inte kan 

framställa sig själva som utgångspunkt för upplevelser och reflektioner. De upplever att de 

måste skriva mer neutralt.  

 

Villkoren för framtidens arbetsspråk 

En ökad skriftanvändning innebär förändringar vad gäller de semiotiska resurser som erbjuds 

för att formulera sig kring arbetet. Omvänt kan man säga att förändringarna av arbetets villkor 

till stor del drivs genom ökade krav på skriftanvändning. Dokumentation och 

skriftanvändning verkar hänga samman på så sätt att skriftliga genrer på ett effektivt sätt 

‖fryser‖ versioner av arbetet som sedan kan användas för institutionens syften. Vi behöver 

dock fortsätta att undersöka vad dessa skriftpraktiker innebär för professionsspråken – och för 

yrkena som sådana. 

 

Exemplen som här presenteras visar alla att skrift förefaller ställa språkliga perspektivval på 

sin spets. Om detta är problematiskt eller inte beror på om den anställda har kontroll över 

kontexten – eller snarare över möjliga framtida kontexter. Skrift verkar hos många förknippas 

med exponering, ökad insyn och kontroll – farhågor som verkligen inte är helt tagna ur luften. 

Att arbeta kan inom vissa verksamhetsområden alltmer komma att handla om att formulera 
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sig kring vad man har gjort inför en mer eller mindre okänd publik i ett okänt sammanhang. 

Det faktum att den bloggande rulltrappereparatören alltmer kommit att framstå som osannolik 

kan möjligen ha att göra med att han eller hon med självklarhet och inför en närmast oändlig 

publik exponerar det egna perspektivet, i form av bedömningar och reflektioner kring vad 

som vore en rimlig lösning eller hur något kommer att utvecklas framöver. Bloggaren 

anstränger sig heller inte för att underlätta rekontextualiseringen av de ibland ganska tekniska 

detaljerna som beskrivs. Jämfört med den dokumentation som diskuterats i den här artikeln, 

som kännetecknas av minimerat risktagande, självcensur, diskursiva konflikter, mediering 

mellan kontexter och förhandling kring genrens ramar, förefaller det här råda total harmoni 

och konsekvens. Kanske lite för bra för att vara sant alltså, samtidigt som det hjälper oss att se 

hur arbete och skriftlig dokumentation normalt fungerar i kombination med varandra. 
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Skrivpraktiker, språkbruk och kommunikativa strategier  

i och utanför skolan 

Sylvana Sofkova Hashemi 

 

Vi blir fler och allt yngre som deltar i den kommunikativa arenan på Internet. Här produceras 

dagligen innehåll online i form av statusuppdateringar, inlägg i diskussioner, bilder, foton och 

videos. Det handlar om aktiviteter i multimodala miljöer som involverar kommunikation, 

visualisering och aktivt deltagande. Eleverna kommunicerar på ett samtalsliknade skriftspråk i 

ny media, som oftast inte följer de krav på språkriktighet som skolan ställer, utan handlar mer 

om autentiskt skrivande med talspråksnära inslag och andra skrivstrategier präglat av de 

förutsättningar mediet ställer. Elevernas skriftspråkliga erfarenheter på fritiden tycker många 

har inverkan på skolarbetet, medan andra menar att dessa skrivfenomen har funnits tidigare i 

skoluppsatser och att eleverna utvecklas mer språkligt än de vuxna gör. I denna artikel går jag 

närmare in på denna debatt och knyter dagens skrivpraktiker och de kommunikativa och 

publiceringsförutsättningar nya medier erbjuder till resultat från tidigare analyser av elevers 

texter och språkbruk i skolan och ny media och jag diskuterar även betydelsen av autentiskt 

författarskap för elevens reflekterande och språkutvecklande arbete i skolan. 

 

Inledning 

Utbudet av digitala mötesplatser växer genom den teknologiska utvecklingen och vi blir fler, 

och allt yngre, som deltar i denna kommunikativa arena. Särskilt tillkomsten av sociala 

medier har berikat innehållet med sina möjligheter att aktivt producera innehåll. 

Kommunikationen på nätet har blivit ―en dialogisk kommunikation från många till många‖ 

(Elmfeldt & Erixon, 2007:74). Miljontals svenskar skriver dagligen statusuppdateringar, 

postar inlägg och publicerar foton och ibland videos online. Forskare söker att närmare 

definiera vad de nya medierna innebär för den växande generationen och diskuterar läs- och 

skrivpraktiker i termer av new literacies, digital literacies, multiliteracies (se Cope & 

Kalantzis, 2000; Street, 2003; Kress, 2003; Casey et al, 2009). Många menar att det 

fortfarande råder en misstro mot de nya medierna och vill se förändrade läs- och 

skrivpraktiker i skolan (Elmfeldt & Persson, 2010). De ―textuella landskap‖ dagens barn 

möter och växer upp i föreställer idag olika aktiviteter i multimodala miljöer som involverar 

kommunikation, visualisering och aktivt deltagande (Carrington, 2005). 
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Barn tar idag tidigt kontakt med Internet
7
 och kommunicerar på ett samtalsliknade skriftspråk 

i chatt, diskussionsforum, sms och de arenor de vistas på Internet som olika online spel, 

webbgemenskaper och andra sociala arenor. Den skriftspråkliga kommunikationen
8
, som det 

egentligen handlar om på fritiden, följer oftast inte de krav på språkriktighet som skolan 

ställer, utan handlar mer om autentiskt skrivande med talspråksnära inslag och andra 

skrivstrategier präglat av medieteknologin (se Herring, 1996; Hård af Segerstad, 2002; 

Goddard & Reay, 2005; Baron, 2008). Elevernas skriftspråkliga erfarenheter på fritiden 

tycker många har inverkan på skolarbetet, medan andra studier menar att många av dessa 

skrivfenomen har funnits tidigare i elevuppsatser (Elmfeldt & Erixon, 2007) och att eleverna 

utvecklas mer i sin literacitet
9
 än de vuxna gör (Braun, 2007). Diskussionen gäller generellt 

den skrift- och kommunikationskultur som eleverna möter vid dataskärmen som öppnar för 

variation och nya infallsvinklar i läs- och skrivundervisningen och inte minst utvecklar de 

kommunikativa kompetenserna (Kress, 2003; Casey et al, 2009; Lorenzen & Smidt, 2010).  

 

I denna artikel går jag närmare in på denna debatt och visar på de skriftspråkliga erfarenheter 

eleverna utövar i den för många dagliga kommunikationen och publiceringen i ny media och 

vilken inverkan det har på texter och det reflekterande och språkutvecklande arbete i skolan. 

Syftet är att knyta dagens skrivpraktiker och de kommunikativa och 

publiceringsförutsättningar nya medier erbjuder till resultat från tidigare analyser av elevers 

texter och språkbruk i skolan och ny media, samt att lyfta till ytan betydelsen av autentiskt 

författarskap för elevens språkutveckling. Artikeln inleder med en översikt över resultaten i 

projektet ―Att lära sig skriva i IT-samhället‖
10

 utifrån de skrivaktiviteter och texter eleverna 

skapar i skolan resp. på sin fritid, samt de kvalitativa och kvantitativa analyserna av 

språkbruk, graden av talspråklighet och influens av datormedierad kommunikation i texterna 

(se Sofkova Hashemi, 2008). Därefter relateras projektets resultat till samtida studier och 

resonemang kring texter och språkbruk i ny media för att sedan övergå till avsnitt som 

behandlar autentiska textlandskap och diskuterar betydelsen av kommentering, diskussion och 

andra applikationer för läs- och skrivpraktiker och utveckling av reflektivt tänkande och 

språkmedvetenhet. Slutligen resonerar jag kring fortsatta studier på området. 

                                                           
7
 Nybörjaråldern mätt som 50 procent internetanvändare i en åldersgrupp har på tio år sjunkit från 13 år till 4 år, 

enligt rapporten Unga svenskar och Internet 2009 (Findahl, 2010a). 
8
 Som exempel definerar Goddard & Reay (2005) chatt som en ny typ av diskurs som är interaktiv och sker i 

realtid som tal och samtidigt är redigerbar och realiseras grafiskt precis som skrift. 
9 

Begreppet literacitet avser idag inte enbart de tekniska läs- och skrivfärdigheter utan också förmågan att avläsa 

texter, tecken och situationer i skilda sammanhang (se Kress, 2003; Barton, 2007). 
10

 Projektet har bedrivits vid Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet med finansiering från 

Vetenskapsrådet och avlutades i augusti 2007. Mer information: www.ling.gu.se/~sylvana/SkrivaIT 
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Skrivpraktiker i formella sammanhang i skolan 

Vid tidpunkten för vår datainsamling var forskande arbetssätt i fokus i skolans arbete 

(Nilsson, 2004), vilket också återspeglades i de texter eleverna producerade i skolan. På alla 

de tre skolor vi följde i projektet ―forskade‖ eleverna ofta ämnesöverskridande på olika teman 

och genomförde fördjupningar i geografi- och samhällsförhållanden för olika länder, i 

historia, konst, etc. De skrev berättelser till en given rubrik eller på teman utifrån deras tankar 

om framtiden (―Brev från framtiden‖), tillbakablickar (―Skolminnen‖) eller någon aktivitet de 

har varit med om (t.ex. besök på Stadsmuseet). Utöver berättelser och ämnesfördjupningar 

arbetade de med bokrecensioner och olika tidningsgenre som insändare, nyheter osv. Eleverna 

uppfattade vidare att de använde sig av skrift i olika typer av språkövningar som läsförståelse, 

ordklass- och satsanalys. Här var ―lucktexter‖ vanliga. Välskrivning och diktamen var 

schemalagda på en av skolorna, medan på de andra två förekom ―finskrivning‖ vid enstaka 

tillfällen.  

 

Eleverna skrev sina texter främst för hand i skolan. Tillgången på datorerna i klasserna 

varierade mellan två till hela fjorton, vilket upplevdes av de flesta som tillfredställande, 

medan andra föredrog just därför att skriva för hand. Andra orsaker kunde vara att placeringen 

på datorerna inte var optimal för eleverna, att det ofta bildades kö eller att datorerna 

upplevdes som sega eller trasiga. Den generella praxis som rådde vid skrivandet på dator var 

processbetonad och handlade ofta om en renskrivning från en handskriven förlaga. 

 

Skrivpraktiker i informella sammanhang på fritiden 

Skrivaktiviteter och det innehåll eleverna som aktiva producenter ägnade sig åt och skapade 

på sin fritid kännetecknades främst av den omedelbara kommunikationen i chatt och sms, 

diverse skrivaktiviteter i den webbgemenskap de var medlemmar i och till viss del 

egenproduktion av dator- och/eller handskrivna texter. De texter eleverna författade hemma 

handlade om egen dagbok, berättelser, tidningstext eller serie, brev och vykort. På dator 

hemma skrevs texterna in direkt utan några handskrivna förlagor. Många medgav också att de 

tar skolarbetet hem, antingen för att de inte hann skriva färdigt i skolan eller för att de 

föredrog att skriva hemma i lugn och ro.  

 

I hemmet hade alla elever i studien tillgång till dator, ofta delat med andra familjemedlemmar, 

och ett urval hade egna datorer på sina rum. Många hade även tillgång till en mobiltelefon (73 
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procent) och majoriteten av dessa elever skrev sina textmeddelanden m.h.a. ―snabbtext‖ 

(T9).
11

 Chatt med vänner skedde främst i Windows klienten MSN Messenger. Epost, som är 

en vanlig kanal för kommunikation för många vuxna i arbetslivet, användes däremot inte 

särskilt ofta och dessutom fyllde det helt andra syften. Eleverna använde epost för att förflytta 

sin skoltext mellan skolan och hemmet eller skicka ljud- och bildfiler, snarare än för 

kommunikation.  

 

Ungefär hälften av alla elever var medlemmar i en eller flera webbgemenskaper. Vid den 

tidpunkten var lunarstorm.se ett populärt forum, där 62 procent av de äldre eleverna (13-15 

år) i studien var medlemmar. På sina konton hade eleverna möjlighet att chatta och ha kontakt 

med andra, de skrev en presentation om sig själva, förde en dagbok, skrev inlägg i 

diskussionsfora, etc. De yngre eleverna (10-12 år) verkade mer i webbgemenskaper med 

relation till deras egna intressen och fritidsaktiviteter som hogwarts.nu (Harry Potter forum), 

stallet.se (hemsida för hästintresserade) och liknande.  

 

En fjärdedel av eleverna uppgav att de spelade spel på Internet. Det är framförallt pojkar som 

spelar spel, medan flickorna är betydligt oftare med webbgemenskaper. Bland de yngre 

eleverna (10-12 år) var fördelningen ungefär lika mellan tillhörigheten i en webbgemenskap 

(39 procent) och spelandet på Internet (34 procent). Hos de äldre eleverna (13-15 år) har 

spelandet avtagit (13 procent) och deltagande i webbgemenskaper ökat med betydligt fler 

medlemmar (70 procent).  

 

Språkbruk och kommunikativa strategier 

Elever från tre grundskolor i åldrarna 10-15 år har bidragit med fria berättelser och rapporter 

skrivna i skolan och texter skrivna på deras fritid. Skolmaterialet innehåller texter på teman 

sagor, skräckhistorier, brev från framtiden, skolminnen och texter till rubrik av diverse slag. 

Fritidstexterna består av texter som eleverna själva valt att dela med sig och innehåller texter 

ur webbdagböcker, sms-meddelanden, epost, samt några enstaka chatt-sessioner. Ett urval av 

de insamlade texterna
12

 har analyserats djupare med avseende på avvikelser från 

standardskriftspråket, talspråkspåverkan och influens av mediet utifrån dess förutsättningar. 

 

                                                           
11

 T9 står för ―Text on 9 keys‖ och är ett prediktionsstöd som utifrån sekvenser av knapptryckningar föreslår det 

mest frekventa ordet och på så sätt underlättar textinmatningen (MacKenzie & Soukoreff, 2002). 
12

 Av det totala insamlade textmaterialet på över 800 texter har 142 skoltexter (59 294 ord) och 312 fritidstexter 

(233 sms och 79 e-brev, 9 150 ord) analyserats mer djupgående. 



33 

 

Resultatet av textanalysen återspeglar tydligt kontrasten mellan det formella språket i 

offentliga sammanhang som skolan föreställer här mot det mer privata språket på fritiden. 

Språkbruket i texter skapade på fritiden är i regel ledigare och personlig och handlar ofta om 

jag och du. Texterna återger tydligt nutid och den konkreta situationen ―här och nu‖, medan 

innehållet i skoltexter handlar ofta om händelser som redan inträffat och beskriver dåtid, samt 

är inte lika personligt, utan handlar mer om han/hon och de. 

 

Avvikelser från standard svenska i form av stavfel, särskrivna ord, eller i bruket av stor 

bokstav och interpunktion, samt grammatiska brott förekommer både i texter skrivna i skolan 

som utanför. Skillnaden ligger i frekvensen av avvikelser och graden av talspråklighet, samt 

att fritidstexter innehåller även andra fenomen som nya sätt att förkorta ord och fraser, 

symboler av olika slag (smileys, asterisker) som uttrycker sinnestämning, attityd och 

liknande, utryck för skratt och andra onomatopoetiska uttryck och kodväxling genom uttryck 

på annat språk än svenska (främst engelska). Dessutom används exempelvis versaler och 

interpunktion i andra syften än att signalera satsgränser. 

 

Att vi finner fler skrivbrott i fritidstexter  

beror främst på att det formella  

i språket tappar i fokus i de mer privata  

kommunikationsmedierna, där syftet  

är att förmedla sig snabbt och fritt.  

Nedan ett illustrerande exempel på  

när språkets normer inte ligger i  

elevens fokus i (1), hämtat från en webbdagbok. Eleven använder sig genomgående av 

gemener, utom inledningsvis där versaler upprepas i ett utrop och i akronymen för VM. Han 

sätter inte ut punkt eller annan interpunktion för att markera satsgränser, utan lägger in uttryck 

för skratt i stället (haha). Det är några ord i hans inlägg som är inkorrekt stavade som är 

snarare resultat av hans hastiga och entusiastiska skrivande för att förmedla sin glädje än 

kunskapsluckor: 

 

(1) JJJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAAAA severige van över negeria haha vi vinner säkert fotbolls-

VM haha vi är mäktiga heja sverig (webbdagbok, pojke, skolår 8) 
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Talspråksuttryck som formen vart i skoltextexemplet (2), eller uttryck som våran, eran, huvet, 

medans, stan förekommer i både skoltext som fritidstext i materialet: 

 

(2) Han bor i huset bredvid mig! Jag har vart rädd för honom sedan jag var liten.  (skoltext, flicka, skolår 7) 

 

Uttryck som i spontantal kortas av som nåt, nån, sån, såna, dan (dagen) förekommer något 

mer i fritidstexter än i skoltexter. Särskilt i sms:en kortas orden av och här hittar vi även 

varianter som ngt (något) och ngn (någon). I skoltexterna förekommer reduktioner främst i 

slutet på ord med enstaka bokstäver och ändelser som utelämnas som visas i exemplen i (3). 

Det är framför allt fråga om talspråksnära stavning som de, va i (a), ja i (c)
13

 eller hitta i (b), 

eller ett resultat av att eleven inte läser igenom sin text som i fallet med mörk i (b): 

 

(3) Exempel på reduktioner i skoltexter: 

a.  Nu ringde kyrkklockorna, de va knäpptyst. Sedan ringde en annan klocka, två slag, det va då 

prästen kom in alla ställde sig snabbt upp. (flicka, år 8) 

b. Där inne var det mörk men han såg ett svagt ljus en bit bort. Han gick dit och hitta en fackla som 

var tänd. (pojke, år 7) 

c.  Han skulle bli rik och berömd. Nu ska ja köpa en ny TV, tänkte han. (flicka, år 7) 

 

Exempel på reduktioner i epost och sms i (4) illustrerar skillnaden mot skoltexterna och 

präglas av diverse strategier för att kunna förmedla sig kort och snabbt. Eleverna utvecklar 

olika strategier för att korta av ord. De kan, precis som i skoltexterna, utelämna enbart 

slutbokstaven i ordet, som får förkortat till få i (a) eller med förkortat till me i (b) eller så 

väljer de att representera hela ordet med endast en bokstav, där det förkortas till d eller och till 

o som i exemplen (a) och (b). I (c) illustreras en annan strategi där eleven utelämnar vokaler 

och det ersätts med dt och hittar på egen stavning av ses som kortas av till cs. Exemplet i (d) 

visar på när det underförstådda subjektet (inom hakparenteser) utelämnas helt i ett sms. 

 

(4) Exempel på reduktioner i fritidstexter: 

a. Aja, du få  ha d så trevligt i kväll nu då! (e-post, flicka, år 6)  

b. hitta inte på nått bus o ta d lugnt me tjejerna (sms, pojke, år 7) 

c. Tack dt samma cs på onsda kjam ankan  (sms, flicka, år 8) 

d. [jag] kunde inte sova heller igår (sms, pojke, år 8) 

 

                                                           
13

 Ordet ‘jag‟ förkortat till  ‘ja‟ förekom endast en gång i hela skoltextmaterialet. 
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Ord förkortas generellt mycket mer i sms (14 procent) och epost (4 procent) än skoltexter (1,5 

procent) som de första staplarna för Ordslut illustrerar i diagrammet nedan. Särskilt i sms är 

händer det att hela ord i subjektsposition utelämnas och ibland även verb eller preposition, 

vilket inte alls är så förekommande i vare sig skoltext eller epost: 

 

 

Figur 1: Andelen reducerade ord i skoltext, epost och sms (procent %). 

 

Eleverna uttrycker sig gärna talspråksnära och hittar även på nya, kreativa sätt att stava eller 

korta av ord som illustrerats i exemplen ovan. En del stavningar är mer återkommande som 

lixom (liksom), oxå (också), asså (alltså), e (är), å (och, att), & (och), te (till). I skoltexterna i 

det insamlade materialet använde eleverna endast ett fåtal gånger formerna å (och, att), & 

(och) och e (är). Just presens formen e (är), som är ganska omdiskuterad i skolsammanhang, 

var representerad endast fyra gånger av 555 förekomster av är i skoltexterna. Andra 

reduktioner föreställer mer strategier för att skapa en akronym, som ql för kul i (5) eller lr för 

eller i (6). Eleverna är särskilt uttrycksfulla i sin stavning i fritidstexterna där attityd och 

känslor fyller sina funktioner. Exempelvis representerades frasen i morgon med följande 

förekomster i textmaterialet i morron, i morrn, imon, imån. Även andra ord stavades mer 

kreativt som hejzan och kramiz stavat med ‗z‘ (zeta), eller kjam med ‗j‘ som visas i (4c) ovan. 

 

Bruket av stor bokstav och skiljetecken skiljer sig markant mellan texttyperna, som redan 

antyddes ovan. Medan i skoltexterna följer eleverna skrivreglerna, används versaler och 

skiljetecken i större utsträckning till att uttrycka emfas och attityd i fritidsskrivandet, som i 

exemplet (1) ovan. Bokstäver i ordet och efterföljande skiljetecken upprepas gärna för att 

ytterligare förstärka den förmedlade känslan. Det är även frekvent förekommande att versaler 

uteblir i början på en mening eller i ett egennamn som här i exemplet från en webbdagbok: 
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(5) nu ska jag ringa emma.... jätte ql!!!  (webbdagbok, flicka, år 6)  

 

Användningen av smileys, asterisker och andra symboler som illustreras i (6) nedan hör till 

fritidsskrivandet och förekommer nästan inte alls i skoltexterna. Sammanlagt fanns två 

förekomster av smileys i hela skoltextmaterialet. 

 

Exempel (6) nedan visar på många av de nämnda fenomen som förekommer i fritidsskrivande 

som engelska uttryck (darling, call), dialekt (la), slang (pling, kolla), talspråksnära stavningar 

och förkortade ord (e, nåt, me, stan, å), nya förkortningar (lr för eller, isf för i så fall), smileys 

(:p, :D), uttryck för skratt (haha): 

 

(6) Heeeej darling! Du kan la slå en pling om du e hemma lr nåt? Tänkte kolla om du kunde hänga me till 

stan i morgon å köpa jeans. Kanske kan du träffa kärleken efter isf? :p jaja call fram till ja jag vaknar 

ifall jag sover haha :D älskar dig!  

(sms, flicka, skolår 8) 

 

Hur eleverna uttrycker sig och tillämpar språket är individuellt präglat. En del elever intar en 

stil starkt skild från det formella skrivandet i skolan i informella sammanhang, medan andra är 

noga med stavning och hur de uttrycker sig även på fritiden och menar att de alltid skriver 

―som vanligt‖. Figur 2. visar på exempel där eleven väljer skilda skrivstrategier i skoltext och 

dagboksskrivandet i webbgemenskapen: 

 

(a) Skoltext på tema ―Brev från framtiden‖  (b) Text i webbdagboken 

Figur 2: En elevs skoltext (a) och webbdagbokstext (b): flicka i skolår 8 
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Språket är generellt bra och korrekt i elevens skoltext och innehåller endast enstaka 

felstavning (som älsta). Eleven missar stor bokstav i början på första meningen. Texten växlar 

mellan en mer talspråklig stil med uttryck som: Det var ett himla jobb… och mer utvecklat 

språk: När jag gick ur gymnasiet for jag till Paris... i brevet från framtiden. I webbdagboken 

används genomgående gemener. Versaler och utropstecken, som gärna upprepas, fyller sin 

funktion i utrop. Eleven riktar sig tydligt till sina läsare med sin dialogiska stil i 

webbdagboken. Texten med sina korta meningar förmedlar snarare hennes attityd och tankar 

kring händelser än en sammanhängande text. Texten är mestadels korrekt stavad, dock skapar 

felstavningar som värsk och skraka förvirring hos läsaren som inte är insatt. Det krävs mer 

förförståelse för att kunna ta till sig innehållet i webbdagboken. 

 

Slutsatsen från projektet 

De flesta elever i studien upplevde tydligt att de skriver annorlunda i skolsituationen än på 

fritiden. Generellt anser de inte att detta är ett problem, utan hävdar själva att de lätt kan växla 

stil. De ger ofta konkreta exempel på vad det är de skriver annorlunda. De nämner att det blir 

en hel del slangord, smileys, förkortningar på både ord-, fras- och satsnivå. De menar vidare 

att stavning och användning av stor bokstav och punkt är mindre viktig i informella texter. 

Det viktiga är att mottagaren förstår vad man menar, och man anser att det oftast går att förstå 

av sammanhanget. Det finns även elever som inte ändrar stil.  

 

Elevernas utsagor och deras medvetna inställning till skillnaderna i den kommunikativa 

språkanvändningen är också tydlig i analysen av texterna. Skoltexterna visade inte på några 

större förekomster av nya typer av förkortningar, smileys, etc. förekommande i deras 

webbtexter, epost och sms-texter. De talspråkstendenser och andra avvikelser mot 

standardskriftspråket som förekommer pekar snarare på den skrivmognad och erfarenhet av 

skriftspråkets normer hos eleven. Eleverna anpassar sitt språkbruk till den skrivsituation de 

befinner sig i och många använder sig gärna av ett ledigare och mer personligt språkbruk i 

kommunikationen med vänner och andra i nya medier på fritiden.  

 

En annan slutsats av vår studie var att elevernas digitala och kommunikativa erfarenheter som 

de tillägnar sig under deras lediga tid varken möts av eller utvecklas i skolan. Dator användes 

främst till renskrivning av text och elevernas kommunikativa strategier i nya mediekanaler 

beaktades inte.  
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Kommunikativa kanaler och språkbruk idag 

Den teknologiska och mediala utvecklingen sedan vår studie genomfördes innebär dels att fler 

och allt yngre brukare har tillgång till datorer och Internet och dels möjligheten att mer aktivt 

skapa och producera ett innehåll online. Tillgången på datorer och Internet i hemmet och 

skolan uppskattas idag enligt rapporten Unga svenskar och Internet 2009 (Findahl, 2010a) 

ligga på 98–100 procent i hemmet och 92–99 procent i skolan. Mönstren i kommunikationen 

och de aktiviteter 10–15 åringar deltar i på Internet har däremot i grunden inte förändrats 

avsevärt. De inleder med chatt och sms och med åldern tillkommer även eposten: ―Att 

‖messa‖ till sina kompisar utgör den viktigaste kommunikationskanalen upp till 15 år, då 

instant messaging (IM) kompletteras med e-posten. Nästan alla i de yngre åldrarna använder 

IM, och man gör det ofta.‖ (Findahl, 2010a:6). Spelandet minskar med ålder och deltagande i 

sociala nätverk ökar, som även vår studie visar (se ovan; Sofkova Hashemi, 2008). Bland 12–

15 åringar är två av tre flickor aktiva i de sociala nätverken där Bilddagboken är mest 

eftersökt för att sedan kompletteras av Facebook. Rapporten menar vidare, också i likhet med 

vår studie, att vid 10–11 årsåldern börjar pojkar och flickor intressera sig för olika saker: 

―Flickorna söker upp webbplatser med hästar eller mode och klippdockor, medan en del 

pojkar intresserar sig för spel som World of Warcraft eller sport eller handelsplatser som 

Blocket.‖ (Findahl, 2010a:6). Bloggandet har blivit en del av unga kvinnors internetkultur, där 

redan i tolvårsåldern hälften av flickorna är engagerade. De unga männen dominerar 

fildelningen (Findahl, 2010a). 

 

Även en färsk svensk studie av Andersson och Wilhelmsson Ramshage (kommande) visar att 

deltagandet i sociala nätverk på Internet ökar med åldern och att skillnaderna mellan pojkars 

och flickors aktiviteter växer från tonåren. Äldre flickor ―i högre grad än killar utnyttjar 

sociala medier och läser fler böcker.‖ medan pojkarna ―i högre utsträckning besöker sidor av 

monologisk karaktär, såsom olika hemsidor för spel, sport, nöjen och nyheter.‖ Studien visar 

vidare att läsning av skönlitteratur minskar bland pojkar. 

 

Att användarna blir fler och yngre för med sig intressanta skillnader i förhållningssättet till 

fritidsskrivandet där både mediet som det sociala umgänget ställer krav på formen på den 
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skriftspråkliga kommunikationen. Nedan återger jag några röster om de upplevda skillnaderna 

i uttryckssättet och kraven på form i kommunikationen utanför skolan som råder idag:
14

 

 

“På facebook skriver jag ofta korta meningar, där form och grammatik inte har något större 

fokus. Det handlar snarare om att förmedla något. Jag får känslan av att yngre personer, såsom 

mina kusiner i tonåren använder sig utav förkortningar. Detta kan jag tänka mig är lite av en 

statusgrej.” 

 

“Ja dagens ungdomar anser jag skriver mer förkortningar än vad de gjort tidigare. Jag kan bara 

titta till min bror som går på högstadiet som alltid skriver förkortningar till mig i sina sms och jag 

förstår det mesta men brukar inte skriva förkortningar.” 

 

Studenterna menar vidare att det kan vara skillnad i förhållningssättet till hur korrekt i språket 

man ska vara i olika sociala gemenskaper på Internet. Några nämner att det förekommer 

―språkpoliser‖ i webbgemenskaper som Facebook och att det därmed är viktigt att man 

uttrycker sig korrekt här än i andra kommunikativa sammanhang som chatt eller sms. 

 

Autentiska textlandskap och språkmedvetenhet 

Utöver de mer privata kommunikativa inslag vi finner i chatt och statusuppdateringar i sociala 

webbgemenskaper som Facebook, erbjuder det publika skrivandet i blogg och wiki ytterligare 

en dimension i språkutvecklingen. Den autentiska publiceringen kombineras dels med 

multimodala resurser och dels innehåller stöd för kommentering, diskussion och 

versionshantering. Skrivprocessen blir mer levande och iterativ (Warschauer, 2008) i den 

meningen att respons och den kumulativa utvecklingen är synlig. Textproduktionen blir mer 

―på riktigt‖ med en omedelbar och i princip obegränsad publik (Penrod, 2007; Warschauer, 

2008; Davis & MacGrail, 2009). Dessa autentiska textlandskap stödjer innehåll- och 

formutvecklande skrivpraktiker (se Kovacic et al 2007). Här ges utrymme för andra 

uttrycksformer utöver skrifttecken (bild, ljud, video), eleverna kan skapa individuella texter 

eller samarbeta och skriva tillsammans med andra (enskilt vs. kollaborativt författarskap), 

han/hon kan läsa och kommentera, ge respons på innehåll eller form i kamraters texter. Det är 

dessutom lätt att granska tidigare versioner av en text, gå tillbaka och redigera eller återta det 

som skrivits och för en lärare även observera och följa up elevens språkliga utveckling. 

  

                                                           
14

 Citaten är hämtade från studenter på lärarprogrammet med inriktning mot ämnet svenska, i åldrarna mellan 20-

25 år. Studenterna resonerade kring språkbruket på Facebook och hur de själva uttrycker sig i denna miljö. 
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Wiki är en miljö som inbjuder särskilt till kollaborativt skrivande. Studier av användningen av 

wiki i undervisningssammanhang poängterar fördelen med reflektion, granskning, publicering 

och observation av kumulativa skrivresultat (se Fountain, 2005; Ferris & Wilder, 2006). 

Elever finner sådana uppgifter motiverande, deras texter ökar i kvantitet och kvalité och de 

utvecklar större förtroende i skrivandet (Kovacic et al, 2007; Mak & Coniam, 2008).  

 

Textens innehåll kan enkelt förstärkas med elevens egenproducerade teckning och en talande 

figur som introducerar berättelsen som visas i figuren nedan: 

 

 

Figur 3: Utdrag ur text i wiki (flicka, skolår 6) 

 

Bilder, fotos, animeringar och även videoklipp på exempelvis favoritartister, alla enkelt 

tillgängliga på Internet, används i elevtexter i wiki för att förstärka karaktären eleven valt att 

beskriva. Responsarbete är mer synligt med lärarens eller elevens kommentar direkt i texten 

eller som ett diskussionsinlägg som visas exempel på i Figur 4.  

 

 

Figur 4: Elevrespons i diskussionsforum i wiki (flicka, skolår 4) 



41 

 

 

Här är eleven fri i sitt uttryckssätt och använder sig gärna av de kommunikativa strategier som 

vid fritidsskrivande med en jämnårig mottagare, samtidigt som hon kommenterar kompisens 

text utifrån textgenre och den skrivuppgift hon ger respons på. 

 

Versionshanteringen (history log) i wiki, som sparar texten vid olika skrivtillfällen, ger 

ytterligare stöd i skrivprocessen och tydligt synliggör textens förlopp. Eleven och läraren kan 

lätt gå tillbaka och följa de ändringar som genomförts i texten. Det blir en hel ―skrivhistoria‖ 

där den kumulativa aktiviteten då texten byggs på och den språkliga utvecklingen kan lätt 

studeras. Forskningen pekar särskilt på betydelsen för andraspråksinlärare (Warschauer, 

2010). Texten i Figur 5 illustrerar hur enkelt det är att följa en elevs text från tillfälle till 

tillfälle (de rött markerade avsnitt i texten anger tidigare version av texten som har ersatts av 

de gröna avsnitten). Texten är skriven av en flicka i årskurs fyra som har annat modersmål än 

svenska. Med ringar kring orden har jag markerat när eleven ändrar i ordvalet eller formen på 

ord mellan gångerna hon skriver. Hennes text antyder en utveckling i ordförrådet när 

lägenheten ersätts med våningen mellan skrivtillfällena och även ordform, då hon ändrar på 

formen på ordningstalet: 

 

 

Figur 5: Utdrag ur skoltext i wiki presenterat i history log (flicka, skolår 4) 

 

Elektroniska tankekartor, talsyntesapplikationer och podcast är andra artefakter som enkelt 

kan tillämpas i utvecklingen av reflektivt lärande och språkmedvetenhet (se Davis & 

MacGrail, 2009). 

 

Fortsatt forskning 

Resultaten från studien av grundskoleelevers texter och språkbruk i och utanför skolan visar 

på både likheter som skillnader och en tydlig kontrast mellan det offentliga språket i skolan 

och det mer lediga och privata på fritiden. Mönstren i kommunikationen och de aktiviteter 

10–15 åringar deltar i på Internet har i grunden inte förändrats avsevärt. Eleverna inleder med 

chatt och sms och blir med ålder mer aktiva i sociala nätverk. Däremot antyds en skillnad i 
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uttryckssättet mellan åldrar genom att allt yngre deltar i denna kommunikativa arena, vilket är 

i så fall intressant att fördjupa sig i.  

Vidare inbjuder nya skrivarenor och den omedelbara publiceringen till mer vidgat och synlig 

skrivprocess med multimodala resurser och stöd i responsarbetet vill jag hävda. Internet 

―flyttar‖ mer naturligt in i klassrum när många kommuner och skolor genomför satsningar på 

datorer till varje elev och förhoppningsvis innebär även de nya skrivarenorna förändrade läs- 

och skrivpraktiker i språkundervisningen. Särskilt intressant är att studera läs- och 

skrivstrategier hos elever med tillgång till digitala medier i skolan från första skoldagen:  

 Vilka språkliga och textuella kompetenser utvecklas hos eleverna? 

 Hur kommunicerar eleverna vid arbetet vid dator? 

 Stimuleras språkmedvetenhet och reflektivt lärande med nya media? 

 Utvecklar elever tidigt genremedvetenhet? 
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Ämnesdidaktisk forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska 

utgångspunkter, empiriska iakttagelser samt didaktiska konsekvenser. Vad 

har vi fått veta, hur, varför och hur kan vi använda oss av kunskaperna? 
 

Lena Boström, Ulla Damber & Lena Ivarsson 

 

Abstract 
 
 

 

Ämnesdidaktik är ett centralt kompetensområde för skolors praktiska verksamheter. Studier 

utförs inom skilda discipliner, men vilken konkret, ny kunskap genereras och hur synliggörs 

den?  I denna studie sammanförs olika teoretiska synsätt och metodologiska ansatser inom 

ämnesdidaktik och vissa didaktiska aspekter reanalyseras för att tillvarata och konkretisera 

kunskaper utifrån tre empiriska studier med relevans för språkdidaktik. Vi exemplifierar hur 

de sammantaget kan ligga till grund för didaktisk verksamhet i allmänhet och språkdidaktik i 

synnerhet. Studien grundas på en explorativ design. Med en språklig och diskursiv analys 

jämför vi egenskaper och resultat från tre avhandlingar, samt analyserar samband och 

skillnader. Slutsatserna är att språkdidaktik rymmer liknande komplexitet som allmändidaktik. 

Följande gemensamma faktorer av avgörande betydelse kan skönjas; multimodalitet, 

medvetna metodiska val, kognitiva utmaningar, metakognitiv utveckling i interaktionen språk 

och tanke, motivation och intresse utifrån elevernas verkligheter, individualisering och 

samspel, funktionalitet och retorisk flexibilitet i språkkunskaper samt vikten av lärares 

reflekterande färdigheter. Studien a) pekar på möjligheter med ett multi- och transdisciplinärt, 

forskande förhållningssätt inom ämnesdidaktik, b) bidrar till integrering av forskning och 

skolpraktik c) sätter språkdidaktik i förgrunden i ett pragmatiskt perspektiv samt d) betonar 

samspelet mellan olika ämnesdidaktiska perspektiv.  

 

 

Keywords; ämnesdidaktik, didaktisk kompetens, språkdidaktik, pragmatisk hållning 

 

Inledning 

Prolog: Detta är en reanalytisk studie av tre forskare som stått på brofästet ”ämne” och 

vandrat över till det andra fästet ”didaktik”. Vi har gått ut på bron via olika påfarter; 

förskoleklass, grundskolan och gymnasiet/vuxenutbildning. Tillsammans och var för sig 

har vi vandrat över bron för att titta på stenarna som bron är byggd av och vart den 

kan leda oss inom ämnesdidaktik svenskämnets didaktik och språkdidaktik, men även 

hur bron kan nyttjas av praktiker och forskare för att trafiken ska kunna flyta i båda 

riktningarna …. 
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Artikeln tar sin utgångspunkt i ämnesdidaktikens avgörande betydelse för undervisning och 

vikten av att dra slutsatser av forskningsresultat för att göra detta användbart inom 

språkdidaktik. Med tanke på ämnesdidaktikens framväxt, dess framskrivna betydelse i den 

nya lärarutbildningen samt vikten av att synliggöra forskningsresultat, behövs ökade insikter i 

och förståelse för området. Syftet är att exemplifiera forskning inom svenskämnets didaktik 

och komparera teorier, metoder, frågeställningar och resultat. Studien bygger på tre 

avhandlingar och i artikeln redovisas och jämförs kvantitativa och kvalitativa data från olika 

verksamhetsfält och populationer ur Lärande & Metod (Boström 2004), Att kunna läsa innan 

skolstarten (Ivarsson 2008) samt Reading for life (Damber 2010). Studien jämför  

avhandlingarna, reflekterar över forskningsansatserna, drar slutsatser av resultaten samt 

belyser komplexiteten inom fältet. Våra forskningsfrågor är följande: Vad kan vi lära om 

ämnesdidaktik i allmänhet och språkdidaktik i synnerhet? Vilka praktiska konsekvenser kan 

detta få för de vetenskapliga områdena? Hur kan vi synliggöra resultaten för lärare?  

 

Vi har valt en explorativ design om den praktiska verkligheten i en bred didaktisk ram med 

fokus på de didaktiska frågorna vad? hur? varför? när? var? vem? med hjälp av vad? och 

med hjälp av den didaktiska triangeln som analysredskap. 

 

Detta är ett bidrag till den nya lärarutbildningen, där det föreskrivs att ämneskunskaper och 

didaktik ska inte skiljas åt, samt att lärarutbildning i ökad utsträckning ska forskningsanknytas 

och att yrkesförankringen ska stärkas. Studien är också ett exempel på multi- och 

transdisciplinär forskning. 

 

Didaktik  

Kunskaper om didaktik är en självklar förutsättning för att lärare ska kunna utveckla sin egen 

undervisningspraktik. Didaktiken löser ut lärandekomponenten ur pedagogiken på en allmän 

nivå och/eller flyttar in den i en disciplin eller ämnesmiljö. Didaktik har därför en naturlig 

koppling till alla ämnen och discipliner. För lärare är didaktiska teorier och modeller 

värdefulla instrument för att på ett professionellt sätt kunna hantera sitt arbete och utveckla 

verksamheten (Uljens 1997:166f). Med hjälp av didaktiska modeller kan också en 

reflekterande distans skapas till verksamheten. Lärare kan med ett teoretiskt språk beskriva 

sin praktik och därmed förtydliga sina pedagogiska och didaktiska val. De didaktiska frågorna 

bör också sättas i relation både till skolans övergripande mål, samhällets grundvalar och den 
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praktiska verksamheten. Didaktik är också en praktisk vetenskap som kräver en systematik av 

vetenskapliga principer samt en professionell person som behärskar denna konst. Det gäller 

att kunna applicera allmänna principer på skiftande situationer.  

 

Ämnesdidaktik 

Ämnesdidaktik är en kombination av pedagogiska och teoretiska kunskaper om undervisning 

och lärande i ett specifikt ämne. Den innefattar bl. a. hur man kan anpassa 

ämnesundervisningen till de aktuella elevernas förståelse, svårigheter, kön, socioekonomiska 

bakgrund och språkbakgrund. Ämnesdidaktik är ett brett, multiparadigmatiskt, 

tvärvetenskapligt fält med aktörer från pedagogik, ämnen och andra vetenskapliga 

specialiteter. Det är ett gränsland mellan olika discipliner och traditioner. 

 

Den ämnesdidaktiska triangeln - fundamentet 

En förenklad och bland forskare vedertagen modell för ämnesdidaktik är den s.k. 

triangelmodellen med läraren, eleven och ämnet i spetspositioner. Triangelns sidor både 

utmanar, stöttar och interagerar. Den kan användas för att se vad som synliggörs, undersöka 

vilka kunskapstraditioner som formar en lärares kunskapssyn och hur ämnesinnehåll väljs. I 

forskningen kan den nyttjas för att tydliggöra vilka aspekter som står i fokus. 

 

 Den didaktiska triangeln pekar ut tre minimifaktorer som finns med i alla 

undervisningssituationer. Utifrån dessa kan vi se tre viktiga relationer och att var och en av 

dessa måste förstås i ljuset av den tredje faktorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den didaktiska triangeln 

 

Läraren  

Ämnet 

Eleven  
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Den didaktiska triangeln kan användas i alla didaktiska analyser, men den genererar inga 

principer. Den klargör bara de relationer man vill tala om. Modellen är dock snäv och 

problematiserar inte samhälle och kulturell kontext. Den har därför utvecklats och preciserats 

för att ffa tydliggöra den ämnesdidaktiska kompetensen.  

 

Didaktisk kompetens/lärarkompetens 

Lärares didaktiska kompetenser betonas i styrdokument och läroplanstexter. De bidrar till att 

öka lärarnas professionalism samt ger dem färdigheter i undervisningen. Didaktisk kompetens 

benämns av Östman (2000: 69) som praktisk vetenskaplighet. Med hjälp av didaktisk 

teorikunskap i kombination med analys av praktiskt arbete, kan vi bättre och effektivare få 

kunskaper om och utvärdera effekter av t.ex. undervisningsmodeller. Lärare kan med denna 

kompetens bli medvetna om sin handlings- och metodrepertoar. Didaktiken sätter ett tydligt 

fokus på aktörerna i skolsystemet och kan hjälpa oss att utvärdera om innehållet svarar emot 

de krav som ställs i dagens skola.  

 

De mångfasetterande innebörderna i ämnesdidaktikens komplexitet visas i figur 2. Basen i 

triangeln pekar på kommunikativa och interaktiva aspekter i undervisningsprocessen 

omgärdade av sociokulturella och kognitiva perspektiv (Ullström, 2009:17). Retorik är nära 

förbundet med didaktik då det handlar om lärarens agerande och relation till stoffet och 

‖talekonsten‖ får här ett vidgat perspektiv. Det förutsätter en synkronisering med vad som 

sägs, hur och med vilka metoder. Figuren åskådliggör även interaktionen mellan läraren och 

eleven samt ämnesstoffets avgörande betydelse i hela processen. Den ömsesidiga förförståelse 

och framställningen ligger implicit i modellen.  

 

Vi väljer denna modell i vår reanalys för att tydliggöra och konkretisera de samlade 

kunskaperna från våra studier. Modellen speglar dels den komplexitet som såväl 

ämnesdidaktik som svenskämnets didaktik och språkdidaktik uppvisar, dels tydliggör den 

centrala aspekter av de tre avhandlingarna. 
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Figur 2 Ämnesdidaktisk kompetens enligt S-O Ullström (2009: 17) 

 

Språkdidaktik 

Att definiera språkdidaktik är inte enkelt. Däremot att hitta vetenskapliga studier som omfattar 

olika aspekter av språkdidaktik låter sig göras. Studier finns med fokus på olika vetenskapliga 

aspekter och språkets centrala roll för lärandet poängteras.  

 

Röster hörs i skola och forskning, om att alla lärare har ansvar för elevernas språkutveckling. 

Med detta synsätt bör alltså språkdidaktik vara en kompetens för samtliga lärare. Därmed kan 

det vara av stort värde att ställa sig frågan vad språkdidaktik egentligen är. Det kan innefatta 

alltifrån god läsförståelse och läsförmåga till elevers skrivande, kunskaper om språket och 

dess villkor i lärandeprocessen, multikulturell didaktik och textbearbetning. Paulin och 

Nordenheden (2008:6) förtydligar språkdidaktikens position med följande ord: ‖Grunden för 

all vår undervisning, i språk och andra ämnen, finns i teorier om språkinlärning och 

språkutveckling‖. 

 

De pekar på att forskning om lärandets språkliga dimensioner och en språkbaserad didaktik i 

alla ämnen bör vara kunskap för samtliga lärare, oavsett ämnesinriktning, för att genomföra 
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god undervisning.  Det gäller att hitta en balans mellan ‖ … språkbaserad undervisning … och 

ämnesbaserad språkundervisning‖ (Lidberg 2008:9). Språkdidaktiken innefattar även den 

metaspråkliga förmågan, vilken är utvecklingsbar, och synnerligen avgörande för utveckling 

och lärande (Kowal  2009:159f; Boström 2004:150ff). 

 

Svenskämnet i skolan 

Svenskämnet har av tradition utgått från de två disciplinerna nordiska språk och 

litteraturvetenskap. I ett historiskt perspektiv har skolämnet svenska sett mycket olika ut. 

Svenskämnet i sig kan indelas i fyra viktiga områden; läsa, skriva, tala och lyssna. Det är ett 

svåröverskådligt ämne och har gränsytor åt många håll.  

Svenska är ett språkämne som ska ge varje elev hans/hennes förutsättningar rikligt med 

tillfällen, att med språket och litteraturen som redskap få sina tankar och känslor både 

ifrågasatta och bekräftade. Det omfattar en bildningsprocess som i sig är både identitets- och 

kunskapande. Denna process inte bara tematiserar de eviga existentiella frågorna utan 

fördjupar också elevernas förmågor att reflektera över språkets olika funktioner. Kunskaper 

om språket och dess villkor finns sålunda i lärandeprocessen. Kunskaper om och i språket är 

sålunda kunskaper om den egna personen, andra individer och själva livet. Att äga ett 

funktionellt språk är idag ett måste i samhället. Med andra ord interagerar språk och lärande 

och därmed blir svenskämnet en nyckel till många av kunskapens dörrar. Språk- och 

litteracitetsutvecklande praktiker som omfamnar samtliga skolans ämnen är en 

grundförutsättning för att språklärandet ska maximeras. Inte minst gäller detta barn som har 

ett annat hemspråk än svenska. Alla lärares ansvar för barnens språkutveckling är dock en 

viktig framgångsfaktor för alla barns lärande (Cummins, 2001: 93). Det är också av stor 

betydelse att dessa praktiker knyter an till de språk- och litteracitetspraktiker barn utvecklar 

utanför skolans väggar.   

Forskningsansatser 

Denna studie grundas på en explorativ design. Med en språklig och diskursiv analys jämför vi 

egenskaper och resultat i avhandlingarna samt analyserar samband och skillnader mellan de 

skilda sociala praktikerna.  

 

Om grammatikundervisning; Lärande & metod  

 



50 

 

Huvudsyftet med denna avhandling var att utvärdera lärstilsbaserad grammatikundervisning 

jämfört med traditionell sådan för ungdomar och vuxna. Bakgrunden var a) att utvärdera 

matchade metoder (med utgångspunkt i elevernas lärstilar), b) grammatikens möjligheter och 

hinder i undervisningen, c) utfallet av kombinationen grammatikinlärning och lärstilar.  

 

Den metodiska strategin som användes i avhandlingen var triangulering. Det empiriska 

underlaget byggde på elever från fem gymnasieklasser och fyra vuxenklasser med minst 

trettio elever i varje. Studien visar statistiska skillnader på 1 % - nivån beträffande resultat, 

attityder, bedömning av momentet samt förståelse av nyttan av grammatik och på 0.1%-nivån 

vad gäller minnesbehållning fem veckor efter avslutat arbete (se tabell 1). 

 

 

Tabell 1 Sammanställning av kontrollgruppens resultat jämfört med 

               experimentgruppens med avseende på grammatikundervisning 

 

                                    

Grupper (T & T   vs.  LS & LS )                                         Signifikans 

Prestationer (Sluttest)         p≤   .01  ** 

Minne (Femveckorstest)                               

Attityder             

Utvärdering 

Förståelse (för nyttan av grammatik) 

        p≤  .001 ***         

        p≤  .01 ** 

        p≤  .01 ** 

        p≤  .01 ** 

 

**    statistiska beräkningar ger signifikanta differenser på  1%-nivån 

      *** statistiska beräkningar ger signifikanta differenser på 0.1%-nivån 

 

Den kvalitativa redovisningen behandlade lärarnas inställning, deras förhållningssätt och 

prestationer samt elevernas erfarenheter av olika metoder. Den kvalitativa undersökningen 

pekade i samma riktning som den kvantitativa. Med lärstilsanpassade metoder betonas 

variation, möjligheten att lyckas för flera elever samt att metoderna uppfattas som roligare. 

Arbetade eleverna utifrån sina lärstilar handlade grammatikens nyttoargument mera om 

elevernas egna reflektioner och mindre om lärarens åsikter. Resultatet visade på stora 

möjligheter med individbaserad undervisning i grammatik. 

 

Om läsinlärning och läsutveckling 
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Avhandlingen fokuserar lärares arbete i klasser som visar bättre läsförståelseresultat än 

förväntat med hänsyn till socioekonomiska bakgrundsfaktorer och språkbakgrund. 

Avhandlingen illustrerar hur man med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder kan 

påvisa såväl generella tendenser som kontext-specifika drag i undervisningen. Monokulturella 

perspektiv och bristdiskurs framstår som centrala för läraren att kritiskt granska och motarbeta 

för att sporra elevers prestationer.   

 

 I en inledande storskalig, statistisk studie undersöktes 1092 klasser i skolår tre. Över- och 

underpresterande klasser jämfördes. Efter att effekterna av socioekonomisk bakgrund 

kontrollerats, analyserades lärarrelaterade, elevrelaterade samt klassrumsrelaterade faktorer. 

Nästan inga lärarrelaterade skillnader indikerades, även om exempelvis klassrumsklimat 

visade sig betydelsefullt. Ändå framstod lång yrkeserfarenhet som en kritisk faktor.   

 

Det paradoxala resultatet initierade en uppföljningsstudie som av åtta överpresterande klasser 

i ett multikulturellt förortsområde med låga utbildnings- och inkomstnivåer. Analyser av såväl 

kvantitativa som kvalitativa data påvisade sociala klassrumspraktiker där skönlitteratur och 

annan autentisk litteratur utgjorde basen för undervisningen. Oavsett språknivå och 

läskunnighetsgrad inkluderades eleverna med hjälp av tydlig undervisning, multimodala 

verktyg och ett tryggt, tillåtande, språkande klassrumsklimat, vilket erbjöd utveckling i den 

proximala utvecklingszonen, både gällande alfabetisk kod och skolkoder (jfr Vygotskij, 

1978:84). Lärarna förkastade bristdiskursen. Höga förväntningar och höga krav färgade 

klassrumsklimatet (jfr. Au & Raphael, 2000: 177ff). Genom utvecklandet av parallella 

läsarroller, tillägnade sig barnen hur text används och i vilka syften (se Freebody & Luke, 

2003: 52ff ). Dessa resultat bekräftades senare i en kvantitativ studie av fem tidigare elever, 

nu universitetsstuderande, samtliga med starkt framtidsperspektiv (jfr Peetsma, 2000: 177ff). 

Framför allt betonades värdet av att få lyckas, att bli sedd och uppskattad för den man är, som 

bidragande orsaker till akademisk anpassningsförmåga.  

 

Om barn som kan läsa när de börjar skolan 

Huvudsyftet med denna avhandling var att sätta fokus på barn som redan kan läsa när de 

börjar skolan. Avhandlingen består av tre delstudier; tidiga läsares läsförmåga utifrån olika 

lästest, tidiga läsares hemmiljö samt tidiga läsares skolmiljö. Metoder som medger både 
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kvalitativa och kvantitativa bearbetningar av data användes i syfte att ge en mångfacetterad 

bild av de tidiga läsarna, deras läsmiljö och utveckling.  

 

En delstudie handlar om tidiga läsares läsförmåga och utvecklingen av denna i relation till 

jämnåriga icke tidiga läsare. Resultatet i denna studie visar att de tidiga läsarna ligger långt 

före sina klasskamrater i läsförmåga vid skolstarten. Det dröjer en bit in på hösten i skolår två 

innan de medelgoda läsarna når samma resultat på testet som de goda läsarna hade vid 

skolstarten och ända till slutet av skolår två innan ickeläsarna vid skolstarten nått denna nivå. 

Detta visar på stora skillnader i läsförmåga vid skolstarten. Trots det arbetade de flesta elever 

med samma material under det första skolåret. I slutet av skolår tre har gapet mellan de olika 

grupperna minskat.  

 

De andra två delstudierna handlar om lärandemiljöerna i hemmet och i skolan. Dessa har 

analyserats och tolkats utifrån Vygotskys (1978) begrepp utvecklingsnivåer, zonen för 

proximal utveckling, internalisering samt kognitiv och social närvaro. Med utgångspunkt i de 

teoretiska begreppen förekom mer interaktion och lärande i zonen för proximal utveckling i 

hemmet jämfört med i skolan. Detta kan bl.a. förklaras genom att föräldrarna har mer tid att 

engagera sig i sitt barn än en lärare med en stor grupp elever. Lärandet i hemmet utgår ifrån 

barnets intressen och tidigare kunskaper medan lärandet i skolan utgår från läromedel, läraren, 

kursplaner mm. I hemmiljön är det således intresse och motivation som styr lärandet. Det är 

alltså en helt ny lärandemiljö som möter de tidiga läsarna när de börjar skolan. Denna 

avhandling lyfter fram individualisering. Alla elever bör få möjlighet att utvecklas i sin takt 

och i sin egen förmåga, även de som redan har goda kunskaper vid skolstarten. 

 

En jämförande analys av de tre ämnesdidaktiska studierna 

Tabell 2 sammanfattar och synliggör studiens resultat. För det första kan konstateras att 

likheter föreligger i epistemologi och ontologi. De tre studierna intar en ontologisk 

‖mellanposition‖, dvs. att en stor del av verkligheten kan mätas men att den också kan erfaras 

och upplevas. Detsamma gäller epistemologiska ansatser, då multipla verkligheter 

genomsyrar kunskapssynen. Däremot särskiljer sig syftena; från att pröva teorier och 

predicera, till att utveckla teori och avslöja komplexitet. Även designerna och populationerna 

skiljer sig åt. Den metodiska ansatsen är likartad för två av studierna med (hypotesprövning, 

signifikanstestning och intervjuer) men olika den tredje (observationer och kategorisering). 
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Vad gäller ämnesdidaktiska frågor fokuseras hur, vem/vilka, var, med hjälp av vad och när, 

men inte vad och varför. De sistnämnda frågorna förutsätts finnas i undervisningskontexten. 

De övergripande resultaten omfattar i två studier samstämmighet om elevernas intresse för att 

stimulera lärandet. Andra faktorer som avgörande faktorer är lärares förhållningssätt, 

matchande metoder och metodiskt variation samt interaktion. 

 

Två av studierna betonar vikten av att möjliggöra lärande i den proximala utvecklingszonen 

dock med olika infallsvinklar. Övriga resultat för det mer specifika svenskämnet visar att 

framgång i ämnet skapar motivation och förståelse för ämnet samt ger en grund till ett 

metakognitivt förhållningssätt. 

 

Angående principer för undervisning och lärande framskrivs lärares medvetenhet och 

systematik i två av avhandlingarna, (Boström och Damber) samt vikten av individualisering i 

två (Boström och Ivarsson). Att individualisering möjliggör lärande i den proximala 

utvecklingszonen visas både i Dambers och i Ivarssons avhandlingar.  

 

Konklusion/ jämförelser 

 

Tabell 2. Sammanfattande jämförelse mellan de tre avhandlingarna  

 
Lärande & metod Reading for life Att kunna läsa… 

Primär tankeprocess 
Deduktiv Abduktiv, deduktiv 

>induktiv, enbart 

deduktiv 

Deduktiv 

Induktiv 

Filosofiska principer Sanna principer Sanna principer + subj. 

Verklighet 

Sanna principer + 

subjektiv 

verklighet 

Ontologi Verkligheten kan 

mätas 

Verkligheten kan mätas 

och erfaras 

Verkligheten kan 

mätas och upplevas 

Epistemologi En objektiv verklighet En objektiv verklighet + 

subjektivt upplevda 

verkligheter 

En objektiv 

verklighet + 

subjektivt upplevda 

verkligheter 

Syften Prövning av teori, 

förklara, predicera 

Prövning av teori, 

förklara, men ffa avslöja 

komplexitet 

Teoriutveckling, 

avslöja 

komplexitet, 

uppdaga innebörd 

för mänskliga 

erfarenheter, 
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förklara 

Design Experimentell med 

kompletterande 

kvalitativa metoder 

Integrerad design Kvalitativa och 

kvantitativa 

metoder 

Population 323 gymnasieelever 

(vuxna & ungdomar), 

slumpvis utvalda 

2* 94 klasser med 

klasslärare, 8 klasser + 6 

vuxna, 5 unga vuxna 

13 tidiga läsare, 6 

lärare, 80-tal 

klasskamrater, 20-

tal  föräldrar 

Metodisk ansats Hypotesprövning, 

signifikanstestning, 

intervjuer 

Hypotesprövning + 

signifikanstestning + 

intervjuer, 

Observationer, 

intervjuer, 

kategorisering, test 

Ämnesdidaktisk fråga 

 

Hur lär eleverna sig på 

bästa sätt? Vem lär sig 

på vilket sätt? 

Vilka faktorer bidrar till 

läsförståelse som 

överskrider de nivåer 

som kan prediceras 

utifrån socioekonomisk 

bakgrund och 

språkbakgrund? 

Hur utvecklas 

läsförmågan hos 

olika grupper av 

elever? Hur tas 

förkunskaper 

tillvara? Vilken 

betydelse har 

miljön i hemmet 

och i skolan? 

Övergripande 

resultat 

 

Matchade metoder till 

lärstilar ger bättre 

resultat i och förståelse 

för grammatik. Med en 

bred metodisk 

repertoar har alla 

elever möjlighet att 

lyckas. 

Läsintresse, 

klassrumsklimat/struktur 

och lärares 

förhållningssätt, 

avgörande för att 

möjliggöra elevernas 

utveckling som läsare. 

Eget intresse och 

motivation 

stimulerar lärande. 

Läslärandet tar fart 

vid olika 

tidpunkter för de 

olika grupperna. 

Interaktion 

betydelsefullt. 

Konsekvenser för 

svenskämnets 

didaktik 

Framgång i momentet 

(grammatik) ger a) 

motivation och 

förståelse för nyttan av 

det, b) eleverna ord att 

börja förtydliga sina 

tankar och kunskaper 

om språket 

(metakognition). 

Ett holistiskt synsätt på 

ämne och elever 

möjliggör utveckling i 

den proximala 

utvecklingszonen. Läs- 

och skrivpraktiker 

stärker elevers 

metakognitiva förmågor. 

Individualisering 

möjliggör 

utveckling och 

lärande i den 

proximala 

utvecklingszonen. 

Principer för 

undervisning och 

lärande  

Lärares och elevers 

medvetenhet om bästa 

sätt att lära. 

Medvetenhet om och 

systematik i 

undervisningsmetoder 

med individualisering i 

fokus. 

Lärares systematik, 

retorisk kompetens, 

struktur och tydlighet, 

möjliggör 

individualisering och 

elevers lärande i den 

proximala 

utvecklingszonen.  

Individualisering, 

utgå från elevens 

intresse och 

motivation 

möjliggör 

utveckling och 

lärande i den 

proximala 

utvecklingszonen. 

Språkdidaktiska 

konsekvenser 

 

Det upplevt svåra 

momentet grammatik 

kan undervisas om och 

Litteraciteten och det 

svenska språket blir del 

av individens 

Betydelsen av att 

få utvecklas i sin 

egen takt och efter 
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läras in på olika sätt. 

Grammatik kan 

upplevas roligt, nyttigt 

och utvecklande. 

Språkkunskaper är 

verktyg för 

metakognition. 

personlighet och 

möjliggör för eleverna 

att nyttja den som 

verktyg för lärande 

(empowerment). 

egen förmåga i 

samspel med 

andra. 

 

I språkdidaktiskt hänseende pekar avhandlingarna på vikten att få utvecklas i sin egen takt och 

samspelets betydelse (Ivarsson), litteracitet och svenska språkets betydelse för personligt 

växande och lärande (Damber) samt att det upplevt svåra momentet grammatik kan både läras 

ut och läras in på olika, individuella sätt (Boström). 

 

En jämförande analys av de tre studierna visar både skillnader och likheter: 

Studiernas särskiljer sig markant vad gäller metodologi, forskningsfokus, målgrupper, fält 

samt inriktar sig på olika didaktiska frågor. Olika resultat tydliggörs. Trots detta kan vi finna 

många likheter och samstämmiga kunskaper av praktiskt värde för lärares profession.  

 

Tabell 3. Jämförande analys mellan de tre avhandlingarna med avseende på likheter och skillnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnader a) metodologiska skillnader 

b) olika forskningsfokus 

c) olika målgrupper 

d) olika forskningsfält 

e) olika didaktiska frågor fokuseras 

Likheter a) ämnesdidaktiskt fokus (språk –svenska) 

b) individualisering avgörande för framgång i 

skolan  

c) metodisk flexibilitet 

d) systematik, medvetenhet och planering är 

framgångsfaktorer (lärarkompetens) 

e) holistiskt synsätt 

f) elevcentrerad undervisning 

g) samspel avgörande för utveckling i proximala 

zonen 

h) lärande och språk utvecklar metakognition 



56 

 

Alla tre studierna har ett ämnesdidaktiskt fokus med avseende på svenska. Resultaten 

samstämmer ur flera aspekter. Individualisering möjliggör framgång, personligt växande, lust 

och glädje i läsandet samt utveckling inom ämnet. Motivation grundas bl.a. på att 

undervisningen utgår från barnens intressen. Lärares och elevers medvetenhet om lärstrategier 

är avgörande för framgång och resultat och ett framgångsrikt ledarskap bygger på 

medvetenhet och systematik i undervisning och språk. Medvetenhet om lärande och nyttjande 

av språket främjar den metakognitiva utvecklingen Multimodala metoder är en viktig 

framgångsfaktor för undervisning och lärande. 

 

Didaktiska implikationer 

Att finna eller använda generella principer är själva kärnan i ämnesdidaktik. Studien ger flera 

didaktiska implikationer. Ur vetenskapligt perspektiv är den ett exempel på hur man kan 

klassificera designer via innehåll och hitta specifika designstrategier, som är direkt relaterade 

till disciplinen. Designerna visar på att det är möjligt att använda ett urval av olika strategier i 

ämnesdidaktisk forskning. Därmed kan existerande teorier verifieras och utvecklas/ 

modifieras till nya. För att närma sig den komplexa undervisningssituationen och didaktikens 

kärna visar studien på behovet av att utveckla de vetenskapliga ‖verktygslådorna‖ för att 

belysa sådant man inte uppmärksammat med en snäv eller begränsande metod. 

 

Detta är även ett exempel på hur empiriska studier kan reanalyseras för att resultatet sedan 

kan ligga till grund för den didaktiska verksamheten i klassrummet. Detsamma gäller val av 

forskningsansatser och metodologi. För att forskare ska kunna göra resultat användbara och 

för att lärare ska kunna diskutera sina egna praxisteorier och erfarenheter i ljuset av 

lärandeteorier, är det önskvärt att: 

 

a) lärare erövrar nya begrepp, ett nytt språk och en grundläggande insikt i forskning  

b) forskare transformerar sina vetenskapliga rön till den praktiska verksamheten 

c) ömsesidig samverkan sker mellan forskare och lärare, mellan teori och praktik 

d) att forskare och lärare kan kommunicera och förstå varandra i frågor rörande 

undervisningens innehåll, form, vetenskapliga grund samt utvärderar den praktiska nyttan 

e) forskningsresultat från olika discipliner sammanställs och analyseras.  
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Artikeln ger impulser till hur ämnesdidaktisk och lingvistisk forskning ömsesidigt kan 

befrukta varandra och därmed skapa ännu bättre förståelse för elevers lärande. Framför allt 

pekar reanalysen på språkets och tänkandets betydelse för metakognitiv utveckling och detta 

blir dubbelt tydligt med tanke på att språkdidaktik och svenskämnets didaktik är invävda i 

studien. 

 

Ur ett pragmatiskt perspektiv ger den resultat som kan nyttjas inom språk, svenska och andra 

ämnen i skolan. De sammantagna resultaten ger implikationer för alla tre aspekter i den 

didaktiska triangeln; som lärare finns exempel på hur man kan möta mångfald i olika 

betydelser, för elever ges konkreta idéer om språkets betydelse bl.a. för metakognition och för 

ämnet finns konkretion i didaktiskt hänseende, t.ex. vikten av metodisk variation.  

 

I ett språkdidaktiskt hänseende visar studien på vikten att stimulera läsning, olika språk och 

språknivåer inom alla ämnen. Detta kräver dock en språkdidaktisk medvetenhet från alla 

lärare (jfr Liberg 2008: 22ff). Meningsskapande praktiker ger god läsförståelse. Lärares 

förhållningssätt är grunden till ett språkutvecklande förhållningssätt i allt man gör. Stor tilltro 

till eleverna oavsett sätt att lära, läsa eller språkförmåga är en framgångsfaktor.  

 

Konklusioner och diskussion 

Med huvudsaklig fokus på de didaktiska frågorna och med den didaktiska tringeln som 

analysredskap, har vi funnit och synliggjort forskningsresultat för den praktiska 

verksamheten.  

 

Vad har vi egentligen fått veta? Skillnader mellan elever är mycket stora. Detta innebär att 

undervisning och lärande bör planeras utifrån varje enskild individ för att skapa ett så 

gynnsamt lärande som möjligt. Intresse och motivation, stöttande andra och goda lär- och 

läsförebilder är konstruktiva utgångspunkter.  

Det är nödvändigt att betrakta elevernas lärande ur ett holistiskt perspektiv för att den 

praktiska undervisningssituationens komplexitet ska göras rättvisa, bli synlig och kunna 

analyseras med hjälp av teoretiska verktyg, så att vardagsteorier kan utmanas och utvecklas 

inom skolans verksamhet (jfr Molloy 2007: 25ff).  
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Lärarens retoriska kompetens och förmåga att flitigt använda multimodala verktyg underlättar 

meningsskapandet, framstår också som en nyckelkomponent. Läraren intar en nyckelställning 

i kraft av ledare till de svenska skolkoderna i vidare bemärkelse. Framför allt framstår vikten 

av att lärares förhållningssätt karaktäriserat av kännedom om elevernas intressen, deras sätt att 

lära, men framför allt tilltro till elevernas kapacitet och möjligheter. Tänkande och språk är 

ömsesidigt påverkande och utvecklande didaktiska redskap i den praktiska vardagen. 

Reanalysen i studien visar betydelsen av människans grundläggande sätt att tänka och 

använda medierande redskap i sin kommunikation, och hur lärare och elever kan utveckla 

detta inom i såväl ämnes- som språkdidaktik. Språkutveckling hör ihop med med lärande- och 

identitetsutveckling (Lindberg 2008: 22ff), och då utgör lärarnas stöttande förhållningssätt en 

viktig faktor för deras växande i termer av empowerment. Eleverna utvecklas bättre om de 

upplever att de blir sedda, att deras röster blir hörda och deras strategier/stilar blir 

tillgodosedda.  

 

Hur och varför har vi kommit fram till våra resultat? Vi har analyserat resultaten ur olika 

perspektiv med ett pragmatiskt förhållningssätt. Vårt metodologiska arbete kan beskrivas både 

multi- och transdisciplinärt. Vi har sett på våra resultat ur flera discipliner och sammanlänkat 

olika metodiska ansatser på olika nivåer ur olika perspektiv. Det transdisciplinära arbetet och 

samverkan i denna studie ligger i kunskapsprocesser från olika discipliner, men också att 

kunskap från världen utanför forskningen (i detta fall skolans praktik), integrerats. Eftersom 

sättet som vi förstår ett problem på också avgör hur vi ska hantera det, kan olika synvinklar i 

ett tidigt skede leda till en mer komplex, men också mer rättvisande bild. Det har således 

krävts ett systemperspektiv.  

 

Hur kan vi använda oss av kunskaperna? För skolans vidkommande kan vi bl.a. peka på 

vikten av att föräldrar och lärare stöttar sina barn/elever på deras nivå. Det gäller att använda 

sig av lärande samtal tillsammans med barnen/eleverna, att stimulera lärare att prova olika 

metoder och arbetssätt anpassade till elevernas utveckling och kunskap samt att bli duktig på 

att ta tillvara elevers tidigare kunskaper, intresse och motivation.  

Inom forskningen ser vi detta som en början att nyttja ett multi- och transdisciplinärt 

förhållningssätt inom ämnesdidaktiken. I skärningspunkten mellan discipliner finns avsevärda 

kunskapsvinster att hämta. Forskningen är beroende av att disciplinerna utvecklas och 

förstärks, samt att en stark grundforskning är ett nödvändigt villkor för en framgångsrik 
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tvärvetenskaplig verksamhet. Det är just specialiseringen och den fördjupning disciplinerna 

står för som gör det intressant för andra ämnesområden att importera metoder och 

angreppssätt.  

 

Skolan är en verksamhet och arbetsplats som förenar teori och praktik. I arbetet med denna 

studie har vi gått från forskningsresultat till verkligheten i skolans värld tillbaka till nya 

forskningsrön. Med tanke på att ämnesdidaktik är ett eget vetenskapligt fält med egna 

frågeställningar, perspektiv och ändamål har vi parallellt försökt gå över ämnesgränser, teorier 

och metodologiska ansatser för att göra resultaten förståeliga. Vi ser den ämnesdidaktiska 

forskningen som ett tvärvetenskapligt fält där många discipliner ger betydelsefulla bidrag. 

Vetenskaperna har nära relationer och är beroende av varandra. Häri ligger teoretiska, 

empiriska och metodologiska utmaningar och möjligheter. Dock kan vi konstatera att det 

krävs hög kompetens att forska ämnesdidaktiskt och multidisciplinärt. 

 

Vår förhoppning är att resultaten kan styrka lärare och elever i arbetet med språkutveckling 

och lärande och att vi därmed givit ett bidrag till språkdidaktiken. 

 

Epilog; Vi står återigen på bron och funderar över andra aktörer som vandrat i 

båda riktningarna. Vi inser att bron är byggd av olika material i många former. 

Vi frågar oss inte om den rätta konstruktionen och rätt färdriktning, utan snarare 

om var alla delar kommer ifrån, hur de samverkar och hur bron kan hjälpa 

forskare, lärare och elever i vardagen. Vi tror inte att det finns en ”rätt påfart”. 

Snarare funderar vi på hur påfarterna kan leda till konstruktiva, gemensamma 

vägar och mål. 
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Varför är spanskan så trendig? 
Erik Cardelús   

  

Alla som kommit i kontakt med undervisningen i moderna språk, lär också ha stött på 

problemet med den vikande motivationen hos eleverna (Skolverket 2011, 2010a, 2000). Trots 

vällovliga och hoppfulla utfästelser och målsättningar gällande språkens nödvändighet i en 

allt mer globaliserad och internationaliserad värld, såväl på EU-nivå som nationellt, tycks 

avhoppen och tendensen att välja bort alla främmande språk utöver engelskan stå sig 

(Eurydice 2005; SOU 1992:94; Europeiska gemenskapernas kommission 2008, Thorson et al 

2003; Ferm red 2001). Såväl Skolinspektionen (2010) som Skolverket (2010a, 2010b, 2011) 

beskriver i färska rapporter en problematik som verkar ha bitit sig fast under de senaste åren, 

trots språkfrämjande reformer och kampanjer som exempelvis de meritpoäng som trädde i 

kraft hösten 2007, Det Europeiska Språkåret 2001 eller den svenska utgivningen av Den 

gemensamma referensramen för språk (CEFR) 2009. För bland eleverna som väljer att läsa 

språk på grundskolan, med början antingen i årskurs 6 eller 7, tenderar ca 20-25 procent att ha 

hoppat av vid slutet av år 9 (Tholin & Lindqvist 2009; Skolverket 2011; Skolinspektionen 

2010; Enqvist 2005). Lägger man detta till det stora antal elever som initialt väljer bort 

moderna språk under grundskolan, trots ett rätt starkt obligatorium i språkvalet, så skjuter 

siffran upp till hela 35-40 procent av den totala elevkullen som avstår moderna språk 

(Skolverket 2011; Tholin & Lindqvist 2009). Detta rimmar onekligen illa med EU:s 

målsättning om att alla medborgare ska behärska minst två främmande språk utöver 

modersmålet (Eurydice 2005; Skolverket 2011; SOU 1992:94; Europeiska gemenskapernas 

kommission 2008, Thorson et al 2003). 

 

Spanskan – ett hoppfullt exempel 

Mitt i alla dessa dystra siffror sticker spanskan ut som ett i hög grad hoppfullt exempel. Här 

märks en positiv, växande trend allt sedan spanskan infördes som B-språk med skolreformen 

Lpf/Lpo-1994 (Skolverket 2011; Tholin & Lindqvist 2010, Thorson et al 2003; Álvarez 

Montalbán & Albanesi 2006). Från att ha legat på endast några procent under de första åren 

som B-språk under mitten av 90-talet har nu spanskan vuxit om både franskan och tyskan 

tillsammans (Skolverket 2011; Skolinspektionen 2010; Tholin & Lindqvist 2009). Det talas 

ofta om traditionens makt, att vanor och inbanade strukturer är sega och trögrörliga, något 

som i fallet spanska inte stämmer alls. Här ser vi istället hur ett relativt nyinfört skolspråk 

under tämligen kort tid – ca 15 år - har vuxit sig störst hos eleverna. Samma häpnadsväckande 
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förändring märks i stora delar av världen, enligt bl.a. Instituto Cervantes (2006, 2007; jfr: 

López Morales 2010), den världsomspännande organisation som befrämjar och sprider  

spanska och spanskspråkig kultur i världen. Och inför denna framgångshistoria infinner sig 

således lätt frågan - varför? Varför har spanskan vuxit sig så stark? Och vad kan vi som 

arbetar inom språkundervisning lära oss av denna utveckling? 

 

Populärt idag – populärt imorgon? 

I föreliggande artikel försöker jag vända på den ganska nedslående frågan om den sviktande 

motivationen och avhoppen bland elever i moderna språk, för att istället diskutera vad som 

trots allt skapar motivation till språkstudier och vad som gör ett språkämne intressant och 

stimulerande för eleverna. Lite tillspetsat kan vi omformulera: Varför är spanskan så trendig? 

Och vad kan språklärare lära sig av det? Som exempel belyses skolämnet spanskan, dess 

framväxt och särart. Studieobjektet skulle givetvis kunna utgöras av ett annat språk i en annan 

tidslig och rumslig kontext. Det räcker med att påminna sig om tyskans särställning i svensk 

skola fram till andra världskriget, då de avlöstes av dagens gigant engelskan (Richardson 

2010; Ferm red 2001). Både tyskans och engelskans framskjutna position sammanhänger med 

dessa språkområdens starka ekonomiska, kulturella och politiska status i ett visst historiskt 

skede. Stämmer detta samband fullt ut kan vi vänta oss att kinesiskan får en framträdande roll, 

inte bara i näringslivet och bland politiker, utan också i vårt skolsystem i framtiden. 

 

I denna framställning kopplas forskningslitteratur till en mindre empirisk undersökning som 

jag utfört. Undersökningen är baserad på yrkesverksamma spansklärare som informanter och 

metoden utgörs av enkäter och intervjuer. Informantgruppen består av 16 spansklärare i 

grundskolan och gymnasiet, verksamma i Stockholms län. Givetvis kan inga generella 

slutsatser dras från denna undersökning, men likafullt kan den bidra till en större diskussion 

om språkundervisning och motivation. Den centrala frågan riktad till informanterna var: Vad 

är det som motiverar elever att studera spanska i högre grad än andra språk i skolan? Inom 

vetenskap diskuteras ofta metodologiska val, en fråga som här utgörs av: Varför är lärare 

informanter och inte elever? För eleverna står rimligen närmast de egna språkvalen, 

motivationen och beslutet att fortsätta eller hoppa av undervisningen? Därmed avgör eleverna 

i slutändan om spanskan blir mer populär än exempelvis tyskan i skolan. Samtidigt begränsas 

elevernas blickfält ofta till den egna skoltiden och skolsituationen. Elevers och lärares 

perspektiv skiljer sig därför, vilket även betonas hos Thorson et al (2003:33), i det att i ‖kraft 
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av sina olika livssituationer har elever och lärare oftast olika syn på kunskap, språk, kultur och 

livsstilar.‖ Elever vistas i skolan en begränsad tid och saknar vanligen specifikt fokus på ett 

visst ämne, som spanska. Med lärare är det annorlunda, då de vanligen vistas i skolsystemet 

en längre tid än eleverna, ibland på flera skolor. Lärarnas verksamhet i skolan ger dem också 

kännedom om situationen i flera olika klasser och elever. Och i takt med att elever och 

elevkullar passerar, förvärvar lärare en fördjupad kunskap om variationer och förändringar i 

och kring sitt undervisningsämne och undervisningsgrupperna som befolkar det. 

 

Spanskan växer – i skolan och i världen 

Spanskan är idag ett snabbväxande språk. Allt fler vill läsa det världen över och den 

spansktalande befolkningen skjuter i höjden, inte minst i Latinamerika och i delar av USA 

(Instituto Cervantes 2006; Moreno Fernández & Otero Roth 2007; López Morales 2010). 

Ungefär 400 miljoner människor talar spanska som första språk och det finns idag fler 

spanskspråkiga personer i USA än i Spanien. (Dahl 2007; López Morales 2010). I denna 

kontext figurerar ofta begreppet el boom hispánico för att benämna det kraftiga uppsving som 

den spanskspråkiga kulturen upplevt i kölvattnet på de senaste decenniernas massiva 

globalisering. Detta gäller även Sverige, där det spanska språket och de spanskspråkiga 

kulturerna har fått en allt starkare ställning och närvaro, vilket bl.a. kopplas till den stora 

spansktalande invandrarbefolkning under de senaste decennierna och de täta kontakter som 

existerar exempelvis genom turism och kulturutbyten mellan Sverige och den spansktalande 

världen (Álvarez Montalbán & Albanesi 2006:249-254; López Morales 2010). I ljuset av det 

blir en intressant fråga: Hur pass generaliserbart är påståendet om spanskans starka popularitet 

som undervisningsspråk i skolan? Gäller det elever i alla skolsystem världen över? Enklast 

svar ger officiella källor som bekräftar spanskans starka framväxt i Sverige och i flertalet 

andra länder. Emellertid märks geografiska variationer, exempelvis visar Österrike och 

Sverige, med ungefärligen likartat invånarantal, att det år 2005 fanns ca 6,7 gånger fler 

svenskar som studerade spanska, 163.378, än österrikare, 24.150 (López Morales 2010:393). 

Den svenska spansklärargruppen bekräftade också att spanskan var det populäraste moderna 

språket i skolan liksom att intresset har ökat under de senaste 10-15 åren, något som också 

bekräftas av andra källor (Álvarez Montalbán & Albanesi 2006; Skolverket 2011).  

 

Motivationen - dynamisk, mångfacetterad och situerad 
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Som vi kan se, är motivationen till språkstudier inte statisk, enhetlig och given, utan dynamisk 

och mångfacetterad. Den påverkas av faktorer i det sociala rum som eleverna rör sig i, på 

fritiden och i skolan. Här syns en tydlig parallell till det sociokulturella lärande, som bl.a. 

omfattas av Säljö (2000:9) och gör gällande att lärande och motivation ‖bör förstås i ett 

kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv‖. Exakt vilka faktorer som avgör motivationen 

vid ett visst tillfälle, hos en elev eller en viss grupp elever, blir således omöjligt att 

regelmässigt förutse, då motivationen är situerad i en specifik sociokulturell lärmiljö (Säljö 

2000; Dyste 2003), eller för att vända sig till den tillika sociokulturellt inspirerade Strandberg: 

Det som är utmärkande för relationen människa – kultur är att den är ömsesidig och i 

ständig förändring. Barnets förhållande till sin miljö utvecklas och förändras. Barnet stiger 

inte in i samma klassrum två gånger skulle man kunna säga, för att travestera den grekiska 

filosofen Herakleitos som på 500-talet f.Kr. sade att vi inte kan stiga ner i samma flod två 

gånger, ty floden har förändrat oss och floden har förändrat sig. (Strandberg 2006:19) 

Motivation måste alltså sättas i sin specifika sociokulturella kontext, eller för ansluta till 

Larsen-Freeman (1999:174), som sin tur kommenterar Clement & Kruidener (1983:288) 

genom påståendet ”motivation and its strenghts are likely to be determined less by some 

generalized principle and more by ‟who learns what in what milieu‟.” Och detta förklarar 

faktumet att intresset för att studera spanska eller andra språk varierar i tid och rum, 

exempelvis i den skilda benägenheten att läsa spanska i länder som Sverige och Österrike, 

eller enbart mellan skolor eller individer i Sverige. Här inverkar naturligtvis faktorer som kön, 

klass och etnicitet, något som illustreras med en enkel jämförelse från Stockholms län läsåret 

2009-2010. Då läste endast 64 procent av eleverna i årskurs 7-9 i Botkyrka i sydvästra 

Stockholm moderna språk, samtidigt som motsvarande siffra i Danderyd, några mil bort, 

uppgick till hela 91 procent (Skolverket 2011). Vi står alltså inför signifikanta skillnader, på 

både grupp- och inte minst personnivå (se Richard-Amato 2003; jfr Dörneyi 2005; Dörneyi & 

Skehan 2003; McInerney, & Van Etten 2002). Likartade olikheter kan också noteras mellan 

könen, där flickor i högre grad än killar läser språk, i färre fall hoppar av och får högre betyg. 

Detta verkar också vara en global tendens (Carr & Pauwels 2006). Även mellan språken finns 

stora könsskillnader, där tyska attraherar fler pojkar och franskan visar en överrepresentation 

av flickor. Inom spanskan är fördelningen jämnare. Skolverket (2011:19) konstaterar också en 

vikande trend i de annars så tjejdominerande franskgrupperna under år 1997/98 och 2009/10: 

Bland flickorna har även procentandelen som läser franska minskat från ca 26 procent till 18 procent. Förutom 

en uppgång på några procent under de första läsåren på 2000-talet har andelen pojkar som läser franska varit 

relativt konstant, runt 11- 12 procent. (Skolverket 2011:19) 
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Den sociokulturella teorin och dess fördjupade socialt baserade syn på lärande bryter med den 

traditionella uppdelningen inom motivationsforskningen, där antingen integrativ eller 

instrumentell motivation ses som avgörande i mänskligt beteende (Gardner & Lambert 1972). 

Med integrativ motivation menar man en drift till att integreras i och associera sig med ett 

visst målspråk, medan den instrumentella motivationen kan ses som ett verktyg för att uppnå 

praktiska mål, som att få ett visst jobb eller att klara en uppgift (Richard-Amato 2003; 

McInerney, & Van Etten 2002; Wentzell & Wighfield 2009; Ushioda 2010). Rimligare är  

istället att se motivationen som komplex och föränderlig, socialt i tid och rum, med variation 

på individuell och kollektiv nivå (Nakata 2005; se även Dörneyi 2001, 2005; Dörneyi & 

Skehan 2003). Detta betonas även av andra forskare och teoretiker, däribland Richard Amato: 

One problem here lies with the distinct possibility that motivation may have been to 

narrowly defined to begin with. Motivation involves not only integrative and instrumental 

factors, but also temporary expectancies, interests of the moment, curiosities, ego 

enchancement factors, personal satisfaction, and much more. (...) The factors appear to 

interact in complex ways and are far more mercurial in nature than we at first thought. 

(Richard-Amato 2003:115) 

Motivation är således en dynamisk process som sker såväl inom som mellan människor i ett 

socialt rum, enligt Nakata (2006:117), som här länkar till Dewey: 

The concept is based on the premise that there is a continuous line between interpersonal 

and and intrapsychic dimension. Dewey considers that learners do not learn in isolation 

from others but by being part of the surrounding community and the world as a whole. 

(Nakata 2006:117) 

Att motivation och språkundervisning inte bör pressas in en enda genomsnittlig eller teoretisk 

mall, blir ännu tydligare i publikationen Attitydundersökning om språkstudier i grundskola 

och gymnasieskola (Myndigheten för skolutveckling 2003). Här ges flera intressanta 

perspektiv på motivationsproblematik och språkstudier. Undersökningen behandlar flera 

aspekter inom språk och språkstudier. Även informanterna visar stor spridning, då de tas från 

fem olika kommuner och består av elever, föräldrar, lärare, skolledare och förvaltningschefer. 

Speciellt intressant är analysen av elevers attityder till ett visst målspråk. Tyska uppfattas 

exempelvis av många elever som ‖fult och enformigt‖, medan franska är ‖svårt‖ och ‖låter 

snobbigt‖. Kring spanska märks i gengäld en uppfattning om att språket är ‖lätt‖ och därför 

ofta blir ett ‖negativt val‖ (Myndigheten för skolutveckling 2003:78).  

Likartade föreställningar uttrycktes också i min egen undersökning baserad på enkäter och 

intervjuer med 16 spansklärare i Stockholms län. Här fick lärarna själva formulera de 

viktigaste orsakerna till att fler skolelever väljer att läsa spanska än andra språk. 

Spansklärarna uppmanades att i första hand ange tre huvudsakliga faktorer bakom att elever 

motiveras till att välja spanskans dominans. Detta gav totalt 48 svar. I tabellen nedan 
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grupperas enkätsvaren tematiskt och därefter ges exempel på vanliga formulerade variationer 

inom respektive tema. I kanten anges frekvens för varje variation inom respektive tema. 

Tabell 1 Tematiserat resultat av spansklärares syn på elevers motivation att välja spanska 

framför att välja andra språkalternativ (n=16) 

 Sammanfattande 

beskrivning av temat 

Exempel på formulerade variationer inom 

temat 

Antal 

svar i 

varje 

kategori 

1 Spanska anses lätt av 

elever och drar därför till 

sig många sökande, inte 

minst lågpresterande 

elever och ger därför 

stort antal killar. 

‖Spanska anses lätt‖ 

‖Spanska drar till sig svaga killar‖ 

‖Spanska drar till sig elever utan motiverande 

föräldrar.‖ 

(9) 

(1) 

(1) 

Totalt: 

11 

2 Elevens sociala 

anknytning till språket, 

och dess kulturella och 

geografiska sfärer 

‖Många har familjeband.‖ 

‖Vanligt med kompisanknytning till spanskan.‖ 

‖Många har kontakt med spanskspråkiga 

världen utanför skolan.‖ 

‖Semester i Spanien eller Latinamerika är 

vanligt.‖ 

(2) 

(4) 

(3) 

(4) 

Totalt:13 

3 Spanskan är en attraktiv 

och globaliserad kultur 

som når många 

 

‖Kulturen märks mycket, medan franska och 

tyska knappt syns på TV.‖ 

‖Attraktiva associationer och kultur  

‖Stort språk, stor utbredning.‖             

- Trend just nu - el boom hispánico. 

(2) 

(5) 

(2) 

(4) 

Totalt:11 
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4 Specifika kulturella och 

samhälleliga fenomen 

som informanten enbart 

angav som faktor eller 

orsak 

Musik 

Dans 

Mat 

Film 

Kändisar 

(4) 

(2) 

(3) 

(2) 

(2) 

Totalt:13 

 

Trots att resultatet inte medger generella slutsatser, kan det ändå vara fruktbart att försöka se 

hur undersökningens resultat kan besvara de initialt ställda frågorna, nämligen: Varför har 

spanskan vuxit sig så stark? Och vad kan vi språklärare lära oss av denna tendens? För det 

första pekar resultatet på att spansklärarna tillmäter sina elever en varierad motivationsprofil 

(Nakata 2005; se även Dörneyi 2001, 2005; Dörneyi & Skehan 2003). Det finns alltså ingen 

enda entydig faktor bakom att spanskan vuxit sig så stark i förhållande till andra 

språkalternativ. Att trycka in elevernas motivation i en enda kausal teoretisk 

förklaringsmodell fungerar alltså inte. Vi ser istället en varierad motivationsbild, mellan 

elever, klasser skolor och lärmiljöer (Richard Amato 2003:114-115). Detta gör det viktigare 

än någonsin för oss lärare att kunna läsa av, utgå från och sedan ge akt på den aktuella 

sociokulturella lärmiljön (Strandberg 2006) i undervisningen. För det andra tyder resultatet på 

att varken instrumentell eller integrativ motivation ensamt kan förklara elevernas språkval 

(Nakata 2005). Hela nio stycken lärare lyfte exempelvis fram föreställningen om att ‖spanska 

är lätt‖ bakom elevernas val av spanska (jfr Myndigheten för Skolutveckling 2003). Detta kan 

sägas tyda på en sorts snöd instrumentell motivation; elever vill ha största möjliga poäng för 

sin ansträngning, alternativt att de till varje pris vill lyckas eller undvika misslyckande, och då 

spelar ämne och ämnesinnehåll en sekundär roll (Richard Amato 2003). Samtidigt menar 

andra lärare att driften att integrera och identifiera sig med målspråket och dess värld väger 

tungt för eleverna. Då förläggs målspråket till både närmiljön i Sverige och utomlands, via 

kompisar, familj eller semester. I termer av traditionell motivationsteori kan vi tala om 

integrativ motivation (Richard Amato 2003; Wentzell & Wigfield 2009). Ska man länka detta 

till framgångsrika didaktiska praktiker bör målspråkkulturen och alla stimulerande och 

motivationshöjande uttryck och aspekter som den besitter, alltid spela en huvudroll i 
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klassrummet, vilket inte utesluter, utan snarare förutsätter språkträning. För precis som bl.a. 

Kramsch hävdar (2001; jfr Gagnestam 2006), finns det varken början eller slut för kulturen i 

språkundervisning, eftersom kulturen genomsyrar och kan kopplas till minsta lilla 

verbböjning, ordvändning eller frågeintonation. Det gäller bara att hitta den där alldeles unika 

och sociokulturellt motiverade ingången och anknytning i den givna lärsituationen, den som 

optimalt möter den givna gruppen och dess olika individer. Detta är inte lätt; det vet vi alla 

som någonsin undervisat i språk. Men det är som är så centralt och avgörande är sällan lätt, 

men just därför så viktigt att sträva mot. 
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Framtida internordisk textförståelse.  
Christian Hecht 

Hur kan man främja framtida internordisk textförståelse, på ett sätt som är värdefullt både för 

den enskilde lärande och för det sammanhang som hon/han finns i? Om man har lärande som 

känner sig trygga nog att engagera sig för något nytt (jfr Knutas 2008), kan man som lärare 

konstruera en typ av dikter, som kan användas för att främja de lärandes förförståelse, innan 

de får läsa en sammanhängande text. (Redan min licentiatuppsats (1990) bygger på ansatser 

till ett arbete med originaltexter i nybörjarundervisningen bland annat inom svenska som 

främmande språk; det arbetet har jag utvecklat och fördjupat i min doktorsavhandling (1997) 

och i senare publikationer (t.ex. 2002 och 2003).) Grundtanken i det här presenterade arbetet 

är att inte stanna vid ett rent receptivt textarbete, men snarare att stimulera till ett funktionellt 

och ömsesidigt (reciprokt) tillvägagångssätt. Arbetssättet, som jag föreslår här, kan 

genomföras med olika frågeställningar, som de lärande kan arbeta utifrån. Ett uppslag, som 

det kan vara berikande att bygga vidare på, vore att (utifrån olika sätt att se på litteratur och 

läsning) fundera kring hur litteraturen kan bidra till identitetsskapande hos läsarna. I den 

följande texten utgår jag från att de lärande arbetar med frågeställningen ‖Hur förändras 

identiteter och relationer?‖, det arbetet kan genomföras antingen med en enskild lärare, eller 

med flera lärare från ett eller flera ämnen. Jag hoppas kunna illustrera några av de praktiska 

möjligheterna med hjälp av ett utdrag ur Johan Borgen ‖Jorun og Lillebror‖ (ur Barnesinn) 

nedan. (I bilaga 1 finns en förkortad version av texten, sådan den återges i Bohman, Jonsson 

& Lindberger 1966. Stavningen är delvis normaliserad av mig. Bilagorna 2 och 3 utgör 

ytterligare bearbetningar.)  

 

Dispositionen här följer i stort en ordningsföljd i vilken de lärande kan genomföra textarbetet: 

Först kommer jag att ta upp de lärandes arbete med en dikt som sammanställts på grundval av 

Johan Borgens text. Sedan behandlas arbetet med den sammanhängande texten. Därefter 

diskuteras de dialoger som de lärande genomför efter läsandet. Slutligen antyds möjligheter 

till fördjupning. Jag tror dock inte att det finns en ideal ordningsföljd eller metod för 

textarbetet; eftersom lärande är olika, behöver undervisningen utformas på flera olika sätt, för 

att kunna vara till nytta för så många som möjligt. 

 

1 Dikt 

Ett problem jag inte sällan stöter på, när mina lärande skall läsa en text på ett främmande 

språk, är att de fastnar i ord som inte är så viktiga i sig för textförståelsen (ord som först blir 
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viktiga, när man förstår sammanhanget). Det jag skulle vilja göra, vore att – före läsningen av 

den sammanhängande texten – ge de läsande en dikt som sammanfattar huvudinnehållet i den 

sammanhängande texten. Bland annat Rosenblatt (2002) pekar på problem och möjligheter 

med olika typer av läsning. Begreppen efferent och estetisk läsning utgör delvis motsatspar, 

även om båda sätten att läsa kan fungera tillsammans. Att försöka kombinera efferent och 

estetisk läsning, är en av ledstjärnorna för det här föreslagna arbetssättet, dels genom att de 

lärande själva får formulera frågor (se nedan), dels genom att mer kreativa och personliga 

läsningar uppmuntras.  

 

Innan de lärande möter den sammanhängande texten får de arbeta med en dikt, som i det här 

presenterade exemplet utgår från nyckelord i Johan Borgens text. Som nyckelord har i första 

hand substantiv (inklusive egennamn och tillhörande pronomen), verb (jfr Ylikiiskilä 2001) 

och nekande adverb valts, men även ord ur andra ordklasser har ibland förts in för att ge mer 

fullständiga satser. Målet är, att läsaren skall kunna bygga upp en åtminstone rudimentär 

förståelse av vad den textuellt konstruerade författaren säger t.ex. om vem som gör vad i 

texten. Hultman (2004) beskriver samma erfarenhet, men ur det omvända perspektivet: ‖Man 

skulle inte kunna räkna ut vad texten handlar om enbart utifrån dessa ord: Efter … på … 

vidare … I … med … i … och …‖ I enstaka fall har ord lagts till i dikten, som inte har någon 

motsvarighet i Johan Borgens text, ifall det varit nödvändigt för att förstå sammanhanget: 

sykkelen ersätter den i bilaga 3. Dessutom kan tempus i en sådan här dikt anpassas för att 

underlätta förståelsen. Dikten skall kunna läsas utan kännedom om originaltexten. Dikter av 

detta slag kan med fördel utformas som konkret poesi, det vill säga låta positioneringen på 

sidan antyda relationer, sammanhang och avstånd. Många av de ord som utelämnats i den 

introducerande dikten kan antydas genom de återstående ordens position inom dikten; man 

kan t.ex. ordna ‖satserna‖ i rak tids-, rums- och orsaksföljd. 

 

Eftersom en del av dem som läser texter på ett annat språk än sitt eget har en helt eller delvis 

annan ordföljd, kan man överväga om man i dikten vill anpassa ordföljden på något sätt. De 

två främsta alternativen torde vara, att antingen anpassa ordföljden till läsarens modersmål 

eller till den huvudsakliga ordföljden i originaltextens språk. I undervisningsgrupper där 

deltagarna kommer från olika språkområden är vanligtvis ordföljden i originaltextens språk att 

föredra; men även i grupper med lärande där samtliga kommer från samma språkområde kan 

det vara pedagogiskt motiverat att försöka göra dem förtrogna med målspråkets huvudsakliga 

ordföljd. Vad gör man då, om målspråkets ordföljd avviker från grundmönstret? Mina 
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erfarenheter - efter att ha låtit ett antal lärande läsa olika t.ex. flerspaltiga dikter - är, att de 

flesta läsare drar fördel av att återfinna samma ordföljd i hela dikten. (Det blir då upp till 

läraren att definiera vad som är ‖samma ordföljd‖…) Vill man för svenskans del konsekvent 

genomföra en SPO-struktur även i alla frågesatser, kan man ta in frågetecken (samt eventuellt 

andra skiljetecken) även i den introducerande dikten. 

 

Vid allt förarbete är det en fördel, om redan läraren medvetet agerar som tolkande subjekt, 

snarare än att söka efter ‖objektiva sanningar‖. (Kanske är det också ganska skönt, att också 

som lärare få vara subjektiv, redan när man konstruerar dikten. Kommer det förresten 

någonsin att finnas ett bra ‖objektivt‖ sätt att konstruera dikter?) Presenteras dikten 

elektroniskt, kan olika typer av länkar läggas in i dikten, beroende på de lärandes kompetens: 

Nybörjare har troligtvis störst nytta av länkar till översättningar av de enskilda orden, medan 

fortsättare kan få länkar till ytterligare information eller till den sammanhängande texten. 

 

Det kan vara värt att notera: Av flera skäl är den här presenterade dikttypen ej avsedd att 

användas för en fullständig textanalys. I undervisningen är sådana dikter främst tänkta att 

underlätta och medvetandegöra förförståelse, genom att på ett översiktligt sätt visa ett 

‖textskelett‖ som fokuserar de personer och den handling som läraren vill lyfta fram. Innan de 

lärande är vana vid att arbeta på detta sätt, kan det vara en fördel att gå igenom någon eller 

några sådana här dikter i helklass; när de lärande gjort sig förtrogna med arbetssättet, kan de 

själva konstruera (mer eller mindre genomtänkta) dikter, som de kan presentera för andra.  

 

Törs man se den genrepedagogik som Axelsson et. al. (2006) beskriver som en fungerande 

sammanfattning av två annars ofta konkurrerande synsätt på läsning: att antingen bokstäverna 

(och annat) i texten styr läsningen eller att läsarens förväntningar styr läsningen? (Värdefullt 

tycker jag också det är, att Axelsson et. al. (2006) räknar med att det kan finnas flera 

genrer/textaktiviteter i samma text.) Skulle man kunna se det som att i det här fallet både 

texten styr (eftersom en viss genre ofta är skriven på ett visst sätt) och att läsarens 

förväntningar styr (eftersom det som en text kan ge i stor utsträckning hänger ihop med dess 

genre)? Särskilt om man fokuserar personerna och handlingen i texten, tror jag att man skapar 

förutsättningar för att utveckla sunda läsvanor, ja kanske rentav komma nära det som är 

viktigt för författaren (även om hon/han bara skulle vara textuellt konstruerad). Man kan 

stärka den enskildes aktiva autonomi på olika sätt (jfr Ahlquist, Gynther & Gustafsson 2005), 

t.ex. genom att låta varje lärande själv formulera relevanta frågor till texten, utgående från 
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frågeorden ‖vem, vad, var, när, hur och varför‖. Frågor som de sedan själva får besvara och 

(ibland) ställa till kamrater. (Det kan ofta vara meningsfullt att först låta läsarna utgå från 

vem-frågan, för att därefter – så långt det låter sig göras – försöka knyta svaren på de övriga 

frågorna till personerna i texten.) Utgående från läsarnas förkunskaper blir det – särskilt vid 

läsning av texter på andra språk än det egna – angeläget att även medvetandegöra det 

oförutsägbara, det annorlunda och det främmande (jfr ‖otherness‖ i Holmsten 2006). Fountain 

(1997) behandlar brännande ämnen, av vilka de flesta troligen tämligen enkelt skulle kunna 

tematiseras i den här presenterade litteraturundervisningen. Utgående från Molloy (2007a) 

kan man fundera kring lärares och studenters olika preferenser vad gäller frågor. De skillnader 

hon lyfter fram mellan olika lärande kan (ofta) fungera som en dynamik i lärandet. När det 

gäller formuleringen av frågor, kan det vara viktigt att beakta, att vi – åtminstone i början – 

har både kreativa och (till synes?) okreativa lärande i våra kurser… (Jämför Sahlin 2001.) 

Därför kan det vara vist, att (i alla fall ibland) sträva efter att finna uppgifter som kan utföras 

med olika grad av kreativitet. Ett exempel kan vara, att ge utrymme för olika sorters frågor, 

t.ex. både faktafrågor (med svar som kan bedömas som rätt eller fel), diskussionsfrågor (där 

olika ståndpunkter kan vara lika motiverade), perspektivfrågor (där empati med någon annans 

perspektiv efterfrågas) och mer generella existentiella frågor (som har potential att få 

konsekvenser för livet). Möjligen är det lättare för mindre kreativa läsare att formulera 

faktafrågor, medan de senare frågetyperna kräver större kreativitet. 

 

2 Sammanhängande text 

Efter det att de lärande arbetat med en dikt, erhåller de lärande motsvarande sammanhängande 

text, gärna med en rad olika sorters länkar inbyggda. Länkarna kan leda dels till snarlikheter 

(somliga återfinns i min doktorsavhandling, Hecht 1997), dels till förklaringar av 

konnektorerna, samt till översikter, där orden sätts in i ett paradigmatiskt sammanhang (och 

beskrivs i enlighet med någon av de grammatiska framställningar de även i övrigt möter under 

sin utbildning). Denna progression, att börja med enkla frågor till en introducerande dikt 

innan man presenterar en sammanhängande text, möjliggör redan för de flesta nybörjare att 

läsa originaltexter på målspråket. 

 

Vid textläsningen får de möjlighet att utveckla eller revidera svaren på samma frågor som de 

besvarat vid arbetet med dikten. Tillsammans med sina reflektioner kan de lärande därefter 

sända svaren per e-post till läraren.  
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3 Samtal  

Efter att ha läst och reagerat på texten kan de lärande diskutera litteraturen i små grupper. 

Cherryholmes (1988) lyfter fram perspektivförskjutningen i samtalet (samtalet behandlas även 

bl.a. i Hecht 2002). Därför kan det vara värt att uppmuntra de lärande att även inför 

diskussionen formulera frågor som inte har ett färdigt svar, t.ex. ”Föreställ dig att du är i 

moderns situation. Skulle du handla som hon?‖. De lärande som i sitt individuella arbete med 

texten formulerat frågor, kan – om de vill – använda några eller alla av dessa. De kan 

naturligtvis också ställa nya frågor till sina samtalspartner. Dysthe (1996) är en av dem som 

grundar sina motiveringar för dialoger i undervisningen på en genomarbetad syn på lärande 

och kunskap; det kan vara uppfriskande läsning för lärare som – utifrån bl.a. en föråldrad 

kunskapssyn – möts av krav på mer traditionell undervisning. 

 

Ett syfte med sådana dialoger kan också vara att förstärka en pragmatisk medvetenhet hos de 

lärande. Dewey (jfr. t.ex. 1943/1990; 1996; 1997) brukade skilja mellan ‖truth‖ och 

‖inquiry‖: Istället för sanningsbegreppet ‖truth‖ satte han sökandet eller frågandet ‖inquiry‖ 

främst, en alternativ kunskapssyn som lämpar sig väl även för språkundervisningen, vare sig 

det gäller ett modersmål eller ett främmande språk. Detta sökande (eller frågande) kan ses 

som en blandning av tänkande och strävande, ett försök att dels genom anpassning, dels 

genom ett förändrande ingripande, förhålla sig till livets situationer. Sanning blir då inte 

längre bara ett teoretiskt begrepp, utan praktik. Det egna ställningstagandet och det egna 

handlandet kan med fördel verbaliseras även vid arbetet med texter som inte är litterära.  

 

Är det förresten självklart att diskussionerna bör vara enspråkiga, eller finns det andra 

kommunikationsformer, som är minst lika välgörande för deltagarna? Förstår jag Cromdal 

och Evaldsson (2003) rätt, så finns det fördelar med flerspråkighet… Kanske kunde man t.ex. 

– åtminstone i början av nybörjarundervisningen t.ex. i Sv2 – ha som maxim ‖tala så svenskt 

Du kan‖ och därigenom lätta något på enspråkighetskravet. Jag vet inte om Hyltenstam & 

Lindberg (2004) skulle vilja skriva under på min maxim, men deras beräkningar att det kan ta 

upp till tio år att lära sig ett språk på någon högre nivå skulle i alla fall kunna fungera som 

argument… Säkert har vi åtminstone delvis våra flerspråkiga att tacka för vissa drag i 

utvecklingen av vår svenska språkhistoria, t.ex. vad gäller lånord och internationalismer. Å 

andra sidan tror jag, att en måttfull flerspråkighetsiver kan vara tillrådlig, så att man inte 
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medverkar till att skapa ett gruppspråk inom klassrummet, som sedan de deltagande har 

svårigheter att göra sig förstådda med i det större målspråksområdet. 

 

4 Fördjupning 

Vill man låta de lärande arbeta med två böcker, kan uppgifter som innefattar intertextuella 

jämförelser ge läsarna nya perspektiv. Inte sällan brukar jag låta varje lärande välja en text, 

medan jag väljer den andra; det skulle också gå att genomföra här. Den enklaste typen av 

jämförelser, som jag känner till, är att låta de lärande hitta minst tre likheter och tre skillnader 

mellan texterna.  

 

Ofta kan det dock vara angeläget att – istället för att snabbt börja arbetet med en ny text – 

först fördjupa läsningen med olika kreativa metoder, som t.ex. att låta läsare ändra i texten – 

varför inte låta någon läsare byta kön på personer som hon/han upplever som viktiga i texten 

(tänk på Kåreland 2005 angående att forma läsares könsidentiteter) – , eller att låta dem skriva 

en egen fortsättning på texten. Man kan också låta läsarna flytta handlingen till ett annat land, 

för att medvetandegöra eventuella kulturella likheter och skillnader. Vissa läsare har hjälp av 

att först få rita bilder till texten; att bilder och läsning kan höra ihop tar Jonsson (2006) upp. 

Jag tycker hon får teoretiskt stöd av Kress (2003) och hans tankar om ‖mode of image‖ 

istället för ‖mode of writing‖; fortsätter den utveckling som vi sett hittills (jag tänker främst 

på ökad datorisering) kommer säkert ökad förtrogenhet med och förståelse för bilder att bli 

alltmer oundgänglig, bara vi inte glömmer bort att (också) se dem som text. Har man 

frimodiga studenter som vågar framträda inför andra, brukar det vara uppskattat, om de 

presenterar musik, dans eller drama till den valda frågeställningen. Som lärare behöver man 

inte bestämma sig för att antingen låta de lärande arbeta med tryckta texter eller utifrån det 

vidgade textbegreppet: Ifall man börjat momentet med tryckta texter, kan intressanta 

komplement vara att låta de lärande arbeta intertextuellt t.ex. med videotrailer eller 

musiktexter som de antingen hittar på nätet, i biblioteket eller har hemma. Det vidgade 

textbegreppets potential blir tydlig i Olin-Scheller (2007).  

Har man börjat litteraturarbetet med estetiska metoder, kan man i detta skede balansera 

läsningen genom något mer efferent delmoment; bara man undviker att hos de lärande väcka 

intrycket att det efferenta är mer relevant för betygsättningen än det estetiska. För mig verkar 

kombinationerna av lärstilar och lärprocesser, så som jag finner dem hos Kolb (1984), vara 

fruktbara i sammanhanget; att som lärare ta hänsyn till både tänkande och kännande hos de 
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lärande, är säkert angeläget. Den reflekterande ansatsen hos Molloy (1996) kan man nog i viss 

mån förstärka på olika utbildningsnivåer. Särskilt behjärtansvärd är för mig hennes inriktning 

på den lärande. Kanske kan man (i det av mig skisserade fördjupningsmomentet) säga något 

om, att ge varje lärande möjlighet att utveckla sina olika förmågor (plural!)… 

 

Det ovan beskrivna arbetssättet – med dikter, sammanhängande texter, dialoger och 

fördjupning – gör det möjligt att redan i nybörjarundervisningen behandla texter som ‖Jorun og 

Lillebror‖ på ett sätt som får den enskilde lärande att tänka vidare, samtidigt som hon/han 

stärker sin språkliga kompetens och medvetenhet. Allt detta kan läraren stödja genom att 

bland annat vara riktningsvisare, motivera, ge nya impulser och återkoppling. Arbetssättet kan 

även användas inom annan främmandespråksundervisning (jfr Hecht 2003), samt bland dem 

som har svenska som modersmål (även lässvaga). Eventuellt kan den också bidra till att delvis 

avhjälpa könsrelaterade svårigheter, när det gäller läsning (jfr Molloy 2007b) Förhoppningen 

är, att det ovan beskrivna arbetssättet kan vara ett sätt att bidra till ökad internordisk 

textförståelse både nu och i framtiden. Om läsningen hjälper nordbor att förstå varandra 

bättre, har arbetet varit framgångsrikt. 
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Bilaga 1. Förkortad sammanhängande text av Jorun og Lillebror.  
Lille Jorun var av den snille sorten. Hun var fire og et halvt år - - - 
Jorun var slik som de voksne har lett for å kalle en engel. - - - 
Lillebror var bare fire, men tykk og stor og nokså sint. - - - 
En dag fikk han øye på Jorun. - - - 
En hel dag stod han på grustunet og så henne gjennom nettingen. 
Dagen etter sa han: ”Jeg kommel ovel til deg.” 
Som sagt så gjort. Han stakk de små skosnutene omhyggelig inn i nettingen og krøp langsomt 
oppover. Til slutt var han helt oppe på metallkanten på gjerdet og hang der som en sekk en liten 
stund. Så slapp han seg resolutt ned på andre siden og ble liggende og brøle. 
Dette gjentok seg hver dag, og hver dag skjedde det merkelige at lille Jorun sto og så ham klyve 
langsomt opp og så ham falle fort ned. Siden ble hun stående over ham mens han brølte. Men da 
gråt hun ikke. Det rare var at det likesom opplivet henne. Og når Lillebror reiste seg omsider og gned 
all den skitt han kunne overkomme rundt med tårene i ansiktet, tok hun ham i armen, spyttet i fjeset 
på ham og tørket ham med kjolesnippen, - - - Dette likte Lillebror, og han gråt verre og verre hver dag 
når han falt ned fra gjerdet, som virkelig var svært høyt - dobbelt så høyt som han selv. 
En dag sa Jorun: ”Sykkel.” 
”Sykkel?” sa Lillebror. Det var den eneste samtalen de hadde ført noen gang. 
”Sykkel,” sa Jorun. - - - 
Dagen etter den samtalen som nettop er fortalt om, kom Lillebror over til Jorun på en annen måte en 
han pleide. Han klatret ikke over gjerdet, men gikk tvert imot rundt og ut på gaten, som han ikke 
hadde lov til. Han hadde den sykkelen med seg som hadde brunt sete og tre spiralfjærer under, 
akkurat som på voksne sykler. 
”Ha den,” sa han og rakte Jorun sykkelen med alle tegn på at den var hennes. - - - 
Hun rakte begge hendene frem etter sykkelen og sa: 
”Låne!” 
”Ha!” sa Lillebror og skjøv sykkelen bort til henne. 
”Låne!” sa Jorun forferdet. 
Han så på henne, krenket: 
”Ha!” sa han ettertrykkelig. - - - 

Og Jorun sa med en helt ny stemme: 

‖Sykkel!‖ 

‖Ha!‖ sa Lillebror. - - - 

Lille Jorun syklet på grusplassen på den andre siden av gjerdet eller trådte tungt av gårde på 

gresset på denne siden; dagen lang syklet hun slik. Men etter henne sprang Lillebror som en 

hund i bånd og med et salig smil om munnen, som bestandig var åpen. - - - For ikke så snart 

måtte hun hvile lite grann,så var Lillebror oppe på siden av henne og hengte seg bokstavelig 

om halsen på henne. - - - 

Og så hendte noe sørgelig. 

For en dag fikk moren til Lillebror se nøyere på den sykkelen Jorun red på, og så ropte hun: 

‖Men Lillebror! Er ikke det din sykkel!‖ 

‖Hva?‖ sa Lillebor. - - - 

‖Kan du ikke svare?‖ sa hun. 

Lillebror kjempet en kort kamp med seg selv, så sa han: 

‖Hun tok den fra meg!‖ 

‖Tok hun den fra deg? Men du store verden, Jorun, det er da ikke mulig at du har tatt sykkelen 

fra Lillebror, vil du komme hit med den med en gang, din stygge unge!‖ - - - 

Til Jorun snakker han aldri mer, og aldri hun til ham.  
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Bilaga 2. Centrerad dikt. 

Jorun og Lillebror 
Jorun var fire og et halvt år 

var en engel 

Lillebror var bare fire 

men tykk og stor og nokså sint 

en dag fikk han øye på Jorun 

dagen etter sa han:  

‖Jeg kommel ovel til deg‖ 

han stakk de små skosnutene 

inn i nettingen 

til slutt var han helt oppe  

slapp han seg resolutt ned  

og ble liggende og brøle 

når Lillebror reiste seg omsider 

tok hun ham i armen 

og tørket ham med kjolesnippen 

dette likte Lillebror 

en dag sa Jorun: ‖Sykkel‖ 

‖Sykkel?‖ sa Lillebror 

‖Sykkel‖ sa Jorun 

han hadde sykkelen med seg 

‖Ha den‖ sa han 

hun sa: ‖Låne!‖ 

‖Ha!‖ sa han ettertrykkelig 

dagen lang syklet hun 

etter henne sprang Lillebror 

 

og så hendte noe sørgelig 

moren til Lillebror se på den sykkelen 

Jorun red på 

og så ropte hun: 

‖Men Lillebror! 

Er ikke det din sykkel?‖ 

‖Hun tok den fra meg!‖ 

‖Jorun, vill du komme hit med den 

med en gang 

din stygge unge!‖ 

til Jorun snakker han aldri mer 

og aldri hun til ham. 
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Bilaga 3. Flerspaltig dikt. 
Jorun var fire og et halvt 

år 

    

  en engel     

  Lillebror var fire   

    tykk   

    stor   

    sint   

   fikk øye    

    på Jorun   

   sa dagen etter   

  ‖Jeg kommel til deg‖   

  han stakk skosnutene   

    inn i    

    nettingen   

   var oppe    

   slapp seg ned    

   ble liggende   

    brøle   

  Lillebror reiste seg    

hun  tok ham      

  i armen     

 tørket ham      

  med 

kjolesnippen 

    

  Lillebror likte dette   

Jorun sa ‖Sykkel‖     

  Lillebror sa ‖Sykkel?‖   

Jorun sa "Sykkel‖     

  han hadde sykkelen    

    med seg   

   sa    

   ‖Ha den‖   

hun  sa: 

‖Låne!‖  

     

  han sa ettertrykkelig   

   ‖Ha!‖    

hun  syklet dagen lang     

  Lillebror sprang etter henne   

    noe sørgelig hendte  

    moren   

    til Lillebror  ropte: ‖Jorun du 

     kom hit med sykkelen 

      din stygge 

unge!‖ 

  han snakker aldri 

mer 

til Jorun    

hun  aldri til ham      
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Samverkan mellan språkforskning och arbetsplats i äldreomsorgen 

Gunilla Jansson 
 

1. Inledning 

På vilket sätt kan en språkforskare bidra i arbetet med att stärka medvetenheten om språk, 

kommunikation och yrkeskunnande på arbetsplatsen? I den här artikeln visar jag ett exempel 

på hur samverkan mellan forskning och arbetsplats kan gå till. Den språkutvecklande 

arbetsplatsen är en högaktuell fråga inom äldreomsorgen idag, en vårdsektor som är i fokus i 

denna artikel.  Den ökande andelen anställda inom äldreomsorgen med annat modersmål än 

svenska ställer stora krav på utbildning och kompetensutveckling i en verksamhet som i hög 

grad bygger på kommunikation. I dagens globaliserade samhälle är språkinlärning och 

integration på arbetsplatsen en het och omdebatterad fråga. När kraven på språklig och 

kommunikativ kompetens ökar riskerar de som inte uppfyller dem att bli utan arbetsuppgifter 

och på sikt hamna utanför arbetslivet. Språkutvecklande program har initierats i en rad länder 

i syfte att främja invandrares socialisering och integration på arbetsplatsen, bl. a. i grannlandet 

Danmark. Som de danska forskarna framhåller är integrations- och kommunikationsfrågor 

något som berör hela arbetsplatsen (Søgaard Sørensen & Holmen 2004,  Lund & Svendsen 

Pedersen 2006, Svendsen Pedersen 2007).  Det innebär att  språkutvecklande arbetssätt måste 

integreras i arbetet och påverka alla rutiner. 

 

Vårdarbete har alltmer kommit att handla om kommunikation. Kommunikativ förmåga och ett 

utvecklat språk är centrala förutsättningar i omsorgsyrken. Inte minst har detta att göra med 

strukturella förändringar av arbetslivet generellt. Arbetsplatsen i den nya arbetsordningen har 

blivit mindre hierarkisk och utvecklats mot mer platta strukturer i självstyrande team (Gee, 

Hull & Lankshear 1996).  Detta gör att språklig förhandling har kommit att spela en allt mer 

framträdande roll i planering och utförande av arbetet (Lindberg 2009, s. 24).  Att arbetet 

blivit mer självständigt ställer nya och varierande krav på språkfärdigheter, såväl sociala som 

yrkesspecifika (Søgaard Sørensen & Holmen 2004). De nya kraven får betydelse för såväl 

skriftliga som muntliga praktiker i arbetet. För arbete inom vård och omsorg innebär det att 

handfasta och konkreta arbetsuppgifter utökats med betydligt mer komplexa uppgifter som 

exempelvis dokumentation och kontaktmannaskap. 

 

I den här artikeln beskrivs arbetssätt och metod i ett nyss avslutat projekt, Metodutveckling 

med forskarstöd, som är ett delprojekt inom projektet SpråkSam, som drivits av Stiftelsen 
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Stockholms läns Äldrecentrum under åren 2009-2011.  Projektet, som har finansierats av 

Europeiska Socialfonden (ESF), har arbetat för att skapa arbetsmiljöer som kan hantera 

språkproblem. Målgruppen är anställda inom äldreomsorgen med utländsk bakgrund, som på 

grund av bristande kunskaper i svenska har svårigheter att klara av vissa arbetsuppgifter. 

Målsättningen har varit att utveckla verktyg för att dels höja den kommunikativa och 

språkliga kompetensen på arbetsplatsen, dels stärka kunskaperna i svenska och 

yrkeskompetensen för de andraspråkstalare som har bristfälliga kunskaper i svenska.  

 

En av utgångspunkterna för SpråkSam är att samverkan mellan språkforskning och arbetsplats 

är en förutsättning för att stärka språkmiljön inom omsorgen. Det är här som författaren till 

denna artikel kommer in i bilden. Tillsammans med två andra forskare från Södertörns 

högskola
15

 har jag utvecklat delprojektet  ‖Metodutveckling med forskarstöd‖. Delprojektet, 

som består av två delstudier, har tillkommit för att stärka moderprojektet SpråkSam genom att 

pröva metoder och utveckla arbetssätt, som stärker den språkliga medvetenheten och 

kommunikationen på hela arbetsplatsen.  Det ingår i ett nätverk av utbildningssatsningar som 

tilldelats drygt 20 arbetsplatser.  

 

Den metod som prövats i den delstudie som jag själv har ansvarat för går i korthet ut på att 

sammankoppla grupphandledning på arbetsplatsen med reflektion kring språk, yrkeskunnande 

och kommunikation. I projektdesignen ingår även en etnografisk ansats, vilket innebär att jag 

som forskare besökt gruppdeltagarna på deras avdelningar och gjort deltagande observationer 

av vårdarbetet. Målet med grupphandledningen har varit att den ska utgöra ett forum, där 

vårdarbetarna ges möjlighet att reflektera kring problemepisoder i vårdarbetet och sätta ord på 

det de gör. I den här artikeln intresserar jag mig särskilt för den betydelse återföringen av 

mina deltagande observationer till gruppen kan ha haft för deltagarnas reflektion i 

gruppsamtalen. På vilket sätt har min medverkan bidragit till deltagarnas formulering av 

centrala dilemman i vårdarbetet?  

 

2. Att samverka med praxis 

Delstudien har bedrivits i samverkan mellan forskning och praxis. Praxis kan i detta fall tolkas 

på flera sätt, eftersom forskaren har samverkat med deltagare på olika organisationsnivåer. På 

en övergripande nivå är uppdragsgivaren, Äldrecentrum, en samverkanspartner. Samverkan 

                                                           

15 Se Mats Landqvists och Ingela Tykessons artikel i denna volym. 
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sker också på metodisk nivå med omvårdnadshandledaren på arbetsplatsen. På gräsrotsnivå 

samverkar jag med  vårdarbetarna på arbetsplatsen. Dessa olika aktörer kan ha haft olika 

intressen och förståelse av delstudien. Målet för uppdragsgivaren är kompetensutveckling på 

arbetsplatsen, medan vårdarbetarna kan ha uppfattat syftet på ett annat sätt. Målet för dem var, 

såsom jag uppfattade det i grupphandledningen, att få hjälp med att hitta lösningar på problem 

som de möter i en pressad arbetsvardag eller helt enkelt bara att få lasta av sig svårigheter i 

vårdarbetet. Grupphandledarens mål, att höja vårdarbetarens reflektionsnivå, ligger närmare 

uppdragsgivarens. Forskarens förståelse av delstudien, att deltagarna ska få redskap att sätta 

ord på vad man brukar kalla den tysta eller underförstådda kunskapen i omsorgsyrket 

(Josefsson 1991, Törnquist 2004), ligger någonstans mitt emellan dessa mål.  

 

Forskning kan vara praxisorienterad på olika sätt. Karlsson (2008) urskiljer tre olika grader 

för praxisorienterad forskning.  Den första graden innebär att man forskar om praxis. Det kan 

t.ex. innebära att man beskriver språkbruk och samtalspraktiker i en verksamhet, för att bättre 

förstå vilken kompetens som krävs inom yrket. Den andra graden driver praxisorienteringen 

längre och  utgår från ett rapporterat problem hos verksamheten. Det innebär att forskningen 

blir relevant för praktikerna själva, dvs. de  kan ha direkt användning av den kunskap som 

forskningen ger.  I praxisorienterad forskning av den tredje graden är praktikerna med från 

början i forskningsprocessen och påverkar problemformulering och val av teori och metod. 

Teori och metod måste anpassas till praxis. Analysredskap måste vara begripliga och 

konkreta. Målet är att praktikerna ska kunna vara med och utveckla redskap, som de kan 

använda själva i ett förändringsarbete. Problemet kan behöva omformuleras under processens 

gång i dialog med praktikerna och med hjälp av vetenskapen. Att man forskar med och inte 

om praxis är enligt Sarangi & Roberts (1999) i själva verket nyckeln till att lyckas med 

praxisorienterad forskning. Två belysande exempel på praxisforskning av tredje graden är 

Roberts & Saringis (1999) studie av ett medlemskapsprov till en medicinsk förening och 

Rönns (2009) studie av kommunikationen vid en högre skådespelarutbildning.  I båda fallen 

formuleras problemet i dialog med praktikerna i den verksamhet som studeras. Även 

materialinsamlingen beskrivs som en process. Forskaren själv kan ses som en deltagare i 

undersökningen och kommer då i viss mening att utgöra en del av materialet (jfr Rönn 2009).   

 

Ytterligare en  inriktning inom praxisforskningen är aktionsforskningen (se t.ex. Weiner 

2005).  Aktionsforskningen är en stark tradition inom arbetslivsforskning och skolforskning. 

Målet är i hög grad pragmatiskt. Man strävar efter att förändra och förbättra en verksamhet 
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och inte att utveckla teorier. Det som skiljer den från de inriktningar som nämnts ovan, är att 

gränsen mellan forskarroll och deltagarroll är otydligare.  Vetenskapsteoretiska begrepp som 

validitet och reliabilitet luckras upp. Aktionsforskning ligger långt från tillämpad 

grundforskning och gränsar mot pedagogiskt utvecklingsarbete.  

 

Föreliggande studie har drag av både andra och tredje gradens praxisforskning. Den ligger 

som jag ser det närmare aktionsforskningen och kan även ses som ett slags 

uppdragsforskning. Studien utgår från ett rapporterat problem med bristande 

språkbehärskning hos andraspråkstalare i äldreomsorgen och ett behov av 

kompetensutveckling på hela arbetsplatsen. Som forskare har jag fått i uppdrag att utgöra ett 

slags expertstöd i utvecklingen av metoder för att uppfylla detta behov (därav namnet 

―Metodutveckling med forskarstöd‖).   

 

 

3. Deltagare och genomförande 

Delstudien har genomförts på två arbetsplatser (hädanefter arbetsplats 1 och 2) i tre grupper 

med anställda. Varje grupp tilldelades tio träffar med handledning (1,5 timme per träff), som 

fördelades över sju månader.  Grupperna har letts av mig själv och en handledare, som är 

legitimerad sjuksköterska med mångårig erfarenhet av handlednings- och utbildningsuppdrag 

inom vård och omsorg. Handledaren har haft huvudansvaret för omvårdnadsperspektivet och 

jag själv har haft det övergripande ansvaret för det språkliga perspektivet i 

grupphandledningen.  

Handledningsträffarna dokumenterades med video på arbetsplats 1, och med ljudinspelning på 

arbetsplats 2 efter inhämtande av samtycke.   

 

Mellan grupphandledningarna har forskaren gjort fältbesök på deltagarnas avdelningar. 

Fältarbetet har utgjorts av deltagande observationer av gruppdeltagarnas omsorgsarbete med 

brukarna. Under den tid som projektet pågick gjordes tolv fältbesök på arbetsplats 1 och tio 

fältbesök på arbetsplats 2.  Varje besök varade 4-6 timmar. Observationerna har i huvudsak 

dokumenterats med fältanteckningar. Syftet med de deltagande observationerna på 

avdelningarna har varit att kartlägga återkommande kommunikationssituationer och få en 

förståelse för centrala dilemman i gruppdeltagarnas vardagsarbete. Under fältbesöken har jag 

följt de anställda i vårdarbetet, och även haft tillfälle att samtala med dem om arbetet, t.ex. 

under kaffepauser och vid dokumentationen framför datorn.  
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Samarbetet mellan grupphandledaren och forskaren har vuxit fram efterhand under 

projekttidens gång under olika former. Till en början skötte jag kontakten via mejl genom att 

skicka fältdagböcker till handledaren, dvs. renskrivningar av anteckningar förda under 

deltagande observationer och samtal med anställda på avdelningarna. På den andra 

arbetsplatsen prövade vi en modell med fysiska träffar. Inför varje handledningstillfälle hade 

vi ett möte, då vi diskuterade grovanalyser och transkriptioner av inspelningar gjorda under 

föregående grupphandledning (utförda av forskaren).  Ett annat centralt inslag i dessa träffar, 

som dokumenterats med ljudinspelning, var återföringen av mina fältobservationer till 

handledaren. Detta har i praktiken inneburit att reflektionen kring deltagarnas vardagsarbete 

har startat redan i våra förmöten.  Utifrån mina berättelser av vårdepisoder, som jag upplevt i 

fält, har vi diskuterat vad vi skulle kunna lyfta upp på generell nivå i grupphandledningen.  

Dessa förmöten har även utgjort ett slags självkritisk granskning och tolkning av hur 

handledare och forskare från sina olika horisonter och teoretiska grunder återkopplar och tar 

olika initiativ i samtalen.  

 

De flesta vårdarbetare som deltagit i delstudien är (med några få undantag) av utländsk 

härkomst, företrädesvis från Afrika och Mellanöstern. Däremot är det ett fåtal som tillhör 

målgruppen i SpråkSam. Till stor del var det arbetsgivaren som styrde urvalet av 

gruppdeltagare. På arbetsplats 1 erbjöds två grupper med anställda, som rekryterades från 

olika avdelningar och olika arbetslag. Grupperna var sammanhållna så till vida att i den ena 

gruppen samlades anställda från demensavdelningar, och i den andra gruppen kom deltagarna 

från äldreomsorgsavdelningar. På arbetsplats 2 erbjöds endast en grupp med anställda, som 

rekryterades från en och samma äldreomsorgsavdelning på ett äldreboende.  Denna grupp var 

sammansatt av olika yrkesnivåer (sju vårdarbetare, varav en med specialistkompetens), medan 

grupperna på arbetsplats 1 var sammansatta av deltagare med samma yrkesnivå 

(undersköterskor och vårdbiträden, sju vårdarbetare i varje grupp). Arbetsplats 1 genomgick 

en privatisering under projekttiden, medan arbetsplats 2 var kommunal. Omorganiseringen på 

den privatiserade arbetsplatsen gjorde att många slutade eller bytte arbetsplats, vilket 

påverkade kontinuiteten och närvaron i grupperna negativt.   

 

 

 

4. Dialog mellan fältarbete och gruppsamtal 
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I det följande utforskas dialogen mellan forskarens fältbesök och gruppsamtalen. Fokus ligger 

på återföringen av forskarens deltagande observationer till gruppsamtalen och hur den har 

påverkat deltagarnas reflektion och formulering av centrala dilemman i vårdarbetet. Sex 

exempel, ett från arbetsplats 1 och fem från arbetsplats 2, har valts ut för ett närmare studium. 

Denna ojämna fördelning i urvalet beror på att det finns fler exempel från arbetsplats 2, som 

illustrerar dialogen mellan fältarbete och handledning. På arbetsplats 2 var närvaron och 

kontinuiteten i grupphandledningen god, vilket underlättade återkopplingen av 

fältobservationerna till de anställda. Samtliga vårdarbetare i de exempel som studeras, utom i 

två fall, har utländsk bakgrund och har svenska som sitt andraspråk. En av deltagarna, Leyla 

(se exempel 1 och 2), tillhör målgruppen i SpråkSam, och får språkundervisning på 

arbetsplatsen. Vårdarbetarna Lisa  (se exempel 4) och Karin (se exempel 5) har svenska som 

sitt förstaspråk. Jag koncentrerar mig först på exempel som visar hur problem, som deltagarna 

pekar ut för forskaren i fält, återförs till grupphandledningen.  Problematiska vårdsituationer 

målas fram i dialog med forskaren, som varit med och upplevt situationerna. Därefter studerar 

jag exempel som visar hur det väl fungerande, men osynliga vardagsarbetet, som forskaren 

observerar i fält, återförs till gruppsamtalen.  

 

4.1  Det problematiska omsorgsarbetet 

De två första gångerna jag besökte deltagarna på arbetsplats 2 fick jag en känsla av att de ville 

visa upp för mig en väl fungerande vård, där allt var hygieniskt, rent och fint. När vi hade 

träffats några gånger i grupphandledningen blev de anställda mer öppna och avslappnade. Jag 

upplevde inte längre att de uppfattade mig som ett slags kontrollinstans, även om den risken 

är svår att helt eliminera, när man kommer som forskare utifrån och vill se de anställdas 

vardagsarbete. De tog mig med in till brukare där de upplevde att vården var särskilt tung och 

svår. "Kom med in till [namn på brukaren] så får du se hur vi har det" och "Du delar vårt 

arbete", var några av de kommentarer som jag fick höra under besöken. Efterhand förstod jag 

att det inte var det praktiska omsorgsarbetet som  de upplevde som tungt, utan det var andra 

uppgifter. Svårigheterna i de situationer som de pekade ut låg snarare i att tackla ångest och 

aggression hos brukare, som mådde dåligt och var psykiskt sjuka.  

 

Som regel förlade jag fältbesöken på samma dag som vi hade grupphandledningen, vilket 

gjorde att gruppdeltagarna hade vårdepisoderna i färskt minne, som de upplevt tillsammans 

med mig.  Det var i överenskommelse med de anställda som jag planerade mina fältbesök. De 
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anställdas önskemål var att jag skulle förlägga besöken på en förmiddag, eftersom det var då 

det mesta vårdarbetet med brukarna utfördes.  

 

Exempel 1 

Det första exemplet kommer från mitt andra fältbesök på arbetsplats 2. Det var första gången 

som jag fick vara med i vården. En av de anställda, Anna
16

, tar mig med in till en brukare, 

som är utåtagerande. Jag får vara med, när personalen ska byta blöja och bädda rent i sängen. 

Den problemsituation som utspelar sig illustrerar hur till synes enkla, praktiska saker blir ett 

dilemma. En av vårdarbetarna, Anna, blir irriterad när hennes kollega Leyla kastar blodiga 

lakan på golvet. Hon tillrättavisar kollegan och låter mycket upprörd på rösten. Hon säger 

bl.a. "Använda hårddisken / har du virus på hårddisken?" till kollegan. Leyla tittar frågande på 

kollegan och frågar vad det betyder. Denna situation tar Anna upp i grupphandledningen, som 

följer på eftermiddagen samma dag (Leyla är dock inte närvarande på handledningen denna 

dag). Hon berättar att hon hade velat visa något bra för mig, och att hon därför blev besviken 

på sin kollega, när hon inte respekterade hygienrutinerna. Jag redogör för min version av 

händelsen, och säger att jag inte alls fäst mig vid lakanen på golvet, utan att jag sett ett annat 

problem, nämligen hur vårdarbetarna fått hantera brukarens aggression. Handledaren utnyttjar 

denna episod för att få igång ett samtal om hur man delar med sig av sin kunskap (A=Anna; 

H=handledare): 

 

Utdrag 1 

1. H: någon som inte har så bra svenska hur lätt e de att förstå dej tror du? 

2. A: jag vet inte  

3. H: nej 

4. A: jag försöka prata   

5. H: ja tänker ändå att såna saker som att inte kasta sänglinne på golvet de e 

6.  ganska enkla saker egentligen 

7. A: ja 

8. H: man kan ju också visa / man kan visa rent praktiskt 

9. A: m 

10. H: men jag tänker också ... 

11. A: /---/ så då lär sej en massa saker å så lyssnar man föreläsning så måste 

12.  man kommer nånting från den kursen utvecklas å så  

13. H: jo men du har ju kunskapen alltså utan de som jag hör e dilemmat de e  

14.  svårigheten å nå ut till en annan  

15. A: ja 

16. H: alltså för andra att få samma kunskap som dej 

17. A: ja 

 

När vi kommer in i utdraget, som visas ovan, har Anna precis berättat episoden om hur hon 

tillrättavisat kollegan, när hon kastar lakanen på golvet. På rad 1 frågar handledaren Anna hur 

                                                           

16 Alla namn på personer i undersökningen är fingerade. 
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lätt det är att förstå henne för en person som inte kan så bra svenska.  Härigenom 

omformulerar han problemet till att handla om ett språkligt dilemma. Han synliggör den 

språkliga förståelseproblematik, som kan ligga bakom denna problemepisod.  Vad han 

försöker säga är att svårigheten ligger i att dela med sig av sin kunskap till sina kolleger. Anna 

är upprörd och använder uttryck, som inte hennes kollega förstår. Detta exempel illustrerar 

hur deltagarna kan ha olika uppfattningar om vad som är det centrala problemet. 

Vårdarbetaren och forskaren har upplevt samma vårdepisod, men beskriver den utifrån olika 

perspektiv. Vårdarbetaren pekar ut brott mot hygienrutiner som ett problem, medan forskaren 

ser svårigheten med att hantera brukarens aggression som det centrala dilemmat.  

Handledaren å sin sida lyfter fram den språkliga problematiken. Att det blev så olika 

problemformuleringar i det här fallet kan ha att göra med att vårdarbetaren hade uppfattat min 

roll som granskare och kontrollör, och att det därför var viktigt för henne att visa det som 

fungerar bra. 

 

Exempel 2 

Efter hand blev min roll som forskare allt tydligare för vårdarbetarna, när jag besökte dem i 

fält. Från och med det tredje fältbesöket börjar de peka ut problemen för mig. De ber mig följa 

med in till brukare, där de tycker att det är särskilt besvärligt. En sådan problematisk situation 

utspelar sig hos en kvinna som inte tar emot personalens hjälp och som därtill pratar upprört 

på ett språk
17

 som de inte förstår. På grund av sin sjukdom har kvinnan fallit tillbaka till sitt 

modersmål. I vissa lägen då hon är lugn går det dock i viss mån att kommunicera med henne 

på svenska. De anställda måste hantera en nästintill omöjlig situation, när de ska tackla 

kvinnans aggression. En liknande problematik visar de mig hos en annan brukare, men här 

finns ingen språkförbistring som de måste hantera. I handledningen tar jag tentativt upp de 

svårigheter jag upplevt och sett i vården kring dessa brukare och ställer frågan hur de gör för 

att bemöta deras aggression. Det leder inte fram till någon bestämd lösning, utan mera att 

vårdarbetarna själva pekar ut omsorgsarbetet kring dessa två brukare som en av de svåraste 

arbetsuppgifter de har.  Slutligen bestämmer man sig för att prata om brukaren, som har ett 

annat modersmål. Vårdarbetarna målar fram bilden av en stolt kvinna, som ger uttryck för sin 

frustration över att vara överlämnad i någon annans vård. Handledaren och jag och en av 

gruppdeltagarna, en anställd med specialistkompetens som företräder en annan yrkesnivå, 

försöker vid några tillfällen att lyfta beskrivningen till ett resonemang om bemötande. 

Exempelvis frågar jag hur de pratar med brukaren när de vårdar henne.  Det får inte riktigt 

                                                           

17 Av anonymitetsskäl nämner jag inte namnet på kvinnans språk. 
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gehör hos vårdarbetarna, som blir kvar i beskrivningar av svårigheterna i de konkreta 

vårdepisoderna, som jag själv varit med och upplevt under mitt fältbesök. En sådan episod 

kretsar kring en bestämd rutin, som är kopplad till kvinnans kulturbakgrund. Leyla, samma 

vårdarbetare som i exemplet ovan, som har skött kvinnan tillsammans med en annan 

vårdarbetare under mitt fältbesök, berättar hur hon löst en svår situation, då kvinnan vägrade 

att ta sin medicin och äta sin youghurt. Hon kom att tänka på att de kanske hade glömt att 

fråga henne om hon vill skölja munnen. Detta är nämligen en sed i kvinnans kultur som är 

viktig att respektera, förklarar hon. Om de hoppar över denna rutin vägrar hon att äta. Leyla 

berättar att kvinnan blivit lugn och tagit sin medicin, då hon fått skölja munnen. När det 

kommer till en sammanfattande slutsats om vad personalen kan göra för brukaren, föreslår 

Leyla att denna omvårdnadsinsats ska föras in i den sociala dokumentationen, så att den blir 

känd för alla anställda och vikarier. Deltagaren med specialistkompetens pekar då på att 

dokumentationen inte fungerat på sista tiden, och att detta måste åtgärdas. Detta exempel visar 

hur en vårdproblematik som forskaren upplevt tillsammans med vårdarbetarna i sitt fältarbete, 

lyfts fram i gruppsamtalet. Precis som i det förra exemplet visar det också hur forskaren och 

vårdarbetaren kan uppfatta problemet olika. Vårdarbetarna ser inte språk och bemötande som 

ett problem. När de får formulera problemet själva kommer de också fram till lösningar. Leyla 

ser dokumentationen, ett redskap som i sig rymmer språk och kommunikation, som ett sätt att 

underlätta omvårdnadsarbetet. 

 

Exempel 3 

Under det femte fältbesöket på arbetsplats 2 kommer problematiken kring samma brukare upp 

igen. Jag följer med två andra vårdarbetare, Evrin och Mariam, i morgonbestyren och följer 

med in till kvinnan, som talar ett annat språk.  Denna gång är kvinnan mindre utåtagerande, 

men har fortfarande ett upprört tal. Jag ser hur vårdarbetarna med kraftansträngning försöker 

tolka vad kvinnan vill genom att upprätta ett slags kommunikation med hjälp av kroppsspråk. 

I grupphandledningen uttrycker deltagarna sin frustration över en svår vårdsituation, som alla 

vill prata om.  En av deltagarna spelar upp upprörda scener som utspelat sig i vården kring 

kvinnan den sista tiden. Till exempel berättar hon att hon blivit kallad för terrorist, när hon 

hade tillrättavisat kvinnan. Evrin börjar då berätta hur tungt det känns, när hon försöker tackla 

kvinnans ångest och säger till mig: "För henne som du märkte det går bättre kanske men för 

mej själv". Jag talar om för henne att jag sett hur hon ansträngt sig för att hantera situationen 

och hur hon jobbat aktivt med att försöka kommunicera med henne.   Evrin fortsätter berätta 

hur tungt det känns och beskriver situationen så här (E=Evrin; F=forskare; H=handledare): 
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Utdrag 2.  

1. E: jag förstår på kroppen eller på ögonen vad vill hon / jag håller henne  

2. så hon är bättre kanske / hon känner kanske bättre när jag hjälper till 

3. att hon mår bättre 

4. H: att hon mår bättre 

5. E: men jag själv / jag själv / ja på senaste tiden / jag mår inte bra 

6. F: nä med det är jättebra å prata om det / jag såg ju vilket jobb du gjorde  

7.  därinne å vilken kraftansträngning det måste vara för dej för att du  

8.  förstår inte vad hon säjer egentligen / du förstår lite ord 

 

Evrin i utdraget ovan förklarar att hon lärt sig att förstå kvinnans signaler och att kvinnan 

därför kanske mår bättre, när det är hon som sköter henne. När hon berättar att hon inte mår 

bra går jag in och stöttar och visar att jag sett det kommunikativa arbete hon gjort hos 

kvinnan. I det fortsatta samtalet utvecklas en dialog mellan mig och vårdarbetaren. Jag 

beskriver vad jag sett i rummet, och Evrin kommenterar och förklarar mina beskrivningar, 

som kan tolkas som ett slags tentativa analyser av vårdarbetarens strategier. Ett utdrag ur 

denna dialog ges nedan (E=Evrin; F=forskare; H=handledare): 

 

Utdrag 3  

1. F: vad du gjorde det var ju att du skapade ett samtal med henne / det var en  

2.   kommunikation mellan er 

3. E: det var varenda gång när jag duschar henne 

4. F: m 

5. E: det blir så 

6. F: men även där så försökte du å / det blev som en kommunikation / du  

7.  bekräftade henne tolkade vad hon sa som att du sa ja jag förstår 

8. E: ja 

9. F: å jag vet inte om det är för att du har lärt dej att förstå hennes tecken 

10. E: ja 

11. F: språk 

12. E: det är så 

13. F: ja hennes signaler 

14. E: jag förstår inte hennes språk 

15. F: nej 

16. E: men några orden kanske jag förstår det 

17. F: ja 

18. E: vad menar hon 

19. F: ja 

20. E: mest på kroppen eller på ögonen 

21. F: ja 

22. E: jag förstår vad hon menar vad hon vill 

23. F: men du säjer inte / utan du säjer / det räcker på nåt sätt att säja att jag  

24.  förstår 

25. E: ja 

26. F: men ibland sa du också ja jag kommer 

27. E: när man säjer ja jag förstår det så blir hon lugnare 

28. F: ja det intrycket fick jag att hon blev / å nån gång sa du ja jag kommer  

29.  [namn på brukaren] när hon skrek därinne / ropade hon på dej då eller? 

30. E: ja 

31. F: hon sa till dej kom 

32. E: ja 
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I utdraget ovan beskriver jag inte bara vad jag sett av kommunikationen mellan brukaren och 

Evrin. Jag gör också vissa försök till analys och tolkning av vårdarbetarens strategier, t.ex. att 

Evrin försöker tolka vad  kvinnan säger och att hon lärt sig förstå hennes tecken (rad 6-13).  

Jag bekräftar också Evrins egen tolkning av situationen och hur hennes bemötande tas emot 

av brukaren. Det gör jag t.ex. på rad 27-29, då jag återkopplar genom att instämma i Evrins 

analys, att kvinnan blir lugnare när hon säger till henne att hon förstår. Här stödjer jag 

vårdarbetarens tolkning av kvinnans kroppsspråk genom att säga att jag fick samma intryck.  

 

Det stöd som forskaren ger i exemplet ovan är att  lyssna på vårdarbetarens berättelse och 

bekräfta det interaktionella arbete hon gör.  Avsikten är inte att ge tips om hur vårdarbetarna 

kan lösa problemet genom att förändra sina samtalspraktiker. Grundproblematiken ligger mer 

på organisatorisk nivå än hos vårdarbetarna själva, som gör vad de kan med hjälp av de 

begränsade resurser som står till buds. Forskaren som själv varit med och upplevt situationen 

blir på sätt och vis delaktig i beskrivningen. Jag stöttar Evrin på flera ställen i samtalet, genom 

att gå in i en dialog med henne om det vi upplevt tillsammans i vårdsituationen. På så sätt ger 

jag henne utrymme att själv göra en analys av hur hon hanterar språkförbistringen. Hon säger 

till exempel att hon förstår på kvinnans kroppsspråk och på ögonen vad hon vill.  

 

Vad som händer i det fortsatta samtalet är att handledaren använder min dialog med Evrin 

som en resurs och utgångspunkt för hur man gemensamt kan reflektera över en upplevd 

situation. Flera gånger går han in och förskjuter perspektivet från brukaren och 

vårdsituationen till vårdarbetaren. Han frågar Evrin vad hon ska göra av sin egen trötthet och 

vänder sig till de andra deltagarna: "Men ni andra kan ni känna igen er i Evrins känsla hur 

tungt det är?". Med sin fråga till gruppen lyfter handledaren problemet till ett generellt plan. 

Det individuellt specifika görs till ett gemensamt ärende för gruppen.  Detta initiativ öppnar 

upp för de andra deltagarnas berättelser. Anna berättar om en annan jobbig vårdepisod då 

kvinnan varit aggressiv, när hon skulle tvätta henne och byta blöja. Hon målar fram konkreta 

detaljer runt kvinnans skötsel och använder direkt anföring när hon återger vad hon sagt till 

kvinnan: "jag måste gör det tyvärr / annars lämnar jag dej så här". På så sätt uttrycker hon sin 

känsla av frustration inför händelsen.  
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4.2  Det osynliga vardagsarbetet 

I det förra avsnittet har jag beskrivit hur vårdarbetarna pekar ut problemen för forskaren, och 

hur de formulerar sina dilemma i handledningssamtalet i dialog med forskaren och 

handledaren. I det här avsnittet studeras hur det väl fungerande, men osynliga rutinarbetet, 

som forskaren observerar i fält, återförs till gruppsamtalen.  Beskrivningen av vårdepisoder, 

som görs tillsammans med mig, får bilda utgångspunkt för vårdarbetarnas formulering av det 

sociala arbete de gör i omsorgsarbetet. Exemplen visar hur jag pekar på fenomen i dessa 

episoder, som leder över till fortsatt reflektion. Som regel handlar det om det osynliga 

vardagsarbete, som de anställda tar som självklart och som därför går dem omärkt förbi. Det 

handlar mera om det som fungerar i omsorgsarbetet, än det som är problematiskt.  

 

Exempel 4 

Att det arbete man gör inte syns är ett återkommande tema i gruppen av deltagare som jobbar 

i demensvården på arbetsplats 1. Vid ett handledningstillfälle går jag in och bekräftar 

deltagarnas yrkeskompetens, när jag anknyter till ett fältbesök. Jag pekar på allt det sociala 

omvårdnadsarbete, som vårdarbetarna utför och som har fått en undanskymd roll i 

definitionen av yrkeskunskap. Som exempel nämner jag de anställdas sätt att kommunicera 

med de gamla, när de hanterar deras oro. En av deltagarna, Lisa, anknyter till detta lite senare 

under handledningen: 

 

Utdrag 4 

"Det var intressant det du sa Gunilla det du fångade upp att det hära att vi gör ju så många 

saker som e osynliga vi gör så mycket mer / men för att kunna göra det synligt så ser jag ju 

då den här dagboken / att vi ska använda oss av dagboken i dokumentationen / här kan vi 

skriva ner tankar å funderingar på ett bra sätt / där kan vi också redovisa det här arbetet gör 

jag utöver den här hälso-ja medicinska insatsen dårå / där kan man skriva ner tankar å 

funderingar som brukaren har å vad man gör inne hos brukaren / de e där vi för in det då."  

 

 

Detta är ett exempel på hur mina observationer av de sociala insatserna i vårdarbetet kan ge 

nya öppningar i deltagarnas beskrivning av ett dilemma. Vid just det här tillfället hade en av 

deltagarna berättat om svåra vårdsituationer, som hon inte kunde beskriva i journalen. 

Brukaren ifråga ville inte komma upp på morgonen och hade vägrat att duscha. Problemet var 

att hon inte kunde ge brukaren morgonmedicinen. Hon hade diskuterat detta fall med en 

kollega. Eftersom den boende till sist hade kommit upp vid elvatiden och den medicinska 

insatsen hade kunnat utföras, kom de fram till att det inte behövdes någon dokumentation. 

Vårdarbetaren gör reflektionen att deras arbete är osynligt: "det vi gör syns inte/det är 

dementa / det är språk". Lisa i utdraget ovan erbjuder ett alternativt synsätt på det dilemma 
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som kollegan beskrivit, nämligen att journalanteckningarna kan vara ett redskap för att 

synliggöra vardagskunskapen i vårdarbetet, dvs. allt det sociala som ligger utanför det 

medicinska.  

 

Exempel 5 

Ett annat exempel på hur mina observationer av det osynliga vardagsarbetet återförs till 

gruppsamtalen är när jag pekar på det positiva arbete som två vårdarbetare gör tillsammans 

inne hos en brukare. Exemplet kommer från arbetsplats 2. Medan den ena vårdarbetaren, 

Karin, sköter duschningen, passar kollegan Stella, på att skära frukten till brukarens gröt i små 

bitar. Till saken hör att brukaren hade klagat på att en timanställd hade skurit den i för stora 

bitar. Detta uppmärksammas av Karin, som säger till brukaren: "Vad snäll Stella är hon håller 

på och skär frukten i bitar". Vad vi ser här är hur vårdarbetaren uppmärksammar kollegans 

hjälpsamhet inför den boende, och värderar den som ett ömsint bemötande. När vi lämnat 

brukarens rum säger jag till Karin att det var intressant att se hur hon visade sin kollega 

uppskattning och jag frågar dem om detaljer som jag inte hade uppfattat. Redan här berättar 

jag vad jag sett och vårdarbetarna förklarar att den boende har svårt att tugga. I gruppsamtalet 

hänvisar Stella till denna episod och säger att jag är "så nyfiken", varpå alla börjar skratta. 

Handledaren blir då också nyfiken och vill veta mer om situationen. Stella börjar nysta fram 

episoden och jag förklarar vad det var jag tyckte var intressant. Jag visar att jag fångat upp hur 

hon stöttat sin kollega genom sin samtalspraktik. Jag pekar på handlingen att berömma och 

förstärka det positiva och hur vårdarbetaren hade uppnått denna handling genom de ord hon 

använde men också genom framförandet i situationen. Handledaren går nu in och försöker få 

deltagarna att gå ett steg längre. Han frågar vad det blev i rummet då, och vad det var som 

gjorde att det blev så positivt: "Hur gick det till? Alltså vad sa ni då? Vad blev det i rummet 

då?" 

 

Handledarens fråga leder till en utveckling av berättelsen. Karin tar om historien igen berättar 

igen och förklarar att de brukar göra så: "Det blir lättare stämning då om man liksom / det blir 

ganska bra som vi brukar göra".   Detta exempel illustrerar de olika roller som handledaren 

och forskaren har.  Jag för in de konkreta episoderna i samtalet, gör tolkningar och pekar på 

det positiva i situationen. Handledaren lyfter beskrivningen till reflektion och analys, t.ex. när 

han säger till vårdarbetaren: "Så du lyfter fram det som har gått positivt" och när han gör en 

sammanfattande slutsats: "Så just det att man kan hjälpa en brukare att se det som har varit 

positivt det hjälper för då förstärker det också att min kollega har gjort något positivt". 
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Att jag tillsammans med deltagarna nystar i positiva episoder som jag varit med om 

frammanar fler berättelser. Det händer t.ex. lite senare under samma handledningssamtal som 

ovan. Jag för på tal en annan positiv episod hos en annan brukare, då en av deltagarna, 

Mariam, berättat om den politiska situationen i sitt hemland och jämfört med situationen i 

Sverige. Mitt initiativ leder till att vårdarbetarna associerar till andra vårdepisoder. De 

beskriver hur de brukar prata med brukarna när de vårdar deras kroppar, eller omvänt, hur de 

brukar passa på att t.ex. byta blöja, när brukaren är pratsam och på gott humör. Dessa 

beskrivningar ger stoff till reflektion och analys hos både deltagare och handledare.  

Deltagarna berättar hur glada brukarna blir när de pratar med dem. Handledaren säger t.ex. 

"då blir vårdmötet enklare och situationen blir avdramatiserad".  En av deltagarna, Mariam, 

associerar till vad hon fått lära sig på en fortbildningskurs (M=Mariam; F=forskare): 

 

Utdrag 5 

1. M: han menar de e berättelse om ni berättar för dom / om dom berättar för er 

2.  det e det som e viktigt / de ska inte bara bli steril och lugnt å allt 

4.  det ska lukta det ska beröra det ska närheten också 

5. F: ja just det 

 

Här visar Mariam tecken på ett mer kvalificerat resonemang, då hon lämnar den konkreta 

situationen här och nu, och lyfter beskrivningen till ett mer generellt plan. Rösten från 

utbildningen blir här ett redskap i resonemanget.  Deltagaren framhåller att det inte bara är det 

hygieniska som är viktigt när man vårdar de äldres kroppar, utan även själsliga aspekter, som 

har med sinnesintryck och sinnesupplevelse att göra, har betydelse, "det ska beröra det ska 

närheten också".  Detta kan tolkas som att deltagaren för in ytterligare ett perspektiv på 

samtalspraktikerna, genom att  peka på vilken funktion det kan ha att samtala med de äldre 

när en vårdande aktivitet pågår.  

 

Exempel 6 

Vid ett annat handledningstillfälle på arbetsplats 2 tar jag upp en episod som jag upplevt 

samma dag med Mariam inne hos brukaren som inte talar svenska (samma brukare som i 

exempel 2-3, se 4.1).  Mitt syfte var att jag ville peka på de positiva samtalspraktikerna och 

det som fungerar i en för övrigt svår vårdsituation, där språkbarriären kan upplevas som 

ogenomtränglig. I just den här situationen verkade kvinnan och vårdarbetaren förstå varandra. 

Jag berättar vad jag sett, att Mariam letat efter kammen, och att kvinnan visste var den fanns. 

Kvinnan satt i sin rullstol och verkade lugn efter morgonhygienen. Hon pekade på kammen på 
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en hylla i badrummet, samtidigt som hon sa "Däruppe" på sitt språk. Mariam berömmer då 

kvinnan för att hon har "koll" på sina saker: "Bravo / du har koll / duktig lärarinna" (kvinnan 

var lärare i sitt hemland). När hon kammar henne ger hon henne en komplimang för att hon 

har fint hår. När jag påminner Mariam om denna episod fyller hon på själv med detaljer: 

"Men det är riktigt också / jag hade ingen koll men hon hade koll / den e bakom den här så jag 

hämtade den". Berättelsen leder fram till att Mariam reflekterar kring hur det kan bli i 

framtiden på äldreboendet, när hennes generation av invandrare åldras. Hon sammanfattar 

genom att peka på det positiva i situationen: "Det är lärande också". Hon förklarar att hon ser 

situationen som ett tillfälle att lära sig hur man ska hantera människor från andra kulturer i 

vården.  

 

5.  Slutord 

Sammanfattningsvis kan sägas att mina deltagande observationer i fält har givit röst åt  

gruppsamtalen och har haft en särskild betydelse för deltagarnas reflektion. Det finns en 

möjlighet att  den återkoppling jag ger i handledningen kan ha bidragit till reflektionen, även 

om det är svårt att bevisa sambandet. Utan tvivel kan man dock påstå att mötet mellan två 

olika perspektiv, ett språkligt kommunikativt och ett omvårdnadsmässigt, har tillfört 

gruppsamtalen en dimension, som vanligtvis inte diskuteras i omvårdnadshandledning. 

Reflektionsarbetet börjar i fält i den upplevda situationen, då jag pratar med de anställda.  

Reflektionen kring vårdarbetarnas samtalsstrategier och språkliga förhandling bearbetas i 

handledarens och mina förmöten och fortsätter sedan i handledningen.  Detta dialogiska 

arbetssätt är besläktat med vad Roberts & Sarangi (1999) menar är nyckeln till att lyckas med 

praxisorientering, nämligen att man forskar med och inte om praxis. Problemen formuleras i 

dialog med praktikerna. Vi ser också exempel på att problemet omformuleras i 

handledningen, då handledare, forskare och vårdarbetare har olika förståelse av problemet (se 

exempel 1).  Det är inte alltid som praktikerna själva ser språket som ett förklaringsparadigm 

till de problem de möter i omsorgsarbetet.  

 

Det framgår av de exempel som studeras att handledaren och forskaren har olika roller i 

samtalen. Jag ser mig själv i rollen som upplevare och berättare, när jag återför observationer 

av vårdepisoder till grupphandledningen. Jag är inte bara en neutral observatör av deltagarnas 

samtalspraktiker. Eftersom jag upplevt samma vårdsituationer som deltagarna blir jag ett 

verktyg för deltagarna i beskrivningen och formuleringen av problem som de upplever i sin 
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praktik. Jag blir också ett verktyg för handledaren, när han använder mina tolkningar och 

analyser som utgångspunkt för gruppens reflektion. Jag stödjer deltagarna i den personliga 

beskrivningen av det sociala arbete de gör, medan handledaren lyfter det individuellt specifika 

dilemmat och gör det till ett gemensamt ärende för gruppen. Vårdarbetarna lyfter 

problematiska vårdsituationer, som målas fram i dialog med forskaren, som varit med och 

upplevt situationerna. Jag bidrar med material till reflektionsarbetet och deltar i beskrivningen 

av vårdarbetarnas problem.  På så sätt kan man också säga att jag bidrar till att 

medvetandegöra språkets och kommunikationens betydelse i omsorgsarbetet, vilket är i linje 

med målet med moderprojektet SpråkSam och med den forskning som projektet tar sin 

utgångspunkt från (Søgaard Sørensen & Holmen 2004,  Lund & Svendsen Pedersen 2006). 

Att språklig förhandling spelar en framträdande roll i omsorgsarbetet framgår av de dilemman 

som är i fokus i den kedja av samtal som projektdesignen utgör. Ett belysande exempel är 

exempel 3, då jag tillsammans med Evrin gör en analys av hennes praktik, då hon försöker 

upprätta någon slags kommunikation med brukaren som inte talar svenska. Andra illustrativa 

exempel är exempel 5-6 då jag pekar på de positiva samtalspraktikerna, då kommunikationen 

fungerar. Intressant är även att Mariam i exempel 6 reflekterar över lärandet i situationen. Här 

spekulerar hon över hur det kan bli i framtiden på äldreboendet, då hennes generation av 

invandrare åldras.  

 

I själva verket går det inte att skilja på min roll som deltagare och forskare i 

grupphandledningen. Min deltagarroll gör att jag blir en del av materialet i undersökningen, 

en diskussion som också förs av Rönn (2009). I fältarbetet har det varit svårt att inta en roll 

som neutral observatör. Jag har påverkats av vårdarbetarnas perspektiv, då jag har varit med 

och upplevt vårdsituationer tillsammans med dem. Dessa upplevelser tar jag med mig till 

grupphandledningen. Gränsen mellan forskarroll och deltagarroll suddas ut. Mitt deltagande 

förhållningssätt under fältarbetet har gjort att jag kunnat dela vårdarbetarnas berättelser. 

Denna hållning har bidragit till att jag blev insläppt i gruppen.  

 

Vad har då denna studie bidragit med i relation till tidigare forskning? I inledningen till denna 

artikel ställde jag frågan på vilket sätt en språkforskare kan bidra i arbetet med att stärka 

medvetenheten om språk, kommunikation och yrkeskunnande på arbetsplatsen.  Studien 

skriver fram ett exempel på samverkan mellan en språkforskare och en grupphandledare på 

arbetsplatsen. Det som är unikt med studien är möjligen att jag arbetat med praktiker vars 

yrkesspråk och yrkeskunskap är mindre medvetandegjorda än vad som varit fallet i tidigare 
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studier. Jag tänker t.ex. på medicinarna i Roberts & Sarangis (1999) praxisstudie och 

teatereleverna i Rönns (2009) undersökning. I båda fallen är deltagarna akademiker, vilket ger 

helt andra förutsättningar och utgångspunkter för ett reflekterande arbetssätt. Med andra ord, 

det krävs att man har de språkliga verktygen för att kunna reflektera över vad man gör med 

språk i sin praktik. Det är kanske här som den största utmaningen finns i  det praxisarbete som 

projektet "Metodutveckling med forskarstöd" visar fram, och som förhoppningsvis kommer 

att få en fortsättning i framtida forskning.  
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Målar grammatikböcker fan på väggen?  

Inlärning av en ‖svår‖ kategori i svenskan 

Iwona Kowal 

 

 

Inledning  

 

I forskningen kring andraspråksinlärning har man sedan länge urskilt två olika miljöer i vilka 

inlärningen pågår: den naturliga och den styrda. Att tillägna sig språket i en naturlig 

omgivning innebär att man befinner sig i det land där målspråket är huvudspråket och att man 

där genom kontakter och samtal med de infödda samt genom kontinuerlig input från t.ex. 

medier får ett språkmaterial som kan bearbetas och läras in.  När man dock inte har möjlighet 

att leva i eller åka till det land vilkets språk man vill behärska så är klassrumsinlärningen den 

vanligaste vägen man väljer. Och även om det finns olika undervisningsmetoder så är det 

inget tvivel om att läraren och undervisningsmaterialet spelar en avgörande roll. Därför satsar 

man så mycket på att språklärare får behörig utbildning och att läromedel blir ett pålitligt stöd 

åt eleven. Eftersom inlärares inställning och motivation tillhör de grundläggande faktorerna 

vid inlärningen så är lärarnas attityd samt transparens i grammatikernas beskrivning av största 

betydelse. Läraren ska kunna införa och förklara de nya momenten på ett begripligt sätt och 

på samma sätt skall informationerna i grammatikböckerna presenteras. Å andra sidan kan det 

inte förnekas att vissa strukturer kan vara lättare att läras in medan andra kan bereda större 

svårigheter. I sådana fall är lärarnas och grammatikböckernas uppgift att genom sitt 

framställningssätt inte försvåra förståelsen av det nya materialet.   

 

Vad är svårt i andraspråksinlärningen? 

  

Andraspråksforskare har i flera årtionden sysslat med fenomenet ‖svår struktur‖. När man 

betraktar någonting som ‖svårt‖ utgår man oftast från det som är lätt. Detta återspeglas även i 

andraspråksinlärningen. Man utgår ifrån att det är modersmålet som är lätt för inläraren av ett 

främmande språk. Ju mer det inlärda avviker från modersmålet desto svårare skulle det vara 

att läras in. På 50-talet skrev Lado att det är lättare att tillägna sig de element i det nyinlärda 

språket som liknar modersmålet än att lära sig de element som avviker från det (Lado 1957:2).   
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Som svårt anses även det vara som lärs in senare. Under sjuttiotalet pågick forskning vars 

resultat visade att vissa morfem lärs in tidigare än andra (Bailey, Madden & Krashen 1974, 

Larsen-Freeman 1975).  Andraspråksforskare utgick först och främst ifrån Browns (1973) 

analys av amerikanska barns tillägnande av grammatiska morfem i förstaspråket. Han påstod 

bland annat att inputen inte var avgörande för tillägnandeordningen av de grammatiska 

morfemen medan syntaktisk och grammatisk komplexitet spelade en viss roll.  Krashen m.fl.  

(1977) påpekade i samband med detta att första- och andraspråksinlärning kännetecknas av 

var sin svårighetsordning. I flera undersökningar av inlärning av engelska som andraspråk, 

som presenterats i en metastudie av Goldschneider och DeKeyser (2001) visade det sig att det, 

liksom i förstaspråkstillägnande, fanns en viss ordning vid tillägnande av de morfologiska 

morfemen. Forskarna tycker dock att det dock inte är möjligt att dra några generella slutsatser 

på grund av att det i andraspråksinlärningen förekommer ett flertal element som samspelar 

med varandra (bl. a. transfer från L1, semantisk komplexitet, syntaktisk kategori).  

 

I en annan studie påpekar DeKeyser att tre faktorer påverkar grammatisk svårighet: 

betydelsekomplexitet, formkomplexitet samt komplexitet i relationen mellan form och 

betydelse.  Betydelsen kan vara komplex då den syftar på något som är nytt, abstrakt eller 

både nytt och abstrakt för inläraren. I sitt påstående stödjer DeKeyser sig på forskningsresultat 

vid tillägnande av artiklar, grammatiskt genus eller aspekt, där utgångsspråken saknade 

motsvarande uttrycksformer eller där andra, oftast icke grammatiska medel användes för 

dessa kategorier.  Formen kan vara komplex när det finns olika morfem bland vilka man 

måste välja för att uttrycka en viss betydelse och när dessa morfem kan placeras på olika 

ställen. Relationen mellan form och betydelse kan vålla problem när sammankopplingen 

mellan form och betydelse inte är transparent. Denna förbindelse är inte transparent då den är 

optionell, redundant eller opak. Med begreppet ‖optionell‖ menas att det inte alltid är 

obligatoriskt att använda en viss form för att uttrycka samma betydelse. Redundans innebär 

att en form inte skulle vara obligatorisk ur semantisk synpunkt då betydelsen den bär med sig 

uttrycks genom andra element i texten, som t.ex. i en nominalfras – där böjningsändelser för 

genus eller numerus är redundanta eftersom respektive information finns med i substantivet 

eller pronomenet som är frasens huvudord. Opacitet eller brist på transparens i form-funktion-

förhållandet förekommer när olika former representerar samma betydelse eller olika 

betydelser uttrycks genom samma form (DeKeyser 2005:3—11).  

 

Framställande av species som en svår kategori i svenskan 
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Species anses vara en av de svåraste kategorierna i svenskan. I flera grammatikböcker eller 

vetenskapliga bearbetningar framställs det som svårtillgängligt eller komplext. I Deskriptiv 

svensk grammatik skriver man t.ex.: "Det är inte alltid lätt att veta om ett substantiv skall ha 

artikel eller inte." (Deskriptiv svensk grammatik 1975:28).  Man kan stöta på påståenden att 

förhållandet mellan form och betydelse vid användningen av substantivets bestämda eller 

obestämda form är "… synnerligen komplext och inte till fullo utrett" (Bolander 2003:98). 

Philipsson kallar det svenska artikelsystemet för "asymmetriskt och svårtillgängligt" 

(Philipsson 2009:126). Och även om man å ena sidan förklarar principer som gäller för 

användning av artiklar så gör man ett förbehåll att "… dessa grundprinciper har många olika 

tillämpningar, och att det härvid långtifrån alltid är klart vilken princip som skall tillämpas" 

(Ekeroth 1995:175).   

 

I den polska forskningen om species stöter man på liknande vilseledande påståenden. 

Sadalska beskriver species som "… den kategori som vållar polacker de största problem
18

 när 

de lär sig främmande språk såsom tyska, engelska, franska och svenska" (Sadalska 1993:39). 

Szulc skriver att polacker stöter på särskilda svårigheter när de ska använda artiklarna i 

svenskan (Szulc 1992:53). Tyvärr är inget av dessa arbeten empiriskt belagt. 

 

Species i svenskan 

 

När man beskriver species som en grammatisk kategori inom substantivets böjningssystem, 

räknar man upp dess uttrycksmedel (artiklar) och förklarar vilka artiklar som används i de 

enstaka situationerna. Alltid förekommer det mest prototypiska: att man skall placera 

obestämd artikel när man pratar om någonting som är nytt och okänt för åhöraren, medan 

bestämd artikel – då referenten, dvs. det man pratar om, redan är känd för honom. Dessutom 

kan artikellösa former förekomma – detta först och främst i de fall då man avser en hel klass, 

inte en specifik person, företeelse eller ett specifikt föremål. Indelningen i specifik och 

generisk referens är den andra distinktionen (utom känt/icke känt) som förekommer vid 

beskrivningen av species. (jfr Bolander 2003:98—101, Lindberg 1976:32, SAG 1999:107—

108, Svartholm 1984:14—97). 

 

                                                           
18

 Artikeln har skrivits på svenska och återges i enlighet med originalet. 
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Även om species är en grammatisk kategori som kännetecknar substantiv som en ordklass så 

tar man alltid upp bestämdhets-/obestämdhetsfrågan vid analysen av nominalfraser. Det är här 

som principer för användning av substantivets former börjar splittras. I förgrunden kommer 

informationen om den s.k. dubbla bestämdheten i svenskan – när ett substantiv i bestämd 

form åtföljs av ett adjektiv eller ett particip skall en framförställd artikel sättas ut före 

bestämningsordet. Referenten markeras alltså genom redundans: två bestämda artiklar: en 

fristående och en – tillagd till dess stam. Dessutom skall även adjektivets eller participets 

form anpassas till substantivet. Det som eleven har lärt sig vid beskrivningen av substantivets 

former och deras betydelse i olika sammanhang måste dessutom revideras när mer utbyggda 

nominalfraser kommer till orda. Vid beskrivningen av uttrycksparet röda linjen – den röda 

linjen kommer förklaringen att den första frasen syftar på ett i språket etablerat, lexikaliserat 

uttryck (t.ex. tunnelbanelinjen i Stockholm) medan den röda linjen hänvisar till en specifik 

rödfärgad linje. Det finns också vissa stränga regler vad gäller användning av artiklar efter 

konkreta uttryck eller strukturer. Substantivet har alltid obestämd form efter ett possessivt 

attribut (substantiv i genitiv eller possessivt pronomen: pojkens cykel, min bil). Dessutom får 

substantivet bestämd slutartikel när det följer efter vissa demonstrativa pronomen som den 

här, den (dock inte före restriktiv relativ bisats) eller den där. Denna regel gäller dock t.ex. 

inte övriga demonstrativa pronomen som t.ex. denna eller sådan.  

 

Inlärning av species i svenskan 

 

Att spåra hur species lärs in kan vara viktigt ur olika synvinklar. Å ena sidan är denna 

kategori snarare en sällsynthet än en vanlighet i världens språk. Enligt Dryer (1989) har bara 

125 av de undersökta 600 språken artiklar. Ännu sällsyntare är den dubbla bestämdheten som 

utom i de tre skandinaviska språken (svenska, norska och färöiska) förekommer i några 

enstaka språk i världen. Å andra sidan är species mycket frekvent i svenskan ty det är knutet 

till substantiv och inlärning av svenskans substantiv innebär samtidigt inlärning av dess 

uttrycksformer.  

 

Tidigare studier av tillägnande av det svenska artikelsystemet visade att det å ena sidan finns 

några generella utvecklingssteg och å andra – att denna utveckling är språkspecifik. Eriksson 

och Wijk-Andersson undersökte i sin studie användning av artiklar i texterna skrivna av 

polska och tyska studenter som läste svenska vid Uppsala universitet. De visade i sin analys 

att alla studenter, oavsett deras utgångsspråk, hade svårigheter med korrekt användning av 
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framför- och efterställda artiklar och böjda/oböjda modifierare vid utbyggda nominalfraser. 

Dessutom påpekade de att polackernas fel oftast var rena formfel, dvs. dessa studenter kunde 

inte välja rätt form av substantivet. Dessutom överanvände de artikellös form av substantivet 

och underanvände obestämda artiklar. Det förefaller som om den grundläggande distinktionen 

för denna grupp var artikellös form vs. bestämd form av substantivet.  De tyska studenterna 

däremot överanvände artiklar (Eriksson & Wijk-Andersson 1988).  

  

Axelssons undersökningar åsyftade att svara på frågan vad som är enkelt och vad som är svårt 

för inlärare med olika utgångsspråk. Hon analyserade talat språk av 60 inlärare med finska, 

polska och spanska som modersmål och skapade ett trestegs utvecklingsmönster. Tidigast lärs 

konstruktioner in som består av ett egennamn, en modifierare med substantiv i obestämd form 

(tre flickor, min bok) och artikellösa former. Efter detta kommer substantiv i bestämd form 

med en modifierare (hela dagen) eller utan den (flickan) samt substantiv med obestämd 

framförställd artikel (en flicka). Senast tillägnas de mest utbyggda konstruktionerna med både 

modifierare och artiklar (ett gult hus, det gula huset). En jämförelse mellan talare med olika 

utgångsspråk visade att polacker utgjorde den grupp som hade de största svårigheterna med 

utbyggda nominalfraser, såväl de finita som de infinita. Dessutom använde de sig oftast av 

förenklingsstrategier genom att i första hand koncentrera sig på innehållsord och undvika 

artiklar (Axelsson, 1994:101—102). 

 

Hur uttrycks bestämdhet i polskan? 

 

Polskan har ingen grammatisk kategori som motsvarar det svenska species och därför saknar 

den alltså några formella uttrycksmedel för bestämdhet (t.ex. artiklar). Informationen om det 

som är nytt för mottagaren uttrycks genom ordföljden, där tema-rema-principen används – 

den nya referenten införs postverbalt: 

 Na środku pokoju stał stół. 

 [I mitten av rummet stod ett bord].  

När man hänvisar till det som antas vara känt för mottagaren flyttas substantivet till 

fundamentet: 

 Stół był duży i ciężki. 

 [Bordet var stort och tungt] 
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Ibland kan pronomen användas – genom detta förstärks dock deras påpekande resp. allmänna 

betydelse: 

 Chcę jej kupić jakąś
PRON.INDEF.

 książkę
SUBST

. 

 [Jag vill köpa en (någon) bok till henne. 

 

Ten
PRON.DEMONSTR.

 stół
SUBST.

 zawsze stał przy oknie.  

 [Detta bord/Bordet har alltid stått vid fönstret] 

 

Distinktionen mellan specifik och generisk referens markeras inte med grammatiska 

indikatorer knutna till substantivet, vilket leder till att samma form uttrycker både generisk 

och specifik betydelse och det är sammanhanget, kunskap om världen eller andra 

grammatiska markörer (aspekt av verbet) som låter en avgöra vilken av dessa betydelser det 

är fråga om: 

 

  

Będę sprzedawać książki vs. Sprzedam książki 

Jag ska sälja böcker  Jag skall sälja dessa böcker/böckerna 

generisk betydelse  specifik betydelse 

  

 Skillnaden uttrycks genom verbets aspekt.  

 

 

Forskningsfrågor 

 

Species framställs som en svår kategori i grammatikböcker och vetenskapliga arbeten. För 

polacker som inte har denna kategori i modersmålet kan den vara svår att läras in då den 

uppfyller alla tre villkor för svår kategori som framställts av DeKeyser (2005): betydelsen är 

komplex (den är ny, kategorin förekommer inte i polskan – inga markörer som ger uttryck åt 

den), formen är komplex (olika typer av artiklar som placeras på olika ställen), relationen 

mellan form och betydelse är komplex (redundant användning av artiklar och 

adjektivändelser: den nya klänningen, ett stort hus; opacitet i användningen av artiklar: olika 

artiklar kan uttrycka samma betydelse som t.ex. tigrar är randiga – tigrarna är randiga; 

optionell användning av artiklar i vissa situationer t.ex. Jag har bil – Jag har en bil).  
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Syftet med föreliggande analys är att å ena sidan spåra tillägnande av species hos polacker 

under en ett och ett halvt års period och jämföra det med de tidigare arbetena (Eriksson & 

Wijk-Andersson 1988, Axelsson 1994) samt å andra sidan försöka svara på frågan om den 

rigorösa framställningen i grammatiker på något sätt återspeglas i tillägnandeprocessen av 

species. 

 

Material och metod 

 

Föreliggande studie är en del av ett pågående projekt i vilket inlärning av svenska som 

främmandespråk undersöks. Studien omfattar 18 polska studenter som läser svenska som 

huvudämne vid Jagiellonska universitetet i Kraków. Det är en mycket homogen grupp med 

samma modersmål (polska), samma (dvs. inga) förkunskaper i svenskan i början av projektet, 

liknande ålder (19—22 år), samma utbildningsbakgrund (avslutat gymnasium, avlagd 

studentexamen) och nuvarande undervisning (endast klassrumsundervisning utanför Sverige), 

samma L2 (tyska som undervisas parallellt med svenskan – även om i en lite mindre 

omfattning).  

 

Experimenten i fråga genomfördes med jämna mellan rum: efter den första, den andra och den 

tredje terminen. Efter alla tre experimenten har studenterna haft ca 500 timmar undervisning. 

Varje gång har uppgiften varit att skriva en berättelse om liknande (även om lite modifierat) 

ämne: "Jag skall aldrig glömma det", "Vilken dröm det var!" och "Jag har aldrig tidigare varit 

så rädd". Texterna skrevs i ScriptLog-programmet. Applikationen möjliggör att man inte bara 

kan analysera den färdiga uppsatsen utan även pauser, ändringar och hela skrivprocessen 

(Strömqvist & Malmsten 1998).   

 

Resultat 

 

Det samlade materialet består av 1443 substantiv (inkl. egennamn). I analysen har hänsyn 

tagits till alla avvikande strukturer inom nominalfraser. När man betraktar species som en 

kategori inom nominalfrasen så är fyra betydelse-form-kombinationer möjliga.  

 

1. Både betydelse och form är korrekta, dvs. passande betydelse (känt/icke-känt resp. 

specifik/generisk) uttrycks med lämplig form (bestämd/obestämd form av substantivet 

och modifierare): 



105 

 

Trots att jag letade efter den andra skon i hela skolan (först själv och sedan 

med städerskan), hittade jag den inte. [PW3]
19

  

 

2. Betydelse är korrekt men formen som valts är inte rätt: 

Jag kände att min magen blev större och större [AD2] 

 

3. Varken betydelse eller form är korrekta: 

Jag öppnade en bok, som berättade om en pojke som, hade haft problemet 

med sin själv [KW2] 

 

4. Betydelse är inte korrekt men form är korrekt. Denna kombination är svår att avslöja 

eftersom man i den skrivna texten inte kan se om det bakom det som till synes verkar 

bra inte döljer sig en annan betydelse som skribenten kanske menade. 

Sammansättningen korrekt form/ej korrekt betydelse kan avgöras endast vid 

experiment med andra metoder, t.ex. tänka-högt-protokoll eller intervjuer efter 

genomförande av experimenten. 

 

Kvantitativa resultat 

 

Som man kunde förvänta sig sjunker andelen felaktiga species-konstruktioner. Detta gäller 

både användning av felaktig form med felaktig betydelse samt felaktig form vid korrekt 

betydelse. Av figuren 1 framgår det tydligt att de flesta fel gjordes i det första experimentet, 

alltså efter den första terminen (25 % av alla förekomster av species var inte korrekta). Efteråt 

är det bara 16 % resp. 14 % icke-korrekta uttryck av species. Resultatet visar å ena sidan en 

viss överensstämmelse med Axelssons (1994) undersökning (korrekthetsnivå på 80—88 % 

för polska talare, alltså 12—20 % fel, beroende på färdigheten). Å andra sidan återspeglar det 

hur ojämn utvecklingen är. Andelen fel sjunker ganska tydligt mellan det första och det andra 

experimentet. Denna tendens fortsätter dock inte i samma tempo.  

 

                                                           
19

 Kombinationen med bokstäver och siffror betecknar forskningspersonen (bokstäver) och experimentnumret 

(siffror 1 till 3) 
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Figur 1. Icke-korrekt uttryck av species (%) 

 

Analysen visar dessutom att formen inom utbyggda nominalfraser lärs in ganska fort. Det 

komplexa systemet med för- och efterställda artiklar, kongruensböjda adjektiv eller med det 

stränga samspelet mellan pronomenets och substantivets form (denna bok, den här boken, min 

bok) förefaller inte vålla några större svårigheter. Medan det efter den första terminen 11 % 

uttryck inte följde målstrukturen så sjunker detta värde till 4—5 % i de efterföljande 

experimenten. Även här sker utvecklingen inte jämnt. Man kan se en stark minskning av 

antalet fel i det andra experimentet medan den stiger med 1 % i det tredje experimentet (se 

Figur 2 nedan).  

 

I samband med detta skall man påpeka två iögonfallande fenomen. Det ena gäller strukturen 

med possessiva pronomen efter vilka substantivet ska ha obestämd form (min bok). Denna 

konstruktion tillhör de svåraste i början av inlärningen (26 % fel) och förefaller inte vålla så 

stora svårigheter senare i inlärningen (bara 6 % fel i det andra och 4 % fel i det sista 

experimentet). Den andra tydliga förändringen gäller den tyskpåverkade konstruktionen med 

definit framförställd artikel utan slutartikeln vid substantivet (de fulla personer). Även om 

förändringen inte är så stor (3 % fel efter den första terminen och inga fel alls i de senare 

perioderna) så tyder den på att polska studenter kan skilja sitt L2 (tyska) från det nyinlärda 

språket (svenska) och transfern från det språk som både lärts in tidigare och som har en 

liknande kategori spelar en liten roll endast i början av inlärningen.  
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Figur 2. Felaktiga konstruktioner inom NP (%) 

(någon dörren, min rummet) 

 

 

Med hänsyn till det faktum att polskan inte har några artiklar och att det i de tidigare arbetena 

påstods att polacker överanvände artikellös form (Eriksson & Wijk-Andersson 1988) kan 

resultatet av föreliggande studie kasta nytt ljus över inlärning av denna struktur. Som det 

framgår av figur 3 var endast 10 % av substantiv i naken form inte korrekta i det första 

experimentet och bara 6 % i de två efterföljande. Detta visar att polacker inte bara märker att 

svenskan i de flesta fall kräver någon artikel utan även att andelen fel inom denna 

konstruktion inte avviker från andra konstruktioner, som t.ex. de tidigare anförda utbyggda 

konstruktionerna. 

 

Figur 3. Felaktig användning av artikellös form 

 

Att utvecklingen inte är individuell utan generell visar resultat som framställs i figur 4 nedan. 

Medan det i det första experimentet bara var en tredjedel av alla försökspersoner som hade 

högst 20 % speciesfel så steg denna andel betydligt i det andra experimentet där 67 % 
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studenter hade den lägsta felandelen. Samtidigt som andelen studenter med de bästa 

färdigheterna i species stiger sjunker andelen studenter med mer än 30 % fel. I början av 

projektet var det nästan 40 % och vid det tredje experimentet gjorde ingen av de undersökta 

personerna mer än 30 % speciesfel.  

 

 

 

Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Den föreliggande undersökningen har visat att tillägnande av species hos polska studenter 

bara delvis motsvarar de resultat som framgick ur de tidigare arbetena (Eriksson & Wijk-

Andersson 1988, Axelsson 1994). Det är liknande i fråga om genomsnittlig andel av korrekta 

konstruktioner med species (75—86 % i denna undersökning jämfört med 80—88 % i 

Axelssons studie). Resultaten kan dock inte jämföras utan förbehåll. Axelssons studie, till 

skillnad från den aktuella, fokuserade på talat språk, tillägnat både i naturlig miljö och i 

klassrummet. Dessutom avsåg hennes analyser en kortare period (två terminer) och andra 

förkunskaper i svenska i början av experimentet (två grupper med olika färdighetsnivåer, 

dessutom med olika lång vistelsetid i Sverige) samt varierande ålder hos försökspersonerna.  

 

Resultaten av den föreliggande undersökningen skiljer sig dock från de tidigare med hänsyn 

till andra särdrag i utvecklingen. För det första har denna studie visat att utbyggda 

konstruktioner med den dubbla bestämdheten eller med olika modifierare lärs in fort, vilket 

strider mot de tidigare påståendena. Dessutom kan man lägga märke till att tyskan inte spelar 

så stor roll eftersom de tyskliknande konstruktionerna (framförställd artikel med adjektiv och 

substantiv i obestämd form) är nästan helt frånvarande.  För det andra skall det påpekas att 

resultaten i denna undersökning inte alls styrker tesen om att polacker överanvänder artikellös 

form av substantivet, vilket i sin tur skulle stärka tesen om ett starkt inflytande från 
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modersmålet som saknar artiklar. Naken form av substantivet används i korrekt sammanhang 

lika ofta som andra former. Den föreliggande undersökningen har visat att 

främmandespråksinlärare fäster stor vikt vid forminlärningen i det avseende att de utan större 

svårigheter behärskar fasta regler som kan läras utantill. Dessa regler är t.ex. den dubbla 

bestämdheten, avsaknad av artikeln vid konstruktioner med possessivt pronomen eller 

användning resp. icke-användning av artiklar vid demonstrativa pronomen. Detta fenomen 

kan utom tvivel förklaras med inlärningsmiljön. Studenterna deltar endast i 

klassrumsundervisningen och denna typ av inlärning leder till en viss sensibilisering mot 

språkets form.  

 

Denna studie visar en viss tendens i utvecklingen. Denna utveckling pågår inte linjärt. Den är 

snabbast i början av inlärningen (stor stigning av färdigheterna mellan det första och det andra 

experimentet, alltså under den andra terminen) medan den förändras bara lite under det andra 

läsåret. För att kunna spåra hur denna utveckling pågår är vidare undersökningar nödvändiga.  

 

Svaret på frågan om inlärning av species återspeglar både det som skrivits om tillägnande av 

en svår grammatisk kategori över huvud taget och om species i svenskan som ett komplext, 

svårt och asymmetriskt moment i svenskinlärningen som kräver ett flexiblare mått. Å ena 

sidan kan man inte förneka att species uppfyller de grundläggande villkoren för en svår 

kategori och att det inte framställs utförligt och entydigt i grammatikböcker. Å andra sidan 

stödjer de erhållna resultaten inte påståendena om en "svår" kategori. Inlärare gör betydande 

och snabba framsteg med hänsyn till både forminlärningen och inlärningen av form-

betydelse-relationen. Visst kan de tillämpa undvikande eller förenklingsstrategier som kan 

rubba de erhållna resultaten. Detta kan dock förekomma vid inlärningen av vilken struktur 

som helst i det nya språket så att det inte automatiskt måste förknippas endast med en svår 

kategori. Dessutom gällde de tidigare undersökningarna andra målgrupper och andra 

inlärningsmiljöer. Vid språkmedvetna inlärare som har förkunskaper i andra främmande språk 

och som deltar i en klassrumsundervisning med ett antal grammatiskt inriktade kurser skall 

man kanske omdefiniera begreppet "svår", ty det som är svårt för andraspråksinlärare med 

olika sociala och utbildningsbakgrunder behöver inte vara lika svårt för alla 

främmandespråksinlärare. För att entydigt kunna avgöra om species är en svår kategori krävs 

inte bara en längre studie (den pågår) utan även en jämförelse med andra kategorier, både 

sådana som förekommer och sådana som inte förekommer i utgångsspråket.   
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Språklig medvetenhet inom äldreomsorgen 
Mats Landqvist & Ingela Tykesson 

 

 
Nya arbetsuppgifter inom äldreomsorgen har skapat ökade krav på språklig kompetens hos de 

anställda. En sådan uppgift är att personalen dagligen ska dokumentera sina omsorgsinsatser 

för varje boende. En majoritet av de som arbetar inom äldreomsorgen i Stockholm har ett 

annat modersmål än svenska, och för den som har kommit till Sverige i vuxen ålder, och lärt 

sig läsa och skriva på andra språk, kan uppgifter av detta slag vara en stor utmaning. Man kan 

också konstatera att omsorgsarbetet i sig är kommunikativt krävande, med många möten med 

de boende och deras anhöriga, med chefer, arbetsledare och kolleger.  

För att stärka den språkliga och kommunikativa kompetensen hos omsorgspersonalen, driver 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ett projekt som kallas SpråkSam, ett tvåårigt projekt 

finansierat av Europeiska Socialfonden. Visionen är att finna vägar som ska göra 

arbetsplatserna till språkutvecklande miljöer. Projektet bedrivs på några tiotal arbetsplatser 

och cirka 300 anställda deltar i olika typer av arbetsplatsförlagda vård- och språkutbildningar.  

Ett par grupper av personal inom äldreomsorgen är involverade i delprojektet 

Metodutveckling med forskarstöd, som syftar till att pröva och utvärdera muntliga och 

skriftliga övningar med avseende på deras potential att bidra till en språkstimulerande 

arbetsplats. Det innebär att vi undersöker om övningarna kan öka deltagarnas medvetenhet om 

språkets och kommunikationens betydelse i omsorgsarbetet. Ett delsyfte med projektet är att 

också ge förslag på hur projektresultaten kan användas i framtida verksamhet. I den här 

artikeln presenterar vi några preliminära resultat från detta utvecklingsprojekt – arbetet med 

en slutrapport pågår och ska avslutas i mars 2011. 

Forskarstödet har bestått i att vi har tagit fram och presenterat ett batteri av övningar som i 

förlängningen kan vara till praktisk nytta i det dagliga arbetet och för arbetsmiljön generellt. 

Vi har också bidragit med teoretiska perspektiv kring språk, språkanvändning och 

praxiskunskap. Under mötena har vi haft rollen som samtalsledare. Därtill har vi haft rollen 

som observatörer, i det att vi kontinuerligt har dokumenterat verksamheten genom att 

videofilma alla möten med projektdeltagarna. 

Metodutvecklingsarbetet har gått till så att två grupper av sammanlagt 15 personer haft 

regelbundna diskussionsmöten på två olika äldreboenden under ett halvårs tid, tillsammans 

med oss båda språkforskare. Diskussionerna har rört situationer i vardagen, med tonvikt på 

kommunikativa dilemman. Deltagarna har gjort ett stort antal övningar där de fått möjlighet att 
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pröva olika förhållningssätt och fundera över alternativa handlingsvägar. Alla aktiviteter 

under dessa möten har videofilmats. 

 

Medvetenhet om interaktion och språkanvändning 

Mötena ägnades huvudsakligen åt kommunikativa och reflekterande aktiviteter, framtagna för 

att skapa medvetenhet om interaktion och språkanvändning i omsorgsarbetet. En sådan 

medvetenhet kan bestå i att se sakligt på alternativa tillvägagångssätt i en situation, till 

skillnad från att situationen automatiskt betingar en viss respons eller att man genast värderar 

ett sätt att agera som självklart givet. Pedersen (2010) skriver om en reflektiv 

handlingsberedskap och tar avstamp i hermeneutikern Gadamers teori (2006). Genom dialog 

kan reflektionen underlättas och sättas igång. Dialogen tenderar att resultera i att flera olika 

perspektiv görs relevanta, vilket kan medföra byte av fokus, från det egna initiala perspektivet 

till insikten om att frågan kan innehålla flera. Att iaktta sina egna, och andras, sätt att se på en 

situation kallar Gadamer för metakognition, dvs. en ökad medvetenhet om de egna tankarna. 

En hermeneutisk medvetenhet tar alltså med sig själv, det tänkande subjektet, i tolkningen av 

objektet.  

Som en del av den hermeneutiska medvetenheten anses ibland språklig medvetenhet vara. 

Sådan medvetenhet har beskrivits av forskare bland annat inom lingvistisk pragmatik (t.ex. 

Clark 1996 och Jaworski med flera 2004). Verschueren (2004) analyserar fenomen som 

språklig medvetenhet i samband med metaspråk, dvs. språkliga markörer för medvetenhet om 

de egna språkliga uttrycken, och menar att medvetenhet om den praktik man är involverad i 

brukar ge språkliga spår. Uttryck för denna medvetenhet indikerar att språkanvändaren är i 

kontroll och förmår agera självständigt i situationen. Tecken på medvetenhet om språket och 

praktiken kan alltså förknippas med tecken på en viss kompetens. För det här projektets del är 

det betydelsefullt på två sätt: dels ges projektdeltagarna möjlighet att höja sin medvetenhet om 

det språkbruk och de kommunikativa situationer som de är inblandade i dagligen genom olika 

diskursiva övningar, dels kan de öka sin förståelse för de erfarenhetskunskaper som de 

använder dagligen.  

Medvetenheten är givetvis bra i sig, för individen och kollektivet, men har en särskild poäng 

när det gäller dagliga möten med de boende och deras anhöriga. Den gör att man som 

omsorgsgivare kan se dessa situationer med viss distans och från en analytisk infallsvinkel. 

Som verksam inom äldreomsorgen kan aspekter av yrkeskunskapen bli föremål för reflektion, 

t.ex. empati i bemötandet med de boende. Ett mål med den ökade medvetenheten inom detta 
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projekt för äldreomsorgens personal är att man t.ex. blir mindre sårbar och kan göra 

medvetna, aktiva val. Den dagliga samvaron inom personalgruppen bör också kunna gynnas, 

eftersom kommunikations- och bemötandefrågor blir lättare att formulera och diskutera, 

samtidigt som de blir mindre känsliga. En önskvärd, framtida effekt är att det skapas en 

samtalskultur på arbetsplatsen där metakommunikativa initiativ uppmuntras och ses som 

naturliga inslag i samtalen. 

 

Tidigare studier av språkanvändning och yrkeskunnande 

Äldreomsorgen har tidigare varit föremål för vetenskapliga studier, däribland ur sociologiska, 

arbetsvetenskapliga, etnologiska samt vård- och medicinvetenskapliga perspektiv, för att 

nämna några. När det gäller språkanvändning har sociolingvisten Anna Lindström gjort en rad 

studier av möten mellan äldre och vårdbiträden inom hemtjänsten. Lindström (t.ex. 2005) 

visar med samtalsanalys hur vårdbiträdets institutionella roll som pensionärens hjälpande 

hand konstitueras och görs relevant genom språklig handling. 

I flera danska forsknings- och utvecklingsprojekt fokuseras integrationsfrågor och 

kommunikation på arbetsplatser. Karen Lund & Michael Svendsen Pedersen (2006) menar att 

arbetsplatsen knappast kan lösa alla problem som har en koppling till arbetstagarnas olika 

språkbakgrund genom åtgärder som exempelvis språkkurser. Språkkunskaperna kan inte 

skiljas från den situation där de används, dvs. på arbetet. Språket fungerar som ett verktyg för 

kommunikation och deltagande i olika domäner i arbetsliv och samhälle. Marianne Søgaard 

Sørensen & Anne Holmen (2004) rapporterar om den kommunikativa situationen för 

invandrare på olika typer av arbetsplatser i Danmark. Man försöker se vilka olika möjligheter 

till språkanvändning och språkinlärning som finns på olika arbetsplatser, och framhåller 

vikten av att optimera inlärningsrummet för andraspråkstalaren på arbetsplatsen. Dessa två 

studier pekar alltså mot att inlärning och språkutveckling kan ske med olika typer av insatser, 

bland annat på arbetsplatsen. Man visar att det praktiska arbetet motiverar deltagarna att t.ex. 

lära sig relevanta nya ord. Man menar också att nya ord aktualiseras på ett mer naturligt sätt 

när man utför en viss arbetsuppgift. 

Mer systematiska studier av språkanvändning som en del av den sociokulturella miljön verkar 

vara mer sällsynta, särskilt om det är personalens analytiska förmåga som står i fokus. Det 

finns dock liknande ansatser i forskning om yrkeskunnande inom vård och omsorg, t.ex. hos 

arbetslivsforskaren Ingela Josefson (1991), vars studier inbegriper flera yrkeskategorier, bland 

annat sjuksköterskor. Josefsons huvudsakliga forskningsintresse är den aspekt av 
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yrkeskunnandet som kallas för tyst kunskap eller förtrogenhetskunskap. Med det avses 

kunskap som är resultatet av erfarenhet, personlig mognad och djup förtrogenhet med 

verksamheten. Josefson understryker att förtrogenhetskunskapen behöver näring för att 

utvecklas, eftersom erfarenheterna i sig inte skapar förutsättningar för en god vård per 

automatik. Därför blir möjligheterna till reflektion kring händelserna i det dagliga arbetet 

viktiga. Det är också viktigt hur detta uttrycks. Språket som används under reflektionsarbetet 

kring personliga erfarenheter är inte ett exakt och vetenskapligt språk, utan ett levande, 

berättande språk. 

En annan arbetslivsforskare, Lotte Alsterdal, beskriver formerna för reflektionsarbete 

tillsammans med undersköterskor i antologin Vad är praktisk kunskap? (2009). 

Undersköterskorna har deltagit i kurser inom Centrum för praktisk kunskap på Södertörns 

högskola och där fått skriva ner berättelser om dilemman de upplevt i omsorgsarbetet. Att de 

äldre beter sig aggressivt, inte vill bli matade eller uttrycker önskan om att få sluta sitt liv är 

exempel på sådana dilemman, dvs. svårbedömda situationer där det råder osäkerhet om vad 

som är bäst att göra. Det som ställer sig i vägen för att vi ska få tillgång till erfarenheten som 

kunskapskälla är, enligt Alsterdal, våra etablerade föreställningar om det objektiva vetandet 

som överordnat. Genom berättelser kan erfarenheten göras synlig, men berättelser tecknar 

inga enkla sanningar. Kursdeltagarna har använt sina berättelser som utgångspunkt för 

reflektioner och vidare resonemang om fronesis – praktisk visdom – i relation till rådande 

normer och praxis inom omsorgsarbetet. 

Fronesis är ett vitalt begrepp även för de brittiska forskarna Richard Edwards och Kathy 

Nicoll, som förknippar detta begrepp med klokhet och rik erfarenhet, och även de räknar in ett 

självreflekterande element (2006). Ett diskursanalytiskt synsätt gör gällande att fronesis också 

kan definieras som den självreflekterande relationen mellan det principiella och det 

partikulära (Barge & Little 2008), vilket innebär att kunskap av principiell natur bara kan 

observeras när den omsätts i en konkret unik situation. Detta sker, enligt J. Kevin Barge & 

Martin Little, som ett resultat av kontinuerlig reflektion. Kompetens, skicklighet och 

yrkeskunskap ska därmed inte ses som ett statiskt tillstånd, utan som ständigt uppdaterat och 

medvetandegjort i och genom språket. 

 

Upplägg för möten och övningar 

Vikten av att använda språket i samspel med andra har framhållits i flera studier som en av de 

viktigaste principerna i språkinlärning (se t.ex. Lindberg 2004), och teorier om samtalets 
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värde ligger till grund för detta delprojekt. De båda grupperna som vi har arbetat med har haft 

en heterogen sammansättning vad gäller etnicitet, ålder, kön och anställningstid, och för att få 

samtliga motiverade att delta har vi i enlighet med Gibbons (2006) varit noga med att hitta 

diskussionsämnen som intresserar deltagarna. Genom att ta upp företeelser i det dagliga 

arbetet som de är motiverade att tala om, har vi velat sätta viljan och lusten att kommunicera i 

främsta rummet. Utgångspunkten är att gemensam reflektion kring upplevelser av 

problematiska episoder i arbetet bör vara potentiellt gynnsamt för samtliga deltagares 

språkliga uttrycksförmåga. Medan de utbyter tankar och erfarenheter – och försöker sätta ord 

på sin praxiskunskap – får de också tillfälle att utveckla sitt yrkesspråk och sin 

kommunikationsförmåga (se t.ex. Lave & Wenger 1991). 

Arbetsgången vid ett typiskt möte var att vi samtalsledare vid det föregående tillfället 

föreslagit ett tema. Deltagarna kom till mötet, och då var de förberedda genom att ha fått 

skriva en hemuppgift på temat. Utifrån detta givna tema hade vi konstruerat olika slags 

övningar, men när deltagarna väl var på plats genomfördes övningarna med lyhördhet för 

vilka aspekter som deltagarna tog upp och intresserade sig för. Vår strävan var att övningarna 

skulle uppfattas som så pass utmanande att alla skulle se det egna bidraget som viktigt. 

Samtidigt ville vi tona ner individuella prestationskrav genom att fokusera det gemensamma 

sökandet efter möjliga lösningar.  

 

Förutom diskussionerna i storgrupp har deltagarna fått uppgifter i par eller smågrupper. Under 

redovisningarna har uppmärksamheten riktats mot deltagarnas sammantagna bidrag. Deras 

tankar, åsikter och förslag har sedan vidareutvecklats genom våra följdfrågor: fokuserande, 

problematiserande eller fördjupande, beroende på vilket behov av stoffutveckling som 

förelegat. Vi har arbetat med en varierad genreanvändning, så att diskussioner under ett tema 

följts upp av en exempelvis en skrivövning, som i sin tur följts av en fördjupande 

textdiskussion osv. Deltagarna har även fått skrivuppgifter mellan träffarna. 

 

Några exempel på teman och övningar 

En metod vi använde var att låta deltagarna gestalta olika situationer i omsorgsarbetet genom 

rollspel. Det kunde handla om interaktionen med de boende, men också med deras anhöriga 

eller med arbetskamrater. Förloppet och problemen i interaktionen diskuterades, varefter 

situationerna spelades upp igen i nya rollspel. Denna metod fungerade bra i den ena gruppen, 

där den gav upphov till intensiva diskussioner och fördjupade insikter. I den andra gruppen 
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fungerade den inte alls. Troligen berodde det på att en person gick in för att vara lustig och 

fick en alltför dominerande roll. De övriga deltagarna drog sig ur och begärde att få diskutera 

direkt i stället. 

Diskussioner i storgrupp och smågrupper var generellt det som var lättast att genomföra, och 

de gav ofta upphov till ett fruktbart tankeutbyte. Att motivera deltagarna att uttrycka sig 

skriftligt var svårare. Vid första träffen delade vi ut en anteckningsbok till var och en, med 

uppmaningen att använda den för att skriva ner tankar och iakttagelser under tiden som 

projektet pågick, men det stötte på motstånd. Deltagarna fick konkreta hemuppgifter som 

några också utförde, men flertalet deltagare skrev ytterst lite mellan träffarna, och ett par 

personer ville inte skriva över huvud taget. Vi avsatte rätt mycket tid för skrivande – och för 

att locka till skrivande – under mötena. Det som då visade sig fungera bäst var ett 

tillvägagångssätt som används i kurser i kreativt skrivande, nämligen metoden att dela upp 

skrivprocessen i separata steg, en trestegsmetod, enligt instruktionen nedan. 

Trestegsmetod 

Steg 1 Temat är [t.ex. ‖Att bli gammal‖]. Gör en lista med alla dina associationer till 

temat. Var så konkret som möjligt, men tillåt dig att associera fritt. Huvudsaken 

är att du skriver ner så mycket som möjligt. (5 min) 

Steg 2 Välj ut något av tankespåren, eller ta ett på måfå. Gör en tankekarta där du 

associerar vidare kring ett ord som du valt. (5 min) 

Steg 3 Skriv nu helt fritt utifrån det du kommit på medan du gjort din lista och din 

tankekarta. Pennan ska helst röra sig hela tiden. Gör inga uppehåll, censurera 

inte dig själv, gå inte tillbaka och rätta eller stryk. Det viktigaste är att du bara 

skriver på. (10 min) 

Särskilt väl fungerade denna metod när skrivandet under de första stegen gjordes kollektivt, 

på så sätt att alla fick bidra till insamlingen av stoff. Därefter hjälptes vi åt att göra 

gemensamma tankekartor på stora pappersark på väggen. Målet med trestegsmetoden och 

tankekartorna var att skapa systematik i deltagarnas upplevelser och erfarenheter av de teman 

som behandlades, och i samband med det sätta fokus på de vinster som denna ökade 

medvetenhet kan medföra för deltagarna och deras arbetsmiljö.  

Vissa teman fungerade som igångsättare av en medvetenhetsprocess, andra inte. En uppgift 

som stimulerade deltagarna att komma igång att skriva var temat ‖den ideala 

äldreomsorgsarbetaren‖. På den ena arbetsplatsen resulterade den uppgiften i utbyggda, 

reflekterande texter, som i sin tur ledde till uppslagsrika diskussioner när de lästes upp. På den 

andra arbetsplatsen var motståndet mot att skriva sammanhängande texter större. Där fick 
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deltagarna träna extra på att göra egna tankekartor. Det fick ersätta det tredje steget, att skriva 

en text. Då använde deltagarna sina tankekartor som stolpar för muntliga, spontana 

redogörelser för hur en omsorgsarbetare bör vara, ett ämne som de inte tidigare hade 

diskuterat med varandra eller verkade ha reflekterat över. 

Ett annat tema som väckte genklang hos deltagarna var temat ‖att åldras/bli gammal i Sverige 

i dag‖. På den ena arbetsplatsen hade några av deltagarna lagt ner en hel del tankemöda 

hemma på denna skrivuppgift. När de läste upp sina texter väcktes de övriga deltagarnas lust 

att föra fram egna funderingar. På den andra arbetsplatsen, där så gott som alla skyggade för 

skriftliga uppgifter, valde flera av deltagarna att skriva ner sina tankar i diktform. Det var inte 

så att vi presenterade uppgiften som en övning i att skriva dikter, men när vi inledde mötet 

hade de som inspiration fått lyssna på några dikter ur boken Sånger från äldreomsorgen av 

Ragnar Thoursie. Att uttrycka sin egen dagliga erfarenhet i skönlitterär form var nytt för de 

flesta deltagarna, som uttryckte fascination över övningen. Att dikta på arbetsplatsen är 

möjligen inte någon given diskursaktivitet i för daglig dokumentation etc, men övningen fäste 

deltagarnas uppmärksamhet på hur olika sätt att uttrycka sig i skrift påverkar deras synsätt på 

stoffet, i detta fall deras egna erfarenheter.  

Några teman som inte vann gehör hos deltagarna var ‖råd till unga, blivande kolleger/råd till 

en ung släkting som vill söka jobb på din arbetsplats‖ och ‖så vill jag bli vårdad den dag jag 

behöver det‖. Båda dessa teman valdes för att vi tänkte oss att de skulle uppmuntra till 

konkretisering av erfarenhetskunskaper, men dessa teman föll platt som igångsättare för 

vidare samtal. Bara några få plitade plikttroget ner ett par korta texter. Övriga deltagare 

förklarade att de inte ville föreställa sig scenariot att de själva skulle behöva bli vårdade en 

dag. Inte heller ville de råda unga släktingar att söka deras jobb. Sådan demonstration av 

dyster ovilja att ge sig i kast med uppgifterna skedde dock endast undantagsvis. 

 

Från kategoriska till nyanserade resonemang 

Normer som framträder under övningar och diskussioner uttrycks ofta initialt på ett 

kategoriskt sätt, som i Exempel 1 nedan. Det handlar om en diskussion om att sätta gränser 

när de boende uppträder på ett orimligt sätt. Omsorgsarbetet innebär många situationer som 

skulle kunna beskrivas som dilemman där konflikthantering inte sällan är en del. I detta fall 

inleds diskussionen med att deltagarna för fram åsikten att kritik inte får förekomma, av olika 

skäl, och därefter diskuteras specifika situationer, där gränssättning skulle kunna vara aktuellt. 

En sådan situation är när en boende inte vill betala till en gemensam festkassa men sedan ändå 
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är med och festar på de inhandlade godsakerna. I de följande transkriptionerna förekommer 

några symboler, vars innebörd förklaras här nedan. Namnen är anonymiserade. 

Använda transkriptionssymboler 

 (.) talaren gör en kort paus 

fet stil orden ges stark betoning 

(ord) osäker tolkning 

(xxx) talaren säger något otydbart 

aldr- avbrutet ord 

» yttrandet (turen) fortsätter på ny rad, som anges med » 

[---] del av samtalet utlämnad 

S samtalsledare 

S1/S2 siffror används när båda samtalsledarna deltar i samtalet  

Exempel 1.  

 [---] 

Linda: ja sen ja de är ju me kritik man får ju inte ge de heller till de boende så (.) kritik eller så (dom e så) 

S1: man får inte kritisera? 

Linda: nej (.) så de är svårt så de enda är väl att de anhöriga betalar som är lättast de e de som är-  

S2: mm men att ja förlåt men vem säjer de att man inte nånsin får kritisera de boende  

Linda: nä men de har man väl lärt sig (xxx) 

S2: har ni de som»  

Linda: från cheferna (.) alltså de är väl så  

S2: »norm här? aldrig kritisera de boende e de- e de så? 

Linda: man får inte kritisera  

Teresa: man får inte 

Linda: de e så (etikm-) alltså etiskt de beror på vad man menar  

Teresa: jag tror inte de e skrivet lag utan de e bara så man får inte- 

[---] 

Både Linda och Teresa uttrycker uppfattningen att personalen inte får framföra kritik. Detta 

grundar sig på idén att man som anställd har en viss servicenivå att leva upp till, eftersom de 

boende betalar för sig. Som omsorgsarbetare ser man alltså sin kommunikativa repertoar som 

begränsad av krav på artighet och tillmötesgående. Diskussionen handlar emellertid om 

situationer då boende eller anhöriga snyltar på andra, trakasserar varandra, uttrycker sig 

rasistiskt osv. Det samtalsledarna försöker komma fram till är lämpliga sätt att uttrycka 

motstridande ståndpunkter på, vilket det alltså inte verkar finnas förutsättningar för. Efter en 

stunds diskussion kommer Teresa, i Exempel 2, fram till att det finns olika förhållningssätt.  
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Exempel 2.  

[---] 

S: är de att beteckna som ett svårt problem en svår situation?  

Teresa: eeh jaa de e de ja de e de. 

S: är de för att de inte går att lösa riktigt?  

Teresa: eeh ja inte för att de går inte att lösa men de- man måste ju öva olika sätt (.) tills man kommer till (.)»  

S: ja?  

Teresa: »lösningen.  

[---] 

Teresa verkar inse att situationer inte alltid är enkla att hantera, och att en generell norm inte 

kan förväntas gälla i alla lägen. Den norm som initialt inte kunde ifrågasättas har nu visat sig 

vara en bland flera tänkbara normer, vilket aktualiserar behovet av att reflektera över olika 

alternativ. Tanken att det kan finnas parallella och lätt motstridiga normer gör dock att 

problemet framstår som svårt.  

Denna och andra diskussioner kring problematiska situationer och kommunikativa dilemman 

följer i princip samma mönster: Temat blir relevant genom att frustration uppstår över 

arbetsuppgifter som kräver alltför mycket tid eller för stor ansträngning, eller för att de utgör 

ett dilemma av etisk eller moralisk art. Framför allt är det frånvaron av enkla lösningar som 

frustrerar, och det gör även den diskussion som följer, där olika normer uppenbaras, bland 

annat mellan olika individer och inom samma individer men kring olika situationer. Det 

förhållningssätt som efter en stund framstår som rimligast är kontinuerlig kommunikation i 

vardagen. Det framstår till och med som något önskvärt och nödvändigt. 

Nästa exempel (Exempel 3) förekommer i samband med en skrivuppgift på temat ‖den ideala 

äldreomsorgsarbetaren‖. Efter en gruppdiskussion får deltagarna instruktionen att skriva 

vidare om någon av de aspekter som kommit upp. I den inledande diskussionen uttrycker 

Mira, en person som dittills ofta suttit tyst, åsikten att personalen måste skilja mellan arbete 

och privatliv, vilket föranleder en längre diskussion. I de två följande utdragen markeras 

talarens huvudtankar med kursiv. 

Exempel 3. 

Mira: när man kommer till jobbet tycker jag att man ska glömma sina personliga bekymmer (.) de räcker alltså 

jobbets bekymmer (.) man ska inte blanda alltså, man ska skilja mellan saker och ting 

[---] 

Mira: jag ska inte komma till jobbet och berätta mina personliga bekymmer till jobbet (.) de blir bara värre 

liksom (.) vi har tillräckligt på jobbet alltså (.) ska man ta de också då liksom  

Mira uttrycker en åsikt om att man inte ska blanda arbets- och privatliv. Det är klart fråga om 

en norm och en antydan om att det kan finnas en normkonflikt, dvs. att det finns de som gärna 
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pratar om sitt privatliv på jobbet. Åsikten formuleras dock i ett ganska allmänt påstående utan 

vidare kvalificering eller förklaring, dvs. i ganska kategoriska ordalag. Hon använder starka 

argument, bland annat hävdar hon att arbetet är så pass krävande men det skulle betunga 

arbetskamraterna än mer om de även skulle behöva ta del av varandras privata problem. 

Förmodligen ligger en norm om att ha en positiv attityd till grund för denna åsikt. 

Till nästa träff har Mira skrivit en text som handlar om vad hon anser utmärker professionell 

kommunikation på hennes arbetsplats. I texten som hon läser upp (Exempel 4), med vissa 

spontana tillägg vid uppläsningen, utvecklar hon sig kring temat och driver tesen att man 

måste hålla ihop och ‖vårda varann‖ inom personalen. 

Exempel 4. 

Mira: vår egen trivsel också med arbetet med varandra att våga fråga om saker be om hjälp om det behövs  

[---] 

Mira: uppmuntra känna till sina behov alltså deras behov alltså och sådär ja vårda varann alltså jag tänker på om 

nån e sjuk alltså den dagen och inte orkar fast jag e emot att ta bekymmer problem alltså personliga bekymmer 

till jobbet alltså men ändå alltså att hjälper till att känna alltså det e tänkte jag vårda varann 

I Exempel 4 blir det tydligt att Mira måste reflektera över vad hon tidigare uttryckt och att 

detta resonemang verkar kan behöva kvalificeras. Här verkar det som om det krävande arbetet 

inom äldreomsorgen istället behöver hanteras genom att man visar intresse för varandra, t.ex. 

lyssnar på varandras privata bekymmer. Normen att ha en positiv attityd kompletteras med en 

norm om att vara empatisk, kommunikativ och personlig. Texten är reflekterande och lockar 

fram problematiserande tankar kring vilka normer som gäller. Både reflektionen och Miras 

språkanvändning och sätt att resonera på framstår som mer utvecklat än tidigare, vilket bland 

annat visar att hon har funderat vidare på sitt ämne, professionell kommunikation på 

arbetsplatsen. Resultatet är att hon själv problematiserar sin tidigare inställning.  

Utöver att allmänna föreställningar ger plats för mer kvalificerade, kläs också dessa 

föreställningar i fackspråkliga ord och uttryck. Dessa är viktiga, eftersom de kommer både 

från deltagarna själva och från teorins värld. Ord laddas med symbolvärde för just de 

specifika innebörder som diskussionerna har inom en grupp. Man skapar därmed en sorts 

lokalt fackspråk, som under en tid kan fungera som en del av en praktikgemenskap. Ett 

exempel var när en av grupperna började använda uttrycket en känsla av flyt för att beskriva 

relationen till de boende. Diskussionen om hur man uppfattar de olika boende på ett mer eller 

mindre positivt sätt är känslig, eftersom det att ‖ha favoriter‖ bland dem man ska vårda är ett 

brott mot normen. Med uttrycket en känsla av flyt kan man tala om detta fenomen på ett sätt 

som fokuserar vårdandet och som beskriver variationen av möjliga upplevelser i 
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vårdsituationen. Uttrycket en känsla av flyt fungerar som ett sätt att beskriva den individuella 

upplevelsen, samtidigt som andra kan identifiera sig med den. Det blir därigenom möjligt att 

tala om personalens upplevelser av att vårda olika personer utan att hemfalla åt 

generaliserande omdömen om olika boende, vilket kan vara destruktivt. Arbetsplatsen har 

istället skapat en lokal praktik för att kunna diskutera på ett konstruktivt sätt och dessutom 

hantera ett hämmande tabu.  

 

Slutsatser  

Att arbeta med språkvetenskapliga och skrivpedagogiska metoder i syfte att öka 

medvetenheten om vardagens kommunikation, interaktion och språkanvändning generellt är 

ett fält som vi har provat oss fram inom. Det finns naturligtvis mycket att utveckla innan man 

kan definiera detta fält som en färdig metod. Dessutom behöver man gå tillbaka till 

arbetsplatserna och utvärdera dess ‖stimulerade‖ drag efter en tid för att få veta om 

medvetenheten kvarstår. Tanken var ju att miljön skulle påverkas av deltagarna så pass 

mycket att den efter en tid inte skulle vara beroende på just dessa specifika deltagare. Trots 

denna valideringsbrist har vi gjort en del intressanta iakttagelser av arbetet med våra två 

grupper.   

Initialt såg vi en stark tendens till att deltagarna endast ville diskutera normativt, exempelvis 

genom att kategoriskt påstå att man ska vara artig och trevlig och glad. Men under tiden 

projektet pågick fick de ta del av viss teoretisk kunskap, bland annat blev språkets betydelse 

för förhandling och konflikthantering belyst. Det gav en mer nyanserad och realistisk syn på 

hur språk används inom omsorgsyrket. En tidigare polariserad syn på argumenterande 

praktiker som entydigt motstridande kunde så småningom kvalificeras och omvandlas till att 

även förstås som ett ändamålsenligt sätt att lösa problem och svåra situationer på, även om 

detta synsätt inte fick fotfäste hos alla under projektets gång.  

En stor outnyttjad potential blev uppenbar: skrivandets positiva effekt på reflektionsförmågan. 

För många av deltagarna är skrivande en ovanlig aktivitet – många har kort utbildning och 

dessutom tveksamma erfarenheter av skoltidens textarbete – och att skrivande kan utnyttjas 

som ett kognitivt redskap föreföll vara en nyhet för många av dem. Inledningsvis visade 

flertalet deltagare ovilja mot att ge sig i kast med skrivövningar, men med hjälp av metoder 

för kreativt skrivande, t.ex. trestegsprocess och tankekartor, fann många ändå nöje i 

skrivandet, särskilt som det kunde kopplas till deras eget arbete, och då som ett hjälpmedel att 
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reda ut sådant som tidigare orsakat stress och problem. I bästa fall kan skrivövningar av 

lekfullt och kreativt slag också lösa upp hämningar hos skrivovilliga personer. 

Projektet i stort, dvs. att träffas och arbeta med språk och kommunikation, påverkade flera av 

deltagarna på ett intressant sätt. Tysta deltagare började delta mer aktivt när de insåg att deras 

bidrag var önskvärda. Då blev det också tydligt att deras språkanvändning förändrades åt det 

mer avancerade hållet. Beredskapen att kommunicera ökade alltså, men även 

språkanvändningens komplexitet och variationsrikedom. Under en av diskussionerna 

framkom det också att de tystas kommunikativa bidrag egentligen aldrig efterfrågas – det är 

alltid någon annan som anses bättre på att skriva lappar till fastighetsskötaren och anmäla 

reparationsbehov och liknande uppgifter. Några av gruppdeltagarna var arbetsledare, och de 

beklagade sig också initialt över att många anställda aldrig verkade se sina erfarenheter som 

en resurs och heller aldrig kom med förslag på problemlösningar. Kanske kan projektet ha 

fungerat som en igångsättare, så att både de tysta och deras arbetskamrater inser värdet av att 

alla deltar i samtalen på arbetsplatsen. 
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Net-based Diagnostic Testing for English I Students: It works (sort of), but 

what does it mean? 

David Minugh 

 

Abstract 

A net-based diagnostic test of proficiency developed at the English Department, Stockholm 

University, was given to entering English I students in their second week of the Autumn 2010 

semester.  Just under 90% took part in the test, administered in one day, using a computer-

equipped testing hall in three sessions of some 100 students each, the first such large-scale 

test using Mondo, Stockholm‘s virtual learning environment. This paper considers the 

parameters involved in deciding the type of diagnostic test to use, and how it was actually 

implemented, as well as the student reactions and results. Finally, the paper presents data of 

actual student achievement after completion of the semester, as compared to their diagnostic 

results. The diagnostic test used confirms the difficulties students at the lower end have in 

completing the course within one semester, but a considerable number of high-scorers failed 

to complete the course within this period, their primary gaps being proficiency-oriented 

examinations, rather than the class-supported literary and linguistic essays. Notably, even 

strikingly weak achievers on the diagnostic test succeeded in writing satisfactory (class-

supported) essays. 

 

For university teachers who have failed to inherit a crystal ball, looking into the future of our 

newly-arrived students has always been a perilous and difficult business, and current 

diagnostic testing is no exception. Given the limited nature of our teaching resources , we 

would like to use any remedial efforts in the best possible manner, in the hope that for weaker 

students, these efforts, together with their motivation and eagerness to learn, can make up for 

their disadvantaged starting point. To do so, however, we need to identify early on which 

students are at risk. Now that computer awareness in the younger generation has reached the 

point where ICT tools can be taken for granted, electronic diagnostic tests may offer such a 

triaging tool, but whether they deliver effective results or are merely an economist‘s siren call 

is what this paper will examine, drawing on a case study from the English Department of 

Stockholm University. 

 

Based on experiences from the diagnostic test administered in the autumn semester, 2010, this 

paper will look at six specific aspects of diagnostic testing for English I students at the 

university level: 

 What type of diagnostics is most useful and effective? 

 What is required to successfully implement such a test? 

 What are student reactions to such a test? 
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 What is the range of student achievement in such a test? 

 How are the results to be interpreted and put to work? 

 How do the diagnostic results compare with actual achievement over the semester? 

 

Choosing a diagnostic tool 

The primary decision is whether the diagnostic test is to be used as an admissions screening 

tool. This in turn presupposes that you have enough applicants to be able to select the most 

suitable ones; otherwise, the problem is moot (although arguably scaling back and putting 

resources into other courses may be a better option). Swedish university admissions 

regulations currently permit such screening, but it has a number of external consequences: 

new entrance tests will be needed for each intake; legal safeguards must be in place; 

recruitment goals (e.g. a more heterogeneous student population) may be compromised; 

teacher candidates may have separate admission requirements. Building up a large pool of 

questions and even generating individualized tests via such pools may be preferable to a few 

one-off tests. 

The test itself must be relatively reliable and valid, as it determines your student population. 

In-house test production is one option, particularly for departments such as the English 

Department at Stockholm, with an entrance group of 300 or more per semester. However, 

pre-tested diagnostics such as the online tests offered by Oxford University Press 

(www.oxfordenglishtesting.com/) may be a better solution for situations with small intakes.,  

Commercial tests are clearly not viable as an option offered to those who might enroll, but 

must for financial reasons be available only to those who have chosen the subject as their first 

choice.  

In the present case, the diagnostic test is purely proficiency-oriented, although other 

dimensions are conceivable. All such tests suffer from the major weakness that they do not in 

any way measure commitment and aptitude, let alone intellectual ability. Again, there are 

commercially available tests in the English-speaking world that attempt to measure such 

aspects, but they are expensive, and we cannot demand that Swedish students take such tests. 

The time constraint is also of interest: an entrance diagnostic for the fall would have to be 

given in June or July, which is notoriously difficult in Sweden. (And would a second 

opportunity be necessary, doubling the costs?) On the other hand, a diagnostic test of 

registrees at the start of the course strains administrative resources precisely when registration 

http://www.oxfordenglishtesting.com/
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and counseling are at their peak. This is particularly the case if the diagnostic is used as a 

placement tool; many of the admissions drawbacks apply here, as well. Of course,  if the test 

is given to students who have already registered for the course, it can have no legal effect on 

their right to take the course.  

In the case at hand, Stockholm has hitherto opted for a diagnostic test that simply informs the 

students  and their teachers of their relative standings, but does not affect their admission or 

placement (students choose their own group out of the 10 or so available). A previous paper 

version required extensive marking by hand and strained administrative personnel; the 

voluntary net-based version that replaced it achieved only 40% participation, so that this time 

we opted for a scheduled, lab-based, electronically-marked test for all, thereby reaching 90% 

of our students on the day scheduled, with the great advantage of immediate personal 

feedback. 

As for costs, a recyclable test involves (i) the initial production, (ii) test administration costs, 

and (iii) marking costs (negligible for an electronically-marked test). In our case, the cost of 

administering a recyclable test for 300 students is currently about 20,000 SEK (a computer-

equipped test room for 3 two-hour sessions, with five student proctors to help with 

administering the test and troubleshooting the computers). One way of varying a recyclable 

approach is the use the same test format, but with the questions drawn from pools of 

questions, either once for each new group test, or for each individual testee. Creating the 

pools raises the initial costs, but reduces the danger of a test getting into circulation, 

particularly on the Internet. Some types of questions can be easily fed into pools (examples 1-

3, below) while others are much more recalcitrant (example 4, where the entire section must 

be dealt with as a unit).   

 

(1) The poor animal ____ to death after it was hit by a car. (BLEED) 

(2) The Battle of the Somme resulted in a fearful slaughter. The underlined part sounds like:  

a) louder b) daughter c) cougher  

(3) Do you think he could really _____ murder? (BEGÅ)
20

 

 

while other types are recyclable only as blocks: 

 

(4) Choose the most appropriate 6 of the following 10 words: 

             appall     conjecture     disburse     inept     palpable  

      prevaricate     renegade     schlemiel     subpoena     vociferous  
   

109. The fear in the room was so intense it was almost ____.  

                                                           
20

 Questions requiring a knowledge of Swedish were not used in our diagnostic test. 
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110. As of next year, the United Cancer Fund will ____ its stipends twice annually.  

111. It would ____ you to know how much money the government wastes every year.  

112. Among the Sioux Indians they met, there was one ____ who still remembered the English of his 

childhood.  

113. He was strikingly ____ at golf, but was a whiz at getting plants to grow.  

114. My personal ____ is that the problem is in the electrical system, but that‘s only my guess. 

 

The most important advantage of an online group test is that it allows us quickly and easily to 

both identify and contact those students whose scores are so low as to indicate future 

problems (precisely the students who might not bother/dare to take a diagnostic test!). If this 

turns out to be a successful way of increasing our retention rate, it easily becomes self-

financing, as well as offering benefits to both students (fewer who are forced to abandon their 

studies as a failure) and teachers (targeted help is always easier).  

 

In addition, there are two interesting beneficial side effects.  One is that by running the test in 

Mondo, Stockholm‘s virtual learning environment (VLE), from the start, we help students 

became  familiar with the learning platform, thus cutting down on the need for staff help with 

Mondo, an important consideration in a department where 70% of the students are in their 

first semester at the university and with little external IT support. The other potential benefit 

is that the test provides ample material for scholarly studies of the test itself, and student 

achievement: each question and student is individually traceable, as this is not a formal test, 

and therefore not required to be anonymous.  

 

In the event, the Stockholm in-house test was given the form sketched below. It was basically 

produced by combining material from old proficiency tests and vocabulary primarily from the 

AWL list (Coxhead 2000), as we regarded these aspects as relevant for our beginners. 

Naturally, such a test should not be so easy that it becomes a feel-good exercise, nor so 

intimidating that no one scores above chance. As with any test, the issues of calibration and 

validity are relevant here (see section 4, below). 

 

The test itself was entirely English-based, requiring no knowledge of Swedish, and consisted 

of 160 items, as follows: 

 60 grammar questions (40 simple fill-ins, 20 choice of 2) 

 60 vocabulary questions (groups of 6 out of 10) 

 20 collocation questions (limited choice) 

 10 phoneme questions (pronunciation, choice of 3) 

 10 word stress questions (choice of 4) 

 Oral and reading comprehension were not tested 
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Test runs with pilot versions indicated  that two hours should be ample time, particularly as 

many of the items could be answered by the ―click and drag‖ or ―cut and paste‖ approach. 

The student groups were therefore scheduled at two-hour intervals. 

 

Implementing the test 

Since the IT situation at different universities and colleges can vary widely, there is little point 

in presenting the details of how the test came into being, except to note that, as always in 

pioneering efforts, there were some major teething problems that called for familiarity with 

computer environments, and above all for ingenuity and patience.  Instead, some of the key 

parameters generally applicable will be discussed here.  

 

One is whether the computer lab is already available: it took over two years for Stockholm to 

move from a commitment to such a large-scale hall to its implementation. At least another 

year will be required before it achieves flexible IT functionality: browser lockdown or not; 

allow cookies or not; allow dictionary access or not; control of IP numbers with access to the 

test; control of Google translation and other software aspects; flawless student logins with 

vanilla profiles in e.g. Internet Explorer; and similar issues. Although the technology will 

continue to evolve (tests via iPhone or Android apps?), similar issues will inevitably crop up 

and must be dealt with on a rolling basis. Moreover, students with special needs may have to 

be dealt with partially or entirely separately. 

 

Establishing student identities is actually trivial, if they have all been registered for a course 

with automatic enrollment in the VLE, since the VLE requires their personal login to gain 

access to the test site. The few who succeed in not remembering to bring their student login 

and password can then be dealt with on an individual basis, as can any late registrations. 

 

Computer-literate test-makers and proctors will be needed at the test itself, especially during 

the first sessions. Computer-related problems may have to be dealt with on the fly, so that a 

certain level of expertise is required; however, it is usually possible to rapidly explain 

solutions to the proctors and thus to the students—but only if a person with sufficient 

administrative ―rights‖ is available to make any necessary changes in the test or computers. 
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Parallel to this is the need for close cooperation between the IT support staff and the 

department before, during and after the test. If the VLE fails or the net goes down, it is 

imperative that teachers can obtain real-time IT information about the status of the operating 

systems, so that students can be told to switch to a paper backup test or that the problem is 

being solved quickly. Calling the IT Helpdesk and getting a recording suggesting that you fill 

in a form for IT assistance two days later is not a viable option for a 300-person test. On the 

other hand, a post-mortem discussion with the IT support people can pave the way for 

smoother future test administration. 

 

Student reactions 

How students react is of course also related to the environment at the individual university, 

but if the first run of this diagnostic test at Stockholm University is any guide, Swedish 

students have now made the transition to regarding computerized education as unremarkable. 

This has undoubtedly been helped by the national application process via www.studera.nu, 

but was given a major boost by having students select their groups in the week before the 

diagnostic test, so that the great majority had already encountered and conquered our VLE in 

a high-stakes situation.  

 

It turned out to be unproblematic for about 100 students per group to enter the hall, start up 

and log in on their computers and begin the test. Naturally, the word ―unproblematic‖ does 

not mean that there weren‘t various interesting glitches. It is nevertheless worth noting that 

the presence of knowledgeable proctors enabled us to avoid a situation where students became 

ensnared in computer-related difficulties (e.g. an English-language keyboard and a password 

with non-alphanumeric characters!). A sheet handed out with the test for the specific purpose 

of collecting feedback (and anger) about the test produced negligible results: students had 

nothing much to say about the testing procedure, and just took it in their stride. This is 

particularly notable, given that the VLE collapsed for two of the three groups, causing delays 

of up to half an hour before they could complete the test—but again, it was a relatively low-

stakes test, with no CSN money riding on the results. 

 

The range of student achievement 

The actual test situation was deemed satisfactory: no one was ultimately stopped by computer 

problems, and  almost no student stayed the two hours allocated for the test. The lowest score 

http://www.studera.nu/
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recorded by an English I entrant was 39 of 160, but only 3% scored 48 or lower (Table 1. 

Moreover, the results suggest that the present test was sufficiently difficult to challenge even 

the best students:), the highest score being 152 out of 160. Since most items could be 

answered by ―click and drag‖ or ―cut and paste‖ methods, only the fill-ins had to be typed in 

and could possibly have given rise to a few spelling errors (although spelling is what is at 

stake in e.g. the form of various strong verbs and plurals). Nor were any student complaints 

picked up later about ―unreasonable demands‖ or the like. 

 

Table 1. Results of the diagnostic test (deciles
21

; max 160). 

 

 

Interpreting and using the results  

As our efforts were concentrated on actually producing and implementing the test, questions 

of validity arose at a regrettably late stage, and pre-use validation was not attempted This is 

partially due to the fact that diagnostic tests have always been a low-stakes process at 

Stockholm, and never been used to turn students away. An attempt was made to assess 

concurrent validity post-hoc, using two other well-known diagnostic tests: the Oxford 

Placement Test
22

 and the Dialang test
23

, originally developed as an EU project for multiple 

                                                           
21

 The deciles used here are units of 16 (i.e. tenths of the total of 160 possible points on the diagnostic test, not 

tenths of the student population).  
22

 See www.oxfordenglishtesting.com/. 
23

 See http://www.ling.lancs.ac.uk/groups/ltrg/oldprojects/dialang.htm. 

http://www.oxfordenglishtesting.com/
http://www.ling.lancs.ac.uk/groups/ltrg/oldprojects/dialang.htm
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languages. The plan was to have a few students from each decile take one of these net-based 

tests, and compare the results; both tests report results in the relatively-standard CEFR system 

of A1-C2 bands
24

. Unfortunately, as this information reached students after the diagnostic 

test, and not long before their first credit-bearing exam, only a handful attempted either of 

these two tests; difficulties in coping with their websites further complicated the issue, and the 

results were too meager to be of any significance for this group, but will be implemented in 

the coming autumn semester. 

 

All students were informed of the test results of their group about a week after the test itself. 

A detailed breakdown of their performance (grammar, vocabulary, pronunciation sections) 

was made available at the Student Office about a week later, but aroused little interest: 

apparently the direct feedback on the test date was sufficient. Students could, however, go in 

and look at their own results at any time, via our VLE Mondo. 

 

Based on previous test results, we settled on a warning-level score of 80 (out of 160) points: 

students who scored 80 or below were sent an e-mail informing them that we regarded their 

level as a potential sign of difficulty, suggesting ways to study proficiency on their own, and 

offering them the chance to discuss their situation with our Student Counselor, but this was 

not followed up by active contacts from the Department. A total of 47 English I students were 

affected, but less than a dozen actually contacted our counselor. Here, the impersonal nature 

of the information and contact is likely to have played a role, and needs to be re-examined, 

although again, the level of Department response is linked to the resources available. 

 

Diagnostic results and actual achievement  

A full semester has now passed since this student group took their diagnostic test. All credit-

bearing tests have been given twice and their results are included in the figures presented 

here; in addition, more than a month has passed after the last day of the semester, and any late 

term papers have presumably been marked and also included. The Swedish student records 

system (LADOK) has been used to examine the students‘ results. 

 

In Table 2, we see their results, where 30 credits (Sw. högskolepoäng) is the maximum for a 

semester of full-time study of English, and 160 the maximum on the actual diagnostic test. 

                                                           
24

 See http://www.ealta.eu.org/guidelines.htm.  

http://www.ealta.eu.org/guidelines.htm
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Note that the lowest diagnostic score for a student completing the entire course within the 

semester (plus the first few weeks of the spring semester, to allow for reporting of make-up 

examinations) was 72, although several students in the 60s lack only the final vocabulary test 

(1.5 cr). It is also clear that a high diagnostic score (which implies a high proficiency) is not in 

itself a guarantee of success. 

 

Table 2. Credits attained after one semester, compared to diagnostic results. 

 

 

If we instead examine the other end of the scale, a total of 25 students officially informed us 

that they were dropping out of the course and were deregistered (Sw studieavbrott), while 

another 18 failed to attain a single credit, but remained on the books. Roughly half of the 

formal drop-outs had below 80 on their diagnostic test, while one was as high as 139, a 

salutary reminder that the causes for dropping out need not be merely proficiency-related: 

personal life crises may play a role, as may inability to deal with the conceptually more 

demanding studies required at the university. The number of drop-outs, formal or informal, is 

relatively insignificant, however, as Table 3A, below, indicates. 

 

In Table 3A, we see the total distribution of students who completed the entire course 

(completers), who attained some credits (partials), or who dropped out (drop-outs). Note 

that the figures for the third and tenth deciles are based on very few students; the rest are 
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considerably larger deciles. Table 3B shows the same material, but in terms of percentages in 

each decile. 

 

Table 3A. Achievement in the English I course: completers, drop-outs and partials. 

 

 

Table 3B. Achievement in the English I course: percentage of drop-outs, partials and 

completers. 

 



135 

 

 

In its present form, the English I 30-credit course is heavily dependent upon lectures and self-

study. There are only two seminar-based courses: literary studies (12 credits) and language 

analysis (―linguistic studies‖, 6 credits). If we take a closer look at the results of the literary 

course, a relatively similar pattern emerges, as seen in Table 4, below (given in percentages, 

again with a warning for the very low numbers at the ends of the scale).  The linguistic course 

(6 credits) had results that were marginally worse, but revealed an almost identical pattern as 

in Table 4. Given that the literary course and its linguistic equivalent are the only parts of the 

course with classroom teaching, these results are particularly interesting: with the support and 

feedback of classroom teaching, 20-30% more of the students in the weak deciles 4 and 5 

were able to submit satisfactory literary and linguistic essays than were able to pass the 

cognitively less demanding, proficiency-oriented linguistic test.  

 

Table 4. Percentage of completers, partials and drop-outs in the literary course (12 p.). 

   

 

Future developments  

With a recyclable diagnostic test now in place, and with functioning IT support for 

implementing it, the English Department will continue to test its incoming students in this 

way for at least the next year. The next analytic step for the current data is to break down the 
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results into subcategories (grammar, lexis, pronunciation) and see if any of them provide a 

stronger predictive result, as well as an item analysis and resultant revision of the test 

questions. 

 

Next fall‘s students will be offered the opportunity to take the Oxford and Dialang tests 

(assuming they are still available, which is particularly uncertain as regards Dialang, which 

was project-funded and is currently a financial orphan), as this will allow the originally 

envisaged more extensive comparison with the CEFR scales, which may lead to changes in 

our test if major discrepancies are revealed. The type and extent of counseling and support for 

those with weak results should also be re-examined, particularly with regard to developing 

ways of boosting motivation.  

 

So the final answer is, yes, the diagnostic test works, at least statistically—but the individual‘s 

own choices and commitment can still make all the difference. 
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Tvärsäker eller ödmjuk –  

hur språkval skapar positioneringar i digitala diskussioner 

Jenny Myrendal 

Inledning 

Att delta i skriftliga samtal med andra människor i digitala diskussionsforum på internet 

innebär att man på olika sätt förhåller sig till andras synpunkter och idéer på hur saker och 

ting är beskaffade i världen. När man själv yttrar sig, gör man alltid detta i relation till vad 

andra har tyckt och skrivit. Man är på så vis ständigt i dialog med andras röster, åsikter och 

idéer, som man förhåller sig till, oavsett om detta sker genom explicita referenser, citat och 

återgivningar, eller genom implicita kopplingar och outtalade antaganden. Att diskutera – 

oavsett om det sker genom en talad interaktion eller genom skriftliga samtal – innebär att man 

positionerar sin egen röst gentemot andras röster i dialog. Dessa positioneringar som 

diskussionsdeltagare gör mot varandra omfattar många olika sorters språkval, som på olika 

sätt kommer att påverka hur deltagaren framstår för de andra deltagarna i diskussionen. 

Språkvalen konstituerar därmed deltagarens identitet, och påverkar relationerna med övriga 

diskussionsdeltagare och deras identiteter. Den här artikeln behandlar hur språkval av 

intertextualitet samt val av polaritet och modalitet spelar in på en diskussionsdeltagares 

identitet och relationer med andra diskussionsdeltagare i en politisk diskussion i ett 

internetforum. 

Det dialogiska meningsskapandet 

I ett dialogiskt perspektiv på språk och kommunikation läggs fokus på de interaktiva och 

kontextuella aspekterna av språkande, på hur människor genom interaktion i en viss miljö 

skapar mening tillsammans, och därmed ingår i ett kollektivt och kollaborativt 

meningsskapande. Dialogism beskriver meningsskapande som en ‖annan-orienterad‖ process 

som äger rum mellan människor som ingår dialog med varandra. Dialogism är ett 

epistemologiskt ramverk som förordas av bland andra Per Linell (2009) och som beskriver 

hur dialogiskt orienterade forskare ser på mänskligt tänkande och kommunikation, till 

exempel hur människor skaffar sig kunskap om världens beskaffenhet och genom språket 

tillskriver mening till olika företeelser i den. Linells version av dialogism är inspirerad både 

av Wertschs aktionsbaserade syn på mänskligt meningsskapande (Wertsch, 1998) och 

Bakhtins fokus på ‘den andra‘ i mänsklig kommunikation (Bakhtin, 1981). Bakhtin menade 
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att alla yttranden som en människa producerar är ett svar på något tidigare yttrande av en 

annan och att all mänsklig kommunikation på detta vis är dialogisk. Alla yttranden är alltså en 

reaktion på det som någon annan tidigare sagt eller skrivit, men de är också sagda eller 

skrivna i förväntan om att bli hörda eller lästa av en annan, vilket innebär att de även är 

framåtriktat dialogiska – konstruerade för en annan.  Den andras ord och mening är helt 

centrala i Bakhtins syn på mänsklig kommunikation, eftersom det inte hade funnits något 

annat att förhålla sig till utan den andras ord. Det hade inte heller funnits någon adressat att 

rikta yttranden till utan den andras existens.  Bakhtins berömda citat ‖The word in language is 

half someone else‘s‖ (Bakhtin, 1981:293) betyder alltså att en människa alltid formar idéer 

och skapar mening i relation till någon annan och utan dennes perspektiv hade det inte funnits 

något att förhålla sig till eller positionera sig gentemot – och meningsskapande hade varit 

omöjligt att uppnå. Enligt Bakhtin är människan ständigt i dialog med sin omgivning, och 

denna dialog kan ta sig olika uttryck. Generellt gäller dock att dialog alltid involverar en 

dynamisk process mellan jaget och en eller flera andra och att varje yttrande som produceras 

innehåller en grad av dialogicitet, och relaterar till tidigare yttranden i andra diskurser och 

konstrueras i förväntan om att bli besvarade i senare diskurser. 

Den här artikeln beskriver resultatet av två ministudier som utfördes inom ramen för en 

doktorandkurs i diskursanalys, där interpersonell analys utfördes på diskussionsdeltagarnas 

skrivna bidrag, med fokus på hur deltagarna i dialogen framställer sina identiteter och 

positionerar sig gentemot varandra genom att göra olika språkval. Den första studien 

fokuserade hur deltagare skapar relation till varandra genom att använda olika markörer för 

intertextualitet. Den andra studien inriktades på språkval av modalitet och polaritet, samt hur 

dessa medverkar till att skapa positioneringar mellan olika individer i dialogen. 

Studiernas syfte och empiriska omgivning 

De två studierna syftade till att beskriva och analysera hur dialogdeltagare i digitala 

diskussioner skapar relationer till varandra genom olika språkval. Studierna genomfördes med 

diskursanalytiska metoder och med en innehållsanalytisk ansats.  

Datamaterialet hämtades från en asynkron, digital diskussion som ägde rum i en 

diskussionstråd i ett internetforum efter valet 2006, då Socialdemokraterna gick bakåt och 

förlorade regeringsställning till de borgerliga allianspartierna. Diskussionen hölls i 

diskussionsgruppen ‘Feministmuffins och huligankaffe‘ som är en del av communityn 

familjeliv.se, den största svenska nätgemenskapen för föräldraskaps- och familjefrågor på 
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internet. Diskussionsgruppen har ett feministiskt fokus på föräldraskapsfrågor och är öppen 

för vem som helst med intresse i sådana frågor. Gruppen skapades 2004 och hade vid 

tidpunkten för den aktuella diskussionen existerat i två år. De flesta av deltagarna i 

diskussionen var därför välbekanta med varandra sedan tidigare.  

Diskussionen började som en valvaka i väntan på resultatet, den 17:e september 2006, och 

fortsatte in på det efterföljande dygnet som en diskussion kring valresultatet. Datamängden 

omfattar 301 meddelanden, författade av 36 deltagare, men eftersom diskussionsmeddelanden 

i asynkrona diskussioner tenderar att vara ganska långa och omfatta mer än ett ämne i taget, är 

det sammanlagt över 20 000 ord i datamaterialet för studierna. Diskussionsdeltagarna delar 

inte politiska åsikter, annat än den feministiska grundsynen, men de flesta i gruppen 

sympatiserar med partierna till vänster, som alltså kom att bli det här valets förlorare. 

Ämnesmässigt var det mer än fem gånger vanligare att uttrycka en negativ åsikt om 

valresultatet än en positiv. Vänstersympatisörerna var i överväldigande majoritet och 

dominerade diskussionen på olika sätt. Det var också tydligt att de deltagare som uttryckte en 

positiv åsikt om valresultatet oftare blev ifrågasatta på ett personligt plan, med avseende på 

motiv och dolda agendor. Det insinuerades att dessa individer var egoister som ville sko sig 

på andras bekostnad, snarare än att skapa ett samhälle som är rättvist och bra för alla. 

Halvvägs in i diskussionen tröttnade dock högersympatisörerna på att bli ifrågasatta som 

individer och började skriva inlägg som handlade om hur man i en digital diskussion bör 

respektera olika åsikter och att man i politiska debatter inte nödvändigtvis har rätt eller fel, 

utan att det finns olika ideologiska synsätt på hur ett samhälle bör fungera, som alla har sina 

för- och nackdelar. Diskussionen tog här en vändning och kom att handla något mindre om 

valresultatet och mer om ideologiska skillnader och hur politiska åsikter formas. 

Studie 1: Positioneringar i form av intertextuella relationer  

Det övergripande syftet med den första studien var att fånga de olika dialogiska 

dimensionerna som ett asynkront och digitalt kommunikativt projekt uppvisar, vilket i det här 

fallet skildrades genom analys av olika särdrag för intertextualitet. 

 

Intertextualitet 

Intertextualitet är ett begrepp som myntades av Julia Kristeva, men som är inspirerat av 

Bakhtins begrepp polyfoni som handlar om hur olika röster i en viss diskurs relaterar till 

varandra. Kristeva menar att intertextualitet markerar hur texter relaterar till och är beroende 
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av andra, tidigare texter (Östman och Virtanen, 1995:248). Även för diskursanalytikern 

Norman Fairclough är intertextualitetsbegreppet centralt, och han kontrasterar intertextualitet 

med begreppet förgivettagande (assumption) som han beskriver som motsatsen till 

intertextualitet, nämligen avsaknad av explicita relationer till andra texter i en viss diskurs 

(Fairclough, 2003:40-41). Även Fairclough är i sin definition av intertextualitet tydligt 

inspirerad av Bakhtins dialogiska syn på språk och kommunikation, då intertextualitet 

beskrivs som förekomsten av röster från tidigare diskurser i ett föreliggande diskursbidrag, 

där varje yttrande består av element från tidigare texter, som därigenom utgör en explicit 

relation mellan tidigare och nuvarande diskurser (Fairclough, 1992:102). Faircloughs 

definition av förgivettaganden betecknar situationer där kopplingar till andra diskurser inte 

existerar, utan där yttrandet istället förutsätter något om världens beskaffenhet som framställs 

som en absolut sanning, något som alla förutsätts vara överens om.  

Begreppen intertextualitet och förgivettagande kan i ett diskursanalytiskt sammanhang utgöra 

effektiva redskap för den som vill beskriva en människas verklighetsuppfattning och hennes 

syn på sig själv i relation till världen. Genom att analysera olika särdrag för intertextualitet 

och förgivettaganden kan man utläsa vad en författare till ett visst diskussionsbidrag upplever 

som sant utan att referenser till andra yttranden eller texter explicitgörs (förgivettaganden), 

och vad som anses nödvändigt att skildra i form av referenser eller återgivanden 

(intertextualitet). Ett diskursbidrag som ligger högt på intertextualitetsskalan, och alltså 

innehåller många explicitgjorda referenser till andras röster (texter) kan sägas ligga högre 

även på dialogicitetsskalan, än ett bidrag som ligger lågt på intertextualitetsskalan och som 

istället innehåller en högre andel förgivettaganden eftersom ett sådant bidrag framstår som 

slutet inför andras röster och olika perspektiv. Enligt Fairclough (2003:42-43) framstår ett 

odialogiserat språkbruk, som alltså innehåller hög andel förgivettaganden, ofta som slutet, 

auktoritärt och kategoriskt medan ett språkbruk som innehåller fler förekomster av 

intertextuella inslag framstår som öppet och inbjudande till dialog.  

Enligt Johnstone (2008:139) kan intertextualitet ta sig uttryck i två olika former, nämligen 

horisontell och vertikal intertextualitet. Horisontell intertextualitet berör hur texter bygger på 

varandra sekventiellt eller temporalt, medan vertikal intertextualitet kopplar samman texter 

som tillhör samma kategori eller genre. Analysenheter för intertextualitet är enligt Johnstone 

till exempel återkommande ord, fraser eller grammatiska strukturer, register (lexikala eller 

grammatiska egenskaper som är typiska för diskurser i en viss situation) och genre. 
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Analys av intertextualitet 

Med utgångspunkt i Johnstone (2008) och Fairclough (2003) valdes följande analysenheter ut 

för analysen av intertextualitet: 

 Delad vokabulär; intertextualitet som yttrar sig genom repetition av ord. 

 Citering; intertextualitet som yttrar sig genom exakt upprepning av tidigare skriven 

text. 

 Anaforisk konstruktion; intertextualitet som yttrar sig i form av förbindelse till tidigare 

text exempelvis genom användning av pronomen. 

 Användning av annan persons namn; intertextualitet som yttrar sig genom att man 

hänvisar till annans namn eller alias. 

 Hänvisning till annan persons bidrag genom konstruktion; intertextualitet som yttrar 

sig genom att man till exempel inleder ett bidrag med en konjunktion som visar att 

man på så vis direkt bygger på något som tidigare skrivits. 

 Användning av genre; intertextualitet som yttrar sig genom gemensam användning 

och förståelse av textuella genrer så som ironi och satir. 

 Hänvisning till extern text; intertextualitet som yttrar sig i form av relationer till text 

som ligger utanför själva diskussionsgruppen. 

 Förgivettaganden; uteslutande av explicita relationer till annan text, vilket innebär 

avsaknaden av intertextuella relationer, där författaren förutsätter att det som skrivs 

representerar en sanning som accepteras av alla. 

Analysen fann 206 förekomster av delad eller upprepad vokabulär, vilket indikerar att detta är 

den vanligaste typ av intertextualitet i materialet. Att återupprepa ord verkar alltså vara det 

vanligaste sätt på vilket deltagare markerar relation till varandras resonemang. Att 

intertextualitetsgraden vad gäller vokabulären var så pass hög tyder på att deltagarna lyckades 

hålla diskussionen koherent och inom ämnet för dagen, vilket alltså var valresultatet. Exempel 

på innehållsord som upprepades var: valet, partier, rösta, Socialdemokraterna, Moderaterna, 

SD, Fi, valdeltagande, kö, valvaka, Reinfeldt, Persson, resultat, ideologi och Alliansen. 

Analysen fann 26 förekomster av direkt citat av annans text, vilket anses vara det tydligaste 

sätt att explicitgöra hur man relaterar sitt eget bidrag till en annan persons tidigare bidrag. 80 

procent av dessa förekomster ägde rum i den andra halvan av diskussionen, vilket kanske kan 

förklaras med att det fanns fler bidrag att citera ju längre mot slutet diskussionen led, men det 

kan också ha att göra med hur det huvudsakliga resonemanget i diskussionen kom att 

utvecklas (se avsnittet Diskussion och tentativa slutsatser). 
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Analysen fann även 26 förekomster av intertextualitet genom anaforisk konstruktion. Här var 

de flesta förekomster personliga pronomen, till exempel: ‖Dom har gått bra i hela Skåne‖ eller 

‖Jovisst, han sa så‖, men också genom några instanser av så kallad noll-anafor, en elliptisk 

konstruktion, till exempel: ‖Jag kommer inte in.‖ 

Att hänvisa till någon annans bidrag genom att använda personnamn eller alias visade sig vara 

vanligt förekommande, eftersom det uppträdde i 139 fall. Det vanligaste mönstret här var att 

författaren till ett bidrag inledde sitt meddelande med den andra personens namn, och därefter 

skrev sitt svarsbidrag till personen i fråga. 

Att hänvisa till någon annans resonemang genom att inleda det egna bidraget med en 

grammatisk konstruktion som indikerar koppling till detta resonemang förekom i 71 fall. Här 

var det vanligaste att man inledde sitt eget bidrag med en konjunktion som explicitgjorde att 

man fortsatte på det som någon annan just skrivit. 

Att förlita sig på diskussionsdeltagarnas förståelse av genrer såsom ironi och satir kan ses som 

en annan markör för intertextualitet (Johnstone, 2008:156; Fairclough, 1992:123). Analysen 

här visade att denna typ av intertextualitet förekom i 18 bidrag, alltid i syfte att driva med 

någon annans politiska ståndpunkt eller resonemang. Exempel är: ‖Grattis till ett feltänk av 

kollosal magnitud‖ och ‖Som Reinfeldt sa: gränsen för socialbidrag skall gå vid svältgränsen. 

Det är rätta takter. Det är min statsminister det!‖. För att förstå meningen i dessa bidrag måste 

diskussionsdeltagarna vara införstådda med användningen av speciella genrer, eftersom 

författarna av dessa bidrag är ironiska och alltså använder sig av genreförståelse för att 

kommunicera negativa åsikter gentemot högersympatisörerna. 

Analysen fann 27 förekomster av referenser till extern text, utanför den pågående 

diskussionen i internetforumet. De flesta av dessa referenser var i form av digitala länkar till 

andra webbsidor med valresultat, valanalyser eller bloggar med kommentarer till valet. Det 

förekom några referenser till tryckt material, till exempel till dagstidningar. 

Förutom de funna markörerna för intertextualitet kodades även förekomsten av dess motsats, 

nämligen avsaknad av intertextualitet, vilket Fairclough (2003:55-59) kallar för 

förgivettaganden, som alltså beskriver en egenskap hos texter som saknar relationer till andras 

röster eller perspektiv. I analysen av förgivettaganden identifierades främst subjektiva 

ställningstaganden som framställdes i form av objektiva påståenden, som alltså inte innehöll 

relationer till annan text, utan som stod för sig själv som till synes objektiva sanningar. 

Exempel på detta är: ‖Idag är en grå dag för Sverige.‖. Sådana bidrag visar ingen hänsyn för 

andras synvinklar och åsikter, utan framstår som neutrala anspråk på en absolut sanning. För 

att sådana bidrag alls ska framstå som förståeliga krävs att man som läsare tolkar vilket 
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outtalat antagande som yttrandet bygger på – för utan detta blir det inte tydligt hur inlägget 

relaterar till kontexten, då intertextuella särdrag saknas. I analysen har dessa bidrag kodats 

som förgivettaganden, eftersom de inte innehåller dialogiska relationer till andra deltagares 

perspektiv eller yttranden. Det förekom 82 fall av den här typen av förgivettaganden, jämnt 

fördelade över hela diskussionen. En tendens som analysen visade på var att deltagare som 

representerade majoritetsåsikten i gruppen, och alltså sympatiserade med de förlorande 

rödgröna partierna, använde förgivettaganden oftare jämfört med deltagare som 

representerade minoritetsåsikten. 

Analysredskapet tillåter att ett diskussionsbidrag samtidigt kodas med flera olika markörer av 

intertextualitet, eftersom ett och samma bidrag både kan uppvisa exempelvis delad vokabulär 

samt användning av annan persons namn för att markera relation till dennes tidigare bidrag. 

Alla diskussionsbidrag har inte funnits innehålla markörer för dialogicitet, vilket egentligen 

strider mot dialogismens syn på mänsklig kommunikation, eftersom alla yttranden enligt detta 

synsätt är dialogiskt orienterade gentemot andras tidigare och efterkommande yttranden. Detta 

tillskrivs en brist i analysredskapet, att kodningsschemat för de olika intertextualitetstyperna 

inte lyckas fånga alla dialogiska dimensionerna som finns i kommunikationen. Ett exempel på 

ett bidrag som inte kodats med markör för intertextualitet är meddelandet: ‖Jag som tänkt att 

OM vi måste flytta från ön kan det gärna bli tillbaka till Lund – kanske dags att tänka om.‖ 

För att förstå detta bidrag måste läsaren ha en förståelse av vad i den tidigare diskussionen 

som personen syftar på i den här kontexten. Det räcker inte med att titta på vokabulärlikheter, 

utan man måste se till det huvudsakliga resonemanget för att kunna förstå hur inlägget 

relaterar till det större meningsskapandet. Här har de föregående diskussionsbidragen handlat 

om Sverigedemokraternas stärkta ställning, speciellt i södra Sverige, vilket oroar 

diskussionsdeltagarna. Meddelandet knyter uppenbart an till denna diskussion, och är därför 

dialogiskt orienterad, men uppvisar inte några av de intextualitetsmarkörer som den här 

studien har analyserat och har därför inte heller kodats som dialogiskt i den meningen. Detta 

visar på en uppenbar brist i det valda analysredskapet och är något som behöver ses över inför 

kommande liknande studier.  

Studie 2: Positioneringar i form av polaritet och modalitet  

I den här studien utfördes interpersonell analys på några utvalda deltagares diskussionsbidrag, 

där fokus låg på språkval av polaritet och modalitet, relaterat till vilka individtyper som dessa 
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språkval bidrar till att skapa och hur man som individ genom dessa val positionerar sig 

gentemot andra deltagare.  

 

Polaritet och modalitet 

 

Inom funktionell grammatik beskrivs polaritet i ett språk som skillnaden mellan det absolut 

positiva och det absolut negativa, och representerar därmed sanningshalten eller falskheten i 

ett påstående (Halliday, 2004:22-23). Modalitet betecknar graderna av osäkerhet som ligger 

mellan de absoluta polerna och representerar därmed regionen av ovisshet som finns mellan 

det som är absolut sant och absolut falskt (Halliday, 2004:148-149). Fairclough (2003:164-

166) beskriver modalitet som ett sätt för en talare (eller skribent) att välja hur starkt man 

ställer sig bakom ett visst påstående, eller hur starkt man tar avstånd från det. Graderna av 

förpliktande varierar från väldigt säker till väldigt osäker, och dessa realiseras genom olika 

typer av språkval. Det vanligaste sätt som modalitet uttrycks i ett språk är genom modala 

verb, så som kan, lär, bör, brukar, men också genom interpersonella satsadverbial så som 

kanske, nog, möjligen, förmodligen, säkert, ibland, ofta (Holmberg & Karlsson, 2006:59). 

Fairclough menar att en person som uttrycker sig med stor säkerhet ofta framstår som en stark 

och auktoritär person, medan en person som använder mycket modalitet för att signalera 

osäkerhet gentemot sina egna påståenden snarare framstår som svag och maktlös. Genom att 

analysera språkval av polaritet och modalitet, kan man således dra slutsatser om en persons 

syn på sin egen identitet i relation till övriga diskussionsdeltagare, och i förlängningen hur 

olika identiteter positionerar sig gentemot varandra. 

 

Analys av polaritet och modalitet 

 

För analysen av polaritet och modalitet var den ursprungliga datamängden alltför stor för att 

kunna analyseras inom ramen för studien, varför en delmängd av datan valdes ut. De två mest 

aktiva diskussionsdeltagarna från vardera änden av det politiska spektret utsågs som 

representanter för de två grupperna och karaktärsdrag av polaritet och modalitet analyserades 

utifrån dessa representanters språkval. Förutom studien av förekomsten av polaritet eller 

modalitet och dess realiseringsmönster genom bland annat modala verb samt interpersonella 

satsadverbial och deras funktion på modalitetsskalor, fokuserade även studien olika 

realiseringskonstruktioner såsom objektiva respektive subjektiva påståendekonstruktioner, 
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vilket i den här kontexten innebär att valet av personsubjekt sattes i fokus. Skälet är att dessa 

realiseringskonstruktioner i sig, likt förekomsten av polaritet och modalitet, också indikerar 

hur starkt en individ förbinder sig till ett visst uttalande. Att till exempel välja en till synes 

objektiv påståendekonstruktion som ‖Det är synd att Alliansen vann valet‖ jämfört med en 

explicit subjektiv framställan som ‖Jag tycker att det är synd att Alliansen vann valet‖ är att 

vara mer polariserad och göra anspråk på en till synes objektiv sanning, jämfört med att vara 

tydlig med att det man påstår faktiskt är en personlig, subjektiv åsikt. 

I dataurvalet för studien analyserades från diskussionens vänsterkant 29 yttranden från 

deltagare John och 41 från deltagare Julia. Från högersidans representanter analyserades 27 

yttranden från deltagare Sofia och 34 från deltagare Emma. Varje yttrande analyserades först 

utifrån om det realiserade en objektiv eller subjektiv konstruktion, därefter om det innehöll 

markörer för modalitet eller om det saknade modalitetsmarkör och utgjorde ett polariserat 

uttalande. Nedan följer exempel från datamängden som representerar de olika kategorier i 

vilka yttrandena delades in under analysen. 

1. Objektiv, polariserad framställan: “De är både egoister och kollektivister.” 

2. Objektiv framställan, modaliserad i hög grad: “Han har säkert mobbats han med.” 

3. Objektiv framställan, modaliserad i medelhög grad: “Det borde vi på båda sidor om 

mitten sätta oss ner och ta en funderare kring.” 

4. Objektiv framställan, modaliserad i låg grad: “Göran Hägglund lär göra under för 

familjepolitiken och jämställdheten. Inte.” 

5. Subjektiv, polariserad framställan: “Jag ser att de startat företag och tjänat bra med 

pengar.” 

6. Subjektiv framställan, modaliserad i hög grad: “Men jag tycker att man skall ha rätt 

att välja olika sätt att leva” 

7. Subjektiv framställan, modaliserad i medelhög grad: “Dock känns det ibland som att 

det från vissa av er på andra kanten finns en misstänksamhet och ett underkännande 

av "min" sida av skranket.” 

8. Subjektiv framställan, modaliserad i låg grad: “Och jag tycker visst att tjänstesektorns 

jobb kan vara precis lika riktiga.” 

Tabellerna nedan visar hur analysen av de utvalda deltagarnas yttranden föll ut, med avseende 

på objektiv respektive subjektiv konstruktion, samt förekomst av markörer av modalitet och 

polaritet. 

TABELL 1. Sofia, 27 yttranden 
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Objektiv, polariserad framställan 2 7% 

Objektiv framställan, modaliserad i hög grad 3 11% 

Objektiv framställan, modaliserad i medelhög grad 1 4% 

Objektiv framställan, modaliserad i låg grad 0 0 % 

      

Subjektiv, polariserad framställan 18 67% 

Subjektiv framställan, modaliserad i hög grad 1 4% 

Subjektiv framställan, modaliserad i medelhög grad 1 4% 

Subjektiv framställan, modaliserad i låg grad 1 4% 

 

Analysen av Sofias yttranden visar att hon främst använder explicit subjektiva konstruktioner, 

vilket innebär att hon är tydlig med att hon uttrycker en personlig åsikt när hon uttalar sig 

positivt om valresultatet. När Sofia uttrycker sig i form av objektiva konstruktioner, verkar 

hon föredra att använda någon form av modalitet istället för att låta yttrandet stå helt 

omodaliserat. Endast 7 procent av Sofias yttranden är i form av polariserade, objektivt 

framställda påståenden.  

TABELL 2. Emma, 34 yttranden 

Objektiv, polariserad framställan 14 41 % 

Objektiv framställan, modaliserad i hög grad 3 9 % 

Objektiv framställan, modaliserad i medelhög grad 1 3 % 

Objektiv framställan, modaliserad i låg grad 0 0 % 

      

Subjektiv, polariserad framställan 13 38 % 

Subjektiv framställan, modaliserad i hög grad 3 9 % 

Subjektiv framställan, modaliserad i medelhög grad 0 0 % 

Subjektiv framställan, modaliserad i låg grad 0 0 % 

 

Emma uttrycker sig ungefär lika ofta i form av objektiva som subjektiva konstruktioner, och 

använder inte modalitet i särskilt stor utsträckning. Trots att Emma representerar 

minoritetsåsikten i diskussionen, verkar hon inta en något mer polariserad position jämfört 

med Sofia som betydligt oftare uttrycker sig i form explicit subjektiva framställningar. 

TABELL 3. John, 29 yttranden 

Objektiv, polariserad framställan 17 59 % 

Objektiv framställan, modaliserad i hög grad 3 10 % 

Objektiv framställan, modaliserad i medelhög grad 4 14 % 

Objektiv framställan, modaliserad i låg grad 0 0 % 

      

Subjektiv, polariserad framställan 5 17 % 

Subjektiv framställan, modaliserad i hög grad 0 0 % 

Subjektiv framställan, modaliserad i medelhög grad 0 0 % 

Subjektiv framställan, modaliserad i låg grad 0 0 % 
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John uttrycker sig nästan enbart i form av objektiva konstruktioner, vilka han oftast avstår 

från att modalisera på något vis, även om modalitetsmarkörer förekommer i viss utsträckning. 

John intar en mycket polariserad position i diskussionen, där han till exempel ofta uttrycker 

sig i termer av hur saker är snarare än hur han uppfattar dem. 

TABELL 4. Julia, 41 yttranden 

Objektiv, polariserad framställan 19 46 % 

Objektiv framställan, modaliserad i hög grad 5 12 % 

Objektiv framställan, modaliserad i medelhög grad 3 7 % 

Objektiv framställan, modaliserad i låg grad 2 5 % 

      

Subjektiv, polariserad framställan 11 27 % 

Subjektiv framställan, modaliserad i hög grad 0 0 % 

Subjektiv framställan, modaliserad i medelhög grad 1 2 % 

Subjektiv framställan, modaliserad i låg grad 0 0 % 

Likt John uttrycker sig Julia oftast i form av objektiva konstruktioner, men till skillnad från 

John använder hon modalitet i lite högre utsträckning för att mildra sina negativa 

ställningstaganden gentemot valresultatet. 

Diskussion och tentativa slutsatser 

På grund av studiernas blygsamma omfattning kan resultatet av dem naturligtvis inte generera 

några långtgående, generella slutsatser om hur personers språkval i digitala samtal avspeglar 

deras inbördes dialogiska relationer, men resultatet kan ändå visa på intressanta tendenser, 

vilka sammanfattas här. 

Studierna av den politiska diskussionen omfattade 301 skrivna meddelanden, producerade av 

36 deltagare, där valresultatet från 2006 diskuterades. Syftet med studierna var att genom 

analys av deltagarnas olika språkval och positioneringar i de skrivna bidragen kartlägga 

deltagarnas inbördes dialogiska relationer. Analyserna visar att det är mer än fem gånger 

vanligare att uttrycka en negativ åsikt om valresultatet än en positiv, vilket alltså innebär att 

den stora massan i diskussionsgruppen sympatiserar med de förlorande partierna på 

vänsterkanten. Av detta skäl är det särskilt intressant att se hur olika språkval utkristalliserar 

sig beroende på hur en individ positionerar sig gentemot kollektivets majoritetsåsikt, antingen 

genom att alliera sig med den eller genom att ta avstånd från den.  

Analyserna visar att individer som sympatiserar med de förlorande vänsterpartierna, och som 

utgör majoritet i diskussionen, använder färre markörer för intertextualitet jämfört med 

individer som sympatiserar med de segrande allianspartierna och som i den här diskussionen 
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utgör minoritet. Resultatet av analyserna verkar tyda på att individer som ställer sig nära 

majoritetsåsikten i mindre utsträckning relaterar till andras texter eller åsikter, och istället 

använder sig av en högre andel förgivettaganden, vilket enligt Fairclough (2003:43) är en typ 

av odialogiserat språkbruk, som ofta framstår som auktoritärt, absolut och slutet inför andras 

röster och åsikter. Individer som ställer sig nära majoritetsåsikten verkar också i mindre 

utsträckning relatera till sig själva som subjekt, då de oftare använder objektiva 

påståendekonstruktioner, det vill säga uttrycker hur saker är snarare än hur man som individ 

upplever dem. Från majoritetshållet verkar man vara inriktad på att producera enstämmiga 

sanningar om hur den kollektiva världsbilden ser ut, snarare än att tydliggöra hur de egna 

resonemangen knyter an till andras och att explicitgöra när man uttrycker en subjektiv åsikt 

jämfört med när man uttalar något som man ser som en objektiv sanning. Individer som 

tvärtom distanserar sig från massans majoritetsåsikt, och intar minoritetsposition i 

diskussionen, verkar istället markera detta genom att explicitgöra relationer mellan egna 

skrivna bidrag och andras, genom en högre andel markörer för intertextualitet. Representanter 

från minoritetssidan i diskussionen verkar också i högre utsträckning relatera till sig själva 

som subjekt, det vill säga som individer som i det här avseendet sticker ut från massan, genom 

att de använder en högre andel subjektiva påståendekonstruktioner.  

Val av polaritet och modalitet hänger enligt Fairclough (2003:166) tätt ihop med en individs 

position i relation till andra individer med vilka den kommunicerar. Hur starkt man vågar 

påstå saker, och alltså ställa sig bakom sina påståenden, hänger ihop med hur stark man 

framstår i en viss grupp, i relation till andra. Att analysera polaritet och modalitet kan därför 

avslöja hur en individ framställer sin identitet i relation till andra med avseende på auktoritet 

och status inom gruppen. I dessa studier indikerar analyserna att representanter för 

minoritetsåsikten använder fler markörer för modalitet jämfört med representanter för 

majoritetsåsikten, vilket alltså framställer deras budskap som mindre definitiva och säkra och 

som mer ödmjuka och öppna för diskussion. Individer som allierar sig med majoritetens åsikt 

använder tvärtom färre modalitetsmarkörer i sitt språkbruk, och framstår därför i sina 

uttalanden som mer säkra och entydiga i sin syn på den politiska verkligheten. Deras budskap 

framställs därmed som mer polariserade och kategoriska till sin natur. 

Slutsatserna utifrån analyserna av detta material är alltså att det verkar finnas en tendens som 

tyder på att diskussionsdeltagare som vet att de har majoriteten bakom sig uttrycker sig mer 

polariserat än de som tillhör en minoritet i gruppen. Majoritetsåsiktens representanter 

uttrycker sig också oftare i form av till synes objektiva konstruktioner som bygger på 

förgivettaganden. Diskussionsdeltagare som representerar minoritetsåsikten verkar tvärtom 
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vara tydligare med att explicitgöra att de uttrycker subjektiva åsikter och undviker att göra 

anspråk på att komma med objektiva sanningar om det politiska läget. Minoritetsåsiktens 

representanter använder också en högre grad av modalitet i sitt språkbruk, och också fler 

markörer för intertextualitet som explicitgör relationer till andras bidrag.  

 

Att uttrycka sig i form av objektiva konstruktioner med få modalitetsmarkörer konstruerar, 

enligt Fairclough (2003:178-180), självsäkra och auktoritära identiteter, medan språkval i 

form av subjektiva konstruktioner och många modalitetsmarkörer konstruerar svagare 

identiteter. Om man likt Fairclough är intresserad av inomdiskursiva maktförhållanden, skulle 

man kanske dra slutsatsen att de individer som allierar sig med majoriteten i det här fallet har 

makten och kontrollen över diskursen, eftersom de genom sina språkval visar att de dominerar 

diskussionen. De gör anspråk på att leverera faktiska sanningar, eftersom de i högre 

utsträckning uttalar sig i form av objektiva konstruktioner. De använder ett slutet och 

odialogiserat språkbruk genom få markörer för intertextualitet och de använder färre 

modalitetsmarkörer, vilket får dem att framstå som säkrare och mer auktoritära. Individerna 

som istället representerar minoritetsåsikten i den här diskussionen saknar makt, vilket yttrar 

sig i deras språkval. De blir ständigt ifrågasatta som individer och måste därför förklara sig 

genom att explicit relatera till andras skrivna bidrag och även till andra texter utanför själva 

diskussionen. Minoritetsåsiktens representanter använder fler intertextualitetsmarkörer i sitt 

språkbruk, vilket indikerar att de är mer öppna för dialog. De är också tydligare med att 

uttrycka att de uttalar en personlig åsikt, då de i högre utsträckning använder subjektiva 

påståendekonstruktioner. De framstår också som mer osäkra i sina uttalanden, eftersom de 

använder fler markörer för modalitet som mildrar påståendena och gör att de framstår som 

mer trevande och ödmjuka. Sammantaget ger detta bilden att minoritetsåsiktens representanter 

är den dominerade parten i diskussionen och därmed saknar makt i relation till deltagarna som 

representerar majoritetsåsikten. Resultatet av dessa studier indikerar alltså att denna dominans 

kan manifestera sig genom de olika gruppernas skilda språkval, här realiserade i form av 

särdrag för intertextualitet, polaritet och modalitet.  
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Språk och delaktighet: om lägesbedömningar under förlossning 
Shirley Näslund 

 

Inledning 
Idag är empowerment ett centralt begrepp inom vården. Enligt Folkhälsoguidens hemsida står 

det för egenmakt, makttagande och delaktighet. Begreppet är barn av sin tid. Det kan relateras 

till en generell ambition från och med 1900-talets sista decennier att tona ned det 

asymmetriska förhållandet mellan institutionella företrädare och lekmän (Peräkylä & 

Vehviläinen 2003:729). Tidigare kunde läkarna i egenskap av auktoriteter meddela diagnoser 

utan närmare förklaring. Idag åtar sig läkare ett förklaringsansvar genom att göra patienterna 

delaktiga i underlaget för sina bedömningar, till exempel genom att visa dem röntgenbilder. 

Forskningen om patienters delaktighet har varit inriktad på läkar-patientsamtal (se t.ex. Byrne 

& Long 1976; Heath 1992; Peräkylä 2006). I föreliggande artikel uppmärksammas istället en 

så gott som outforskad samtalssituation inom vården, närmare bestämt den som äger rum 

mellan barnmorska och förstföderska under förlossningsarbetet. Det är en situation som är 

kunskapsasymmetrisk av flera olika skäl. Barnmorskan har lång erfarenhet av förlossningar, 

förstföderskan ingen alls. Vidare har föderskan svårt att se det framträngande barnet, medan 

barnmorskan vid hennes underliv kan skåda rakt mot det. Syftet med denna studie är att 

beskriva hur och i vad mån barnmorskan ger föderskan inblick i underlaget som ligger till 

grund för hennes lägesbedömning.  

 

Metod, material och tidigare forskning 

Artikeln är inspirerad av en studie av de brittiska forskarna Patrick Byrne och Barrie Long. 

Med 2000 inspelade läkar-patientsamtal som underlag undersökte de i vilken utsträckning 

läkaren förklarade diagnosen och i vilken utsträckning den eventuella förklaringen inbjöd till 

respons från patienten.  Undersökningen resulterade i en uppställning av sju olika 

samtalsstilar vid delgivande av diagnos. Dessa stilar placerades in i en skala med 

läkarcentrering i den ena änden och patientcentrering i den andra. De läkarcentrerade stilarna 

innehöll inga eller ringa förklaringar, och de öppnade inte heller för patientrespons. Två 

tredjedelar av samtalen föll inom den läkarcentrerade zonen på skalan (Byrne & Long 1976). I 

senare finsk forskning framgår det att en ansenlig andel diagnosdelgivanden är 

patientorienterade, såtillvida att de åtminstone ger patienten en idé om var läkaren hämtar 

underlaget för den medicinska bedömningen. När en läkare helt sonika konstaterar en 

diagnos, sker det i regel direkt efter undersökningen, varför undersökningskontexten i sig kan 



152 

 

ge patienten inblick i underlaget. Om tid hinner förflyta mellan undersökning och 

diagnosdelgivande, tenderar läkaren att ge utförligare förklaringar (Peräkylä 1998, 2006). 

Under ett förlossningsarbete ställer barnmorskan, till skillnad från läkaren, inga regelrätta 

diagnoser, men hon måste göra återkommande bedömningar av barnets hälsa, av hur långt det 

kan tänkas dröja tills det föds och av hur väl förlossningen i stort fortskrider. När 

bedömningarna verbaliseras, kan de – i analogi med Byrnes och Longs skala – kategoriseras 

som mer eller mindre patientcentrerade. I ett material om drygt 50 förlossningsinspelningar 

kan tre olika grader av delaktighetsarbete urskiljas. Jag kommer att låta interaktionen i tre 

olika förlossningsinspelningar belysa dessa gradskillnader.  Förlossningsinspelningarna som 

återges ingår i TV-dokumentärer från 2007 och 2008 ur Kungliga bibliotekets mediedatabas. I 

transkriptionerna är eventuella redigeringsklipp i filmerna markerade. En transkriptionsnyckel 

följer efter litteraturförteckningen.  

Forskning om födande har i regel baserats på enkäter, intervjuer, och berättelser (se t.ex. 

Simkins 1991; Nylund-Skog 2003; Bryanton et al. 2008). Beträffande delaktighetsaspekten, 

visar enkätbaserade studier att barnmorskans förmåga att informera och inge föderskan en 

känsla av kontroll över läget, spelar väsentlig roll för hennes upplevelse av förlossningen.  

(Chen, Wang & Chang 2001; Goodman, Mackey & Tavakoli 2004). Förlossningsinteraktion i 

realtid är ett så gott som outforskat fält. Såvitt jag vet, finns det bara en forskare i världen som 

fokuserat på språkandet i denna situation, och det är den amerikanska vårdvetaren Linda 

Bergstrom. I en pilotstudie från 2010 visar hon på vikten av att bryta tidigare 

interaktionsmönster om föderskan tappar modet eller överväldigas av ångest. I föreliggande 

studie tillämpas samtalsanalytisk metod för att utforska hur och i vad mån språkliga och 

multimodala resurser används för att skapa delaktighet.  

 

Analys 

Analysen sker i enlighet med Long och Byrnes princip att delaktighet inte är en absolut 

företeelse, utan bäst kan beskrivas i termer av gradskillnader. Presentationsordningen av 

exemplen följer en skala från låg till hög delaktighetsgrad.  

 

Vi ska inledningsvis beakta interaktion med ringa grad av delaktighetens språk, dvs. ringa 

grad av förklaringar, åskådliggöranden (evidentia) och referenser till gemensamma erfarenheter.  

Kungliga bibliotekets mediedatabas: DVD-video VR09-5753, tidskod 01.15-

01.40, inspelningsår 2007. 

F = föderska P = partner BM = barnmorska BMS = barnmorskestudent U = 

undersköterska    

((P håller i tysthet föderskans hand, BMS och U är tysta)) 
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1   F: €Den kommer aldrig att kunna komma ut€ 

2  MB: Jo: °den gör det den gör det° ((vänder sig mot F, 

3      riktar blicken mot henne under ”Jo:” och sedan nedåt  

4      mot ett föremål ur bild)) 

5   F: €Nej€ 

6  MB: Det är så det känns. Den kommer ner. 

7   F: €Men jag orkar inte mer€ 

8  MB: °Du orkar. Jag vet att du--°=  

9   F: =€Nej asså jag gör inte det€ 

10 BM: Mm 

11 MB: +Jag vet att du orkar+  

12  F: €Ne::j€ 

  13 MB: Du behöver inte gör-  du hänger bara med (.)nu när  

  14     värkarna kommer.  

 

Föderskan visar uppgivenhet genom att hävda att bebisen aldrig kommer att komma ut (rad 

1). Barnmorskan bemöter hennes klagan genom att hävda motsatsen: ‖Jo: °den gör det den 

gör det°‖ (rad 2-4). Av föderskans svar att döma – ‖€Nej€‖ (rad 5) – inger bemötandet av 

hennes klagan ingen tillförsikt. Mot bakgrund av föderskans ‖€Nej€‖ gör barnmorskan ett 

explikativt tillägg: ‖Det är så det känns. Den kommer ner‖ (rad 6). Betoningen på ‖känns‖ 

markerar en kontrast mellan upplevt och faktiskt skeende. Genom den opersonliga 

konstruktionen framställs känslan av att barnet aldrig kommer att komma ut som en generellt 

förekommande företeelse hos föderskor, varför föderskans upplevelse framtonar som naturlig. 

Å ena sidan signalerar yttrandet att barnmorskan solidariserar sig med föderskan, eftersom 

hon påtalar att hennes upplevelse delas av föderskor i gemen och potentiellt också av 

barnmorskan i rollen som föderska. Å andra sidan tydliggör yttrandet en kunskapsasymmetri 

mellan barnmorska och förstföderska. Barnmorskan talar utifrån sin position som expert på 

förlossningar, vilket gör det svårt att ifrågasätta hennes påstående. Föderskans ‖Men‖ i nästa 

tur, ‖€Men jag orkar inte mer€‖ (rad 7), vittnar implicit om att hon godtagit barnmorskans 

explikativa tillägg om sakernas tillstånd. Samtidigt kan turen ses som en omformulering av 

‖€Den kommer aldrig att kunna komma ut€‖. Båda är uttryck för förtvivlan och uppgivenhet, 

det förra markerat genom gråt i rösten.  

Barnmorskan bemöter ‖€Men jag orkar inte mer€‖ med att påstå motsatsen: ‖°Du orkar. Jag 

vet att du--°‖ (rad 8), vilket av responsen att döma, inte har någon sporrande effekt, trots att 

barnmorskan här liksom i början av excerptet (se rad 2-4) sänker rösten till en viskande nivå, 

en strategi som förordas vid modfälldhet då den intensifierar interaktionen (Bergstrom et al. 

2010:43). I nästa tur uppgraderar föderskan nämligen påståendet att hon inte orkar, dels 

genom att betona verbhandlingen, dels genom att använda diskurspartikeln ‖asså‖: ‖Nej asså 

jag gör inte det‖ (rad 9). Barnmorskan uppgraderar i sin tur hävdandet av motsatsen, dels 

genom att i analogi med föderskan betona verbhandlingen, dels genom att höja rösten 
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avsevärt: ‖+Jag vet att du orkar+‖ (rad 11). Föderskans respons –‖€Ne::j€‖ (rad 12) –  och 

barnmorskans övergång till en ny strategi –  ‖Du behöver inte gör-  du hänger bara med (.) nu 

när värkarna kommer‖ (rad 13-14) – vittnar om att försöken att inge mod har misslyckats.  

Genom att begränsa sig till ‖°Du orkar. Jag vet att du--°‖ respektive ‖+Jag vet att du orkar+‖ 

förutsätter barnmorskan att föderskan hyser en blind tilltro till hennes auktoritet. Situationen 

är vansklig; föderskan gör två negativa evalueringar av sig själv: ‖€Men jag orkar inte mer€‖ 

respektive ‖Nej asså jag gör inte det‖. Om samtalspartnern fäller ett negativt omdöme om sig 

själv, är det prefererat att inte instämma i det.  Den mest lättproducerade responsen är den 

som barnmorskan väljer; hon hävdar motsatsen till föderskans utsaga: ‖°Du orkar. Jag vet att 

du--°‖ respektive ‖+Jag vet att du orkar+‖.  Utan närmare förklaringar och åskådliggöranden 

träder en dispytstruktur i relief: föderskan påstår en sak, barnmorskan motsäger den, 

föderskan påstår ånyo samma sak, barnmorskan motsäger henne ånyo. Således hålls den 

negativa topiken i spel, i ett interaktionsmönster som kan bidra till att föderskan inte tar sig ur 

sitt modlösa tillstånd.    

Interaktionen i excerptet är till övervägande del barnmorskecentrerad såtillvida att 

barnmorskan delger föderskan föga underlag för sina påståenden att barnet kommer ner och 

att hon vet att föderskan har mer ork än hon tror.  Ytterligare en faktor som kontrasterar mot 

idén om empowerment är tilldelandet av en passiv roll inför värkarna: ‖Du behöver inte gör- 

du hänger bara med (.) nu när värkarna kommer‖. Som vi ska se i de två nästkommande 

exemplen, kan barnmorskan i detta läge förklara att föderskan på det ena eller andra sättet 

visat sig vara stark eller åskådliggöra hur öppen hon är och hur långt barnet trängt ned för att 

motivera henne. 

* 

Härnäst följer ett excerpt där föderskan precis som i föregående exempel hävdar att hon inte 

orkar mer, varpå barnmorskan påstår motsatsen, men till skillnad från i föregående fall 

underbygger barnmorskan här sina påståenden med förklaringar och åskådliggörande 

(evidentia). Åskådliggörandet innebär inte nödvändigtvis att barnmorskans underlag 

förmedlas till föderskan. Som Peräkylä noterat, kan en patient som blir förevisad den 

röntgenplåt som ligger till grund för läkarens diagnos inte avkoda den på samma sätt som 

läkaren (Peräkylä 1998:308). Patienter saknar vårdpersonalens yrkesblick (Goodwin 1994). 

På samma vis saknar föderskan i föreliggande exempel troligtvis det språk och de erfarenheter 

som krävs för att ta till sig hela den bild av slidmynningen som förmedlas i 

medicinvetenskapliga ordalag. En annan intressant aspekt av interaktionen är barnmorskans 

dubbelröstade diskurs; hon talar både med medicinvetenskapens röst och med en grov, folklig 



155 

 

stämma. I en analys av läkar-patientsamtal tecknar Elliot Mischler en dikotymi mellan 

läkarens voice of medicine och patientens voice of the lifeworld (Mischler 1984:118 ff). 

Föreliggande exempel vittnar om att rösttyperna inte nödvändigtvis behöver distribueras 

mellan vårdpersonal och patient, utan att båda kan förekomma hos en och samma person, i det 

här fallet hos barnmorskan. Resultatet blir en blandning av närhet och distans.  Dialogen som 

följer är patientcentrerad såtillvida att barnmorskan åskådliggör läget för föderskan och tar till 

kraftuttryck från vardagssfären. Samtidigt är den barnmorskecentrerad såtillvida att 

åskådliggörandet förmedlas med medicinvetenskapens röst.  

 

Kungliga bibliotekets mediedatabas: DVD-video VR09-5751, tidskod 01.48-

02.10, inspelningsår 2007. 

F = föderska P = partner BM = barnmorska BMS = barnmorskestudent U = 

undersköterska    

((BMS och U är tysta. Föderskan har nyss uppgett att hon inte orkar trycka 

på mer))  

1 BM: Asså du är ju öppen 10 centimeter Du är retraherad. Det 2     fanns 

inte en kant kvar sist när jag kände.   

3  F: Ne:j 

4 BM: >Nej< 

5 BM: Men nu börjar du bli lite trött. Det har dragit ut lite 6     granna 

på tiden och då behöver vi lite djävlar anamma  

7     [så att ] bebisen kommer. 

8  P: [(xx xx)] 

9  F: Ne:ej 

10BM: Du--= 

11 F: =Jag orkar inte mer 

12 P: (xx xx) 

13BM: Du orka:r= 

14 F: =Jag har ingen djävlar anamma 

15BM: Abso↑lu:t. Det har vi ju sett hela tiden hära. 

16 F: Aj aj 

17 ?: Nu kommer det 

 

Barnmorskan försöker motivera föderskan genom att visa att hon är ytterst nära målet. Det gör 

hon genom att i ord teckna bilden av slidmynningen (rad 10). På så vis delar hon med sig av 

underlaget för sin lägesbedömning till föderskan, vars underliv är utom hennes sikte. 

Beskrivningen är detaljrik; antal centimeter på öppningen anges liksom förhållandet att 

slidmynningens kanter är tillbakadragna, dvs. inte längre utgör något hinder för barnets 

passage. De två diskurspartiklarna ‖asså‖ och ‖ju‖ signalerar att beskrivningen tjänar som ett 

slags motargument till föderskans vilja att ge upp.  Åskådliggörandet inbjuder föderskan till 

att dela grunderna för barnmorskans lägesbedömning, men det sätt på vilket det sker förtar 

delaktighetsarbetets verkan. Barnmorskan talar nämligen med medicinvetenskapens röst, 

vilket förutsätter att föderskan har förmåga att göra samma inferenser som 

förlossningspersonalen. För att föderskan ska förstå innebörden av beskrivningen måste hon 
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veta att 10 centimeter är ett mått som innebär att man är klar att föda. Vidare måste hon förstå 

vad facktermen ‖retraherad‖ innebär och vad slidmynningens kanter spelar för roll i 

sammanhanget. Av hela förlossningsinspelningen att döma, inklusive extramaterialet, är 

föderskan okunnig om de medicinska procedurerna vid förlossning; hon förvånas över att 

barnmorskan behöver sy henne efteråt och hon är aningslös om CTG-apparatens funktioner. 

Mot denna bakgrund kan man fråga sig om föderskan kunde följa med i barnmorskans 

medicinvetenskapliga språkande.
25

 Här framtonar precis den diskrepans som Mischler tar upp 

mellan vårdpersonalens voice of medicine och patientens voice of the lifeworld.  

 

Föderskan avger en minimal respons på barnmorskans beskrivning: ‖Ne:j‖ (rad 3). Det är en 

korthuggen bekräftelse på påståendet att det inte fanns en kant kvar sist när barnmorskan 

undersökte henne. Vidare tycks bekräftelsen ha ett inslag av vaghet, eftersom den uttalas med 

förlängd vokal. Christian Heath har visat att patienter tenderar att avge minimal respons om 

läkaren utformar sin diagnos med en medicinvetenskaplig, konstaterande och auktoritativ röst. 

En sådan diagnosutformning öppnar nämligen inte för frågor från patienten (Heath 1992).  

Barnmorskan tycks uppfatta responsen som just minimal och därtill vag, dels eftersom hon 

raskt omformulerar föderskans ‖Ne:j‖ till ett betydligt fastare  ‖>Nej<‖ (rad 4), dels eftersom 

hon bygger ut argumentationen för att få föderskan att uppbåda sina krafter. Barnmorskan 

åberopar tidsaspekten och trötthetsaspekten för att få henne att göra en kraftansamling (rad 5-

7).  Nu byter hon position. Hon talar inte längre som medicinvetenskapens företrädare. Istället 

närmar hon sig föderskans erfarenhetsvärld (the lifeworld) genom att tillgripa det grova, 

folkliga uttrycket ‖djävlar anamma‖. Därmed förändras samtalsramen, från deskriptiv 

medicinvetenskaplig utläggning till emotionellt laddat uppfordrande, från en distanserad stil 

till en engagerad (jämför Goffman 1974 s. 544 ff).  Uttrycket ‖djävlar anamma‖ intensifierar 

interaktionen.   

 

Föderskan vidmakthåller emellertid att hon inte orkar. Först bemöter barnmorskan henne på 

samma sätt som barnmorskan i det föregående exemplet gör; hon hävdar rätt och slätt 

motsatsen: ‖Du orka:r‖ (rad 13). När föderskan sedan kontrar med ‖Jag har ingen djävlar 

anamma‖ (rad 14), avger barnmorskan i föreliggande exempel en mer elaborerad respons: 

‖Abso↑lu:t. Det har vi ju sett hela tiden hära‖ (rad 15). Den här responsen framkallar inte en 

                                                           
25

 I diskussioner på olika sajter för kvinnor som nyligen fött barn, framkommer det att de kan ha svårt att avkoda 

de facktermer som förlossningspersonalen använder, såväl under förlossningsarbetet som under läsningen av 

journalen. På en sajt tar en nybliven mor upp just ordet ‖retraherad‖ och hur det förbryllade henne när 

förlossningspersonalen använde det (www.alltforforaldrar.se/snack2/showthread.php?t=434832 2011-02-23). 

http://www.alltforforaldrar.se/snack2/showthread.php?t
http://www.alltforforaldrar.se/snack2/showthread.php?t=434832
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dispytstruktur i samma utsträckning som den föregående. Barnmorskan vänder inte upp och 

ned på barnmorskans påstående, utan förklarar varför hon anser att kvinnan har djävlar 

anamma i sig. Hon åberopar samtliga personer i rummet som vittnen på att föderskan hela 

tiden har visat sig ha nämnda kapacitet: ‖Det har vi ju sett hela tiden hära‖. Detta intygande 

ger föderskan en inblick i barnmorskans grund för sina påståenden.  

 

* 

I det sista exemplet möter vi ånyo en föderska som ger uttryck för uppgivenhet. Barnmorskan 

använder sig här av evidentia i form av en spegel. På så sätt kan föderskan med sitt eget 

synsinne ta del av vad som händer i underlivszonen. Hanteringen av spegeln gör föderskan 

delaktig i samma vy som barnmorskan; genom att föderskan kan skymta målet för 

förlossningen – barnet – verkar spegeln också ha en sporrande effekt.  

  

 

 
Kungliga bibliotekets mediedatabas: TV 8 2010-11-11,  
Sjukhuset 3:1, tidskod 07.50-08.22, inspelningsår: 2008 

F = föderska P = partner BM = barnmorska U = undersköterska    

1  F: Jag har inga krafter. 

2 MB: ((slickar sig hastigt om läpparna, vrider huvudet en   kort stund i 

profil och tillbaka igen)) 

3  F: ((gör en utpustning)) 

4 MB: Har du druckit någonting nu då? Det är som Vasaloppet    

5 det här.  

6  F: Det är värre. 

7  P: ((erbjuder F vätska i ett glas och hon dricker)) 

Klipp eller kamerabyte 

1  MB: Ja:: ((vokalljudet är slutet)) 

2   P: >Mm< 

3  MB: Vill du titta (xx)med spegeln? 

4   F: ((skriker och stönar)) 

5   U: ((placerar en spegel vid underlivet)) 

6  MB: Ser du ja nu nu har den åkt in lite men den var fin. 

7   U: Ser du något? 

8   F: Ja ((tittar i spegeln)) 

9  MB: Asså det händer jättemycket. 

10  F: ((gör en utpustning)) 

11  U: Nu ser (xx) hela huvudet 

12 MB: Så nu sticker den inte alls in så 

13  F: En liten tös med lite hår på 

14  U: Det är hår ja 

15  F: ((ler lyckligt)) 

 

När föderskan yttrar ‖Jag har inga krafter‖ (rad 1) skulle det mest prefererade svaret, dvs. det 

strukturellt enklaste, snabbaste och mest återknytande svaret, vara av typen: ‖Jo, det har du‖.  

Men barnmorskan väljer en annan väg. Den ser ut att kräva ett ögonblicks betänketid, 

eftersom hon slickar sig om läpparna och vrider huvudet i profil och tillbaka igen.  Därpå 
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bemöter barnmorskan föderskans negativa självevaluering med en elaborerad tur innehållande 

en fråga, ett påstående och en liknelse inuti påståendet: ‖Har du druckit någonting nu då? Det 

är som Vasaloppet det här‖ (rad 4-5). Turen medför en stegvis förflyttning från föderskans 

negativa självevaluering såtillvida att frågan om hennes krafter inte avhandlas direkt 

(Jefferson 1984).  Istället talar barnmorskan om födandesituationen i generella termer som ett 

Vasalopp. Barnmorskan positionerar sig därvid som expert; utifrån sin långa erfarenhet av 

förlossningar kan hon summera vad ett värkarbete innebär. Men hon förmedlar sin insikt 

genom en konkret och vardagsnära liknelse – ‖Vasaloppet‖ – som föderskan ledigt kan 

relatera till. Liknelsen är en smula humoristisk, vilket kan liva upp stämningen. Vidare 

förmedlar liknelsen budskapet att födandesituationen är en uthållighetssituation och att den 

utgör ett temporalt skede med början och slut. Sist, men inte minst, blir liknelsen ett argument 

för att få föderskan att dricka (Vasaloppet är intimt förknippat med vätskekontroller; i TV-

sändningarna av loppet är skidåkare som bälgar i sig muggar med blåbärssoppa ett stående 

inslag). Frågan ‖Har du druckit någonting nu då?‖ har starka anspråk på respons och innebär 

att en ny topik initieras: vikten av att dricka. Partnern och föderskan accepterar denna topik 

genom att han erbjuder henne att dricka och hon gör det (rad 7). Det praktiska sysslandet med 

vätskeintag kan både avleda föderskan från negativ tankeverksamhet och ge henne 

energitillskott.  

 

Barnmorskans kvalitet på ‖Ja::‖ (rad 1 efter klippet/kamerabytet) är svårt att återge i 

transkriptionen. Vokalljudet åstadkoms med mer slutna, rundade och utputande läppar än 

vokalljudet i en svarspartikel. Således är det fråga om ett empatiskt ‖Ja::‖. På grund av klippet 

eller kamerabytet är det svårt att fastställa om detta ‖Ja::‖ utgör ett bemötande av föderskans 

‖Det är värre‖ som åsyftar att förlossningsarbetet är mödosammare att ta sig igenom än 

Vasaloppet (rad 6 före klippet/kamerabytet). I vilket fall kan partnerns korta ‖>Mm<‖ (rad 2) 

tolkas som en uppbackning av barnmorskans uttryck för empati samtidigt som själva 

kortheten i yttrandet pekar mot ett avslutande av samtalsämnet. På så vis skapas ett tillfälle för 

barnmorskan att introducera en ny topik: belöningen för mödan, dvs. det kommande barnet. 

Hon frågar föderskan ‖Vill du titta (xx) med spegeln?‖ (rad 3). Föderskan svarar emellertid 

inte. Hon är istället upptagen av sina kval, vilket framgår av hennes skrik och stön (rad 4). 

Förmodligen är det därför som undersköterskan inte inväntar svar, utan på eget bevåg placerar 

en spegel vid underlivet (rad 5). Därpå gör barnmorskan och undersköterskan en gemensam 

ansträngning för att få föderskan att rikta uppmärksamheten mot spegeln. Barnmorskan frågar 

och konstaterar ‖Ser du ja nu nu har den åkt in lite men den var fin‖ varpå undersköterskan 
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ställer den renodlade frågan ‖Ser du något?‖ (rad 6-7). Samarbetet får ett lyckat utfall; 

föderskan riktar nu sin uppmärksamhet mot spegeln och den bild som avtecknar sig i den (rad 

8). Spegeln har i detta sammanhang flera funktioner. Den avleder föderskan från kvalen. 

Samtalsramen förändras från ett ordande om föderskans pågående värkarbete till ett 

beskådande av det kommande barnet. Som Bergstrom et al skriver, är det ofta fruktbart att 

bryta interaktionsmönstret om föderskan ger uttryck för modlöshet (Bergstrom et al. 2010: 

43). Vidare visualiserar (evidentia) spegeln det underlag som barnmorskan har när hon säger 

‖Asså det händer jättemycket‖ (rad 9). Genom spegeln begränsas inte föderskan av att behöva 

förlita sig på muntliga rapporter om progressionen, utan hon kan genom sitt eget synsinne 

inhämta kunskap om läget. Framför allt torde åsynen av det hårbeprydda bebishuvudet i 

spegeln inge föderskan nya krafter, vilket framgår av hennes saliga leende (rad 15).    

Att hantera spegel är ovanligt inom svensk förlossningsvård (muntlig kommunikation med 

Christine Rubertsson, lektor och barnmorska 2011-02-16). Av föderskans reaktion att döma i 

ovanstående excerpt, kan en spegelbild av barnets huvud ha en ansenlig positiv effekt. Bruket 

av spegel kan också fungera som alternativ till taktil evidentia, vilket innebär att föderskan 

lotsas till att känna på barnets framträngande huvud med sina händer. Spegeln kan vara ett 

alternativ för de föderskor som, till följd av sociala tabun, finner det besvärande att beröra sitt 

underliv i åsynen av andra människor. 

 

Sammanfattning och avslutande diskussion  

Det är i språket som empowerment realiseras, i yttranden som inbjuder till delaktighet, i 

yttranden som relaterar till en gemensam erfarenhetsvärld, i yttranden som positionerar 

patienten som aktiv.  De tre exemplen i artikeln har illustrerat tre olika grader av 

delaktighetsarbete. I det första exemplet gav barnmorskan föga underlag för sina påståenden. I 

det andra exemplet gav barnmorskan underlag för sina påståenden, men det skedde delvis 

med medicinvetenskapens ogenomskinliga röst. I det tredje exemplet lät barnmorskan 

föderskan själv bilda sig en uppfattning om läget genom en spegel.  

 

Högre grader av delaktighetsarbete kännetecknas av explikativa eller åskådliggörande 

moment. De fordrar komplexare turer. Som vi sett, är barnmorskans turer mer utbyggda i det 

andra exemplet än i det första, och i det tredje exemplet fordras upprepade gemensamma 

ansträngningar från undersköterska och barnmorska för att få föderskan att begagna sig av 

spegeln. Vidare är utbyggda och avledande responser på negativa självevalueringar 
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mödosammare att producera än rena kontrastiva responser. Det framgår inte minst av att 

barnmorskan i det tredje exemplet förefaller ta sats innan hon bemöter föderskans ‖Jag har 

inga krafter‖ med ‖Har du druckit någonting nu då? Det är som Vasaloppet det här‖. Med 

detta vill jag poängtera att delaktighetsarbeten och avledningsmanövrar just innebär arbeten, 

större språkliga insatser än dem som oförmedlat står till buds.  

 

Att signalera att man besitter kunskap och erfarenhet kan ha en betryggande effekt på 

lekmannen. Som framgått av det tredje exemplet kan en sådan positionering med fördel 

förenas med delaktighetsarbete. Genom ‖Det är som Vasaloppet det här‖ definierar 

barnmorskan i egenskap av auktoritet situationen samtidigt som det sker genom en 

patienttillvänd, konkret och vardagsnära liknelse. På så sätt slås en bro över gapet mellan 

barnmorskans vida erfarenhet av förlossningar och föderskans oerfarenhet.  

 

Det ena kunskapsasymmetriska förhållandet handlar om tidigare erfarenheter av förlossning, 

det andra handlar om att barnmorskan kan blicka rakt mot underlivet, men inte föderskan. 

Peräkylä menar, som sagt, att temporala förhållanden kan öka läkarens förklaringsplikt. I 

förlossningssituationen skulle de motoriska/visuella förhållandena likaledes kunna öka 

förklaringsplikten. Eftersom föderskans synfält är begränsat, blir barnmorskans förmedling av 

vad som händer i underlivszonen väsentlig. Förvisso kan förstföderskan inhämta kunskap från 

sin egen kropp genom att utgå från sensoriska förhållanden, men bristen på erfarenhet gör det 

ändå svårt att bedöma läget. Givet att barnmorskorna känner ett ansvar för att förmedla bilden 

av slidmynningen och det framträngande barnet, skulle det underlätta för föderskor om de 

kunde hitta alternativ till det medicinvetenskapliga språk vi sett i det andra exemplet.  

 

I det tredje exemplet som fått illustrera den högsta graden av delaktighet finner vi att 

föderskan går från ett uppgivet stämningsläge till ett saligt. Det innebär inte nödvändigtvis att 

högre grad av delaktighet ger lyckligare föderskor. För det första är exemplen som återgetts i 

föreliggande studie blott tre, varför inga sådana slutsatser kan dras. För det andra passar inte 

empowerment-ideologin alla föderskor. Att överlämna sig helt och hållet åt barnmorskan 

enbart på grundval av hennes auktoritet kan vara tillfredsställande i en smärtsam situation. 

Föderskan i det första exemplet låter sig förvisso inte övertygas av barnmorskans  

‖+Jag vet att du orkar+‖, men för en föderska med stark tilltro till barnmorskans auktoritet 

skulle ett dylikt yttrande kunna ha en sporrande effekt. Delaktighetsarbetet är kanske inte bäst 

när det är som högst, utan när det avpassas efter patientens behov. Inte desto mindre skulle det 
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kunna vara givande att genomföra en större studie av barnmorskors delaktighetsarbeten. Med 

hjälp av samtalsanalysens deltagarperspektiv (dvs. att yttrandets framgång och förverkligande 

framgår av mottagarens respons) skulle man kunna extrahera en samling föredömliga 

delaktighetsarbeten. Det vore också intressant utifrån nämnda deltagarperspektiv att göra en 

större kollektion av sekvenser där föderskan uppger att hon inte orkar mer, för att utröna vilka 

bemötanden som är mest framgångsrika. Inte minst skulle dylika studier kunna få praktisk 

nytta. Som Peräkylä och Vehviläinen skriver, har CA-forskning det kompletterande uppdraget 

att såväl skänka mer detaljerad information om kända institutionella praktiker än vad 

institutionsmedlemmarna kan ana, som att visa på existensen av mindre kända praktiker 

(2003:747).  
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Transkriptionsnyckel 

((  ))  icke-verbala aspekter 
€    €  sägs med gråt i rösten 
Välkommen  fokusbetoning   
(xx)  svårt att urskilja ett ord 
(xx xx)  svårt att urskilja flera ord  
(.)  kort paus 

jätteduk-  avbrott inuti ord 

Du--  avbrott i sats 
:  förlängning av ljud 
::  stor förlängning av ljud 
↑  höjt tonfall 
=  ansluter direkt till föregående yttrande 
> <  uttalas med högre tempo än omgivande tal
  
[  ]  överlappande tal 

 
+  +  hög röstvolym 
 
° °  låg röstvolym 
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EN BRA SAK ATT HA MED SIG. Språkval och identitetskonstruktion i en 

internationell miljö. 
Marie Rydenvald 
 

Inledning 

På det internationella gymnasieprogrammet International Baccalaureate (IB) är det 

obligatoriskt att studera två språk, varav det ena måste läsas som förstaspråk. För det andra 

språket har eleverna möjligheten att läsa en andraspråks- eller främmandespråkskurs, eller 

ytterligare en förstaspråkskurs. Skillnaden mellan IB och många nationella program är att 

språken för de olika kurserna inte är förutbestämda av skolan utan varje elev väljer själv vilka 

språk hon eller han avser att studera. Det finns 45 förstaspråk att välja mellan, och något färre 

andra- och främmandespråk. Svenska finns som valbart språk på alla tre nivåerna. 

 

I artikeln diskuteras hur elevernas språkval påverkas av deras språkanvändning i den 

internationella miljö som omger dem, samt hur språkvalet interagerar med deras 

identitetskonstruktioner. Artikeln utgår från en studie baserad på utlandssvenska ungdomars 

språkval inför sin IB-utbildning på en internationell skola i den franskspråkiga delen av 

Europa.  

 

Bakgrund 

Det internationella samhället är i mångt och mycket en spegling av den rörlighet som 

utmärker det postmorderna, globaliserade samhället, och för att möta de behov som denna 

rörlighet skapade tillkom gymnasieprogrammet International Baccalaureate (IB). Det 

grundades på 60-talet, i Genève. Syftet med utbildningsprogrammet var att tillhandahålla en 

sammanhållen och kontinuerlig gymnasieutbildning för de ungdomar i det internationella 

samhället vars familjer flyttade mellan olika länder i sitt arbete. Programmet ser i princip 

likadant ut, både vad gäller ämnen och undervisningsspråk varhelst i världen man befinner sig 

(www.ibo.org). 

 

Det internationella samhället utgjordes traditionellt av t.ex. diplomater, internationella 

funktionärer, biståndsarbetare, missionärer och journalister, som var utsända genom sina 

arbeten i hemlandet. I anställningsvillkoren ingick ofta att de arbetade några år på en plats och 

sedan flyttade vidare till nästa plats, alternativt flyttade tillbaka till hemlandet en tid för att 
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sedan bege sig utomlands igen. Inte sällan formade de sina egna, anglosaxiskt influerade, sub-

kulturer och sub-samhällen, s.k. ‘expatriate communities‘, och själva blev de ‘expats‘.  

 

Genom de ständiga flyttarna kastades barnen mellan olika utbildningsformer i länder där de 

sällan rotade sig. Ett behov av ett icke-nationellt skolprogram uppstod för att möjliggöra en 

kontinuerlig och sammanhållen skolgång. Det är troligtvis inte en slump att programmet 

tillkom i Genève då staden är högsäte för många internationella organisationer. Troligtvis är 

det inte heller en slump att IB-skolorna har ökat kraftigt under det sista decenniet; 1995 erbjöd 

533 skolor världen över gymnasieprogrammet och år 2010 är motsvarande siffra 3054 skolor, 

varav 38 återfinns i Sverige. Under 90-talet utökades också utbildningsformen till att inte bara 

gälla gymnasiet, utan den omfattar numera alla stadier från 5-19 år (www.ibo.org). 

Globaliseringsprocessen har intensifierats, världen har på många sätt blivit mindre, framför 

allt för de välbeställda i västvärlden (jfr. Bauman 1998:22), och det är inte längre lika 

dramatiskt att flytta utomlands.  

 

Sociologen Ludger Pries (2004:16) hävdar att man historiskt kan dela in internationella 

migranter i fyra olika grupper utifrån relationen till platsen de immigrerat till, huvudorsaken 

till varför de emigrerade, samt hur länge de har för avsikt att stanna kvar på platsen de 

immigrerat till. De fyra grupper av internationella migranter som Pries skiljer ut är de 

européer som utvandrade till USA i mitten av 1800-talet, diasporan som utvandrade av 

politiska och religiösa skäl, de europeiska gästarbetarna under 1960- och 1970-talet, samt 

samtidens transmigranter, vilka består av kvalificerad, högutbildad arbetskraft med världen 

som arbetsplats och närmast kan beskrivas som 2000-talets gästarbetare. En produkt av det 

globaliserade samhället ―whose daily lives depend on multiple and constant interconnections 

across international boarders and whose public identities are configured to more than one 

nation-state‖ (Glick Schiller och Basch 1995:2). I likhet med gästarbetarna har de lämnat 

hemlandet för arbete, och med största sannolikhet en strävan efter en ekonomiskt förbättrad 

livssituation. Transmigranterna ser heller inte värdlandet som en slutgiltig destination, men till 

skillnad från gästarbetarna planerar de inte uttryckligen att återvända till hemlandet utan de är 

rörligare i sin migration, och värdlandet utgör snarast en mellanstation på väg mot ett annat 

land. 

 

Transmigranternas barn växer sålunda sällan upp i föräldrarnas hemlandskultur, inte heller i 

värdlandskulturen utan i det internationella samhällets konglomerat av kulturer. Just på grund 
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av att barnen växer upp i denna tredje kultur används ofta tremen TCK, Third Culture Kids, 

om dem.  

 
A Third Culture Kid (TCK) is a person who has spent a significant part of his or her 

developmental years outside the parents‘ culture. The TCK builds relationships to all of the 

cultures, while not having full ownership in any. Although elements from each culture are 

assimilated into the TCK‘s life experience, the sense of belonging is in relationship to 

others of similar background. (Pollock & Van Reken 1999:19)  

 

Hörnstenarna i en TCKs liv är att personen dels har uppfostrats i en genuint tvärkulturell 

värld, där de istället för att betrakta, studera eller analysera andra kulturer lever i de olika 

kulturella världarna genom att de konstant reser mellan hemlandet och värdlandet och deras 

behäftade kulturer. Deras uppfostran har också skett i en mycket rörlig värld, i vilken antingen 

de själva eller folk runt omkring dem ständigt kommer och går, med det resultatet att deras 

sociala omgivning alltid ändras (Pollock och Van Reken 1999:22). 

 

Syfte och urval 

Studiens syfte är att undersöka hur den internationella miljön och ungdomarnas flerspråkighet 

påverkar deras språkval, och hur deras identitetskonstruktion speglas i detta val. Studien är 

baserad på kvalitativa halvstrukturerade och samtalsbaserade intervjuer med åtta IB-elever 

och utgår från frågeställningarna hur ungdomarna resonerade inför sina språkval på IB, vilka 

faktorer som styrde deras språkliga val och vad som påverkade valet av svenska, dvs. 

modersmålet, som ett av språken, samt vilken problematik uppstår mellan modersmål och 

förstaspråk i en internationell kontext.  

 

Informantgruppen består av åtta IB-elever, mellan 16 och 18 år, vilka går i en internationell 

skola i ett europeiskt fransktalande land. Samtliga informanter är flerspråkiga med svenska 

som enda modersmål, och de har svenskt medborgarskap. Informanterna pratar alla svenska 

hemma, har engelska som undervisnings- och skolspråk samt franska som samhällsspråk. 

Fyra av informanterna läser svenska som ett av språken på IB och fyra gör det inte. Slutligen 

varierar den tid de har bott utanför Sverige från tidig barndom till utflyttning efter första 

årskursen på gymnasiet. Tre av informanterna har aldrig gått i svensk skola. 

 

 

 

Tabell 1 Sammanfattning av informanterna 
 

Namn Ålder vid 

intervju-

Ålder vid 

ut- 

Årskurser i 

svensk skola 

IB, första- 

språks- 

IB, andra- 

språks- 

IB, främmande-

språkskurs 
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tillfället flyttning kurs 
 

kurs 

Agnes 17 år 3,5 år 0 engelska  franska 

tyska 

Hanna 18 år 7-10 år, 14 

år 

åk. 4-7 engelska svenska franska 

Ida 18 år 17 år åk. 1-9, åk 1 

gymnasiet 

svenska  franska 

Jonas 18 år 2-7 år, 

14 år 

åk 1-7 svenska engelska  

Julia 17 år 5,5 år åk. 1 engelska franska  

Linda 17 år 4 år 0 engelska franska  

Märta 17 år 7 år åk. 1-3 engelska  svenska 

Sara 16 år 5 år 0 engelska  franska 

 

  

Resultat 

 

Resultatet av undersökningen visar att de faktorer som påverkar informanternas språkval inför 

IB kan delas in i 13 olika kategorier, vilka främst speglar deras framtidsvisioner utifrån deras 

nutida livvsituation. Det finns en skillnad i förhållandet till kategorierna mellan valet av språk 

till förstaspråkskursen och valet av språk för den andra språkkursen, samt mellan de 

informanter som läser svenska som ett av sina språk, och den grupp som inte gör det. 

 

De 13 kategorierna som baserar sig på faktorer som utgör grunden för informanternas 

språkval distribueras olika beroende på vilket språkligt val de står inför. Vissa faktorer styr 

deras val av förstaspråk, andra deras val av andraspråk, samt ytterligare andra deras val att 

läsa modersmålet på någon av sina språkkurser. Dock är  distributionen av kategorierna 

densamma för de olika språkliga kurserna oavsett vilket språk informanterna väljer. De 13 

olika kategorier som styr informanternas val är befintlig kunskap och kompetens, nuvarande 

bostadsort, arbetsbörda, lära sig, ämnesintressen, få språkkunskaperna dokumenterade, 

studentbetyg, fortsatta studier, framtida bostadsort för informanterna, framtida bostadsort för 

deras föräldrar, skolbakgrund, nuvarande skolas språkprogram samt slutligen identifikation 

med och attityd till olika kulturer.  

 

Kategorierna tar upp det som finns i en ungdoms liv, t.ex. deras skolvardag, familjen och vad 

de har för planer med sin skolgång. De visar också på ett tydligt fokus på framtiden, vilket på 

ett adekvat sätt placerar informanterna i sin samtid. Norton (2000) använder 

identitetsbegreppet för att beskriva hur en individ förstår sin relation till sin omvärld, och hur 

denna relation konstrueras genom tid och rum, samt hur personen tolkar sina framtida 

möjligheter: ‖I use the term identity to reference how a person understands his or her 
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relationship to the world, how that relationship is constructed across time and space, and how 

the person understands possibilities for the future‖ (Norton 2000:5). 

 

Förstaspråkskursen 

Vad det gäller val av språk till förstaspråkskursen baserar sju av de åtta informanterna sitt val 

på kategorin befintlig kunskap och kompetens, och väljer sitt starkaste språk. Samtliga 

informanter vet utan tvekan vilket deras förstaspråk är, och valet förefaller okomplicerat och 

givet för dem.  Naturligtvis framstår det som både logiskt och självklart att de väljer sitt 

förstaspråk för förstaspråkskursen, hade det inte varit för att majoriteten av dem har ett annat 

modersmål än förstaspråk. Trots att samtliga har svenska som modersmål, väljer faktiskt bara 

två av dem svenska för sin förstaspråkskurs. De andra väljer engelska. 

 

Tabell 2 Informanternas modersmål och förstaspråk 

 
Informanter Modersmål Förstaspråk IB  

Förstaspråks-

kurs 

Agnes svenska engelska engelska 

Hanna svenska svenska engelska 

Ida svenska svenska svenska 

Jonas svenska svenska svenska 

Julia svenska engelska engelska 

Linda svenska engelska engelska 

Märta svenska engelska engelska 

Sara svenska engelska engelska 
 

  

Romaine (1995:22) menar att begreppet modersmål är relativt och att en individs modersmål 

kan förändras under hennes livstid, men om modersmålet definieras som individens först(a) 

inlärda språk, och därmed utgör en del av hennes bakgrund, är det inte troligt att det per 

definition kan bytas ut mot ett annat modersmål. Dock kan det få funktioner som inte 

överensstämmer med den för begreppet vidhäftade gängse föreställningen, och ett annat språk 

kan ersätta modersmålet i dess funktion som förstaspråk. I dagens rörliga värld, där många 

människor flyttar till andra länder och, som ett resultat, många barn och ungdomar växer upp 

med ett eller flera språk förutom sitt modersmål, framstår den synonyma användningen av 

modersmål och förstaspråk som något förlegad. Möjligen kan man säga att termerna 

förstaspråk, andraspråk och främmandespråk vilar på ett monolingvistiskt perspektiv då det 

dels förutsätter att man lär in och utvecklar språk i en given ordning, samt dels speglar på 
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vilken plats inläraren befinner sig i förhållande till sitt modersmål, och tenderar sålunda att 

tillskriva individen en geografisk och nationell hemvist. 

 

Att bara tre av de åtta informanterna anser att deras modersmål är deras förstaspråk, samt att 

bara två av dem väljer sitt modersmål för förstaspråkskursen framstår också som en indikation 

på att det i en flerspråkig kontext inte är rimligt att med självklarhet se begreppen modersmål 

och förstaspråk som synonyma. Termen förstaspråk skulle kunna användas om individens 

starkaste språk, och termen första språk om individens modersmål, dvs. hennes först inlärda 

språk. 

 

Andra språkkursen 

För den andra språkkursen kan eleverna välja ett andraspråk eller ett främmandespråk. De har 

också möjligheter att i stället välja ytterligare en förstaspråkskurs. I valet av det andra språket 

tar informanterna till viss del hänsyn till befintlig kunskap och kompetens i språket, i det att 

de väljer bland de av sina språk där de har en kunskapsnivå som är relevant för den valda 

kursen, dvs. de väljer inte att läsa andraspråkskursen i ett språk i vilket de har en 

främmandespråksbehärskning. Dock framstår valet av andraspråket främst som en investering 

för framtiden som informanterna tänker sig den. Stor betydelse för valet är vad de kan tänkas 

få ut av språket eller hur det passar in i deras tänkta framtid. De kategorier som främst 

påverkar informanternas val av det andra språket är nuvarande bostadsort, arbetsbörda, lära 

sig, ämnesintressen, få språkkunskaperna dokumenterade, studentbetyg, fortsatta studier, 

framtida bostadsort för informanterna, framtida bostadsort för deras föräldrar.    

 

Tabell 3 Sammanställning av faktorer i informanternas val 

 
Infor-

manter 

IB 

Andra-

språks-

kurs 

IB  

Främman

despråks-

kurs 

Kategorier Antal 

Agnes  franska 

tyska 

ämnesintresse, befintlig kunskap och 

kompetens, fortsatta studier, nuvarande 

bostadsort, studentbetyg, arbetsbörda, 

föräldrarnas framtida bostadsort 

7 

Hanna svenska franska ämnesintresse, befintlig kunskap och 

kompetens, fortsatta studier, nuvarande 

bostadsort, dokumenterade språkkunskaper, 

föräldrarnas framtida bostadsort 

6 

Ida  franska ämnesintresse, nuvarande bostadsort, lära 

sig, skolans språkprogram,  

4 
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Jonas engelska  ämnesintresse, befintlig kunskap och 

kompetens, fortsatta studier, lära sig, 

framtida bostadsort 

5 

Julia franska  ämnesintresse, befintlig kunskap och 

kompetens, fortsatta studier, nuvarande 

bostadsort, studentbetyg, lära sig, 

arbetsbörda, dokumenterade språkkun-

skaper, framtida bostadsort 

9 

Linda franska  ämnesintresse, befintlig kunskap och 

kompetens, lära sig, skolans språkprogram,   

4 

Märta  svenska ämnesintresse, befintlig kunskap och 

kompetens, nuvarande bostadsort, 

studentbetyg,  

4 

Sara franska  Ämnesintresse, befintlig kunskap och 

kompetens, fortsatta studier, studentbetyg, 

arbetsbörda, skolans språkprogram,  

6 

  
 

Oavsett vilket eller vilka språk, eller om de valt andraspråkskurs eller främmandespråkskurs, 

så uppvisar valen stora likheter vad gäller styrande kategorier. Informanterna har till stor del 

samma kategorier som utgångspunkt för sina val, men den utslagsgivande kombinationen är 

sedan individuellt sammansatt utifrån hur informanten upplever att språket kan gagna den 

framtid hon eller han ser utifrån sin livsituation i nuet. Ytterligare en likhet är att 

informanternas val är sammansatta av flera olika kategorier. Som minst utgörs valen av fyra 

kategorier och som mest nio, och samtliga informanter uppvisar olika kombinationer. 

 

Det ligger nära till hands att dra paralleller till Norton Pierce (1995:17) som hävdar att termen 

investering bättre lämpar sig än termen motivation för att beskriva inlärarens drivkraft. Hon 

menar att termen motivation inte erkänner språkinläraren som en social individ som påverkas 

av de sociala relationer hon är en del av. Som undersökningen visar är det i informanternas 

fall helt tydligt att sociala aspekter påverkar valen. Vidare menar Norton Pierce att då 

språkinläraren investerar i ett språk, sker det för att hon förväntar sig en framtida utdelning, 

som på ett positivt sätt bidrar till individens liv. Den framtida utdelningen finns medräknad i 

informanternas val av språk för den andra språkkursen. För vissa är det viktigt att få höga 

betyg för att bli antagna till en åtråvärd utbildning, andra anser att det är viktigt att få sina 

kunskaper i ett språk dokumenterade för att bli mer konkurrenskraftiga i ansökan till vidare 

studier, och för några syftar språkvalet till en förståelse av ett samhälle och kultur de vet att de 

kommer att ha kontakt med i framtiden. 
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Bourdieu (1991) menar att språk kan ses som både ett kulturellt kapital, vilket generellt 

uttryckt avser kunskaperna, och symboliskt kapital, vilket generellt avser förmågan att 

använda sig av språket på ett sådant sätt att det ger en önskad utdelning. Med Bourdieus 

termer kan språken ses som informanternas kulturella kapital, vilket rätt förvaltat meddelst 

genomtänkta val, blir till ett symboliskt kapital, vars vinst i framtiden kan kvitteras ut i form 

av en attraktiv utbildning, eller ökad valmöjlighet. Dock lever informanterna i vad Beck 

(1998) kallar ett risksamhälle, och de måste kalkylera med risker när de väljer. De har, till 

exempel, inte råd att välja ett ämne bara utifrån intresse utan måste ta hänsyn till sin 

prestationsförmåga samt ha ett pragmatiskt resultattänkande, eftersom otillräckliga kunskaper 

och låga betyg i ett enda ämne kan leda till att de underkänns på hela gymnasieutbildningen. 

Möjligen har IB-elever en större valfrihet men samtidigt ett större ansvar än elever i nationella 

skolor. 

 

Svenska som ett av språken 
 

Fyra av de åtta informanterna har valt att läsa svenska, dvs. sitt modersmål, som ett av 

språken på IB. Två har valt att läsa det som förstaspråk, en som andraspråk och en som 

främmandespråk. De faktorer som styr deras val är desamma som styr valen av övriga språk, 

men mellan de informanter som läser respektive inte läser svenska finns det en skillnad i 

förhållande till kategorierna skolbakgrund samt identifikation med och attityd till olika 

kulturer. 

 

De informanter som läser svenska har gått i svensk skola i tre årskurser eller mer. Av de 

informanter som inte läser svenska har bara en gått i svensk skola under ett läsår (se tabell 1). 

Vidare menar tre av de informanter som läser svenska att svenskan är deras starkaste språk, 

och samtliga menar att de är nöjda med att de behärskar engelska på den avancerade nivå de 

gör. De har en positiv attityd till Sverige och den svenska kulturen. De åker gärna till Sverige 

på semester, och de kan tänka sig att studera där, och i några fall, bosätta sig där. De är också 

positiva till landet de bor i, samt den frankofona kulturen och de ställer sig inte främmande till 

att studera vidare i ett franskspråkigt land. Slutligen uppvisar de inte en så djupgående och 

omfattande ambivalens för sina multipla språkliga och kulturella tillhörigheter jämfört med de 

informanter som inte studerar svenska. 

 

I sin avhandling om ungdomars flerspråkighet och identiteskonstruktion i ett multietniskt 

förortsområde i Sverige, myntar Otterup (2005) termen synkretiska identiteter och visar på att 
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ungdomarnas ‖mångfasetterade identiteter är sammansatta på varierande och mycket 

komplexa sätt och befinner sig dessutom i en ständig förändring genom att hela tiden på ett 

gränsöverskridande sätt omförvandlas i interaktion med andra och i ömsesidiga kulturella 

utbyten‖ (Otterup 2005:213).  Som en del av den synkretiska identiteten ser Otterup 

ambivalensen. Förutom att ungdomarna, som de flesta ungdomar, ständigt utsätts för många 

val samt befinner sig på väg in i vuxenlivet, blir deras tillvaro också påfallande mångtydig i 

det att de också måste förhålla sig till sin flerspråkighet och tillhörighet i flera kulturer. Den 

flerspråkiga kontexten skapar flera tillhörigheter och möjliga handlingssätt än en enspråkig 

kontext, vilket i sig kan vara positivt men också frustrerande.  

 

De informanter som inte läser svenska har ett påtagligt ambivalent förhållningssätt till sina 

kulturella tillhörigheter; trots att de representerar det svenska i det internationella samhället 

känner de ett utanförskap när de är i Sverige. De upplever att de har brister i kunskaperna om 

det svenska samhället och samtidskulturen, och de har svårt att identifiera sig med svenska 

jämnåriga eftersom de upplever att de inte delar de svenska ungdomarnas värderingar. Å 

andra sidan menar de att de inte känner någon större förankring i den frankofona kulturen. 

När de åker till Sverige på sommaren säger de att de åker hem, och när de åker tillbaka till 

värdlandet säger de också att de åker hem. Sverige och landet de bor i är på en och samma 

gång ett ‘både och‘ samt ett ‘varken eller‘ hemma. Samtliga informanter som inte läser 

svenska ställer sig mycket tveksamma till att bo eller studera i Sverige, och säger med 

bestämdhet att de inte kan tänka sig att studera vidare i ett fransktalande land. De anger att de 

ämnar fortsätta sina studier i England, och att de är positiva till samt känner en gemenskap i 

den engelska kulturen. 

 

Slutligen hävdar Pavlenko (2002) att föreställningen om individens flerspråkighet som 

parallellt existerande monolingvistiska kulturer inte framstår som kompatibel med dagens 

globala och flerspråkiga värld. Hon menar att flerspråkigheten sammantagen istället  utgör 

den arena där individens identitetskonstruktion sker (Pavlenko 2002:284), vilket 

informanterna tydligt illustrerar då varje faktor som påverkar deras val av språk för IB-

gymnasieutbildningen är vidhäftad flera språk, och varje språk är förbundet med flertalet 

faktorer, och slutligen är faktorerna och språken sinsemellan sammanflätade i ett komplext 

mönster.  
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Sammanfattningsvis är de resultat som tydligast framgår av undersökningen att informanterna 

väljer sitt starkaste språk för förstaspråkskursen, men för majoriteten av informanterna 

sammanfaller inte deras förstaspråk med deras modersmål, att valet av det andra språket 

främst ter sig som en form investering för framtiden, samt att det finns en skillnad mellan de 

informanter som läser respektive inte läser svenska vad gäller attityden till Sverige och 

svenskheten, graden av ambivalens samt huruvida de förefaller uppleva svenskan som ett 

officiellt och offentligt gångbart språk. 
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”Du har nog missförstått det här” 

Konstruktion av förståelse och relationer på nätet 
Johanna Salomonsson 

 

Inledning 
Diskussionsforumet bjuder till kommunikation för olika syften, exempelvis att få svar på en 

fråga eller bara diskutera ett ämne i allmänhet. Med dessa diskussioner följer en effekt att de 

interagerande skapar en relation till varandra som byggs upp med hjälp av språkliga 

handlingar. Denna artikel handlar om hur dessa relationer understöds genom att ordet 

missförstå används. Syftet är inte bara att hänvisa till ett faktiskt <MISSVERSTÅND> utan det är 

minst lika viktigt att påbörja en process där en förhandling påbörjas om vad som ska vara den 

gällande förståelsen av ett diskussionsämne. Utgångspunkten för artikeln är att en absolut och 

objektiv förståelse inte kan uppnås, däremot är ett mål att konstruera en förståelse som kan 

anses vara giltig ur de interagerandes perspektiv.  

I artikeln ska jag påvisa att fraser som innehåller ordet missförstå faktiskt i första hand 

används för att dels konstruera relationer men även konstituera dem så att kommunikationen 

förblir stabil och intakt. När en sats som du har nog missförstått det här används växlar 

kommunikationen över på en metanivå och målet är att så friktionsfritt som möjligt växla 

tillbaka på en objektsnivå. Förklaringen till denna strategin hämtas dels i relevansteorin 

(Sperber/Wilson 1995) men även i frame/scriptteorin (Schank/Abelson 1972).  

Artikeln bygger på en avhandling i ämnet tyska som publiceras våren 2011. Som material 

användes knappt 600 foruminlägg där en fras med verbet missverstehen i olika grammatiska 

konstruktioner förekom. För att undvika eventuella problem med att förstå de tyskspråkiga 

inläggen översätts de i fotnoten. Anledningen till att jag väljer att behålla de tyskspråkiga 

exemplen är för att det är svårt att hitta motsvarigheter i svenska forum. Vari det ligger kan 

jag endast spekulera i men förmodligen spelar kulturella skillnader med och det verkar som 

om diskussionerna där missverstehen används tenderar att användas i häftigare debatter än i 

svenska motsvarigheter. 
26

 

 

Diskussionsforumet som medium 
På internet kan människor kommunicera med varandra med hjälp av en rad olika medier. I 

den här artikeln fokuseras på diskussionsforumet, där människor träffas både för att kunna 

interagera om valfria ämnen, få svar på en fråga eller för att knyta kontakter. Inom 

diskussionsforumet har således den sociala aspekten en väsentlig roll. Det betyder att ämnet 

                                                           
26

 House (2005) beskriver att direkthet i tyskan är mera framträdande än i exempelvis anglosaxiska kulturer. 
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som diskuteras egentligen är sekundärt när det handlar om att undersöka hur människor kan 

bygga upp och skapa goda relationer till varandra. Det är därför svårt, för att inte säga 

omöjligt, att som Watzlawick/Beavin/Johnson (2000) dela upp kommunikation i två separata 

beståndsdelar – dels innehållet, dels relationerna mellan människor. Med innehållet 

kommunicerar människan också hur hon förhåller sig till sin interagerande partner, vilket gör 

att olika typer av sociala processer äger rum samtidigt.  

Diskussionsforumet skiljer sig från andra internetmedier framför allt genom att det 

organiseras på en webplattform där olika diskussionsämnen kan delas upp efter tema. Det 

finns diskussionsforum för alla möjliga slags ämnen, varvid de enskilda diskussionerna delas 

upp efter särskild ämnestillhörighet. På så sätt ska forumtrådarna kunna konstitueras tematiskt 

och eventuella tematiska urspårningar bör kunna undvikas. Det finns i varje fall tekniskt sett 

goda förutsättningar för de interagerande att kunna föra en relevant kommunikation med 

varandra. Ett exempel på ett foruminlägg finns i Figur 1: 

 
Figur 1. Ett diskussionsforum 

 

Kommunikationsformen är precis som alla andra internetmedier
27

, bortsett från samtalet, ett 

asynkront medium. Kommunikationen byggs upp av enskilda inlägg som tillsammans bildar 

diskussionstrådar. Antalet tecken i dessa inlägg är oftast inte begränsade. Det är även enkelt 

att fastställa en stor språklig variation – en del inlägg formuleras liknande en nyhetsartikel 

med an andra konceptuellt liknar en chat. Av den anledningen är det omöjligt att bestämma en 

speciell textsort i forumet. Därför använder jag mig i första hand av begreppet interaktion, 

eftersom det är centrum för min studie.  

I forumet är sociala aspekter som kön, ålder, yrkestillhörighet osv. av mindre betydelse 

eftersom pseudonymer används som referens för kommunikationen. I Figur 1 kallar sig 

skribenten för Alfamamma. De för foruminteraktionen relevanta data återges där det bl a syns 
                                                           
27

 Många forskare menar att chatten kan uppfattas som synkron, men eftersom även denna kommunikationsform 

förhindrar möjlighet till samtidig interaktion måste även chatten ses som en asynkron, eller i varje fall 

semisynkron kommunikationsform. För denna diskussion se Dürscheid (2006) och Thaler (2007). 
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att denna person vid detta datum publicerat 3976 inlägg, hur länge medlemskapet har varat 

samt hemort för skribenten. Informationen Elitklass syftar på en status som är knuten till antal 

skrivna inlägg. Just den sista informationen är ett verktyg för att skapa en identitet. En annan 

viktig kommunikativ aspekt i diskussionsforumet är att det är möjligt att ordagrant citera ett 

annat yttrande.  

I annan kommunikation påverkar dessa sociala parametrar identitetsskapadet men i 

diskussionsforumet har deltagarna endast tillgång till språket för att kunna konstruera en 

identitet av den person som den inte känner men väl lär känna genom interaktionen. Dessa 

faktorer är alla av yttersta vikt när det handlar om hur missförstå kan användas för att gynna 

relationerna i forumet. 

 

Konstruktion av förståelse i kommunikation 
Denna artikel har en stark konstruktivistisk prägel då den utgår från antagandet att förståelse 

konstrueras med interaktionen i diskussionsforumet. I dessa diskussioner handlar det om att 

nå ett slutmål, att ha enats om vad som är giltigt och inte. Utgångspunkt är att det inte finns 

något som kan liknas vid total intersubjektivitet eller ömsesidig förståelse eftersom vi aldrig 

kan sätta oss in i fullständigt vad en annan person egentligen menar med ett givet yttrande. I 

stället handlar förståelse om att skapa en ömsesidig tolerans och respekt för detta yttrande. 

Denna konstruerade förståelse kan naturligtvis vara olika stark beroende på hur fundamentet 

ser ut som relationen vilar på. En konfliktfri relation har bättre förutsättningar att skapa 

tolerans för olika uppfattningar än en konfliktfylld.  

När de interagerande bygger upp sina inlägg gör de det utifrån perspektivet att de ska vara så 

interpreterbara som möjligt. Kommunikation bygger på att den inte avbryts och störs, varför 

de kommunicerande i möjligaste mån bemöter varandra kooperativt. Grice (1996) menade att 

förståelse skapas för att det finns en kooperation i kommunikation att förstå yttranden som 

egentligen inte passar in på hans fyra maximer. Sperber/Wilson (1995) hävdar däremot 

däremot att förståelse är möjlig därför att ett yttrande är relevant i en kontext. Låt oss utvidga 

deras påstående en aning. 

Om Sperber/Wilson har rätt betyder det att ett foruminlägg måste bestå av information som 

möjliggör en tolkning och därmed en konstruktion av förståelse. Det innebär att inlägget 

måste byggas upp av ett antal kontextualiseringshänvisningar (s. Gumperz 1982 samt Auer 

1992). Det är således möjligt att betrakta ett foruminlägg utifrån en behållare med 

kontextualiseringshänvisningar som är tolkningsbara för mottagaren. Beroende på den mängd 

kontextualiseringshänvisningar som kan identifieras och associeras med kontexten i 
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interaktionen är det möjligt att förstå, missförstå eller inte förstå. Relevans betyder därför att 

samma kontextualiseringshänvisningar såväl ur sändarens som mottagarens perspektiv kan 

associeras med kontexten, se figur 3: 

 

Det innebär att de interagerande kan utgå från denna princip när de använder ett ord som 

missförstå. Det måste alltså inte alls ha med själva konceptet att <MISSFÖRSTÅ> att göra utan 

kan vara ett verktyg för att styra över kommunikationen så att förståelse skapas utifrån den 

enes subjektiva uppfattning om det diskuterade ämnet. Det är alltså viktigt att skilja på ett 

faktiskt <MISSFÖRSTÅND> och ett konstruerat dito. Därför ska det språkliga uttrycket för ett 

faktiskt <MISSFÖRSTÅND> visas i följande avsnitt.  

 

Om begreppet missförstå  
Schegloff har 1992 visat hur <MISSFÖRSTÅND> markeras i samtal. Hans viktigaste upptäckt 

var att ett <MISSFÖRSTÅND> skiljer sig från att <INTE FÖRSTÅ> främst genom hur det markeras 

i samtalssekvensen. Om en person inte förstår något kan den inte dra någon som helst slutsats 

och det syns direkt genom att en motfråga formuleras – vad menar du med det? Att däremot 

missförstå någon innebär att en person lyckats dra en, om än felaktig, slutsats som inte 

stämmer överens med det som sändaren ville förmedla. Hur detta gestaltar sig i 

kommunikation visar figur 3: 

T1  Yttrande p av A.  

T2 B förstår p som q. Kontextualisering annorlunda och svarar oväntat.  

T3  Reparation. Förstår q som q resp. p som p och korrigerar p. T ex 

missförstå används.  

Figur 3. Markerat <MISSFÖRSTÅND> i samtal (efter Schegloff 1992) 

Som figur 3 visar föregås ett <MISSFÖRSTÅND> av en slutsats som skiljer sig från sändarens. 

Det är inte nödvändigt att ett uttryck med missförstå används i T3, det är också möjligt att 

markera det med exempelvis jaha, jaså etc. Reparationen kan gestalta sig på många sätt, 

 

 

 

 Relevans 

<INTE FÖRSTÅ> 

fel eller inte alls associerade 

kontextualiseringshänvisningar 

    <MISSFÖRSTÅ> 

    <FÖRSTÅ>  

Tolkningsbara 
kontextualiseringshänvisningar 

Figur 2. Förhållandet mellan relevans och kontextualiseringshänvisningar avseende 
<FÖRSTÅ> 
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vanligen genom ett förtydligande, en kompletterande utsaga eller en helt ny formulering 

(Schegloff 1992: 1310).  

I denna artikel blir liknande sekvenser betraktade som scripts därför att sekvenserna uppvisar 

en stor homogenitet och det är sannolikt att det finns kognitiva processer som avgör hur dessa 

scripts realiseras i interaktionen. Frame/Script-teorin av Schank/Abelson (1977) kan 

appliceras på många olika sorters kommunikativa mönster och förklarar bl a varför människor 

så lätt kan skilja sig på interaktionsmönster på en snabbmatsrestaurang och en femstjärnig 

dito. Scripts kännetecknar sig fr a genom att de kan upprepas enligt samma grundprincip för 

ett speciellt syfte. I artikeln ska jag visa att inlägg som innehåller ett uttryck med ordet 

missförstå är starkt bundna till ett begränsat antal scripts. Dessa scripts kan identifieras och 

särskiljas med hjälp av de slots som de är uppbyggda av. I denna artikel betraktas varje 

foruminlägg som en slot. Uppbyggnaden av dessa inlägg bestämmer dessutom vilken slot det 

är fråga om. 

Scriptets funktion är i första hand att så friktionsfritt som möjligt bearbeta förståelsen av 

innehållet men även att konstruera ett interpersonellt förhållande som samtliga interagerande i 

forumet kan enas om. Det betyder att olika sociala strategier blir utmärkande i dessa 

interaktionssekvenser. En viktig sådan strategi är att sociala positioner (Wolf 1999) behöver 

bearbetas så att relationen mellan de interagerande stabiliseras. I korthet försöker den person 

att hävda en övre position som hävdar sin version av förståelsen som den gällande i 

interaktionen och därmed också ska konstrueras som den gällande av övriga 

kommunicerande. För att kommunikationen inte ska avbrytas krävs att motparten intar en 

undre social position. I scripten blir dessa positioneringar dels markerade och förstärkta i de 

tidigare slotsen medan motparten i de senare snarare accepterar en undre position. När 

samtliga positioner är stabila växlar kommunikationen tillbaka till objektsnivån i språket.  

 

Inläggets uppbyggnad 
Schegloff har inte bara identifierat hur ett <MISSFÖRSTÅND> markeras i interaktion utan han 

kan också definiera en samtalstur som en reparation med hjälp av fyra komponenter: 

[A] En inledare Åh 

[B] En acceptansmarkör att ett missförstånd inträffat jaha 

[C] En förkastande markör:  du menade inte p 

[D] En reparationsmarkör utan q. 

Dessa komponenter kan däremot inte appliceras på ett foruminlägg där en fras med missförstå 

används. Schegloff har exempelvis förbisett vilken komponent meningen med missförstå ska 

tilldelas, eftersom han inte undersökt detta begrepp utan snarare fenomenet. Betydelsen av 
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missförstå determineras därför av kontexten, dvs. det script som frasen uppkommer i. Det 

finns alltså inte en direkt referens mellan ordet missförstå och fenomenet <MISSFÖRSTÅND>.  

Eftersom Schegloffs komponenter endast delvis är applicerbara på kommunikationssekvenser 

där ett missförstånd tematiseras måste hans typologi utvidgas. Det gör sig lämpligast med 

följande struktur: 

[A] En inledare Åh, 

[B] Modifikator som i första hand 

kommunicerar relationen 

jag tror 

[C] En fras med missförstå du har nog missförstått det här. 

[D] En förkastande markör Jag menade inte alls p.
28

 

[E] En reparerande markör Jag menade faktiskt q. 

[F] En acceptansmarkör Då är vi överens.  

 

Dessa komponenter kan förekomma i inverterad följd och någon eller några av dem kan också 

utelämnas helt. I denna struktur är det tydligt att komponenter tillkommer som är starkt 

knutna till verbet missförstå. Framför allt visar det sig att [B]-komponenten har en särskilt 

viktig funktion eftersom den kommunicerar relationen. I diskussionsforumet har de 

interagerande särskilt verbaliserad informalitet/formalitet som verktyg för att skapa en 

lämplig social distans och position. Tecken på informalitet (se Koch/Oesterreicher för 

diskussionen om formalitet/informalitet i kommunikation) är exempelvis emoticons, 

akronymer LOL (laugh out loud), funktionsord inom asterisker *asg*, interpunktion och 

ortografi. Formalitet kan visas genom fullständiga satser och avsaknad av just dessa 

verbaliseringar, på tyska särskilt med tilltalet Sie
29

 (Ni). Med [B]-komponenten kan 

författaren förstärka sitt eget face
30

 genom att agera ansiktshotande. Detta markeras genom en 

s.k. [B2]-komponent, ofta i form av en sur emoticon (smiley), särskild interpunktion och 

ortografi eller genom lexikala uttryck. Om författaren däremot vill skapa en god relation med 

den andra interagerande i forumet formuleras [B]-komponenten vänligt i stället i en s.k. [B1]-

komponent. Denna komponent skiljer på detta sätt Script II och Script III åt. 

[C]- och [D]-komponenterna är särskilt viktiga i förhandlingen om förståelsen eftersom 

sändaren kan skapa en kontrast mellan sin egen och den andres uppfattning om ett 

sakförhållande med dessa komponenter. Citaten i forumet används ofta som [D]-komponent 

                                                           
28

 I diskussionsforumet kan ett citat användas som [D]-komponent då skribenten därigenom kan påvisa 

kontextualiseringshänvisningar som är fullständigt irrelevanta i interaktionen.  
29

 I tyskspråkiga diskussionsforum är annars tilltal med du konventionaliserat, vilket Thaler (2003, 79) fastställt i 

franskspråkiga forum.  
30

 För teorier om face work se Brown/Levinson 1987. 
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och kontrasteras då med en [E]-komponent i den efterföljande kommentaren. Dessa 

komponenter är därför viktigast i början av scriptet när förståelsen förhandlas.  

Missförstå i olika scripts – en analys av några exempel 
I analogi med scriptteorin ska i detta avsnitt några olika foruminlägg analyseras men med ett 

tydligt mål nämligen att ordet missförstå får en funktion i en kontext, i scriptet. I analysen av 

min tyskspråkiga korpus kunde jag fastställa att missförstå används i tre olika scripts: Script I 

överensstämmer med Schegloffs typologi när ett <MISSFÖRSTÅND> markeras efter ett oväntat 

yttrande i en turtagningssekvens. I det fallet kongruerar alltså begreppet missförstå med 

fenomenet <MISSFÖRSTÅ>, de interagerande fokuserar på temat i diskussionen och därför är 

inte [B]-komponenten framträdande. Script II å andra sidan innehåller en [B1]-komponent, 

som med en vänlig formulering ska understödja den skapade relationen till 

interaktionspartnern. I script III är [B2]-komponenten väsentligt mycket mera ansiktshotande 

och skapar då en större social distans till motparten. I det fallet kan frasen med missförstå 

ändå användas till att understödja relationer och skapa förståelse men däremot på sikt 

eftersom scriptet gör en omväg för att nå detta mål. Här följer därför en redogörelse för 

scriptens egenskaper och hur missförstå kan utgöra olika funktioner i 

forumkommunikationen. Med hjälp av scripten kan nämligen olika talakter för frasen med 

missförstå identifieras. 

 

Script I 

Kännetecknande för script I är att det motsvarar Schegloffs typologi. Det betyder att ett 

<MISSFÖRSTÅND> tematiseras, därför att det föreligger en diskrepans i den uppfattade 

relevansen mellan två (eller flera) interagerande i forumet. Det medför att 

kontextualiseringshänvisningarna inte kan identifieras och anpassas i kontexten varvid ett 

oväntat yttrande formuleras. Reaktionen på ett sådant yttrande kan se ut som i exempel 1 som 

handlar om webprogrammering: 

 

 

 
Exempel 1

31
 

                                                           
31

 [A] Hej Thorsten, [C] du missförstår mig. [E] Möjligheten känner jag till. Det jag vill ha är en förstorad 

skärmvy inom plonesidan, [D] inte på en egen sida där bara bilden syns. [E] Men det får jag när jag länkar till 

bilden.  

marX: 

[A] Hallo Thorsten,  
[C] du missverstehst mich. [E] Die Option ist mir bekannt. Was ich will ist 
eine vergrößerte Bildansicht innerhalb der Plone-Seite, [D] nicht auf einer 
eigenen Seite, wo nur das Bild erscheint. [E] Das bekomme ich aber, wenn ich 
auf das Bild verlinke. 
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Typiskt för inläggen som formuleras i script I är att de saknar en tydlig [B]-komponent 

eftersom relationerna redan är konstituerade och stabila. Här fokuseras i stället på att skapa en 

förståelse angående innehållet i diskussionen och därför behövs inte uttryck för sociala 

relationer. I exempel 1 finns ingen tydlig [D]-komponent men den är mycket vanlig, just för 

att skapa en tydlig kontrast mellan två olika tolkningar. Det visar också att alla komponenter 

inte är obligatoriska och att de kan förekomma i inverterad följd. I det följande ska jag 

däremot visa att endast vissa komponenter är möjliga i vissa slots. 

 

Script II 

I Script II kan en tydlig markering för att understödja sociala relationer identifieras. Målet är 

återigen att kunna växla över på en objektsnivå men till det krävs att alla slots i scriptet 

bearbetas. I script II förekommer följande slots: 

Slot1  Förfas. Yttrande p från A innehåller ett ansiktshotande 

yttrande.  

Slot2  B bestrider p som irrelevant q genom att vara vänlig. Inbjuder 

till övergång i Slot3.  

Slot3  Unterpositionering. Relevans (q blir p) och relationsarbete 

skapas med en reparation – ursäkt eller rättfärdigande.  

Slot4  Konstitution av relationen. Accepterad relevans och växel 

tillbaka på objektsnivå.  

Figur 4. Missförstå i script II 

Som figur 4 visar skiljer sig detta script framför allt från script I därigenom att det 

förekommer en acceptansfas i Slot4. I första hand ska Slot2 undersökas, därför att script II 

resp. III skiljer sig åt endast hur denna slot bearbetas. I slot2 äger ett bestridande rum som 

syftar till att förstärka sändarens position och eget face för att på så sätt konstruera en 

förståelse som de andra interagerande accepterar. På så sätt är det möjligt att styra 

diskussionen åt ett visst håll. Eftersom [B1]-komponenten ändå tar hänsyn till den andra 

personens face är däremot möjligheten stor att kommunikationen kan drivas framåt, snabbt gå 

igenom scriptet och på så sätt friktionsfritt kan växla över till objektsnivån. Hur detta tar sig 

till uttryck visar exempel 2 där datorprogrammering diskuteras: 
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Exempel 2

32
 

I andra fall blir Slot2 nästan oförskämt formulerad, dvs. sändaren försöker skapa en större 

social distans och en social position över mottagaren. I dessa fall handlar det därför om Script 

III, då Slot2 upprepas, i Figur 5 markerat med Slot2b: 

Slot1  Förfas. Yttrande p från A innehåller ett ansiktshotande 

yttrande.  

Slot2  B bestrider p som irrelevant q genom att agera ovänligt och 

försvara sitt eget face.  

Slot2b A bestrider Slot2 genom att bestrida med en liknande handling.  

Slot3  Unterpositionering. Relevans (q blir p) och Relationsarbete 

skapas med en reparation – ursäkt eller rättfärdigande.  

Slot4  Konstitution av relationen. Accepterad relevans och växel 

tillbaka på objektsnivå.  

Figur 5. Missförstå i script III 

Ett bestridande bemöts med ett motbestridande och denna process upprepar sig tills någon av 

de interagerande accepterar den konstruerade relationen och intersubjektiviteten om 

innehållet. Ett sådant inlägg illustrerar exempel 3 där reklam på DVD-filmer diskuteras: 

 
Exempel 3

33
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 [A] ähm, [B1] jag tror [C] vi missförstår varandra [B1] litegrann. [E] 1. vad är „nativ på min chipsats― ? det är nforce2, [D] inte nforce 4... 

går det ändå? [D] 2. nqc är inte viktig, [E] för det har gått utan den tills idag och det är redan knappt 10 år, även felfritt  [D] 3.jag kommer 

inte att göra en windowsinstallation, satabussen blir bara påkopplad som hårddisk (först). Behöver jag trots det en drivrutin? [E] har 
nämligen precis tagit bort cd:n/disken...:& [E] 4. finns det någon sorts special-hemligt-tips-som-ställer-allt-i-skuggan som alternativ till 

hårddisken? både pris. och kvalitetsmässigt?  

 

 

Zitat von Killy:  
Aus deinen Kommentaren lese ich klar heraus, dass du die Situation 
überhaupt nicht verstehst. Mit dem Kauf einer DVD inklusive solcher Spots 
finanzierst du auch genau diese Spots mit. 

[A/B] Oh ja klar [C] ich missverstehe die situation [B2] völlig  

 
[D] Ist mir doch scheiss egal ob ich die Spots mitfinanziere. Von so einem zwei 
minuten Spot geht die Welt nun wirklich nicht unter. Ich finds ja nicht gut. 
Aber wegen sowas verzichte ich sicher nicht auf einen Film den ich haben will. 
[E] Ich hab ja zudem den grossen Vorteil dass ich bei meinem Player die UOP’s 
abgeschaltet habe und somit alles überspringen kann und mir deshalb diese 

Spots nicht mal mehr ansehen muss [B1]  

DVD_Schweizer: 

Dopeshow: 
[A] ähm, [B1] ich glaube [C] wir missverstehen uns [B1] ein bischen: 
[E] 1. was is „nativ auf meinem chipsatz“ ? das ist nforce2, [D] nicht nforce 4... 
geht das trotzdem? 
[D] 2. nqc ist nicht wichtig, [E] denn ohne gings bis heute, und das sind schon 

knapp 10jahre, auch fehlerfrei  

[D] 3. ich werde keine windows-installation machen, die sata wird nur als 
speicher drangehängt (vorerst). brauch ich dann trotzdem einen treiber? [E] 

habe nämlich die cd/disk gleich entsorgt...:& 
[E] 4. gibts irgendeinen spezial-geheimtip-der-alles-in-den-schatten-stellt als 
Alternative zu der platte? sowohl preislich als qualitativ? 

http://forum.ingame.de/hardware/showthread.php?threadid=22463##
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Som exempel 3 visar innehåller inlägget både distansierande [B2]-komponenter men också 

senare i inlägget en glad emoticon som skapar en god relation mellan ‖DVD_Schweizer‖ och 

‖Killy‖. På så sätt är det möjligt att slot2b inte upprepas utan direkt övergår i slot3. En 

konstrastering mellan den egna och den främmande åsikten blir tydlig dels genom citatet som 

bestrids i den inledande frasen, dels med andra [D]- och [E]-komponenter i inlägget. Citatet i 

just detta exempel är extra spännande eftersom ‖Killy‖ menar att ‖DVD_Schweizer‖ inte 

förstår. Detta är mycket ansiktshotande, då det implicerar att ‖DVD_Schweizer‖ inte var 

förmögen att kontextualisera över huvud taget; ingen slutsats har dragits. Om däremot 

missförstå hade använts skulle relationen förstärkas eftersom sändaren därmed implicerar att 

kontextualiseringen delvis var riktig vilket inte är lika ansiktshotande. 

För att kommunikationen inte ska avbrytas helt måste scriptet bearbetas i alla slots. I script II 

resp. III ser förloppet likartat ut, möjligtvis kan slot2b i den sista repetitionen formuleras något 

vänligare, detta för att möjliggöra en övergång i slot3, där acceptansen för de konstruerade 

sociala positionerna markeras. Man kan här tala om rättställande. I denna fas yttrar sig 

missförstå ofta i form av en ursäkt eller ett rättfärdigande. Utan att bli alltför långrandig om 

dessa begrepp kan en ursäkt enligt Rehbein (1972) definieras genom att subjektet för ursäkten 

värderar en handling negativt men kan se en orsak till den, t ex förlåt att jag kom försent, men 

jag missade bussen. Ett rättfärdigande definierar Rehbein enligt motsatta kriterier nämligen 

att subjektet för yttrandet visserligen tar på sig skulden för en händelse men värderar den inte 

negativt: Oj du kom visst för sent men det är ju inte så farligt.  

Det intressanta med dessa talakter är att de är beroende av en viss grammatisk person som 

subjekt. Endast 1. ps sg/pl kan yttra en ursäkt, det är omöjligt att säga *ursäkta att du kom för 

sent, men du missade bussen. Däremot kan 1. ps. sg/pl rättfärdiga 2/3 ps sg/pl: det gör inget 

att du/hon kom för sent. Jag har därför valt att inte använda mig av semantiska kriterier för 

dessa talakter utan håller mig till att definiera dem dels utifrån positionen i scriptet, dels enligt 

de komponenter som bygger upp denna slot samt vilken grammatisk person som står som 

subjekt gentemot predikatet missförstå.  

                                                                                                                                                                                     
33

 Citat Killy: Av dina kommentarer kan jag tydligt utläsa att du överhuvudtaget inte förstår situationen. När du 

köper en DVD inklusive sådana [reklam]filmer finansierar du dessa filmer också. 

[A/B] Åh men självklart [C] jag missförstår situationen [B2] totalt. [D] Det är för mig skit samma om jag 

finansierar filmerna. Världen går inte av en två minuters snutt. Jag tycker inte att det är bra. Men pga. sånt avstår 

jag inte från en film som jag verkligen vill ha. [E] Jag har dessutom den stora fördelen att jag har stängt av UOPn 

och kan därför hoppa över allt och måste därför inte ens se dessa filmerna.  
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En ursäkt som kommuniceras med missförstå visar exempel 4 där avslappning vid meditation 

diskuteras. ‖Mylasa‖ inser förvisso att <MISSFÖRSTÅNDET> var olyckligt i interaktionen, har 

dock en god anledning till att en felaktig kontextualisering kunde äga rum: 

 
Exempel 4

34
 

 

I exempel 4 saknas [D]-komponenten eftersom inga kontextualiseringshänvisningar behöver 

förkastas – det har redan förhandlats i Slot2. I stället fokuseras på relationsunderstödjande 

kommentarer i [B1]-komponenterna. Liknande fungerar ett rättfärdigande som i exempel 5 

men där måste 2/3 ps sg/pl stå som subjekt. I detta fall kan en tredje person tillskrivas 

<MISSFÖRSTÅNDET> vilket inte blir en ansiktshotande handling då den inte anses vara 

negativ
35

: 

 
Exempel 5

36 

 

Denna stabiliseringsprocess accepteras sedan i Slot4. Denna slot är särskilt intressant då den 

innehåller en acceptanskomponent [F] som till viss del påminner om den acceptans Schegloff 

identifierat i samtal. Personen i underläge accepterar framför allt en underpositionering 

genom att bygga upp inlägget med komponenterna [A], [B1], [C] och [F]. I exempel 6 

stabiliseras en interaktionssekvens om databankssystemet Notes: 

 
Exempel 6

37
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 [B1] Sorry, jag är ledsen för att jag missförstod dina ord men… de var ganska otydliga (kanske inte bara för mig 

*grins*). Jag hoppas att du hade framgång vid ditt sökande!!! Och, att du endast möter bra saker på din resa. 

Alltså carpe diem momento mori. 
35

 Det är förvisso möjligt att tolka ist ja auch nicht schlimm som en modifikation av heutzutage sind wir anderes 

gewohnt. 
36

 [C] Han har missförstått dig. [E] Idag är vi vana vid andra saker, [B1] det är inte så farligt. Så blir det med 

tiden… 

Weisse Zauberfee: 

[C] Er hat dich missverstanden.  

[E] heutzutage sind wir anderes gewohnt, [B1] ist ja auch nicht schlimm. So geht 

das eben mit der Zeit... 

 

Mylasa: 
 
[B1] sorry  
Es tut mir leid, [C] dass ich deine Worte missverstand nur... [E] sie waren 
recht undurchsichtig(vielleicht nicht nur für mich [B1] *grins*) 
[B1] Ich hoffe, dass du Erfolg bei deiner Suche hattest!!! 
Und, dass dir auf deiner REise nur Gutes widerfährt. 
In diesem Sinne  
Carpe Diem memento mori 
Mylasa 
 

K 

[A/B1] Sorry, Thomas – [C] ich habe Dich da missverstanden [F] (obwohl 

Dein Posting mehr als eindeutig ist). 

Bernhard 

 

Koehlerbv: 
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Eftersom förhandlingen om förståelsen ägt rum långt tidigare i scriptet är det inte nödvändigt 

att framställa en kontrast mellan den egna och den andres uppfattning då en sådan inte längre 

föreligger. Vid denna tidpunkt har nämligen frasen med missförstå bidragit till att förståelse 

har skapats.  

 

Sammanfattning 

Denna artikel fokuserade på olika tematiseringar med verbet missverstehen i tyskspråkiga 

diskussionsforum och hur dessas funktioner kan identifieras genom att placera in dem i olika 

scripts. Varje inlägg i dessa scripts utgör en slot som i sin tur är uppbyggd av olika 

komponenter [A-F]. Målet med interaktionen i scripten är att bearbeta dels det diskuterade 

innehållet, men framför allt att stabilisera relationen mellan de kommunicerande i forumet. 

Totalt har tre typer av scripts kunnat identifieras. I script I behöver inte relationen bearbetas 

eftersom den redan är stabil. I stället fokuseras innehållet och [B]-komponenten, som 

kommunicerar relationen mellan de interagerande, träder i bakgrunden eller används inte alls.  

I script II är målet att bearbeta scriptet genom att förhålla sig vänligt till sin 

diskussionspartner. Därigenom byter slotsen av varandra allteftersom scriptet bearbetas. I 

script III upprepas däremot slot2 eftersom den ena skribenten förhåller sig ansiktshotande 

gentemot sin kommunikationspartner. På så sätt skjuts övergången i slot3 upp vilket gör att 

relationerna måste bearbetas ytterligare innan de kan anses så stabila att kommunikationen 

kan övergå till objektsnivån.  

Verbet missverstehen har därför en potential att användas till att skapa en förståelse dels 

avseende innehållet men framför allt för att skapa goda relationer i forumet. Dessa är en 

förutsättning för att kommunikationen ska fortsätta, annars finns det en övervägande risk att 

den avbryts.  
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Fritidsspråk i femman – framtidens studenter formas 

Pia Sundqvist & Liss Kerstin Sylvén 

 

Inledning 

I den svenska nationella utvärderingen av grundskolan 2003 anser mer än hälften av eleverna 

i årskurs 5 att de skaffar sig sina engelskkunskaper ‖lika mycket eller mer vid sidan av 

skolarbetet som i skolan‖ (Skolverket 2004:49). I motsvarande utvärdering för årskurs 9 fann 

man liknande svar (Oscarson & Apelgren 2005). Att skaffa sig kunskap utanför skolan 

handlar om informellt lärande och just ämnet engelska hyser här en särställning jämfört med 

andra skolämnen. Som illustration kan nämnas att om samma fråga hade gällt matematik hade 

den med största sannolikhet lett till ett helt annat svar från eleverna. Anledningen till 

engelskans särställning är givetvis engelska språkets enorma betydelse globalt sett. Från att i 

Sverige tidigare ha varit framförallt ett skolämne är engelska på 2010-talet betydligt mer än 

så; språket utgör för många unga, framförallt för dem som tillbringar mycket tid på nätet och 

med övriga media, en naturlig del av vardagen. De engelskspråkiga aktiviteter som pågår 

utanför klassrummets väggar, så kallad extramural engelska (Sundqvist 2009), är viktiga att 

studera eftersom de utgör informella lärandeaktiviteter som i hög grad är med och formar 

språkutvecklingen.  

 

I denna artikel redovisar vi delar av resultaten ur en pilotstudie som genomförts på 

mellanstadienivå och som fokuserar på just sambanden mellan unga inlärares extramurala 

engelska och deras studieresultat i engelska i skolan.
38

 Vi kommer att diskutera resultaten och 

deras potentiella betydelse för hur framtidens studenter formas.  

 

Forskningsfrågor 

Pilotstudien har tre forskningsfrågor:  

 Hur ser den språkliga mångfalden med tillhörande språkliga aktiviteter på fritiden 

ut hos barn i Sverige? 

 Finns det positiva samband mellan användningen av språk på fritiden och 

skolresultat för barn?  

                                                           
38

 Pilotstudien kunde genomföras tack vare medel ur Erik Wellanders fond (Sundqvist och Sylvén) samt från 

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads universitet (Sundqvist).  
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 Finns könsskillnader vad gäller fritidsspråk och skolresultat redan hos barn i de 

tidigare skolåren? 

I studien har användningen av många olika språk på fritiden kartlagts bland barn på 

mellanstadiet. Vi kommer här fokusera på engelska och endast översiktligt kommentera övrig 

språkanvändning.  

 

Informellt lärande av engelska 

Det råder generellt sett stor brist på forskning om informellt lärande av engelska. Inom fältet 

är dessutom forskning som fokuserar på yngre barn inte alls lika vanligt förekommande som 

den som berör ungdomars och vuxnas språklärande, även om det på senare år kommit viss ny 

litteratur på ämnet inriktad mot yngre barn (se t.ex. Nikolov 2009). Bland de som valt att 

forska på informellt lärande (informal learning) av engelska används många olika termer och 

definitioner, såsom naturalistic language learning, self-directed naturalistic learning och out-

of-class learning (se t.ex. Benson 2001; Lamb 2004, Yi 2005). Inom vokabulärforskningen 

tillämpas exempelvis unintentional learning (Forsman 2004) och incidental learning (Laufer 

& Hulstijn 2001; Sylvén 2004/2010). Sundqvist (2009:25) föreslår en paraplyterm, 

extramural English learning (extramuralt lärande av engelska), som betonar (a) att det inte 

nödvändigtvis finns någon intention att lära sig målspråket hos en person som ägnar sig åt 

aktiviteter på engelska, även om det givetvis inte är uteslutet att så kan vara fallet, och (b) att 

själva lärandet alltid sker extramuralt, det vill säga utanför (lat. extra) klassrummets väggar 

(lat. mural). Oavsett vilken term man väljer att använda så betraktas en lärandeprocessen som 

sker i en kontext utanför skolan vanligen som en form av informellt lärande. Vi kommer att 

använda oss av termen extramural engelska som beteckning för sådant informellt lärande.  

 

Redan 2004 såg Sylvén (2004/2010) positiva effekter av extramurala aktiviteter på engelska 

och kunde konstatera att i synnerhet extramural läsning hade statistiskt signifikant betydelse 

för vokabulärtillägnandet bland gymnasieleverna som ingick i hennes studie. Läsning 

definierades brett och omfattade många olika former av läsning/texttyper, allt ifrån vanliga 

böcker till serietidningar och rollspelsmanualer. Bland elever i årskurs 9 fann Sundqvist 

(2009) statistiskt signifikanta positiva korrelationer mellan extramural engelska och muntlig 

färdighet respektive vokabulär. I båda dessa studier identifierades könsskillnader med 

avseende på informanternas vokabulär: pojkarna uppvisade större ordförråd än flickorna. 

Sundqvist (2009) kunde dessutom visa att pojkarnas korrelationer mellan extramural engelska 
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och studieresultat, speciellt den som rörde vokabulären, var betydligt starkare än flickornas. 

Detta förklarades av att pojkarna ägnade en signifikant större del av sin fritid åt extramurala 

aktiviteter som i regressionsanalys hade visat sig vara relativt sett viktigast för ordinlärningen, 

nämligen att använda engelskspråkiga sidor på Internet och att spela interaktiva dataspel på 

engelska. 

 

Dataspel och språklärande 

Att dataspelande kan hänga ihop med hur man lär sig språk är något som James Paul Gee 

tidigt uppmärksammade. I sin bok What video games have to teach us about learning and 

literacy (2007) slår han fast 36 principer för lärande utifrån just dataspelande. Av 

utrymmesskäl berör vi här endast ett fåtal av dessa, närmare bestämt några som är 

betydelsefulla när det handlar om att lära sig engelska som ett andra- eller främmandespråk. 

För det första, enligt den ‖aktiva, kritiska lärandeprincipen‖ så är syftet med ett dataspel att 

uppmuntra spelare (inlärare) att vara aktiva och kritiska snarare än passiva. För det andra, 

‖praktik-principen‖ leder till att spelare får öva (använda målspråket) i en kontext (den 

virtuella dataspelsvärlden) där själva övandet uppfattas som trevligt snarare än tråkigt och där 

spelaren erfar en ‖ongoing success‖ samtidigt som denne/denna får spendera mycket tid på en 

specifik uppgift (sid. 223). Båda dessa principer rimmar mycket väl med vetenskapliga teorier 

om hur man lär sig språk, såsom vikten av interaktion (Gass & Mackey 2006, Long 1981), 

input och output på målspråket (Swain 2000) samt uppgiftsbaserad inlärning (Ellis 2003). En 

tredje princip, som på engelska benämns ‘‖Regime of Competence‖ Principle‘ (Gee 

2007:223), handlar om att man i dataspel som spelare har flera möjligheter att agera inom – 

men samtidigt på randen av – ens yttersta förmåga. Detta betyder att den speluppgift man är 

satt att lösa uppfattas som utmanande men ändå görbar. Den tredje principen är således intimt 

förknippad med sociokulturell teori, i synnerhet den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 

1926/1999).  

 

För en person som spelar dataspel är det helt nödvändigt att fokusera på betydelsen (eng. 

meaning) av det som sägs (eller skrivs) på målspråket, snarare än hur det låter (skrivs). Som 

stöd för förståelsen finns alltid spelgrafiken. Att just fokusera på meaning är centralt även i 

vissa andra extramurala aktiviteter, exempelvis i användning av Internet och läsning av 

böcker (även om grafik vanligen saknas i den sistnämnda). När meaning står i fokus så är det 

mycket troligt att inlärares motivation ökar (jfr Julkunen 2001) och att hög motivation är 



189 

 

avgörande för en lyckad språkinlärning är oomtvistligt (Dörnyei 2001). Motivationen att 

tillägna sig specifik terminologi torde vara tämligen hög bland de flesta dataspelsspelare. För 

att över huvud taget vara framgångsrik i spelet måste man förstå spelets regler och vad som 

krävs att man som spelare gör. Därmed är det angeläget att det i spelet aktuella ordförrådet 

snabbt lärs in, vilket förmodligen också är just vad som sker. I sin diskussion om transfer 

resonerar Marton (2006:528) som följer: ‖what the learner learns in some situations might 

enable her to do something different in other situations thanks to perceived differences (and 

similarities) between situations.‖ Detta betyder alltså att den engelska som man lär sig 

exempelvis i ett dataspel mycket väl kan föras över till det som lärs i klassrummet; faktum är 

att Gee (2007) även listar en ‖transfer-princip‖. Avslutningsvis kan konstateras att det finns 

fler faktorer i dataspelsvärlden som gynnar språkutveckling: det är en tillåtande atmosfär där 

spelaren vågar sig på språkliga gissningar (Gee 2007); i vissa spel ryms mycket interaktion 

och rollspelande, vilket gynnar ordförrådet (Rankin, Gold & Gooch 2006); att repetera 

språkliga strukturer är ofta integrerat i själva spelstrukturen (Piirainen-Marsh & Tainio 2009); 

spelaren tvingas lita på sin egen förmåga och vara produktiv (Sundqvist 2009).  

 

Studiens upplägg 

Pilotstudien har alltså genomförts på mellanstadiet (årskurs 4-6). Det övergripande syftet med 

studien var utprövning av diverse mätinstrument och själva upplägget inför en kommande 

longitudinell större studie: 

• Utprövning elevenkät åk 4-6  

• Utprövning språkdagbok åk 4-6 

• Utprövning digital enkät och språkdagbok (åk 6) 

• Utprövning medgivande – vårdnadshavare 

• Testning upplägg: två besök/klass, informationsmaterial, metod för datainsamling, e-

post till lärarna, m.m. 

Syftet var självklart också att få (preliminära) svar på våra forskningsfrågor, även om 

generaliseringar är svåra att göra utifrån en begränsad pilotstudie.  

 

Initialt hade vi bestämt att sex klasser räckte för pilotstudien, men då gensvaret var 

överväldigande från de aktuella skolorna består det totala underlaget av empiri från hela 16 

klasser. Sammanlagt tillfrågades 370 elever (185 pojkar, 185 flickor) om de ville delta. 

Eleverna var fördelade på fyra skolor i två skolområden i en mellanstor svensk kommun. Vi 
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fick in samtycke från vårdnadshavarna för 244 elever (66 %). Deltagarprocenten är 

tillfredsställande, speciellt med tanke på att inga påminnelser skickades ut. Då det inom ramen 

för pilotprojektet inte fanns utrymme att analysera hela materialet valde vi att begränsa oss till 

årskurs 5. I årskursen fanns 139 elever: 73 pojkar och 66 flickor. En något högre andel av 

flickorna (n = 54, 82 %) valde att delta jämfört med pojkarna (n = 48, 66 %). Alla utom fyra 

hade svenska som modersmål. Vi lade i analyserna fokus på att kartlägga extramural engelska 

samt att analysera samband mellan extramural engelska och nationella prov.
39

 Beträffande 

övriga extramurala språk bestämde vi oss för att utreda vilka som fanns representerade baserat 

på språkdagboksdata.  

 

Enkäten var 4-sidig och innehöll 22 frågor som framförallt berörde extramural engelska men 

även vissa bakgrundsfaktorer (resvanor, språkintresse, motivation med mera). Språkdagboken 

var baserad på Sylvén (2006) och Sundqvist (2009) men anpassad efter målgruppen. I 

språkdagboken uppmanades deltagarna att dagligen bokföra hur mycket tid de lade ned på sju 

typer av aktiviteter samt en avslutande öppen kategori, se Figur 1.  

 

Figur 1. Utdrag ur Språkdagboken för ”Måndag, Engelska”.  

 

                                                           
39

 Vi hade tillgång till resultaten på det nationella provet i engelska för fyra av de sex klasserna. 
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Studien genomfördes under vårterminen 2010. Varje klass fick två besök av en forskare, dels i 

samband med introduktionen av studien, dels då enkäten fylldes i och språkdagboken 

påbörjades. Dagboken fördes sedan av de flesta i hemmet, men eleverna erbjöds viss tid i 

skolan varje dag för detta, vilket några av eleverna också utnyttjade. Eftersom det kan vara 

svårt att minnas exakt vad man gjort och hur länge finns oundvikligen en viss felmarginal i 

materialet. På det stora hela togs dock både enkät och språkdagbok på allvar av deltagarna 

och vi finner en tillräcklig hög grad av reliabilitet i såväl enkätsvar som dagboksdata. 

 

Resultat 

Elevernas totala extramurala engelska uppgick till i genomsnitt 9,4 timmar i veckan baserat på 

språkdagboksuppgifter. De allra flesta elever hade mellan noll och tio timmar (se Fig. 2). För 

högre värden var antalet individer färre och resultaten utspridda. Distributionen är något skev 

åt höger och den individuella variationen stor (SD ~ 7,9). Distributionen påminner starkt om 

tidigare resultat för elever i årskurs 9 (se Sundqvist 2009:117); medelvärdet är dock lägre i 

årskurs 5 jämfört med årskurs 9 (18,4 timmar/vecka). Det högsta värdet var 41,8 timmar per 

vecka och det lägsta 0. Elever som hade höga värden tenderade att lägga en stor del av sin tid 

vid datorn, till exempel genom att vara frekventa användare av Internet och dataspel. En del 

gjorde dessutom två saker samtidigt, till exempel genom att lyssna på musik samtidigt som 

man är ute på nätet.  

 

Figur 2. Total extramural engelska baserad på Språkdagboken (årskurs 5). 
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Dataspel var den aktivitet som eleverna spenderade mest tid på, följt av att se på TV och 

lyssna på musik (se Tabell 1). Det var väldigt ovanligt att någon läste böcker eller tidningar på 

engelska.  

 

Tabell 1. Extramurala engelska aktiviteter i popularitetsordning (årskurs 5). 

 

Extramural engelsk aktivitet Medelvärde 

(timmar/vecka) 

SD 

Spela dataspel 2,6 4,3 

Se på TV 2,1 2,7 

Lyssna på musik 1,8 2,5 

Se på film 1,3 2,1 

Använda Internet 1,2 2,1 

Annat 0,3 1,0 

Läsa böcker 0,1 0,2 

Läsa tidningar 0,0 0,1 

Totalt 9,4 7,9 

 

I Tabell 2 redovisas samtliga undersökta extramurala engelska aktiviteter för pojkar 

respektive flickor i den ordning de anges i språkdagboken. Pojkarna ägnade sig mer åt 

extramural engelska än flickorna, 10,6 timmar per vecka jämfört med 8,4, men skillnaden var 

inte statistiskt signifikant vilket innebär att den kan bero på slumpen. Det fanns dock en 

signifikant skillnad mellan könen. Den gäller för dataspel, där pojkarna spelade betydligt mer 

än flickorna, drygt fyra timmar i veckan jämfört med ungefär en (se Tabell 2).  

 

Tabell 2. Extramurala engelska aktiviteter för pojkar och flickor (årskurs 5). 

 

Extramural engelsk aktivitet Timmar per vecka 

 Pojkar  

(n = 39) 

Flickor  

(n = 47) 

Läsa bok 0,0 0,1 

Läsa tidning 0,0 0,0 

Se på TV 2,1 2,1 

Se på film 1,2 1,4 

Använda Internet 1,1 1,3 

Spela dataspel** 4,4 1,1 

Lyssna på musik 1,5 2,1 

Annat 0,2 0,4 

Totalt 10,6 8,4 

**Signifikant skillnad (p < 0,01)   

 

Enkätdata överensstämde väl med resultaten från språkdagboken som redovisats ovan. Den 

könsskillnad som identifierades beträffande den tid eleverna lade på dataspel fanns även när 
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vi frågade dem om vilka spel de valde att spela. Det var betydligt vanligare bland pojkarna att 

spela så kallade massively multiplayer online role-playing games (MMORPGs). Bland 

flickorna dominerade en annan typ av spel: off-line, single player, strategic life-simulation 

games. 

 

Resultaten på det nationella provet i engelska visade att 76 elever nådde målen på samtliga 

delprov medan tio misslyckades på ett eller flera av delproven. Vi delade in urvalet i två 

grupper, ‘Når målen‘ samt ‘Når ej målen‘, och jämförde med deras fritidsengelska. Eleverna i 

‘Når målen‘ spenderade mer tid totalt på fritidsengelska (10,0 timmar/vecka) jämfört med den 

andra gruppen (5,2). Denna skillnad var nästan statistiskt signifikant (p = 0,072). Beträffande 

de olika aktiviteterna så fanns inte heller någon signifikant skillnad, även om det var nära med 

avseende på användningen av Internet (p = 0,083) och dataspel (p = 0,074). Gruppen ‘Når 

målen‘ spenderade mer tid på båda dessa aktiviteter. 

 

I ytterligare en analys av det nationella provet undersökte vi de delprov som poängsattes, 

nämligen hörförståelse respektive läsförståelse. Extramural engelska korrelerade starkt 

positivt med både hörförståelse (rs = 0,514; p < 0,01) och läsförståelse (rs = 0,499; p < 0,01). 

Vi undersökte också om det fanns någon könsskillnad beträffande sambandet mellan 

extramural engelska och de båda delproven. Det gjorde det dock inte: för båda könen var 

sambanden starkt positiva, se Tabell 3.  

 

Tabell 3. Spearmans korrelationskoefficient rs för extramural engelska och hör- samt läsförståelse. 

 

Extramural engelska korrelerad 

med 

Pojkar  

(n = 26) 

 Flickor 

(n = 37) 

 Totalt 

(n = 63) 

Hörförståelse 0,494 p < 0,05   0,562 p < .01  0,514 p < 0,01  

Läsförståelse 0,480 p < 0,05  0,562 p < .01   0,499 p < 0,01  

 

Beträffande övriga extramurala språk avslöjade språkdagboken ett relativt stort intresse för 

språk. Totalt tolv språk vid sidan av engelska och svenska användes på fritiden: danska, 

franska, holländska, italienska, japanska, norska, ryska, spanska, tatariska, teckenspråk, tyska 

och ungerska. 

 

Diskussion 

I vår studie framkom att dataspel, följt av TV-tittande och musiklyssnande är de populäraste 

formerna av extramural engelska bland elever i femte klass. Detta är kanske inga förvånande 
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resultat, och inte heller att exempelvis läsning hamnar långt ner på listan. Att läsa på engelska 

i den åldern är naturligtvis svårt, även om det ur ett språkinlärningsperspektiv vore önskvärt 

med höga siffror även för denna extramurala aktivitet. Vi har också visat att det finns en klar 

korrelation mellan extramural engelska och resultat i skolämnet engelska. Här framträder ett 

tydligt mönster när vi jämför med tidigare studier. I Sylvén (2004/2010) visades på 

gymnasienivå ett klart samband mellan läsning av engelska texter på fritiden och resultat på 

vokabulärtest. I Sundqvist (2009) framkom att elever i årskurs 9 med hög grad av extramural 

engelska också hade bättre resultat på vokabulärtest. Vi ser alltså genomgående samma trend i 

gymnasiet, årskurs 9 och årskurs 5, nämligen att den engelska barn och ungdomar kommer i 

kontakt med på fritiden har stor betydelse för utvecklingen av deras engelska vokabulär samt 

för deras kunskaper i engelska så som dessa mäts i skolan genom nationella prov. 

 

Vad som också blir en allt tydligare trend genom de tre studierna är det faktum att 

dataspelande förefaller vara en speciellt effektiv aktivitet för att öka sitt engelska ordförråd. 

Att samtliga tre studier även pekar på att pojkar presterar bättre vokabulärresultat än flickor 

har förmodligen sin förklaring i vilken typ av spel de ägnar sig åt, samt att pojkarna i 

genomsnitt ägnar signifikant mycket mer tid åt just dataspel. Som nämndes ovan spelar 

flickor i årskurs 5 i genomsnitt lite drygt 1 timme per vecka, vilket kan jämföras med 

pojkarnas nästan 4,5. De spel flickorna anger att de ägnar sig åt är nästan utan undantag så 

kallade off-line, single player-spel, exempelvis The Sims. Pojkarna, å andra sidan, spelar 

MMORPGs, exempelvis World of Warcraft. Den största skillnaden mellan dessa olika typer 

av dataspel är att det i MMORPG-spel krävs att spelaren är aktiv såväl muntligt som skriftligt 

i interaktion med andra, vilket inte är fallet i de typiska off-line, single-player-spelen. Denna 

skillnad tycks vara avgörande för inlärningseffekten och helt i linje med såväl 

andraspråksinlärningsteorier som fokuserar på betydelsen av interaktion och egen produktion 

(Gass & Mackey 2006, Long 1981, Swain 2000) som med flera av Gees (2007) principer, 

framförallt den ‖aktiva, kritiska lärandeprincipen‖ och ‖praktik-principen‖. Kombinationen av 

att å ena sidan ägna sig åt dataspel som kräver aktivitet och interaktion samt å andra sidan att 

göra detta relativt ofta och länge förefaller alltså vara lyckosam ur ett 

språkinlärningsperspektiv. 

 

Intressant att notera är hur stor förändring som har skett under den tid som har förflutit sedan 

den studie gjordes som ligger till grund för Sylvén (2004/2010) fram till vår pilotstudie. I 

enkäten till Sylvén 2004/2010 fanns endast en mycket generell fråga om dataspel eftersom 
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dataspelande vid den tiden som data samlades in (1999-2001) inte var någon utbredd 

fritidsaktivitet bland ungdomar, medan det i vår pilotstudie finns detaljerade frågor kring hur 

länge och vilken typ av spel som man ägnar sig åt. Under dessa år har inte bara dataspelandet 

i sig ökat, det har också krupit allt längre ner i åldrarna. Medierådets (2010) rapport Småungar 

och Medier visar exempelvis att 43 % av 2-åringarna någon gång har använt dator. Detta gör 

att de elever som går i femte klass i vår pilotstudie med största sannolikhet har betydligt större 

datorvana än de gymnasieelever som deltog i studien i slutet av 1990-talet. 

 

Vidare kan man spekulera i hur resultaten skulle se ut om flickorna ägnade lika mycket tid 

som pojkarna åt dataspelande och fortfarande i huvudsak spelade off-line, single-player-spel. 

Skulle skillnaderna minska, eller är det ändå så att de i form av muntlig och skriftlig 

interaktion mer krävande MMORPG-spelen ger större utslag i vokabulärtester? Det är trots 

allt så att våra data indikerar starka positiva samband mellan extramural engelska såväl för 

pojkar som för flickor gällande resultat på nationella provets läs- och hörförståelsedelar. Detta 

är något som bör undersökas i kommande studier, inte minst med tanke på möjliga 

rekommendationer som kan göras för ungdomars extramurala språkaktiviteter. 

 

Beträffande användningen av andra språk än engelska på fritiden så är det onekligen 

spännande att se att så många nämns av femteklassarna i språkdagboken och det ger upphov 

till en mängd intressanta frågeställningar. Detta är dock något vi får anledning att återkomma 

till, då det inom ramen för den här artikeln inte finns utrymme att gå in djupare på just denna 

del av vår empiri. 

 

Slutsatser – framtidens studenter formas 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi har fått följande svar på våra forskningsfrågor.  

 Hur ser den språkliga mångfalden med tillhörande språkliga aktiviteter på fritiden ut 

hos barn i Sverige? 

Barn i femte klass ägnar sig till stor del åt språkliga aktiviteter på sin fritid. Den största delen 

ägnas åt engelska, men många andra språk finns också rapporterade. 

 Finns det positiva samband mellan användningen av språk på fritiden och skolresultat 

för barn?  

Det finns starkt positiva samband mellan användningen av språk på fritiden och skolresultat 

även för barn i femte klass. 
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 Finns könsskillnader vad gäller fritidsspråk och skolresultat redan hos barn i de 

tidigare skolåren? 

Vi kan urskilja en klar könsskillnad redan i denna ålder för vokabulär, där det starkaste 

sambandet finns för pojkar som ägnar stor del av sin fritid åt dataspel och som spelar 

MMORPG-spel, vilka kräver ett muntligt och skriftligt aktivt engagemang på ett sätt som 

skiljer sig från det som krävs i de för flickorna mer typiska off-line, single-player-spelen. Det 

fanns dock ingen könsskillnad mellan extramural engelska och hör- eller läsförståelse; här var 

sambanden starka för såväl flickor som pojkar.  

 

Vi menar att våra resultat är viktiga och att de bör komma språkforskare, lärare, föräldrar och 

även eleverna själva till del. Det är framförallt önskvärt att engelsklärare får kunskap om 

betydelsen och den potentiella effekten av extramural engelska samt att extramural engelska 

erkänns som en viktig källa till kunskapsinhämtande. Vidare skulle det sannolikt vara 

motivationshöjande för elever om extramural engelska oftare kunde få utgöra en utgångspunkt 

intramuralt, det vill säga i olika typer av undervisningssituationer. Om till exempel dataspel 

och Internet ‖godkänns‖ av skolan som betydelsefulla aktiviteter blir sannolikt barn och 

ungdomar själva medvetna om att det de ägnar sig åt inte är ett slöseri med tid, utan något 

som faktiskt kan vara viktigt även för skolarbetet.
40

 Troligtvis skulle man därmed kunna fånga 

upp elever som annars kanske inte prioriterar skolarbetet och hjälpa dem att överföra sina 

egna förvärvade kunskaper inom exempelvis dataspelsvärlden till andra domäner (jfr Marton 

2006, Gee 2007). På så sätt kan nya språkvärldar öppnas upp för elever som annars riskerar 

att fastna i en och samma domän, nämligen dataspelets. Vi som ägnar oss åt språk 

professionellt kan därmed forma framtidens studenter som medvetna inlärare på många plan 

och bana väg för insikten om att man lär sig mycket värdefullt även utanför skolan. Det 

informella lärandet av engelska är mycket betydelsefullt för många elever – för vissa helt 

centralt. 
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Talad svenska i engelskspråkiga universitetskurser. Sammanfattning av ett 

forskningsprojekt 

Hedda Söderlundh 

 
  

Internationellt attraktiva utbildningar 

Genom att använda engelska i undervisningen kan universiteten erbjuda plats för studenter 

som saknar kunskaper i svenska (jfr Wächter & Maiworm 2008:13, Söderlundh 2010:73–80). 

Engelskan fyller därmed en funktion av kontaktspråk, eller lingua franca som det också 

kallas. Funktionen uppstår då språket används som ett gemensamt kommunikationsmedel 

mellan studenter som talar olika förstaspråk eller mellan studenter och lärare från olika 

språkområden. Att det är just engelska, och inte något annat språk, som idag fyller funktionen 

av kontaktspråk i vetenskapen och den högre utbildningen beror på samhälleliga förhållanden. 

Svartvik (1999:13) förklarar engelskans globala betydelse dels med den geografiska 

spridningen av engelskan sedan kolonialtiden, dels med de anglosaxiska ländernas nutida 

ekonomiska, kulturella och politiska inflytande. Utöver detta brukar 1990-talets ökade 

internationalisering och/eller globalisering nämnas som en förklaring till engelskans spridning 

(se t.ex. Ljosland 2008:40). Med nya och fördjupade samarbeten över nations- och 

språkgränser har behovet av ett globalt kontaktspråk ökat, vilket gynnat engelskans spridning.  

Funktionen av kontaktspråk gör att engelskan är viktig för universitetens 

internationaliseringsarbete. Utbyten, samarbeten och fördjupade kontakter mellan lärosäten 

har betonats av nationella regeringar, universitet och intresseorganisationer sedan 1990-talet. I 

slutet av årtiondet, år 1999, undertecknades den så kallade Bolognadeklarationen och man 

enades om en standardisering av den högre utbildningen i Europa. För att underlätta utbyten 

och samarbeten kom många lärosäten att betona undervisning på ett gemensamt språk och i 

praktiken innebar Bolognaanpassningen att många lärosäten ändrade kursspråk – från ett 

nationellt förankrat språk till engelska (Ljosland 2008). Språkvalet betraktas i och med detta i 

sig som en anpassning till en mer global – om än engelskspråkig – marknad, samt en 

anpassning till nya studentgrupper (Coleman 2006:3–4). Högskoleverket kallar den 

engelskspråkiga utbildningen för en form av internationalisering på hemmaplan (En högskola 

i världen 2008). Samläsningen mellan utländska och svenska studenter antas skapa mindre 

lokala och mer globala perspektiv i undervisningen. År 2009 var omkring en femtedel av alla 
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kurser (18 %) och en fjärdedel (25 %) av alla program som utannonserades i Sverige 

engelskspråkiga (se Salö 2010:35–36). Undervisningsformen var särskilt vanlig på avancerad 

nivå, där 65 % av magister- och masterprogrammen erbjöds på engelska. Hur många av de 

räknade programmen som kom till stånd och hur många som verkligen genomfördes på 

engelska saknas det uppgifter om.  

Det ökade användandet av engelska har uppmärksammats i den språkpolitiska debatten. Kritik 

har riktats mot engelskans dominans, och dagens globalisering har liknats vid en anglifiering 

snarare än en internationalisering (se t.ex. Phillipson 1992). Debatten har särskilt handlat om 

engelskans inflytande i vetenskapsområdet, men valet av språk i vetenskapen påverkar också 

den högre utbildningen eftersom områdena är nära sammanlänkade. I de skandinaviska 

länderna har diskussionen kommit att förknippas med så kallade domänförluster, vilket är en 

vidareutveckling av det teoretiska begreppet domän som lanserades av språksociologen 

Fishman på 1960-talet. Enligt Fishman (1972) skiljer sig olika områden i samhället, så kallade 

domäner, från varandra genom att de associeras med specifika ämnen, platser och 

samtalsdeltagare, men också med olika språk. Typiska domäner kan vara skolan eller 

familjen, men som Josephson (2004:12) påpekar kan domäner också vara mer omfattande 

(t.ex. näringslivet) eller mer specifika (t.ex. vetenskapliga artiklar om ett visst ämne). 

Begreppet domänförlust står i sin tur för att ett visst språk (t.ex. svenska) slutar att användas i 

en viss domän till förmån för ett annat språk (t.ex. engelska). Det språk som inte längre 

används antas tappa uttrycksmedel och försvagas i samhället (jfr Salö 2010:16). Även om 

begreppet mött kritik (se t.ex. Simonsen 2002), har mer eller mindre omfattande 

domänförluster från svenskan förts fram som en trolig framtida utveckling.  

Debatten om relationen mellan engelska och svenska är en orsak till att jag har undersökt 

användandet av svenska i nominellt engelskspråkiga universitetskurser. Även om det inte sägs 

rakt ut, omtalas de miljöer där engelska är officiellt verksamhetsspråk inte sällan som helt 

engelskspråkiga, trots att andra språk kanske förekommer bredvid engelskan. Valet av språk 

är på många sätt ett komplext fenomen och faktiska språkval behöver inte alltid stämma 

överens med policydokument eller riktlinjer om verksamhetens officiella språk.  

 

Undersökningen: talad svenska i sex engelskspråkiga kurser 

Tidigare undersökningar om relationen mellan svenska och engelska i akademien har framför 

allt baserats på kartläggningar. Man har bland annat räknat antalet kurser som ges med 

engelska som undervisningsspråk som ett sätt att dokumentera språkets spridning (se t.ex. 
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Salö 2010). För att utöka kunskapen i förhållande till kartläggningarna studerade jag språkval 

i sex nominellt engelskspråkiga kurser i detalj, och jag observerade särskilt användandet av 

svenska. Utöver analys av samtal genomfördes intervjuer med studenter och lärare. Det 

övergripande syftet med undersökningen var att beskriva och förstå särskilt studenters 

muntliga användande av svenska i den språkmiljö som uppstår då engelska är 

undervisningsspråk. Resultaten rör alltså främst studenternas talade svenska och bruket 

relateras till de specifika förutsättningar som den engelskspråkiga undervisningen ger upphov 

till.  

I teori och metod kombinerar undersökningen forskningsfälten sociolingvistik och etnografi. 

En viktig utgångspunkt är att språk, i form av texter eller samtalssekvenser, är del av ett större 

socialt och kulturellt sammanhang och att kunskap om detta sammanhang är viktigt för att 

förstå språkbruket (jfr t.ex. Creese 2008:232). Svenskan analyserades därmed som en del av 

det sociala sammanhang som de nominellt engelska kurserna utgör, och jag utgick från att 

sammanhanget påverkar – men också påverkas – av att svenska används. Det etnografiska 

perspektivet kommer särskilt till uttryck genom att jag eftersträvade ett helhetsperspektiv på 

såväl språkbruk som kursmiljöer. Målsättningen var att förmedla ett deltagarperspektiv, eller 

ett så kallat insiderperspektiv, och i den mån det var möjligt lät jag studenternas erfarenheter 

och upplevelser styra analysen (Blommaert 2007:682). Sociologisk teori bidrar i sin tur till 

förståelsen av kursmiljöerna på ett övergripande plan. Jag menar att kurserna – och 

språkbruket i kurserna – ska ses som ett resultat av både enskilda aktörers handlande och mer 

övergripande, återkommande mönster för social handling. Perspektivet sammanfaller med vad 

Coupland (2001) kallar för en integrerad syn på struktur och aktör. Kortfattat innebär 

perspektivet att människan betraktas som en social aktör som i mötet med andra bygger upp 

och återskapar en social vardag, men samtidigt är påverkad av mer övergripande system och 

rutiner för social handling. Språk är både struktur och handling, och strukturaspekterna 

kommer i första hand till uttryck i rutinartade mönster för social handling. Exempel på ett 

sådant integrerat perspektiv är Giddens (1984) struktureringsteori, där handling och struktur 

ses som ömsesidigt beroende och som en integrerad enhet. Överfört på den undersökning som 

presenteras i den här artikeln betyder perspektivet att lärare och studenters handlingar antas 

producera och reproducera de strukturer som bildar den enhet som vi kallar universitet. När de 

agerar följer de existerande strukturer, både sociala och språkliga, och de handlar framför allt 

vanemässigt utifrån kunskaper om tidigare universitetslektioner. På detta vis fastställs också 

relationen mellan svenska och engelska i interaktionen, även om deltagarna utgår från tidigare 

erfarenheter och rutiner då de kommunicerar.  
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Av de sex kurser som ingick i undersökningen kommer hälften från teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet (teknik respektive datavetenskap) och hälften från samhällsvetenskaplig fakultet 

(företagsekonomi). Alla kurser följdes av både svenska och utländska kursdeltagare, även om 

antalet utländska studenter varierade mellan kurserna. Samtliga lärare talade svenska. 

Kurserna gavs våren 2007 inom ämnenas tredje eller fjärde termin vid Uppsala universitet.  

Språkbruket i kurserna studerades genom (etnografisk) deltagande observation. I praktiken 

närvarade jag vid ett urval föreläsningar, lektioner och liknande studiesituationer för att 

observera svenska språket och det sociala sammanhanget. Totalt har 38 undervisningstillfällen 

(2 x 45 minuter) observerats och dokumenterats med fältanteckningar samt video- eller 

ljudinspelningar (totalt 34 timmar). Jag följde också studenter utanför undervisningen under 

laborationer och grupparbeten, vilket resulterat i 13 observationer (12 timmars video- eller 

ljudinspelning). I intervjuerna deltog nio studenter och två lärare.  

 

Resultat 

Svenska språket förekommer i alla de undersökta kurserna. Även om engelska är officiellt 

kursspråk, använder studenter och lärare svenska både i och utanför helklassundervisningen. 

Språket förekommer kvantitativt sett inte särskilt ofta, men genomsyrar ändå miljöerna.  

 

Deltagarna har betydelse  

Ett grundläggande resultat är att svenskan i kurserna inte kan härledas till speciella situationer 

eller ämnen. Språket förekommer nämligen både då studenterna talar om studieämnet och då 

de talar om vad de ska göra på fritiden. Valet av språk kan istället härledas till de andra 

samtalsdeltagarna och deras uppvisade språkkunskaper och språkliga identiteter. Något 

förenklat kan man säga att svenskspråkiga studenter talar svenska med andra personer som 

talar och förstår språket, men engelska med de kursdeltagare som inte förstår svenska. 

Engelskan är alltså i första hand ett kontaktspråk i undervisningen, och ett 

kommunikationsmedel mellan personer som inte har kunskaper i ett gemensamt förstaspråk. 

Samtidigt är kontakten mellan svenskspråkiga studenter och utbytesstudenter låg utanför 

undervisningen. Det blir därför i praktiken ofta skillnader mellan valet av språk i 

helklassundervisningen och i grupparbeten eller gruppdiskussioner. I helklassundervisningen 

närvarar nästan alltid utbytesstudenterna och språket är också i första hand engelska. Utanför 

undervisningen umgås studenterna däremot främst i grupper med bara svenskspråkiga 
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studenter eller bara utländska studenter och samtalen blir inte sällan enspråkigt svenska eller 

enspråkigt engelska. Eftersom de svenskspråkiga deltagarna är i majoritet i alla de undersökta 

kurserna dominerar svenskan hörselintrycket utanför undervisningen, medan engelskan 

dominerar i helklassundervisningen med utbytesstudenterna. Om kontakterna varit bättre 

mellan studentgrupperna hade antagligen de språkliga skillnaderna mellan momenten varit 

mindre. 

 

Svenskan fyller olika funktioner 

Svenska språket fyller flera funktioner i de undersökta kurserna. Mellan svenskspråkiga 

deltagare har svenskan två övergripande funktioner. För det första har språket en funktion av 

inofficiellt undervisningsspråk då det används för samtal om studieämnet mellan lärare och 

studenter. Funktionen märks särskilt väl under handledningstillfällen eller under raster då 

studenterna ställer frågor till läraren. Två föreläsningar i materialet är helt på svenska och 

anledningen är att kursens utbytesstudenter inte är närvarande. För det andra har språket en 

funktion av studiespråk då det används för samtal om studieämnet mellan svenskspråkiga 

studenter, som i till exempel gruppdiskussioner, grupparbeten och laborationer. De 

svenskspråkiga samtalen innehåller ibland inslag av engelska ord eller facktermer, och bruket 

är särskilt vanligt hos de studenter som läser datavetenskap. Studenterna arbetar bland annat 

med ett programmeringsspråk som baseras på engelska, vilket ger avtryck i deras talade 

svenska.  

Svenska förekommer också ibland i samtal som inkluderar utbytesstudenter. Kvantitativt sett 

har svenskan en mycket liten roll i dessa situationer och språket används främst i form av 

enstaka ord, kortare fraser eller frågor riktade till läraren. Om man granskar tillfällena är det 

tydigt att växlingarna till svenska fyller sociala och interaktionella funktioner. Till exempel 

används svenskan återkommande som ett slags hjälpspråk i så kallade språkrelaterade 

episoder (Swain & Lapkin 1998), där studenterna tillfälligt frångår engelskan och frågar sina 

svenskspråkiga kurskamrater om en översättning från svenska till engelska. Antagligen 

kommer personen som frågar för tillfället inte på vad ordet heter på engelska, även om han 

eller hon kanske skulle kunna ordet i ett annat sammanhang.  

Svenskan kan också användas som enda språk i längre sekvenser. I kurserna sker detta 

framför allt då ämnet eller innehållet rör sådant som har att göra med själva 

undervisningssituationen, alltså vid tillfällen då man inte talar om själva studieämnet. 

Studenterna kan till exempel ställa frågor till läraren om gruppindelningar, vilka kapitel som 
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de ska läsa inför tentamen eller påpeka att en viss krita syns dåligt på tavlan. Svenskan fyller i 

dessa fall en funktion av kontextualiseringssignal (Gumperz 1982), och blir ett sätt att 

förstärka eller markera att innehållet i det sagda inte rör studieämnet. 

Det finns också skillnader i språkvalsmönstren mellan de olika kurserna. I ekonomikurserna 

används svenska mycket sällan i närvaron av utbytesstudenter och då samtalet handlar om 

studieämnet. Om språket förekommer översätter nästan alltid läraren eller någon student det 

som sägs till engelska. Man agerar alltså som att svenskan inte hör hemma i 

helklassundervisningen, och orienterar sig mot klassrummets studiesamtal som mer eller 

mindre enspråkigt engelska. I kurserna från den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, 

däremot, accepteras samtal om studieämnet på svenska också när utbytesstudenter utan 

kunskaper i svenska finns i klassrummet. Acceptansen är särskilt tydlig i de två 

teknikkurserna. Även om omfattningen svenska totalt sett är låg, väljer till exempel ett antal 

studenter att redovisa sina grupparbeten inför klassen på svenska. När detta sker frångår 

studenterna tillfälligt den orientering mot de andra deltagarnas språkkunskaper som annars 

präglar deltagarnas val av språk och svenskan mister sin funktion som 

kontextualiseringssignal.  

 

Attityder till språk och språkval 

Studenter och lärare i de undersökta kurserna har en positiv attityd till svenskan. I intervjuerna 

beskriver studenter och lärare svenska språket som ett självklart eller ‖naturligt‖ val i samtal 

mellan svenskspråkiga. Engelska förknippas med utbytesstudenterna och det är ‖konstigt‖ att 

tala engelska med andra svenskar. I intervjuerna beskriver en av ekonomistudenterna det 

komplexa förhållandet mellan språken på följande vis:  

Det är inte så att den här kursen ges på engelska, punkt. Man måste alltid sitta och känna 

in i klassrummet när det är okej att prata engelska och när det är okej att tala svenska. Det 

är inte helt okej att tala engelska hela tiden. Man kan känna sig lite sådär viktigpetter eller 

streberaktig, jag vet inte. […] Det finns situationer i klassrummet då det inte är helt okej att 

prata engelska – alltså inte regelmässigt, men socialt. 

Det sagda visar ett socialt spel bland de svenska studenterna där engelska inte alltid är ett 

accepterat språkval – trots att kurserna från institutionens sida är nominellt engelskspråkiga. 

När jag ber studenten ge exempel på situationer då det inte är okej att tala engelska nämner 

hon särskilt gruppdiskussioner eller då någon ställer en kort fråga till läraren, vilket också är 

situationer där jag under mina observationer hör svenska användas i undervisningen. 

Studenten är noga med att betona att omständigheterna är just sociala och framställer 
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språkvalet som att det är en fråga om hur avslappnad situationen är. Hon tycker själv ibland 

att det är svårt att veta om svenska eller engelska passar bäst eller när situationen är 

tillräckligt avslappnad för att man förväntas tala svenska. Samtidigt ger studenten uttryck för 

att det kan vara fånigt att tala engelska med andra svenskar och hon vill inte framstå som en 

‖streber‖ eller ‖viktigpetter‖. 

Med inspiration från Eckert (1989) kan man säga att engelskan har en global prestige i 

kurserna, medan svenskan har en lokal prestige. Eckert använder begreppen för att visa att 

uppfattningar om status- respektive prestigespråk kan variera mellan olika grupper i ett 

samhälle och att regionala varieteter inte nödvändigtvis har lägre prestige än till exempel 

standardspråket. Lokal prestige förknippas med varieteter, normer och grupper i 

lokalsamhället, medan global prestige förknippas med standardspråk och dominerande 

grupper i samhället. Engelskan har idag en extern, mer eller mindre världsomspännande, 

status och i kurserna kan prestigen bland annat kopplas till engelskans funktion av 

kontaktspråk. Svenskan är samhällets omkringliggande språk, men också majoritetens 

förstaspråk och modersmål för fyra av undersökningens sex lärare. Svenskans lokala prestige 

är emellertid inte självskriven, utan måste liksom engelskans prestige skapas av deltagarna i 

kurserna. Detta sker bland annat genom att studenterna talar om sig själva som mindre 

kompetenta andra- eller främmandespråkstalare av engelska, men också genom att de talar om 

utbytesstudenterna som tillfälliga gäster i landet. Svenskan utgör därmed också en 

motsättning till engelskans globala prestige och är för en utomstående betraktare närmast av 

det dolda slaget. Utifrån dagens internationaliseringstrend kan man inte på förhand gissa sig 

till att också svenska språket tillskrivs prestige av deltagarna i kurserna. 

 

Sammanfattning: deltagarnas normer för språkval 

Resultaten som jag har presenterat ovan ger en bild av studenternas egna förväntningar och 

principer för talad svenska. Utifrån resultaten kan man skissera en norm för språkval, i vilken 

svenskan utgör ett av flera möjliga val. Med normer avser jag en gemensam – uttalad och 

outtalad – förväntningshorisont kring socialt och språkligt beteende och liksom bland andra 

Gafaranga (2000) utgår jag från att normer synliggörs i interaktion. Förväntade handlingar är 

‖seen but unnoticed‖, som Heritage (1984:116) skriver, och de passerar utan vidare 

kommentarer. Normbrott, däremot, uppmärksammas av deltagarna och synliggör en socio-

kulturell kontext för deltagarna, och därmed också för forskaren. Att diskutera normer menar 

jag är ett sätt att höja perspektivet i jämförelse med de enskilda resultatbeskrivningarna ovan, 
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framhäva deltagarnas förståelse och betona det helhetsperspektiv som eftersträvas i etnografi 

och etnografiskt inspirerad forskning. 

Hur ser då normerna för språkval ut? En första övergripande förväntning, som finns i alla 

kurser, är att engelska är det språk som framför allt ska användas i undervisningen. I de flesta 

fall har kursspråket bestämts före det första undervisningstillfället och normen att tala 

engelska har alltså grund i förhållanden utanför de enskilda kurserna. Oftast regleras 

språkvalet i kursplanerna. En andra övergripande förväntning är att engelskan används för 

utbytesstudenternas skull. Kursspråket betraktas som ett sätt att erbjuda undervisning till 

utländska studenter och engelskan betraktas genomgående som kopplad till de utländska 

kursdeltagarna – även om engelskan i grund och botten är det gemensamma 

undervisningsspråket. De svensktalande studenterna förknippas i sin tur inte lika tydligt med 

engelskan. Som en del av kursernas övergripande normer är det till och med accepterat att de 

svenska studenterna ibland frångår engelskan och talar svenska.  

Bredvid de övergripande, kursgemensamma normerna finns också lokala, kursspecifika 

normer för språkval. Särskilt i den helklassundervisning som inkluderar utbytesstudenter 

skiljer sig förhållningssätten mellan kurserna. Som jag nämnt ovan tillämpar studenterna i 

teknikkurserna en mer tillåtande syn på svenska språket, medan studenterna i 

ekonomikurserna är mer restriktiva med svenska. I materialet kan skillnaderna härledas till två 

omständigheter, nämligen antalet närvarande utbytesstudenter och undervisningens 

utformning. I de kurser som följs av många utländska studenter och där undervisningen är 

baserad på seminarier och grupparbeten uppstår ett socialt tryck på språkvalet och det är inte 

accepterat att tala ett språk som utbytesstudenterna inte förstår. I de kurser som däremot följs 

av få utbytesstudenter och där undervisningen präglas av en traditionell, individbaserad 

inlärning med föreläsningar, lektioner och efterföljande enskild examen, är det accepterat att 

ibland tala svenska. De två omständigheterna, antalet utbytesstudenter och undervisningens 

utformning, får betydelse i kurserna enbart av den anledningen att det är socialt förväntat att 

ta hänsyn till just dessa faktorer, och jag menar att det är rimligt att betrakta dem som del av 

den socialt reglerade normen. I materialet tycks också de två förstärka varandra. Tillsammans 

är de lokala normerna sådana att det är avvikande att tala svenska då många utbytesstudenter 

följer undervisningen och då inlärningen är gruppbaserad, men det är också avvikande att 

bara tala engelska då utbytesstudenterna är få till antalet och då inlärningen baseras på 

individernas enskilda prestationer. 

De övergripande, kursgemensamma, normerna verkar vid en första anblick präglas av en 

ackommodation till lyssnarna. Studenterna beskriver själva språkvalet som en praktik av 
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‖minsta möjliga språkmotstånd‖ och ofta – men inte alltid – anpassas språkvalet efter de 

andra deltagarnas uppvisade språkkunskaper och språkliga identiteter, så som exemplifieras i 

Giles & Couplands (1991) ackommodationsteori. Att studenter och lärare anpassar sig till 

varandras språkkunskaper är ett resultat som återkommer i en undersökning av språkval i ett 

engelskspråkigt masterprogram i Norge av Ragnhild Ljosland. Ljosland (2008) konstaterar att 

användandet av det officiella kursspråket engelska är pragmatiskt eftersom deltagarna 

genomgående anpassar språkanvändningen efter vad de involverade deltagarna förstår och 

känner sig bekväma med. Resultatet har likheter med de språkvalsmönster som visas i den här 

undersökningen, men det är tveksamt om användandet av svenska och engelska kan beskrivas 

som just pragmatiskt. Normen präglas nämligen inte av en ömsesidig förståelse i alla lägen. 

Snarare är normen styrd av de svenskspråkiga studenternas särställning i kurserna. De svenska 

studenter som läser hela sin utbildning i landet utgör kursernas bas, och innehåll och språkval 

anpassas i första hand efter deras förutsättningar och önskemål.  

 

Undersökningens resultat i ett vidare perspektiv  

Dagens internationaliseringstrend utgör på många sätt en första, förväntad makrokontext och 

tolkningsram till undersökningen. I litteratur som behandlar det ökade användandet av 

engelska och – mer specifikt – språk och språkval vid universitet, används återkommande 

1990-talets internationaliseringstrend som förklaringsgrund. Som visats i inledningen av 

artikeln betraktas engelskan som ett sätt att attrahera utländska studenter till universiteten, 

minska de lokala perspektiven i undervisningen och internationalisera de inhemska 

studenterna (jfr En högskola i världen 2008). I ljuset av undersökningens resultat menar jag 

att internationaliseringen av samhället inte kan förklara de språkvalsmönster och attityder som 

framträder i de engelskspråkiga kurserna. Snarare är kurserna nationella produkter, präglade 

av en svensk utbildningsmiljö. Detta visar sig på flera sätt. Till exempel nämns 

internationaliseringen inte i kursbeskrivningar eller kursplaner och utomnationella perspektiv 

uppmuntras sällan i undervisningen. Innehållet riktas i första hand till svensktalande studenter 

och utbytesstudenterna behandlas i mångt och mycket som gäster – om än betydelsefulla 

sådana. Resultatet av undersökningen visar också att det är kunskaper i två språk som är av 

betydelse, nämligen engelska och svenska. De utländska studenternas språkkunskaper 

synliggörs inte i undervisningen och kursernas potentiella flerspråkighet utnyttjas dåligt av 

institutionerna.  
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En slutsats är att internationaliseringstrenden möjligen kan förklara förekomsten av 

engelskspråkiga utbildningar, men inte de faktiska språkval som görs i undervisningen. 

Kanske är internationalisering något som rör universitet – i egenskap av myndigheter och 

övergripande organisationer – medan språkval i enskilda kurser alltid måste förstås utifrån 

mer lokala förutsättningar. Tolkningen har stöd av det teoretiska ramverk som knutits till 

undersökningen och det Coupland (2001) kallar för ett integrerade perspektiv på struktur och 

aktör, där mänskligt handlande förklaras utifrån rutiner och erfarenheter. I de nominellt 

engelska kurserna har majoriteten studenter och lärare i första hand erfarenheter och rutiner 

från det svenska samhället och ett svenskt utbildningssystem. När de agerar för de med sig 

rutiner från de svenskspråkiga kurserna och de gamla rutinerna påverkar språk och språkval 

också i det nya sammanhanget. Många av studenterna följer till exempel ett svenskt 

studieprogram och har läst tidigare kurser inom programmet med varandra på svenska – inte 

sällan i samma lokaler och med samma lärare som de nu samarbetar med på engelska. 

Erfarenhetsbasen hos deltagarna är därmed i första hand svensk, även om också utländska 

studenter bidrar med sina erfarenheter. Som ett resultat förs svenskans prestige över till de 

engelska kurserna – om än i en mer dold, lokal variant – och språket används och behandlas 

som en naturlig del också i de nominellt engelska kurserna. Möjligen är den nationella 

makrokontext som framträder i materialet inte lika tydlig i de nyare program som specifikt 

skapats för internationella och svenska kursdeltagare i samband med Bolognaanpassningen. 

 

Avslutning 

Resultatet av undersökningen visar sammantaget att svenskan har en stark ställning i de 

nominellt engelskspråkiga kurserna. Språket förekommer kvantitativt sett sällan i 

helklassundervisningen, men genomsyrar ändå språkmiljöerna. Något generaliserande kan 

konstateras att engelska som kursspråk i praktiken innebär att föreläsningar och gemensamma 

kursaktiviteter äger rum på engelska. I övriga studieaktiviteter styrs språkbruket av 

grundläggande språksociologiska faktorer och svenska används spontant av lärare och 

studenter i samtal med andra svenskspråkiga. Engelskspråkig utbildning betyder därmed inte 

per definition att studenter och lärare helt slutar att tala om ämnet på svenska. 

Samtidigt skulle genomarbetade två- eller flerspråkiga utbildningar utan tvekan stärka 

svenskans ställning. I de studerade kurserna är det viktigt att komma ihåg att bruket av 

svenska beror på att majoriteten av deltagarna är svenskspråkiga och att de väljer att tala 

svenska med varandra. Vilka som deltar i kurserna är emellertid en föränderlig faktor och nya 
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deltagarkonstellationer kan ge upphov till nya språkvalsmönster. Det skulle också gynna 

institutionerna att explicit diskutera varför man erbjuder undervisning på engelska och vad 

man vill uppnå med den engelskspråkiga utbildningen. Det borde till exempel finnas 

skillnader mellan de kurser som syftar till att erbjuda platser för utbytesstudenter och de som 

har som målsättning att internationalisera de inhemska studenterna. Ett sådant explicitgörande 

skulle antagligen särskilt gynna utbytesstudenterna, som annars riskerar att exkluderas från 

undervisningen.  

Om de språkvalsmönster som framträder i undersökningen också gäller andra 

universitetskurser är svårt att avgöra. Det är svårt att säga hur en representativ nominellt 

engelsk kurs ser ut och det är ännu svårare att förutse språkval och normer för språkval. Bland 

de kurser som jag följt finns lektioner där varken lärare eller studenter talar svenska. Det finns 

också lektioner där svenska förekommer mycket ofta. Tydligt är i alla fall att man inte på 

förhand – utifrån till exempel kursernas engelska namn – kan avgöra vilka språkval som 

kännetecknar miljöerna. Enskilda studenter och lärare har stor betydelse för den språkmiljö 

och de normer som uppstår i kurserna och förutsättningarna för social och språklig variation 

är stor. 

Litteratur 

Blommaert, J. 2007: ‖On scope and depth in linguistic ethnography.‖ Journal of sociolinguistics 11(5):682–688. 

Coleman, J. A. 2006: ‖English-medium teaching in European higher education.‖ Language teaching 39(1):1–14. 

Coupland, N. 2001: ‖Introduction: sociolinguistic theory and social theory.‖ I: Coupland, N. m.fl.  

(red.) Sociolinguistics and social theory. (Language in social life series.) 1–27. Harlow: Longman. 

Creese, A. 2008: ‖Linguistic ethnography‖. I: King K. A. & Hornberger N. H. (red.) Encyclopedia of language  

and education. Vol. 10: Research methods in language and education. 2nd ed., 229–241. New York: Longman. 

Eckert, P. 1989: ‖The whole woman: sex and gender differences in variation.‖ Language variation and change  

1:245–267. 

En högskola i världen. Internationalisering för kvalitet. (Högskoleverkets rapportserie 2008:15 R.) 2008. Stock 

holm: Högskoleverket. 

Fishman, J. A. 1972: ‖The relationship between micro- and macro sociolinguistics in the study of who speaks what  

language to whom and when.‖ I: Pride J. B. & Holmes J. (red.) Sociolinguistics: selected readings. (Penguin  

modern linguistics readings & Penguin education.) 15–32. Harmondsworth: Penguin. 

Gafaranga, J. 2000: ‖Medium repair vs. other-language repair: telling the medium of a bilingual conversation.‖  

International journal of bilingualism 4(3):327–350. 

Giddens, A. 1984: The constitution of society. Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press. 

Giles, H. & Coupland, N. 1991: Language: contexts and consequences. (Mapping social psychology.) Milton  

Keynes: Open University Press. 

Gumperz, J. J. 1982: Discourse strategies. (Studies in interactional sociolinguistics 1.) Cambridge: Cambridge  



210 

 

University Press 

Heritage, J. 1984: Garfinkel and ethnomethodology. Cambridge: Polity. 

Josephson, O. 2004: ‖Engelskan i 2000-talets Sverige.‖ I: Josephson O. (red.) Engelskan i Sverige. Språkval i  

utbildning, arbete och kulturliv. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 89.) 7–24. Stockholm: Norstedts. 

Ljosland, R. 2008: Lingua franca, prestisjespråk og forestilt fellesskap. Om engelsk som akademisk språk i  

Norge: et kasusstudium i bred kontekst. (Doktoravhandlinger ved NTNU.) Trondheim: NTNU. 

Phillipson, R. 1992: Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press. 

Salö, L. 2010: Engelska eller svenska? En kartläggning av språksituationen inom högre utbildning och  

forskning. (Rapporter från Språkrådet 1.) Stockholm: Språkrådet. 

Simonsen, D. F. 2002: ‖Å velge bort norsk. Om begrepene ‖domene‖ og ‖domenetap‖ anvendt på skandinaviske  

land.‖ Norsklæreren 2:5–17. 

Svartvik, J. 1999: Engelska: öspråk, världsspråk, trendspråk. Stockholm: Norstedts. 

Swain, M. & Lapkin, S. 1998: ‖Interaction and second language learning: two adolescent French immersion  

students working together.‖ The modern language journal 82(3):320–337. 

Söderlundh, H. 2010: Internationella universitet – lokala språkval. Om bruket av talad svenska i  

engelskspråkiga kursmiljöer. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 83.)  

Uppsala: Uppsala universitet. 

Wächter, B. & Maiworm, F. 2008: English-taught programmes in European higher education. The picture in  

2007. (ACA papers on international cooperation in education.) Bonn: Lemmens. 

 

Hedda Söderlundh,  

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  

Hedda.Soderlundh@nordiska.uu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

Svenskans betoning och kvantitet ur olika perspektiv – några pedagogiska 

reflektioner 
Bosse Thorén 
 

Så här skrev Robert Bannert 1984 i artikeln Prosody and Intelligibility of Swedish Spoken 

with a Foreign Accent: 

 

‖Many attempts have been made to improve pronunciation when learning a foreign 

language, and in these attempts linguistic correctness has been the guiding principle. It 

seems, however, that hardly any consideration has been given to the native listener´s 

problem of understanding foreign accent.‖  

 

Citatet ovan ställer en pragmatisk inställning mot en i praktiken omöjlig inställning till målen 

för uttalsundervisning. Om uttalets korrekthet ska kontrolleras; hur små och många detaljer 

kan kontrolleras? Kan ett drag av dala-dialekt med något mer alveolar artikulation av dentaler, 

eller en ‖icke-mälardalsk‖ tonal kontur för ordaccenterna anses som ett inkorrekt uttal? Ska en 

viss regional varietet anses mer korrekt än andra? Ska ett läromedel i svenska ha uttalsregler 

som stämmer i endast en region eller för hela språkområdet? Slutsatsen av detta blir rimligen 

att ett acceptabelt svenskt andraspråksuttal kan tillåtas variera, eftersom det infödda uttalet gör 

det. Det kan vara en utgångspunkt. 

 

En annan utgångspunkt är att sannolikheten att en vuxen andraspråksinlärare får ett svenskt 

uttal som låter infött är mycket liten, åtminstone med de erfarenheter som finns idag. Inom 

t.ex. undervisningen i svenska för vuxna invandrare (sfi) finns det en begränsad tid att 

undervisa i språket, och då är uttalet en av många delar. Det finns alltså ett behov av 

prioritering, dels för att allt inte hinner undervisas/läras in, och dels för att man måste hjälpa 

inläraren att få ett funktionellt och begripligt uttal snarare än ett som låter infött svenskt. 

 

Sedan sent 1970-tal har svenskans prosodi tilldragit sig stort intresse inom 

andraspråksundervisningen, dels genom Bannerts (1979, 1980) egen forskning och dels 

genom Kjellins (1978) pedagogiska instruktion Svensk prosodi i praktiken. Jag uppfattar det 

som att ‖prosodi‖ då blev ett honnörsord, men ofta oanalyserat. För att bedriva god 

undervisning krävs dock god kännedom om prosodins delar samt en uppfattning om vilken 

typ av regler språket ska beskrivas med för att beskrivningen och reglerna ska bli begripliga 

för både läraren och inläraren. Man kan här se åtminstone tre aspekter som kan vara både i 

samklang och i konflikt med varandra: 
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 fonologin som vill beskriva ljudsystem med minimalt antal regler  

 ortografin som vill koppla uttalet till skrift, särskilt då barn ska lära sig skriva  

 uttalsundervisning inom svenska som andraspråk som vill ha bra resultat. 

 

Fonologin vill som nämnts ha minsta möjliga antal regler för att fånga största möjliga antal 

uttalsdrag, men det är tydligt att ett levande språk alltid innehåller en stor mängd redundans. 

Som exempel kan nämnas kongruensen i svenska: Jag fick tjugo vackra röda rosor. I 

sekvensen signaleras egenskapen flertal inte mindre än fyra gånger, genom att antalet tjugo 

nämns och genom att orden vackr-a och röd-a har var sitt suffix som signalerar plural. Och 

till sist har även ros-or ett pluralsuffix. Källström (1992) menar att:  

 

‖Det mänskliga språket kännetecknas av ett relativt rikt mått av redundans, och denna 

redundans fyller nödvändiga funktioner i språket (särskilt talspråket). Bland annat genom 

att ledtrådar till ett yttrandes grammatiska struktur och betydelse upprepas flera gånger blir 

yttrandet tåligare mot störande faktorer som t.ex. buller, talfel hos talaren, tillfällig 

ouppmärksamhet hos lyssnaren osv. Missar lyssnaren en ledtråd, så kanske hon 

uppmärksammar nästa.‖ 

 

Ytterligare en utgångspunkt blir att människor behöver redundans vid språkanvändning och 

språkinlärning. Som ett parallellfall till den ofta redundanta kongruensen kan nämnas hur de 

båda fonologiska kontrasterna ordbetoning och kvantitet fungerar i svenska. 

Ordbetoningskontrasten kan illustreras med det minimala paret racket-raket, där det första 

ordet har betoning på första stavelsen och det andra har betoning på andra stavelsen. Vad 

betyder då betoning i perceptuella och akustiska termer? En intuitiv perceptuell beskrivning är 

att den betonade stavelsen låter mer framhävd eller starkare än den obetonade. Fant och 

Kruckenberg (1994) ser på en rad tidigare studier och konkluderar att ren ljudintensitet inte är 

ett betydande korrelat till det som infödda svenska lyssnare upplever som stavelseprominens. 

Ökad duration hos stavelserna och även en tonal förändring genom stavelserna korrelerar 

starkast med upplevd prominens hos infödda svenska lyssnare. De finner också fall där 

svagare betoningar realiseras med signifikant durationsökning men utan någon tonal 

förändring. 

 

I enlighet med rön från Bannert (1987) för svenska och Field (2005) för engelska, samt en 

konsensus om att svenska ord blir oigenkännliga när betoningen hamnar på fel stavelser, 

tänker man sig att läraren i svenska som andraspråk satsar på att få inlärarna att betona rätt 

stavelse i ord (och även rätt ord i satsen, men det är inte i fokus i detta bidrag). Det kan då bli 
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intressant på vilket sätt betoningen illustreras; som ett tryck, med en handklappning eller som 

en förlängning, kanske illustrerad med en reell eller imaginär gummisnodd som dras ut. 

Undervisningssättet kan vara kopplingen mellan den fonologiska kontrasten och dess 

fonetiska, artkulatoriska och auditiva korrelat. I det följande kommer ett antal förhållanden 

och argument att presenteras, som talar för att låta ordbetoningen och kvantiteten få 

undervisas som ett moment, nämligen att ‖förlänga rätt ljud i rätt stavelse‖. 

 

Vi har hittills tittat på ordbetoningens akustiska korrelat och summerat det som att stavelsers 

varaktighet troligen är den starkaste signalen till hur lyssnaren uppfattat betoning eller 

prominens. Om man ser på kvantitetskontrasten har den också flera korrelat och här följer en  

reflektion kring hur man kan prioritera bland dessa i en undervisningssituation. Elert (1964) 

kom fram till att de ord som tillhörde tydliga kategorier av antingen ‖lång vokal‖ eller ‖kort 

vokal‖ hos ett antal talare med stockholmskt uttal, hade tydlig samvariation med de relativa 

durationerna hos ordens vokal och efterföljande konsonant. Det fonologiska längdmönstret för 

t.ex. väg är [vɛːɡ], det vill säga lång vokal och kort konsonant och för vägg är det [vɛɡː], det 

vill säga kort vokal och och lång konsonant. Detta förhållande kallas komplementär vokal-

konsonant-längd och uppträder endast i betonade stavelser, det vill säga stavelser av en viss 

prominensnivå. En intuitiv konsensus som även får stöd i mätningar, t.ex. Fant (1959) visar 

att det även existerar kvalitetsskillnader mellan lång och kort vokalallofon, mer för vissa 

vokalfonem, mindre för andra samt olika i regionala varieteter. Alltså är tre korrelat 

inblandade i signaleringen av kvantitet i svenska: vokalens duration, konsonantens duration 

samt vokalers spektrala egenskaper (klangfärg/timbre). Om vi även här anlägger ett 

undervisningsperspektiv, som dessutom ska fungera utanför Mälardalen, bör vi ta fasta på de 

fonetiska egenskaper som är gemensamma för en stor del av det svenska språkområdet. 

Undersökningar som t.ex. Hadding-Koch & Abramson (1964), Thorén (2003) visar att 

infödda svenska lyssnare använder sig mest av vokalens duration relaterad till ordets, 

yttrandets och efterföljande konsonants duration, för att avgöra om ett ord är av kvantitetstyp 

lång vokal + kort konsonant, /VːC/ eller av typen kort vokal + lång konsonant /VCː/. 

Hadding-Koch & Abramson (1964) och Thorén (2003) visar även att vokalfonemet /ʉ/ är 

något mer känsligt för klangfärg än duration. Detta gällde talare med skånsk dialekt i det ena 

fallet och stockholmsdialekt i det andra. Thorén (2005) visade att durationen hos den 

postvokaliska konsonanten hade betydelse för kvantitetskategorisering hos ett antal infödda 

svenska lyssnare, när vokalens duration hade ett värde någonstans mittemellan typiska värden 

för /VːC/ respektive /VCː/. Vokalduration verkar utifrån detta vara ett lovande korrelat att 
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satsa på för att få andraspråkselever att lyckas med kvantitetskontrasten, men här ska vi även 

ta hänsyn till kvantiteten i relation till betoningssystemet. 

 

För att nu se hur vi kan kombinera betoning och kvantitet i ett undervisningsperspektiv, 

presenteras nedan några hierarkiskt uppställda regler för hur svenskans betoning och kvantitet 

hänger ihop: 

 I ett yttrande är ett eller flera ord betonade. 

 Ett betonat ord innehåller en, eller högst två betonade stavelser. 

 En betonad stavelse har längre varaktighet och är mer framträdande än omgivande 

obetonade stavelser. 

 Längden hos en betonad stavelse ligger huvudsakligen på stavelsens vokal eller 

närmast följande konsonant. 

 

Vi har just konstaterat att vokalens duration har störst betydelse för att signalera avsedd 

kvantitetskategori, men samtidigt finns många ord med kort vokal i betonad stavelse, där 

betoningen ändå bör signaleras med ökad duration i den aktuella betonade stavelsen. Vi har 

tidigare nämnt racket och vi kan ge exempel som tablett, förälder, berätta, armen m.fl. Här 

kan man förlänga ‖rätt stavelse‖ genom att ge den postvokaliska konsonanten sin 

komplementära förlängning och på så sätt använda endast en pedagogisk instruktion för att 

främja två viktiga fonologiska konstraster. Förlängningen illustreras med understrykning i 

orden racket, tablett, förälder, berätta, armen. Den pedagogiska instruktionen är att inläraren 

ska förlänga rätt ljud. Den pedagogiska idén kan tillämpas på en mängd olika sätt beroende på 

inlärarens nivå; kan han/hon förstå en förklaring av teoretisk karaktär eller är man hänvisad 

till att illustrera längden genom överdrift eller grafisk markering? Fokus för detta 

konferensbidrag är inte att tala om hur man metodiskt åstadkommer detta, utan det är att 

påtala fördelen med att utnyttja den komplementära längden för att med enkla medel främja 

två fonologiska drag, som tillsammans utgör svenskans rytm. 

 

Det tonala draget i svenska, som är grunden för ordaccentkontrasten är inte lika högt 

prioriterat här, eftersom det realiseras olika i olika regionala varieteter av svenska. Att ge en 

beskrivning av ordaccenternas realisering i ett läromedel, skulle direkt göra läromedlet bättre 

lämpat för vissa delar av språkområdet och mindre lämpat för andra. Det spektrala draget som 

vi kallar vokalkvalitet ser också mycket olika ut i olika delar av landet, och jag tänker nu 

framförallt på skillnaden mellan lång och kort vokalallofon. De mycket omtalade och 

beskrivna skillnaderna mellan långt och kort /a/ och långt och kort /ʉ/, existerar inte över hela 
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språkområdet, medan de temporala skillnaderna, det vill säga relativa durationer hos vokal- 

och konsonantljud är betydligt mer stabila över språkområdet.  

 

Jag vill även utveckla synen på ‖längd‖ och ‖korthet‖ här. För att infödda svenska skolbarn 

ska lära sig reglerna för svenskans dubbelstavning, säger man att ‖kort vokal följs av dubbel 

konsonant‖ och ‖lång vokal följs av en eller ingen konsonant‖. Detta hade jag själv uppfattat i 

förskoleåldern och provade då på att stava potatis som pottatiss, vilket skulle följa regeln  om 

man bortsåg från att den endast gäller i betonade stavelser. Eftersom den första stavelsen i 

potatis inte är betonad, krävs ingen ortografisk information om kvantitet. Samma gäller sista 

stavelsen. Endast i den andra, betonade stavelsen behöver kvantiteten anges i skrift. På sätt 

och vis har vi här en sorts cirkeldefinition av villkoren för både betoningens och kvantitetens 

förekomst: Kvantitet förekommer endast i betonade stavelser. Betonad är en stavelse som kan 

innehålla en kvantitetsdistinktion. I ett undervisningssammanhang skapar denna cirkularitet 

sällan några problem. Vi kan dock se på några fall då det kan vara svårt att avgöra vilken 

prominensgrad ord eller stavelser har. Det kan gälla partikelverb eller lexikaliserade fraser: Är 

verbet betonat i plocka blommor eller känna efter? Enligt vissa beskrivningar är verbet 

obetonad och enligt andra är verbet bibetonat. I ett miniexperiment har jag spelat in mig själv 

när jag uttalat fraserna känna efter samt tjäna pengar i ganska snabbt men ej forcerat 

taltempo. I talanalysprogrammet Praat (Boersma & Weenink 2001) bytte jag plats på de 

inspelade tjäna och känna och frågade några anhöriga om det lät konstigt på något sätt. Svaret 

blev nej. I detta fall var det tydligt att kvantitetstillhörigeten inte signalerades i de aktuella 

orden och verben kan därför anses vara obetonade, i alla fall i det taltempo jag själv höll vid 

inspelningen. I bibetoning ska kvantitet kunna höras och det gängse sättet att exemplifiera 

bibetoning är ‖andra ledet‖ i sammansättningar, som t.ex. betongvägen – betongväggen.   

 

Att låta pedagogiska grepp – som egentligen går ut på att lära infödda svenska barn att stava – 

användas för att hjälpa andraspråksinlärare med svenskt uttal kan illustreras ytterligare med 

sättet att grafiskt markera kvantitetskategori i text. Figur 1 visar två sätt att markera orden vila 

och villa. I det vänstra exemplet som kan kallas ‖traditionellt förstaspråksorienterad‖ blir 

bokstaven som representerar det långa /i/-ljudet i vila understruket medan det korta /i/-et får 

en punkt under sig. Man kan då konstatera att ordet villa som består av tre korta ljud och ett 

långt, fått en prick under en boskstav som representerar ett av tre korta ljud. Det långa /l/-

ljudet har inte fått någon markering och andraspråksinläraren har inte fått någon hjälp att 

förlänga den betonade (första) stavelsen i ordet. I det högra exemplet har vardera ordet fått en 
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understrykning som talar om var det långa ljudet finns. Kortheten får så att säga vara 

mormalfallet. 

 

 

 

 

Figur 1. Två olika sätt att grafiskt markera kvantitetskategori 

 

Jag vill återknyta till resonemanget om redundans tidigare och visa hur den fonologiska synen 

på redundans möjligen kan ha påverkat formuleringen i ett läromedel: ‖Det är vokalens längd 

som är viktigast. Konsonantens längd följer automatiskt. I fortsättningen markerar vi bara 

vokalen i den betonade stavelsen‖ (Håkansson & Stenqvist 1989:16). Här kan man misstänka 

att en automatik som fungerar i ett strikt fonologiskt regelperspektiv flyttats över till ett 

pedagogiskt. Man kan fråga sig om längden hos den postvokaliska konsonanten lärs in 

automatiskt efter att inlärarna lärt sig rätt vokallängd. Både detta sista citat och markering av 

lång och kort vokal, underförstår – om de är tänkta att kunna hjälpa andraspråksinläraren till 

ett bättre svenskt uttal – att inläraren redan har en koppling mellan betoning och kvantitet ‖i 

ryggmärgen‖. Många språk har ingen betonings- eller kvantitetskontrast över huvud taget, 

vilket gör att undervisningen lämpligen inriktas på att vara förutsättningslös, tydlig och 

robust. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de temporala dragen inom svensk prosodi verkar ha större 

betydelse för att man ska bli förstådd, men även ha större allmängiltighet över det svenska 

språkområdet än t.ex. tonala och spektrala aspekter av svenskans betonings- och 

kvantitetskontraster. Dessutom kan man genom att undervisa i ‖förlängning av rätt språkljud i 

rätt stavelse‖ främja inlärningen av två fonologiska kontraster, varav ordbetoningen både 

empiriskt och anekdotiskt visat sig vara avgörande för att man ska bli förstådd på svenska. 

Vidare bör undervisningen ta tillvara det behov av språklig redundans, som kan antas 

föreligga, genom att ta med flera akustiska korrelat till betonings- och kvantitetskontrasten, 

men även prioritera bland dem och känna till vilka som är ‖allsvenska‖ och vilka som hör till 

en specifik regional varietet. 
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”Nu ska man bara ta in att man är mamma”. Förlossningsberättelser på 

nätet som social praktik 

Susanne Tienken 

Inledning  

Människor berättar historier i en mängd olika kontexter och av många olika anledningar. Att 

berätta kan betraktas som en universal form av mänsklig kommunikation (Becker & 

Quasthoff 2004: 1). Personliga berättelser, alltså rekonstruktioner av egna upplevelser och 

händelser, skapar sammanhang i berättarens liv. De handlar om ―how we make sense of 

ourselves as individuals and as members of groups‖ (Johnstone 2001: 640). Även berättelser 

om en förlossning handlar därför alltså till stor del om att förstå vad man har varit med om 

men också om hur en nybliven förälder förhåller sig till andra nyblivna föräldrar och hur 

berättaren förhåller sig till en föräldradiskurs. Att berätta om en förlossning kan anses vara del 

av ett pågående identitetsarbete som bidrar till konstruktionen av föräldraskap, en social 

praktik (Thomson et al. 2009). 

Nätforumens spridning visar att Internets tekniska möjligheter möter nyblivna föräldrars 

behov av att berätta om förlossningen men också att Internets säregna medialitet har skapat 

nya berättandekontexter för förlossningsberättelser (jfr. Miller & Shepherd 2004). 

Förlossningsberättelser har funnits tidigare både i skriftlig och i muntlig form men Internet 

utgör en ny kontext vilket för med sig att berättelsernas funktioner och meningspotential 

omdefinieras i förhållande till traditionella kontexter. Internets offentlighet och anonyma 

kollektivitet modifierar den personliga berättelsens sociala funktion. Det är helt enkelt 

någonting annat att skriva på nätet än att berätta om sin förlossning ammandes i sin egen 

soffa. Som social arena erbjuder Internetforum en mottagarskara för berättarens self-

disclosure (jfr. Androutsopoulos 2010) på ett nytt sätt. Identitetsarbetet kan inte enbart förstås 

som berättarens individuella projekt utan omfattar även läsaren - andra blivande föräldrar som 

berättaren i regel inte känner. Personliga berättelser på nätet är därmed samtidigt anonyma 

berättelser vilket kanske medför större krav på kontextualiseringen av en personlig relation. 

Undersökningens centrala frågeställningar är alltså: Hur gestaltar människor sina 

förlossningsberättelser på nätet? Hur får relationen till den förväntade läsaren i berättelsen sitt 

uttryck? Och vad gör en berättare egentligen genom att berätta om förlossningen i ett 

föräldraforum på Internet? Syftet med artikeln är att öka förståelsen för 

förlossningsberättelsen som praktik. 
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Berättelser, genre, praktik 

Den narrativa forskningen om personliga berättelser tog fart med Labov och Waletzky (1967) 

som beskrev hur vanliga människors berättelser följer narrativa mönster och styrs av ett 

berättarvärde på liknande vis som konstnärliga berättelser. Det enorma genomslaget som 

Labov & Waletzkys (1967) och sedan Labovs (1972) modell har haft inom både 

socialvetenskapliga discipliner och sociolingvistiken har sedan varit av stort värde för 

utforskningen av människors livsberättelser, för oral history, samt för att förstå sambandet 

mellan identitet och berättande. Baksidan av denna modell, med den narrativa intervjun som 

utgångspunkt, är dock att forskaren i princip redan i förväg bestämmer vilka berättelser och 

erfarenheter kan anses vara en ‖good story‖ och att bruket av berättelser i människors 

varaktiga interaktion riskerar att marginaliseras. 

Under senare år har därför berättelsen mer och mer setts som en del av interaktionen 

(Georgakopoulou 2011: 398) och berättelsens varaktiga kontext har blivit en viktig del av 

undersökningen (Gubrium 2008). Utgångspunkten för denna förändring är en dialogisk syn på 

berättande och berättelser (de Fina & Georgakopoulou 2008a). Språkande och kunskap om 

världen ses inte som slutprodukter utan snarare som dynamiska konstruktioner som är under 

ständig utveckling och kalibrering (Linell 2009: 252). Berättelserna ses därför inte längre bara 

i Labovs och Waletzkys mening som en verbal teknik för att rekapitulera skeenden och för att 

rekonstruera ett händelseförlopp (1967: 13) utan berättelserna undersöks i mötet med 

kommunikativa behov i ett sociokulturellt sammanhang. Slutligen väljer människor att skriva 

en berättelse framför att inte skriva den, att publicera den i ett visst forum framför ett annat 

(jfr. Kwaśnik & Crowston 2005:78). Människor orienterar sig med hjälp av redan publicerade 

texter, tillför modifikationer och bereder grunden för andras framtida berättelser (Gubrium 

2008). Berättelser kan betraktas mer som verktyg än som artefakter. Detta skifte från artefakt 

till verktyg har myntats i berättandeforskningen som övergång från ‖narrative as text to 

narrative as social practice‖ (Georgakopoulou 2011: 405). Denna övergång innebär också att 

begreppet genre får större betydelse för berättandeforskningen därför att genre kan lokaliseras 

på gränssnittet mellan mikronivåns individuella berättelse och makronivåns kollektivt 

konstruerade och medialt iscensatta Lebenswelt. Begreppet praktik fokuserar på rutinerna och 

aktiviteter som knyts till en genre och genrens underliggande behov (Fairclough 1995: 58 ff.). 

Genrekonceptet är relevant därför att genrer växer fram ur mångas berättelser. Ingen 

människa kan själv skapa en genre. Genrer anses tillhandahålla lösningar för kommunikativa 

problem (Günthner 2006, Günthner 2007) eller återkommande retoriska behov, vilket också 

omfattar behov som self-disclosure (Miller & Shepherd 2004). Genre kan förklaras som en 
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mönstersedimentering som genererar en tolkningsram. Man skulle också kunna säga att 

genrer är formkonventioner som genererar tolkningskonventioner när de tas i bruk. Genrer 

skapar socialt samförstånd genom människors praktiker och lägger grunden för en kollektiv 

identitetskonstruktion. Genus är t ex en sådan social identitetskategori som växer fram i 

interaktionen och som kopplas till biologiskt kön: 

[…] once gendered bases for interaction begin to crystallize there are extremely strong 

normative pressures on people to engage in those practices that serve as clear social 

markers of gender boundaries. […] That is, gender emerges as a function of interactions in 

the culturally most important relationships, and these are often direct indexes of sex, for 

example, sister, uncle, or mother. (Meyerhoff 2003: 304 f.) 

Förlossningsberättelserna på Internet skrivs nästan uteslutande av nyblivna mödrar och genren 

förlossningsberättelse är förankrad i en dialogisk praktik mellan kvinnor på nätet, vilket 

öppnar upp för tolkningen av förlossningsberättelser som en genusskapande praktik. 

Internet som kontextuell ram 

Hur förhåller sig då Internet som kontextuell ram till praktiker, genre och skapande av en 

identitet?  Spelar Internet roll? Berättelser är ju berättelser även på nätet och har samma 

narrativa modeller att hämta material ifrån som offline-berättelser (Tophinke 2009: 248) och 

enligt Susan Herring (2003: 218) reproducerar Internet ‖the larger societal gender status quo‖. 

Sammantaget kan Internet alltså räknas som samhällets spegel. 

Det som gör Internet dock ytterst kontextrelevant är berättelsernas massiva serialitet och 

frågan som antytts ovan, nämligen hur människor presenterar personliga upplevelser i 

offentlighetens anonymitet. Varje publicering av en förlossningsberättelse innebär dessutom 

en ny kunskapsmediering vilket mycket väl har effekt på interaktionsgemenskapens syn på 

föräldraskap. Internets möjlighet till participation förändrar tveklöst den offentliga diskursens 

praktiker (Fraas & Pentzold 2008:3). Internets roll kan på grund av participationen och den 

inneboende dialogiciteten inte anses vara en statisk förutsättning för att skapa mening i 

interaktionen utan Internets betydelse måste ständigt tolkas på nytt i en dynamisk relation till 

menings- och identitetsskapande.  

Material och metod 

Materialet som kommer att diskuteras består av sex berättelser om förlossningar som har 

publicerats av privatpersoner inom ramen för tre olika svenska föräldraforum på Internet, 
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nämligen minbebis, familjeliv och babycenter.
41

 Alla berättelser är skrivna under ett 

användarnamn och har publicerats mellan 2008 och 2011. De har valts ut för en kvalitativ 

analys därför att de kan anses vara typiska för genren (jfr. Svenningsson et al. 2003). Alla 

berättelser är skrivna av kvinnor och handlar om kvinnornas förlossningar som i regel inte 

ligger längre tillbaka i tiden än ett år. Berättelserna kan därmed anses vara inbäddade i 

kvinnornas aktuella levnadssituation och förhåller sig till webbsajternas deklarerade mål, 

nämligen att fungera som ‖mötesplats‖ för blivande och nyblivna föräldrar: 

 

Skärmklipp Minbebis.com   

 

En mötesplats innebär dock att den som skriver möter en publik. Läsaren hittar 

förlossningsberättelserna genom att navigera till förlossningsberättelserna via fliken 

förlossningen eller genom mer surfning på sajten, därför att sidan föreslår potentiellt 

intressanta artiklar för läsaren (jfr. Svenningson et al. 2003). Anger jag t ex kejsarsnitt i 

sajtens sökfunktion får jag en lista av artiklar som antingen kan vara en personlig berättelse 

                                                           
41

 Gemensamt för webbplatserna är att de drivs av företag med vinstintresse och att berättelserna granskas av en 

redaktion innan de publiceras på webbplatsen. Dessutom innehåller alla sajter även informativa artiklar rörande 

graviditet, förlossning och barnuppfostran som är skrivna av redaktionsmedlemmar eller av experter på området. 

Minbebis drivs av paret Stina Sandström/Stefan Engzell och beskrivs som ett nätmagasin samt som en 

mötesplats för gravida och föräldrar. Enligt parets egna uppgifter på sajten har minbebis 310 000 besökare per 

månad, varav 47 000 så kallade unika besökare. ( http://www.minbebis.com/kontakt.html , 2011-02-25). 

Familjeliv  är en del av den så kallade Stampen-gruppen, en mediekoncern, där både dagstidningar som 

Göteborgsposten och andra digitala medier som Bröllopstorget ingår. Det förblir något oklart hur många 

besökare platsen har per månad familjeliv har men självbeteckningen lyder ‖Vi är Sveriges STÖRSTA forum för 

kvinnor i familjen‖. (http://www.familjeliv.se/Information/om.php). Babycenter drivs av multinationella 

företagsgruppen Johnson & Johnson (http://se.babycenter.com/about/whoweare/,  2011-02-25 ).  Det saknas 

uppgifter om hur många besökare babycenter har. 

http://www.minbebis.com/kontakt.html
http://www.familjeliv.se/Information/om.php
http://se.babycenter.com/about/whoweare/
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om en förlossning med kejsarsnitt, träningstips av kända tränare eller ett expertsvar av doktor 

Åsa om ärr efter en kejsarsnittoperation.  

Problematiskt med materialet är att kvinnornas berättelser visserligen är självinitierade men 

att anledningen till varför en person väljer att publicera en berättelse säkert kan variera. 

Familjeliv uppmanar t ex sina läsare att skicka in en egen berättelse och lockar med ett pris, 

en barnvagn med ett värde av 9000 kronor.  

 

Skärmklipp Familjeliv.se  
 

Oavsett motivation ger dock materialet en bild av genren. Publicerade berättelser analyseras, 

och även ‖untold stories‖, det implicita, (jfr. Ochs & Capps 2001: 252 ff.) bidrar till att 

gestalta identiteter. 

Analysen är upplagd som en lingvistisk närläsning av berättelserna med vilken signifikanta 

drag spåras genom en vertikalisering av läsningen. Berättelserna har lästs upprepade gånger 

mot varandra och efter att signifikanta drag har uppmärksammats har fler berättelser granskats 

i detta avseende (jfr. Androutsopoulos 2008). Det handlar om att tillägna sig en fördjupad 

insyn i berättelserna. Analysen är således av hermeneutisk natur. Med signifikanta drag menas 

ord, fraser eller textuella element som är specifika för genren och som därför kan anses ha 

överindividuell, sociokulturell betydelse och funktion (jfr. de Fina & Georgakopoulou 2008 b: 

382). Signifikanta drag analyseras i sin dynamik som kontextualiseringar för att kunna förstå 

deras funktion. I anslutning till de Fina (2008: 423) fokuserar analysen på hur berättelsens 

olika aktörer och sociala relationer representeras. Fokus läggs dock härvid på hur detta bidrar 

till att kontextualisera relationen till läsaren. 
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Berättelsens aktörer  

Förbindelsen mellan lokala meningsskapande aktiviteter och makronivåns sociala processer 

kan enligt de Fina (2008) främst ses i den narrativa förhandlingen av positioner och roller: 

Such positions and roles are configured through narratives that involve processes of explanation and 

representations of social relations and moral values forming part of a wide array of cultural practices in which 

the […] group as a collective agent is engaged in other fields of social activity. (de Fina 2008: 423) 

De Fina refererar i sin undersökning till etniska grupper som finner sin samhörighet och en 

identitet genom utbytet av berättelser på krogen. På Internet finns av förklarliga skäl inte 

denna fysiska samvaro som bidragande element för att forma ett kollektiv, vilket förstärker 

språkarbetets relevans. Språkarbetet är dock till stor del implicit och processorienterat. 

Analys 

I alla berättelser är den födande kvinnan berättelsens jag som är med från berättelsens början 

till berättelsens slut: 

Den 28/4-09 vaknade jag ca kl 07.00 av en fruktansvärd stark sammandragning. […]Och enda 

bedövningen jag hade var lustgas?!  (Aurora84) 

Ser man enbart till berättelsens linearitet så ger berättaren den födande kvinnan, alltså sig 

själv, det största utrymmet i förlossningsberättelserna vilket tyder på berättarens strävan efter 

att uppnå ‖coherence of life experience‖ (Ochs & Capps 2001: 24). Berättaren gör sig också 

till berättelsens huvudperson och ger en rekonstruktion av sina förlossningserfarenheter som 

dock läsaren förväntas kunna relatera till. Relationen mellan berättaren och läsaren byggs upp 

med hjälp av olika narrativa markörer som situationsdeiktiska markörer, spänningsmarkörer, 

explicit tilltal och ‖display of emotions‖ (Günthner 1997: 212) vilket kommer att visas i de 

efterföljande avsnitten. 

Berättelserna börjar ofta med en kataforisk proform, det hela, som pekar framåt i texten och 

som indikerar att någonting kommer att ske: 

Det hela började fredagen den 13 augusti då jag kände en liten värk på morgonen när jag vaknade. 

Den skilde sig från de andra småkänningarna jag hade haft som mer liknade molvärk. (Soffilina) 

Det hela började en strålande fin decemberdag. (Ina) 

På grund av inbäddningen av berättelsen i den kontextuella ramen av ett föräldraforum på 

Internet och andras förlossningsberättelser kan proformen det hela även anses ha en 
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situationsdeiktisk funktion: Läsaren förväntas förstå vad det hela syftar på i det givna 

sammanhanget, nämligen huvudsakligen en förlossning. Läsarens genre- och Weltwissen 

aktiveras. 

Genom att nämna ett exakt datum, fredagen den 13 augusti, gör Soffilina sin berättelse 

autentisk och hennes påpekan om en upptäckt förändring kan ses i samband med berättelsens 

värde, som ett löfte om en historia värd att följa. Läsvärdheten indikeras även genom att välja 

just det datumet istället för dagen innan eller enbart fredag. Fredag den 13 kontextualiserar 

vidskepliga föreställningar kring olika missöden som en människa ska kunna råka ut på det 

givna datumet. Soffilina beskriver dock sedan sin förlossning som lätt och lyckad. Ina 

däremot skapar en idyllisk kontext som visar sig vara bedräglig: 

Klockan började närma sig 10.00 och det var julafton, även denna morgon sken solen, snön låg som ett 

tjockt täcke på marken och glittrade vackert. Men själv var jag inte på vidare poetiskt humör... snarare 

ångestladdad. Krystvärkarna började ta fart...  (Ina) 

Både soffilina och Ina använder sig alltså av spänningsskapande element; inledningen och det 

skildrade händelseförloppet bryter mot varandra. Det handlar alltså inte bara om att återge 

förlossningens förlopp ur berättarens perspektiv eller om kunskapsmediering i form av en 

berättelse. Det handlar också om att erbjuda underhållning, att leverera en spännande historia, 

vilket kommer till uttryck t ex i Kat the bats inledning:  

Tog ett bad, reste mig upp och så gick vattnet! Brummade till sjukan och där 6,5 timme senare föddes 

Iris! 4,5 timme över beräknat datum.   

När lillan kom till jorden, det var i Maj  

Förlossningen - the story (Kat the bat) 

Den slapstickartade inledande sammanfattningen fungerar som ett slags prolog som också slår 

fast den vardagsspråkliga stilnivån i den efterföljande berättelsen. Den beskriver 

förlossningen inte som en liminal erfarenhet utan som någonting som kan göras i förbifarten 

(brummade till sjukan). Den intertextuella referensen till Alice Tegnérs visa När lillan kom 

till jorden skapar däremot en kontext av poesi, högläsning och sång och skiljer sig från resten 

av inledningen på ett iögonfallande sätt. Referensen indikerar dessutom ett litterärt läsvärde 

som bekräftas genom den avslutande raden Förlossningen – the story. Det blir tydligt att en 

förlossningsberättelse inte bara är en rekonstruktion av ett händelseförlopp utan att den 

minnesvärda händelsen gestaltas med hänsyn till läsaren. Att en bra story är viktig för att 

skapa en relation mellan berättaren och läsaren blir tydligt i Zirups explicita tilltal av läsaren: 
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Jag skall inte trötta ut dig, stackars läsare, med alla argument fram och tillbaka men kan 

säga att vi enades om att köra oskyddat i väntan på att min mens och ägglossning skulle 

återvända. (Zirup) 

 

Utöver det direkta tilltalet skapar Zirup en kontext av förtrolighet genom att nämna vad som 

sällan nämns i offentliga sammanhang: nämligen oskyddat samlag, menstruation och 

ägglossning. Hon knyter därmed också an till ett typiskt mönster i genren 

förlossningsberättelse, nämligen tematisering av kroppslighet. 

Förlossningar är kroppsliga erfarenheter för den födande kvinnan och det verkar därför inte 

särskilt förvånande att kroppen blir omnämnd i förlossningsberättelser. I 

förlossningsberättelsen fungerar dock beskrivningen av kroppslighet som relations- och 

identitetsskapande element. När t ex janinaandersson berättar att hon vaknade med mensvärk 

så är det återigen ingen rekonstruktion av en händelse – menstruationen uteblir som bekant 

under en graviditet – utan snarare ett försök att skapa samförstånd med den kvinnliga läsaren 

som kan relatera till hur just mensvärk känns: 

Måndagen den 8 November vaknade jag strax innan 05.00 med mensvärk, jag hade dagen 

innan haft förvärkar och kände i hela kroppen att inom några dagar så kommer jag nog att 

bli mamma trots att hon inte var beräknad fören 19 november. (Janinaandersson) 

Berättaren delger läsaren också erfarenheten att hennes kroppsliga självkännedom (kände i 

hela kroppen) visade sig vara överlägsen den medicinska expertisen. Hennes beskrivning av 

kroppslighet förändras dock så fort berättarjaget kommer till sjukhuset. Barnmorskans 

tolkningsexpertis angående kvinnans kropp blir avgörande för hur förlossningsprocessen 

upplevs och berättas om (jfr. Jansson 2008: 133): 

När vi kom in möttes vi av en jättegullig barnmorska som satte mig på CTG på 30minuter 

innan hon kikade för att se om värkarna gjort någon nytta, det hade dom haft och runt 15.00 

var jag öppen 3cm. (Janinaandersson) 

Även barnets kropp beskrivs med hjälp av den medicinska personalens mätningar. 

Barnmorskans arbete förblir dock implicit när det gäller barnens kropp. Siffrorna fungerar 

som ett kvitto för både berättaren och läsaren att barnet motsvarar det normala. Vad som är 

normalt kan dock bara en läsare med förkunskap om vanlig födselvikt, längd och 

huvudomfång relatera till: 

Vilda  […] föddes 01.04 den 9 November 2010 i vecka 39 (38+4). 

49cm lång 

3340g 

33,5cm huvudomfång  (Janinaandersson) 
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Barnmorskan presenteras även som aktör bekräftar kvinnans uppfattning om den pågående 

förlossningsprocessen: 

Dags att kolla hur öppen jag var igen. Helt öppen! "Inte undra på att du vill börja trycka 

på", sa Hillevi. (Kat the bats berättelse) 

I det här sammanhanget kan hänvisas till den tyska genderforskningens distinktion mellan 

Körper och Leib, mellan att kroppen kan betraktas och talas om från ett externt perspektiv 

(Körper) samt erfaras från ett inre perspektiv (Leib) (Motschenbacher 2009: 2). Kroppen är 

därmed ett gränssnitt mellan sociala och personliga erfarenheter som dock onekligen står i en 

ömsesidig relation till varandra, då normer påverkar den subjektiva kroppsuppfattningen. 

Både janinaandersson och Kat the bat känner sig bekräftade genom positiva besked av den 

betraktande medicinska expertisen. I förlossningsberättelserna finns både perspektivet av 

Körper och Leib. När båda perspektiven möts evaluerar berättaren ett skeende för läsaren: 

Det är verkligen kladdigt att föda barn, fostervatten, blod, slem, koagel, bajs. (Soffilina) 

Genom att klä sin åsikt i formen av ett påstående avdramatiserar soffilina kroppsyttringar och 

kroppsvätskor inför läsaren. Öppenheten verkar dock vara förbehållen forumets anonyma 

kvinnliga läsare. Kat the bat beskriver hur hon möter en manlig bekant på 

sjukhusparkeringen: 

Vi brummade mot förlossningen, klockan var ungefär 22.00. Och då såklart! På parkeringen 

såg jag min gamla klasskamrat Olle med hans gravida tjej. Nej! Jag hade världens pöl 

mellan benen! Ville inte riktigt heja på honom just då! Vände mig om, låtsades hämta något 

i bilen = gömde mig. Jon förstod inte vad jag höll på med   (Kat the bat) 

Hennes beskrivning av mötet och mötets omständigheter är signifikant för 

kontextualiseringen av relationen till läsaren. Medan hon väjer undan för den manliga 

bekantens blick i berättelsen har hon inga problem med att beskriva för läsaren hur hennes 

fostervatten bildar en pöl mellan benen. Berättaren konstruerar ett kvinnligt samförstånd 

vilket förstärks genom att kommentera den medföljande mannens oförstående med en 

blinkning. Även senare i berättelsen tematiserar Kat the bat den manlige partnerns 

bortkommenhet, återigen med en blinkande smiley: 

Här sa de åt Jon att följa med, han hängde inte med då heller Så jag fick lov att säga åt 

honom att följa med.  (Kat the bat) 

Kat the bat berättar dock även hur Jon hjälpte henne genom värkarna och hon utvärderar hans 

insats. I denna utvärdering blir också tydligt att hon använder olika emoticons på olika sätt. 
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Smileyn  kontextualiserar berättarens sinnesstämning medan smileyn  kontextualiserar 

relationen till läsaren: 

Jon skötte sig galant i alla fall! Mycket stolt över honom. Han gjorde precis som jag sa. 

 (Kat the bat, fettryck i original) 

Mannens oförstånd är representerat även i andra berättelser. Ina berättar t ex om sin partners 

missriktade teknikintresse som leder till att en TENS-apparat används på fel sätt och Zirup 

skämtar om mannens oförmåga att hantera flera saker samtidigt, även om han senare visar sig 

vara kapabel att förlösa sin fru i hemmet under kaotiska förhållanden: 

B försöker underlätta för mig som kämpar med värkar som snabbt utvecklats till 

krystvärkar, samtidigt som han förklarar adressen till SOS, ryter åt pappa att han bara skall 

ta Tilde och åka. Han klarar inte av att splittra uppmärksamheten åt fler håll, stackar'n. 

(Zirup) 

Det är inte i alla berättelser som den medföljande mannen beskrivs på det sättet. 

Janinaandersson skriver att hennes man givetvis fanns vid hennes sida vilket både kan 

betraktas som ett uttryck för hennes tillit men även för att mannens stöd förväntas. Det finns 

även berättelser som i princip utelämnar den medföljande mannen. Soffilina nämner 

visserligen en Marcus men senare nämns han bara implicit i vi eller vår. Hennes berättelse 

ställer det utom all tvivel att genren förlossningsberättelse handlar om att bli mamma, inte om 

att bli förälder. Från denna position som mamma vänder sig soffilina till läsaren. Det blir även 

mycket tydligt att berättelsen ska förstås som gåva till andra kvinnor som väntar barn: 

Nu ska man bara ta in att man är mamma, att denna lilla varelse är vår och att det nya livet 

startat.  […] Hoppas att min förlossningsberättelse kan ge lite positiv feeling, speciellt till er 

som är rädda för förlossningen. Det finns superlätta förlossningar, min var en av dem. 

Lycka till! (Soffilina)  

Forumsdeltagarnas kommentarer till soffilina visar vidare att läsaren verkligen uppfattar 

berättelsens karaktär som gåva. Förutom att informera om det egna, rörda känslotillståndet 

och att gratulera till barnet så tackar läsaren för en bra förlossningsberättelse: 

Blir alldeles tårögd! Vad underbart! Grattis till er underbara dotter och tack för en bra 

förlossningsberättelse! :D (Kommentar till Soffilina) 

 

Det som är slående här är dock att inte själva händelsen evalueras av läsaren, utan berättelsens 

förmåga att beröra, dess underhållningsvärde, vilket ger en indikation på att detta är centralt 

för förlossningsberättelsen som praktik. 

Slutdiskussion 
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Förlossningsberättelserna finns i och skapar en interaktiv kontext genom publiceringen på 

Internet. Berättarna uppvisar en hög grad av självuppenbarelse som är knuten till den egna 

kroppsliga erfarenheten. Berättarna skapar en kontext av närhet och samförstånd med läsaren 

genom att använda sig av spänningsskapande element, genom att markera intersubjektiv 

förståelse kring kvinnokroppen och genom att använda humoristiska strategier som 

exkluderar männen. Det har blivit tydligt att berättaren antar en kvinnlig läsare och att hon 

skriver för att temporärt dela en social realitet med denna. Läsaren förväntas dessutom ha 

genomgått alternativt stå inför en liknande erfarenhet. Med Internet som kontextuell ram kan 

läsaren betraktas både som en direkt interaktionspartner och som en tredje part som osynligt 

iakttar berättelsen eller som kan kommentera berättelsen (jfr. Linell 2009: 97 ff.). Även om 

interaktionen sker asynkront – läsandet sker efter skrivandet – så skapas en virtuell 

samnärvaro.  

Berättelsen själv befolkas av olika aktörer som sätts i relation till varandra; berättaren = den 

nyförlösta modern, sambon eller maken, samt barnet och sjukvårdspersonal. Läsaren kan följa 

berättarens förlossning och aktörerna i detalj. Berättarens identitet konstrueras delvis genom 

att hon evaluerar aktörerna men framför allt genom att hon kalibrerar sina minnen och 

erfarenheter mot ett förväntat ‖kvinnokollektiv‖. Kunskapsmedieringen bäddas in i en 

spännande berättelse och formuleras som gåva till andra kvinnor. Kvinnors 

förlossningsberättelser på nätet kan anses vara en praktik som genusmarkerar föräldraskap. 
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Reduced forms in chat discourse 

Jonathan R. White 

 

Abstract 

We analyse the types of reduced forms in some English chat language data. The reduced 

forms consist of both clipped forms, and informal and more phonetically spelled forms. For 

most lexical categories, the reduction is due to the context. If the item is salient in discourse, 

then it can be easily recovered if reduced. This recovery procedure is explained through 

Relevance Theory as part of the basic explicature process necessary to access propositions. 

However, some reduced forms are related to items not salient from the context. We propose 

that they can be reduced because they are high frequency lexical items, or are discourse 

particles related to specific speech acts, or are functional categories performing a discourse-

linking function. 

 

1 Introduction 

In this paper, we analyse the reduced forms that appear in some English chat language data. 

By reduced form, we mean either that the form of words has been reduced in some way, for 

example in clipped forms like info instead of information; but also that the formality level has 

been reduced, for example with more phonetic spellings like woz instead of was, or informal 

forms like yep instead of yes. We can also include abbreviations and acronyms in this list, 

even though no such examples appear in the data we analyse. Johanna Salomonsson (p.c.) has 

suggested that some of them may be spelling mistakes, rather than genuine reduced forms. 

However, the forms we have identified here are repeated multiple times by users, and thus can 

be considered genuine linguistic forms. 

 For reduced forms based on lexical categories, the role of the context in interpreting 

them is vital, and this procedure will be explained from the perspective of Relevance Theory 

(Sperber and Wilson 1986/1995). A series of examples are discussed in detail using this 

background, where the reduced form is more or less accessible from the context. However, 

some forms based on lexical categories appear outside of a context and are related to high 

frequency items in general discourse situations. Similarly, discourse particles and functional 

categories are related to general discourse situations. It is this general nature of theirs that 

allows them to be reduced, we propose. 

 We start by presenting the data. 
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2 The data 

The data we have analysed consists of six chatlogs. The contributions came from one teacher 

and 30 students on an MA programme in English Linguistics run by a university in Sweden. 

The students are based in Vietnam, except for one who is based in Sweden, and all are non-

native speakers of English; the teacher is also based in Sweden, and is a native speaker of 

American English. These chatlogs have been taken from a survey course in general English 

linguistics including sociolinguistics, which is the first course on the programme. The 

students had material to prepare for each seminar, and they met in small groups of around 

seven students through Skype textchat, and discussed the theoretical and analytical 

components. These so-called pre-seminars took place without the teacher being present. The 

seminars themselves also took place through Skype textchat. Two of the smaller pre-seminar 

groups were combined into one seminar group and went through the material with the teacher. 

 The pre-seminars and seminars we have analysed dealt with language and gender. It is 

important to note from the start that, since this is an academic discussion, the language is 

likely to be more formal; and even in the pre-seminars, although the teacher is not physically 

present in the chat, s/he does have a presence as the students know the teacher will be reading 

through the chatlog before the seminar. All of this is likely to have an effect on the register of 

language, and maybe on the amount of reduced forms appearing. 

 We will now begin the analysis of the data by identifying the different categories of 

reduced forms we find there. 

 

3 Types of reduced forms 

We have divided the reduced forms into two groups: functional and lexical categories. Tables 

showing all the different reduced forms that appear in the data are given in the Appendix. All 

participants have been made anonymous in the presentation of the data. 

 

3.1 Functional categories 

In this first section, we see a number of examples of discourse particles that have been 

reduced. They appear in contexts where participants are politely asking someone to do 

something, or thanking someone. The reduced form has been made bold: 

 

(1) a. [8:35:26 PM] Student 1 says: Hello, everyone. Plz join room :L&G pre-seminar 
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 b. [9:00:32 PM] Student 14 says: Maybe, they're busy, pl wait for some minutes 

 

(2) a. [8:54:30 PM] Student 6 says: thx all! 

 b. [13:24:52] Teacher says: yes, Student 25 and Student 27 are mentioning good 

points 

  [13:25:06] Student 25 says: thx 

 

So in (1), we find two possible reduced forms of please, while in (2) there is the same reduced 

form of thanks appearing twice. In terms of the context for these examples, in (1) both 

contributions appear right at the start of the chats, and are polite imperatives. In (2), there is a 

clearer discourse context, as the students are thanking others for their contributions, other 

students in the case of (2a), and the teacher in (2b). 

 We see here that a number of reduced forms of particular items are possible, and we 

suggest that such alternatives exist because this is one of the first times these students have 

interacted together as a group, and especially in an Internet environment. Thus, they are in the 

process of establishing communicative norms. They have mostly not had much experience of 

Internet communication in English, and as a result reduced forms, so they are not aware of the 

norms for reduction. This can be seen as part of the process of establishing a community of 

practice as described by Lave and Wenger (1991)
42

. Such communities are established 

through participating in particular activities, and learning is one of them. It may be expected 

that the variation in forms will reduce, the more experienced Internet communicators they 

become; but we leave this whole question to further research. 

 Moving onto another set of examples with discourse particles here, we have a couple of 

reduced forms for yes: 

 

(3) a. [9:31:19 PM] Student 4 says: yah I agree w Student 7 

 b. [13:22:05] Teacher says: Student 25, Student 3, Student 27: please give us your 

opinions on the language used by Ruth Dyson.  both HOW and WHAT she writes 

  [13:22:28] Student 25 says: yep 

 

These are informal, more phoneticised spellings, yah and yep. Naturally, there is a context in 

which the students using these forms are affirming something. 

                                                           
42

 Thanks to Julie Skogs (p.c.) for suggesting this connection. 
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 Let us now turn to other examples of reduced functional categories that appear in the 

chats. In the first couple of examples, we see connectives reduced: 

 

(4) a. [8:38:17 PM] Student 1 says: Hi, Student 2, Student 4 n Student 3 

 b. [13:03:41] Student 1 says: yes, I've read it n know what we have to do 

 

(5)  [8:50:55 PM] Student 14 says: maybe politic 

  [8:51:45 PM] Student 14 says: Bc we only choose 1 in 2  article or speech 

 

In (4), we have the co-ordinator and reduced to n, and in (5) we have the subordinator 

because reduced to Bc. This is one possible reduction of because, and the following illustrates 

an alternative: 

 

(6)  [8:50:51 PM] Student 1 says: 'cos there are some differences in topic between 

men's conversation and women's ones. Do u think so? 

 

Here the reduction process is marked by the use of the apostrophe in „cos. In (6), we also see a 

reduced form of the pronominal you. This is the most common example in the data analysed 

(see the numbers of reduced forms in the Appendix), not unexpectedly, since the chats are 

person-to-person interactions (see Yates 1996: 40-42 for a discussion of pronoun use in 

computer conferencing). 

 In the final set of examples, we look at reduced lexical categories. 

 

3.2 Lexical categories 

Different examples of lexical categories will be discussed in much more detail when we 

analyse context-specific reductions below. However, some basic examples are: 

 

(7) a. [9:13:20 PM] Student 1 says: why they tend to lose status? They themselves want 

to lose or ppl , esp men in general want to lose the status of the opposite sex 

 b. [9:14:19 PM] Student 4 says: Ex: Sir or madam: can both be used to refer to high-

status people 

 c. [7:58:47 PM] Student 9 says: no, thats is what we will discuss on next Mon 
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Here we see reduced common nouns like people and example, and we also have an adverb 

especially. One specific category that is often reduced are nouns for days of the week, here 

Monday, since the students often discuss the time of seminars and pre-seminars. 

 Having seen the range of reductions available in the data, we will now consider 

reduction on a theoretical level. An analysis of context-specific reductions will then follow. 

 

4 Theoretical background 

We will first consider the linguistic features of chat language. 

 

4.1 Chat language 

Chat language is a discourse type that has a mixed character. Ferrara et al. (1991:15) refer to 

it as interactive written discourse, meaning that, although it is written, it is like speech in 

being interactive. Live football commentaries on the newspaper websites in French, English 

and Spanish are described by Pérez-Sabater et al. (2008) in a similar way. For Collet and 

Belmore (1996:21), electronic language, such as chat language, can be described as sharing 

linguistic features of spoken and written language. 

  Chatting is termed quasi-synchronous because, although the messages become available 

synchronously (like in a truly synchronous oral conversation), participants produce them at a 

separate time, and can edit contributions (like in asynchronous writing), see Rintel and Pittam 

(1997) for example. However, participants have little planning time for their contributions, 

and there is also strong pressure to perform as if it were a face-to-face conversation. Due to 

this pressure, and also due to typing and network speeds, participants simplify their language 

to speed up the chatting process. Murray (2000:402) lists strategies users employ to reduce the 

time taken to write a contribution: 

 

(8)   - abbreviations (clipped forms like info; and acronyms, as in IMHO - In My 

Humble Opinion) 

    - simplified syntax (subject or modal deletion) 

    - acceptance of surface errors (typographical and spelling) 

    - use of symbols to express emotional meaning (for example, emoticons) 

- formulaic phrases (phrases used to display actions or emotions, e.g. looks around 

the room carefully) 
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Reduced forms come specifically under the first strategy of abbreviation. However, they can 

also be related to the third, in that phonetic spellings can be considered surface errors that are 

unacceptable in standard written English, and also to formulaic language in its more general 

sense, in that the forms available become conventionalised. 

 A particular feature of chat discourse is that there is an expectation on participants that 

they are aware of discourse conventions. Reduced forms are expected to be understood, and it 

is the sign of bring a member of the in-group to understand these forms, particularly the 

abbreviations and acronyms. Such is the pressure to conform that participants will not ask 

what forms mean. This is a key rule in such communities of practice. The pressure is still 

there even in this more academic setting, where we might expect students who do not 

understand something to ask. We do not see any examples of that in the data analyzed here, 

and in fact looking at the data from all the seminars in the survey course for this group of 

students, we find only one example where a student asks for an explanation from another 

student. That was of the reduced form of a technical term, 3ps instead of three-part statement. 

 We will turn now to the pragmatic process underlying the interpretation of reduced 

forms. 

 

4.2 The pragmatics of reduced forms 

Horn (1984) discusses, among other things, different morphological processes like clipping in 

his reworking of Grice‘s conversational maxim framework. He proposes the reduction of 

Grice‘s four maxims to just two principles, the Q Principle and the R Principle (Horn 

1984:13): 

 

(9) a. The Q Principle (Hearer-based) 

  Make your contribution sufficient 

  Say as much as you can 

 b. The R Principle (Speaker-based) 

  Make your contribution necessary 

  Say no more than you must 

 

These principles result in two types of implicature. A Q-based implicature implies an upper 

limit, i.e. it is the maximum we can say in a given conversational situation. Scalar 

implicatures are typical Q-based implicatures: 
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(10)  I ate some chocolate. 

 

In (10), the use of the quantifier some implicates by the Q Principle that I did not eat all the 

chocolate. If I did, then by statement two of the Principle I would have uttered I ate all the 

chocolate. On the other hand, R-based implicatures imply a lower limit, i.e. we are saying the 

minimum in the conversational situation. Consider the following indirect speech act: 

 

(11)  It‘s cold. [used to get someone to close an open window] 

 

Given an appropriate situation, with someone we know well enough to use such an utterance, 

we understand from the R Principle that (11) is the minimum utterance needed in the situation 

to get the hearer to close the open window. 

 Horn discussed clipping specifically, but we can extend his discussion to all types of 

reduced forms. He referred to Zipf‘s (1949) Law of Abbreviation when he stated that ―The 

more frequently a word or expression is used (within a given speech community), the shorter 

it will become‖ (Horn 1984:32). This can be explained, Horn argues, with reference to the R 

Principle. Since we are constrained by that principle to say the minimum possible in a 

situation, then it follows that the more salient an expression will be within a particular act of 

discourse in a particular discourse community then the more likely it is to be reduced. 

 Sperber and Wilson (1986/1995) have criticised Gricean approaches to pragmatics 

(which we do not need to go into here), and instead propose reducing the theoretical 

machinery to one guiding principle, the principle of optimal relevance. Every utterance comes 

with a presumption that it is optimally relevant in the conversational situation. Hearers then 

identify that relevance using the proposition derived from the speaker‘s utterance and 

combining it with their relevant background knowledge of the situation, etc. The payoff of 

having to work harder to interpret an utterance is an extra effect, i.e. an implicature. 

 One very important proposal of Sperber and Wilson‘s is that the process of deriving a 

proposition from a speaker‘s utterance is very often a complicated one. Language is radically 

underdetermined, and therefore much background information is needed to interpret even the 

simplest utterance, a process Sperber and Wilson refer to as explicature. Also, utterances are 

very often simple words and phrases, not even full sentences. These, then, need extra 

decoding to reach a proposition. Take a simple fragmentary answer to illustrate: 

 

(12)  Q: How are you today? 
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  A: Tired 

 

The answer is clearly not a full proposition. However, the questioner can presume the 

answerer is being optimally relevant, and can supply the extra information from his/her own 

question to derive the proposition for the answer, I am tired. The pragmatics of these 

fragmentary answers is discussed in greater detail in Stainton (2006) from the perspective of 

Relevance Theory. 

 Another important part of the theory that needs to be mentioned is the difference 

between conceptual and prodecural encoding. What this means is that linguistic elements 

often encode meaning in the standard sense, i.e. encode concepts, but they can also give 

information about how to process the proposition, i.e. a procedural encoding. An example of 

this would be that sentential adverbials like unfortunately give us information about the 

higher-level explicature that the speaker thinks that the proposition is bad. Similar effects can 

be ascribed to discourse particles (see Blakemore 1987). 

 Scott (2005) argues that ellipsis is an optimal strategy for speakers, as it reduces their 

processing load. Elements in discourse that are foregrounded or topicalised are more 

appropriate for the speaker to omit, and they are consequently expected to be easier for the 

hearer to supply in the explicature process. Her work relates specifically to child learners, but 

it could be generalized to language users in an Internet environment. Scott (2006:149-150) 

discusses how the level of processing effort required for utterances can be affected by many 

factors. Some she mentions are: recency of use, frequency of use, accessibility of inferred 

referents, and saliency in the linguistic context. If language is as radically underdetermined as 

Sperber and Wilson argue it is, then we expect as hearers to have to work to determine a 

proposition before we even entertain the idea of decoding implicatures. As a very broad 

description of the situation, we can say that the more salient a form is to the discourse 

situation, then the more likely it is to be subject to ellipsis. The work of both Scott and 

Stainton (1996) can be extended to reduced forms, we propose. 

 To summarise the process of interpreting reduced forms, what we are assuming here is 

that those interpreting the forms need to first of all explicate the reduced form as the full form. 

They may need to look in the discourse context to identify the standard form. That will enable 

them to deduce the proposition of the contribution. 

 We will look at specific examples now to illustrate this process, starting with reduced 

lexical categories in context. 
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5 Reduction of lexical categories in context 

There is one specific example where the topic of the seminar is referred to in reduced form, 

with L&G instead of Language and Gender in (13) below, repeated from above: 

 

(13)  [8:35:26 PM] Student 1 says: Hello, everyone. Plz join room :L&G pre-seminar 

 

In this situation, as this is the very first contribution to the chat, we only have the background 

to the discourse to rely on. Since the topic of the seminar is very salient to all participants, it is 

likely they can easily understand L&G as Language and Gender. Therefore, the interpretive 

process will involve the participants taking L&G, looking in the discourse context and 

identifying the topic of the pre-seminar as the most relevant standard form, and so they can 

interpret the reduced form as Language and Gender. The question of how to interpret plz and 

similar forms will be taken up in section 6. 

 Now we will move onto examples where the reduced forms are related to full forms 

earlier in the chat. Consider the following, where both the original and reduced forms are 

given in bold type: 

 

(14)  [9:05:06 PM] Student 13 says: Can English language be considered sexist? 

  [9:05:23 PM] Student 17 says: yes 

  [9:05:44 PM] Student 13 says: give out your detailed explaination and example 

[9:05:50 PM] Student 17 says: lg seems to stand on men, lg treats women 

unequally 

 

We see here the word language appearing in a question from Student 13. Student 17 answers 

this using the reduced form lg. The full form is very salient in the discourse, as the relation 

between language and gender is being discussed, and the linguistic context of the question 

reinforces this as the optimally relevant full form of lg. 

 The next example is of the form Ministers: 

 

(15)  [8:01:02 PM] Student 9 says: they are two Ministers, the man is Hon Damien 

O'Connor, and the woman is Hon Ruth Dyson 

[8:01:08 PM] Student 9 says: ok, thats good 

[8:01:36 PM] Student 8 says: both of them are Min,but one is Male ,one is female 
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In this case, the context is very important as the reduced form Min could be ambiguous. 

Therefore, we need to look at the context to see what might be most salient. The discussion 

here is about biographical texts by two Ministers in the New Zeeland government, and so 

Ministers is highly salient. 

 The next example is included because a student repeats her own contribution, but 

reducing three forms, male, female and Ministers: 

 

(16)  [8:17:30 PM] Student 8 says: what did male and female do before being 

Ministers? 

… [14 contributions intervening] 

[8:29:04 PM] Student 8 says: What did M and F do before becomingMini 

 

The student gets no satisfactory answer to her initial question, and so repeats it, but with the 

three reduced forms. The linguistic antecedent to these forms is far back in the chat, 14 

contributions away, so it is not really so salient. However, the forms are relevant to the 

discussion and can be recovered. Since she is reducing all these forms, the reader can assume 

she is referring back to some previous material, and in this case is repeating her own question. 

 Names are another area that is subject to much reduction, as we see in the following two 

examples, again from the discussion of the texts: 

 

(17) a. [13:33:24] Student 23 says: Damien has a longer name 

… [one contribution intervening ] 

[13:33:31] Student 20 says: Ruth joined the New..... 

… [seven contributions intervening] 

[13:33:47] Teacher says: ruth omits her title - that is a SIGNIFICANT difference 

  [13:33:47] Student 7 says: R bigger than D 

 b. [13:47:25] Teacher says: It's coming from almost everyone, so you all seem to 

agree that what we remember about DAmien is ACTION 

[13:47:34] Teacher says: what he's done, his education, his experience 

… [nine contributions intervening] 

  [13:46:21] Student 5 says: D= career, position, experrience and achievemnet 

[13:46:43] Student 5 says: no mention family at all 

[13:47:50] Student 5 says: D= career, position, experrience and achievemnet 
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In these cases, the names of the Ministers are being reduced. R is reduced from Ruth, and D 

from Damian. In (17a), Student 7 is pointing out that the text written by Ruth is bigger than 

that written by Damian; and in (17b), Student 5 is listing some of the main topics in Damian‘s 

text. We see that the previous instances of the full forms Ruth and Damian are around 10 

contributions away, but they are very salient to the discussion. Thus the reader can recover 

these forms as the optimally relevant ones. 

 The next example is a very specific one. A technical term, semantic derogation, is 

discussed, and Student 3 uses the reduced form semen. dero. to define the term: 

 

(18)  [9:10:16 PM] Student 1 says: I can understand "semantic derogation" 's meaning 

but not very clear 

… [four contributions intervening] 

[9:11:27 PM] Student 3 says: It means we use semen. dero. to reduce one's status 

 

This is the one example from the data set of a technical term being reduced in this way. All 

other discussion, as we have seen earlier, has been of a more general nature. Because the term 

is very salient in the discussion at that point, there will be no problem understanding what 

semen. dero. means, despite the spelling mistake. 

 Let us now turn to data containing some other lexical categories and all the functional 

categories that need an alternative explanation. 

 

6 Reduction of high frequency items 

The final examples of lexical categories we will look at are the following: 

 

(19) a. [8:43:54 PM] Student 1 says: Is there any Qs in chapter 5 that u want to discuss? 

 b. [13:05:33] Student 22 says: there're enough infor 4 u 

 

These examples appear right at the start of the chats, and so there is no context for the reduced 

forms. However, they contain very common nouns, question and information, and that is the 

key to understanding why they can be reduced, we propose. Even though the context cannot 

help us, the nouns being reduced are very common, high frequency items. For example, in 

Leech et al. (2001)‘s work on retrieving word frequencies from the British National Corpus, 
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question came in place 248 of the most frequent words in these texts, while information came 

in place 386. Therefore, a speaker of English is highly likely to understand what Qs and infor 

refer to without any context. This is our second proposal here in this paper, then, that as well 

as discourse-relevant expressions being reducible, high frequency lexical items can be 

reduced outside of any context. 

 Some representative examples containing reductions of discourse particles and 

connectives are repeated from above: 

 

(20) a. [9:00:32 PM] Student 14 says: Maybe, they're busy, pl wait for some minutes 

 b. [8:54:30 PM] Student 6 says: thx all! 

 

(21)  [8:50:51 PM] Student 1 says: 'cos there are some differences in topic between 

men's conversation and women's ones. Do u think so? 

 

Again, these examples are so early in the chat that there can be no context to help us decode 

them. However, there is really no need. Discourse particles are topic-independent, and are 

relevant for specific speech acts. So we understand pl in a polite request as please, and thx at 

the end of an exchange as thanks. In Relevance-theoretic terms, as mentioned in the 

background, they carry procedural information. They do not contribute to the truth-conditions 

of the proposition, but tell us about the speech act. Functional categories like because work in 

the same way by encoding procedural information about links between propositions, in the 

case a causal link. You carries a deictic function of referring back to the speaker‘s 

conversation partner. We propose that it is because these items appear at such high frequency 

in discourse that it is optimally relevant to reduce them. 

 

7 Conclusions 

We have seen a number of situations where we can have reduced forms in the data. We have 

seen examples where forms can be reduced from the discourse context. But we have also seen 

cases where there was no context, but the items were high frequency items, often with a 

specific discourse function, and therefore they can be reduced as well. It must be admitted that 

this was a small set of data that was considered here, and so a wider study needs to be carried 

out to see if the proposals here stand up to more general scrutiny. 
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Appendix: Reduced forms in each chatlog 

 

Preseminar Spring 

Reduced form Full form # occurrances 

u you 42 

lang language 10 

abt about 9 

w with 9 

r are 9 

thx/tks thanks 7 

ex/eg example 5 

yah/yeah/yeap/ys yes 5 

Qs/q question 4 

bet. between 4 

prob/prbs problems 4 

ppl people 4 

n and 3 

M man 3 

sis sister 2 

W woman 2 

infor/info information 2 

gb&g9 goodbye and goodnight 2 

plz please 1 

L&G Language and Gender 1 

H Ha 1 

FPT ? 1 

‗cos because 1 

D Dat 1 

semen.dero semantic derogation 1 

esp especially 1 

sb somebody 1 

sth something 1 

bro brother 1 
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Preseminar Summer 

Reduced form Full form # occurrances 

Ng Ngoc 9 

w/m woman 8 

M male 5 

F female 5 

u you 3 

Min Ministers 2 

Y Yen 2 

Mon Monday 1 

MC ? 1 

lang language 1 

bb bye-bye 1 

 

Preseminar Winter 

Reduced form Full form # occurrances 

w woman 15 

u you 5 

lg language 5 

R.Dyson/R.Dy Ruth Dyson 5 

L Luong 3 

bc because 2 

pl Please 2 

m man 2 

Q/ques question 2 

H Ha 2 

c see 1 

JW Jonathan White 1 

ya yes 1 

se seminar 1 

K Kristy 1 

ex example 1 
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B biography 1 

 

Seminar group 1 

Reduced form Full form # occurrances 

u you 17 

D Damian 17 

tks thanks 14 

yep/yeap/yeah/y yes 13 

info/infor/inf. information 12 

m man 9 

Krist Kristy 8 

w woman 7 

l/lang language 6 

R Ruth 6 

bet between 4 

ppl people 4 

conver/con conversation 4 

ex example 3 

abt about 3 

‗cos because 3 

ur your 2 

r are 2 

T Thuy 2 

P Phuong 2 

w with 2 

evryone everyone 2 

L Linh 2 

bio biography 2 

c see 2 

bb bye-bye 2 

B Bac 1 

Y Yen 1 

H Huong 1 
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n and 1 

SSWA Spring, Summer, Winter, 

Autumn 

1 

Thurs Thursday 1 

4 for 1 

yep yes 1 

h77 Hoang 1 

VN Vietnam 1 

Ng Ngoc 1 

esp especially 1 

 

Seminar group 2 

Reduced form Full form # occurrances 

K/Kris Kristy 16 

w woman 12 

m man 11 

u you 6 

ex example 6 

yah/yeap/ys yes 4 

pl/plz please 2 

inf information 2 

s.t. something 2 

r are 1 

lang language 1 

tks thanks 1 

BCS ? 1 

Socio sociolinguistics 1 

Jon Jonathan 1 

c see 1 

 

 

 


