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En skriftserie som sträcker på sig: Introduktion 
till det första fristående ASLA-numret 
 
Pia Sundqvist1, Christian Waldmann2, Boglárka Straszer3 & Birgitta Ljung 
Egeland4 
 
1Universitetet i Oslo, 2Linnéuniversitetet, 3Högskolan Dalarna, 4Karlstads universitet 

 

Vårt första fristående nummer  

Den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, Association suédoise de 
linguistique appliquée (ASLA), arbetar för att uppmärksamma och sprida forskning 
om praktiska problem med anknytning till språk. Under hösten 2020 beslutade 
ASLA:s styrelse att erbjuda en ny(gammal) publiceringskanal för vetenskapligt 
granskade studier inom tillämpad språkvetenskap för att öka möjligheten till 
kunskapsspridning om pågående forskning inom detta breda fält. Med den 
publikation som nu finns framför dig har ASLA således öppnat upp för att 
föreningens skriftserie även innehåller nummer som inte behöver vara direkt 
knutna till de specifika ASLA-symposier som föreningen regelbundet arrangerar. 
 
Som de flesta sannolikt känner till följs ett ASLA-symposium traditionsenligt av 
en symposievolym som redigeras av aktuella symposiearrangörer. Detta är en fin 
ASLA-tradition som startade med det första symposiet i Uppsala 1987 och som 
vi vill bevara. ASLA:s styrelse har ambitionen att i framtiden kunna erbjuda de 
lokala arrangörerna bättre stöd i deras arbete med symposievolymen. 
Ursprungligen var det i en seriös diskussion om bättre stöd till arrangörerna av 
symposier och deras arbete med symposievolymen som styrelsen funderade på 
om skriftserien skulle kunna ges ut lite oftare, det vill säga inte enbart i samband 
med ett symposium. Det var även tack vare kontakter med föreningens 
medlemmar, som efterfrågade möjligheter till publicering i skriftserien, som 
styrelsen beslutade om en fast redaktion. ASLA:s styrelse är väl medveten om att 
det finns andra värdefulla vetenskapliga tidskrifter i vårt land, men det är endast 
ASLA:s skriftserie som binder föreningens medlemmar samman med sitt fokus 
på den tillämpade språkvetenskapliga forskningen i Sverige och i viss mån även i 
närliggande regioner. 
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Skriftserien, redaktionen och målsättningen 

Vi som skriver denna introducerande artikel kom att utgöra ASLA:s skriftseries 
första redaktion: Pia Sundqvist (huvudredaktör) tillsammans med Birgitta Ljung 
Egeland, Boglárka Straszer och Christian Waldmann. Vi alla är verksamma 
forskare vid olika lärosäten och har varit ledamöter i ASLA:s styrelse under en 
längre tid. Styrelsens och vår ambition är att ASLA:s skriftserie ska varva den 
traditionella symposievolymen med öppna inbjudningar till fristående nummer, 
som då och då kommer att vara temanummer med inbjudna gästredaktörer. Detta 
första fristående nummer fick dock vare sig ett speciellt tema eller inbjudna 
gästredaktörer, utan vi valde att ha en öppen inbjudan och välkomnade alla 
tänkbara bidrag som rymdes inom tillämpad språkvetenskap. Därmed ville vi 
också få syn på och visa för våra läsare både den bredd och det djup som 
kännetecknar tillämpad språkvetenskap vid svenska lärosäten idag. ASLA:s 
styrelse valde denna gång att låta själva redaktionen utgöra redaktörer för numret, 
bland annat för att redaktionens medlemmar skulle kunna ägna tid åt att etablera 
och dokumentera arbetsrutiner och strukturer för det löpande arbete.  
 
Såväl styrelsens som redaktionens målsättning är med denna skriftserie att erbjuda 
forskare inom tillämpad språkvetenskap en attraktiv publiceringskanal av hög 
vetenskaplig kvalitet. Redaktionen har för avsikt att på sikt kunna hantera en 
större mängd bidrag och eventuellt mer frekvent utkommande nummer. ASLA:s 
skriftserie (ISSN 1100-5629, print; ISSN 2004-108X, online) finns sedan länge 
indexerad på den så kallade norska listan (nivå 1) och publicering sker Open 
Access på ASLA:s hemsida. Redaktionen ansvarar dessutom för att numret läggs 
in i det svenska Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) eller motsvarande och att 
varje nummer får ett så kallat DOI-nummer (Digital Object Identifier), vilket gör 
publikationen sökbar i fler databaser. Författarna äger i vanlig ordning alltid 
copyright till sina respektive bidrag i ett nummer och erhåller en separat PDF-fil 
för det egna bidraget – fritt för publicering. Det är också värt att nämna att 
skriftserien har fått ett engelskt namn: ASLA Studies in Applied Linguistics. I nuläget 
välkomnar skriftserien bidrag skrivna på svenska, norska, danska och engelska. Vi 
har en förhoppning om att i framtiden kunna spegla den språkliga mångfalden i 
Sverige genom att även ge möjlighet till publicering på de nationella 
minoritetsspråken. 
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Skriftserien sträcker på sig – men det är ingen uppsträckning 

Detta nummer – nummer 29 – är alltså det första fristående numret i skriftseriens 
historia. Numrets huvudtitel ”Språk i skola, på fritid och i arbetsliv” speglar de 
tre arenor som våra författares olika forskningsbidrag rör sig inom och pryds på 
omslaget av ett ordmoln bestående av författarnas förslag på nyckelord till sina 
respektive bidrag. Vi tror att detta första fristående nummer av skriftserien ger en 
aktuell bild av tillämpad språkvetenskaplig forskning i Sverige, så som den ser ut 
i början av 2020-talet (se mer om detta nedan). Glädjande nog kan vi med detta 
nummer visa att tillämpad språkvetenskap är högst levande i Sverige och 
involverar många forskare med såväl bredd som djup när det gäller tematik samt 
teoretiska och metodologiska ansatser. 
 
Den definition av tillämpad språkvetenskap (eng. applied linguistics) som både 
ASLA och själva tidskriften lutar sig mot har formulerats av den internationella 
föreningen för tillämpad språkvetenskap, Association Internationale de Linguistique 
Appliquée (AILA, u.å.), enligt följande (vår översättning från engelska): 
 

Tillämpad språkvetenskap är ett inter- och transdisciplinärt forskningsfält 
som skiljer sig från den allmänna språkvetenskapen huvudsakligen genom 
en explicit orientering mot praktiska problem i vardagen relaterade till språk 
och kommunikation. Utgångspunkten är språkvetenskapliga teorier, 
metoder och resultat. Det som undersöks inom den tillämpade 
språkvetenskapen sträcker sig från aspekter av språklig och kommunikativ 
kompetens hos individen, såsom första- och andraspråksinlärning, literacy, 
språkstörning med mera, till språk- och kommunikationsrelaterade problem 
inom och mellan samhällen, såsom språkvariation och språkdiskriminering, 
flerspråkighet, språkkonflikt, språkpolicy och språkplanering. 

 
Vi redaktörer inkluderade denna definition i den inbjudan (Call for Papers) som 
annonserades för föreliggande nummer. Redaktionen fick ta emot ett stort antal 
bidrag, vilka därefter genomgick anonymiserad kollegial granskning i flera 
omgångar av både externa granskare och oss redaktörer (double blind). Tretton 
artiklar valdes slutligen ut för publicering.  
 
Vi i redaktionen ser fram emot framtida nummer – både tematiska och öppna – 
nu när skriftserien sträcker på sig för att ta mer plats i det vetenskapliga rummet. 
En skriftserie som sträcker på sig ska dock ej förväxlas med en skriftserie som får 
sig en uppsträckning, för det vore ju någonting helt annat. Verbet (upp-)sträcka har 
positiva konnotationer. Svenska Akademiens Ordbok (SAOB, u.å.), nämner i 
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samband med kroppshållning att det handlar om att gå med eller inta rak hållning 
och om att vara finklädd eller elegant och med värdig hållning. Substantivet 
uppsträckning, däremot, handlar om att någon får sig en tillrättavisning för att ha 
gjort någonting dumt, även om uppsträckning också givetvis kan handla om 
gymnastiska övningar, såsom i SAOB:s härliga exempel: ”[o]medelbart efter 
knäböjningen göres uppsträckning och nedsänkning, hvarefter språnget är 
afslutadt” (från Carl Smiths samlade ”vetenskapliga och ovetenskapliga 
förströelser” som finns med som ett supplement till Viktor Gustaf Balcks 
Illustrerad idrottsbok. Handledning i olika grenar af idrott och lekar, 1886–1888).  
 
I nästa avsnitt ger vi en kortare beskrivning av ASLA:s skriftseries omfång och 
utveckling sedan millennieskiftet. Skriftserien har en lång, fin historia och 
fortsätter rakryggat framåt, med förhoppning om att synas lite mera.  

Omfånget och utvecklingen av ASLA:s skriftserie åren 2000–
2022  

När vi gör en tillbakablick på samtliga nummer som publicerats från år 2000 till 
dags dato (13–28) är det lätt att imponeras av det omfång och den utveckling som 
skett under lite drygt två decennier (se tabell 1). 
 
Totalt publicerades under denna period 299 texter i skriftserien. Majoriteten av 
dessa är skrivna på svenska (n = 217), medan en fjärdedel är på engelska (n = 77) 
och ett fåtal på norska (n = 5). Översikten visar också att de teman som ASLA-
symposierna haft genom åren har skiftat mycket, från relativt specifika teman 
som ”Språkpolitik” vid ASLA-symposiet i Göteborg år 2000, till betydligt bredare 
teman under senare tid, till exempel ”Språk på tvärs” (vid Södertörns högskola, 
2004) och ”Språk för framtiden” (vid Högskolan Dalarna, 2010) (se Tabell 1). 
Utmärkande är också att en övervägande del av numret handlar om 
språkinlärning, inte sällan i ett skolsammanhang. Alla nummer har haft svenska 
titlar (ofta med en engelsk översättning därutöver) utom ett, där samtliga bidrag 
var på engelska (ASLA-symposiet vid Örebro universitet, 2003). Vi kan också 
konstatera att mängden texter per nummer har varierat kraftigt, från tio i numret 
från Uppsala-symposiet 2001 till tjugofem vid symposierna i Karlstad (2002) 
respektive vid Linnéuniversitetet i Växjö (2005). I tre nummer i rad (16, 17 och 
18) gjordes en tematisk indelning av bidragen under speciella rubriker, men det 
vanligaste har varit att inte göra någon sådan uppdelning. Det finns ett flertal 
forskare som varit mycket aktiva och bidragit med många bidrag genom åren.  
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Vissa bidrag är speciellt uppseendeväckande, såsom författaren Göran Palms 
diktliknande inledande text med titeln ”Samtida språkuppfräschning” i nummer 
18 (vid Södertörn 2004). Där skriver Palm (2005) bland annat om hur det svenska 
språket påverkats av engelskan och ger exempel som att bondgård numera heter 
”farm” och snäv ”tight.” Han hävdar också: ”I övrigt tilltar överslätande, 
känslodränerade eller konfliktförskrämda språkuppsnyggningar av en högst 
smittsam och försåtlig typ som det är lika lätt att påtala som svårt att avlägsna” 
(Palm, 2005, s. 7). Av de illustrativa exempel han nämner lever onekligen flera 
kvar sjutton år senare, inte minst ordet vallöfte, som – om vi tolkar Palm korrekt 
– enbart bör ses som en eufemism för röstfiske. 
 
Tabell 1. ASLA:s skriftserie, publiceringar år 2000–2022 
Symposium / 
Fristående 

Nr År Bidrag skrivna på 
språk (n) 

Tot. Tema 

   SV EN NO   
Fristående 29 2022 9 4 0 13 [Öppen inbjudan] 
Göteborg, 2020 28 2022 10 2 0 12 Språklig mångfald 
Karlstad, 2018 27 2019 8 4 1 13 Klassrumsforskning 

och språk(ande) 
Uppsala, 2016 26 2017 19 1 1 21 Språk och norm 
Södertörn, 2014 25 2015 10 3 0 13 Språk och identitet 
Linköping, 2012 24 2013 13 3 0 16 Språk i undervisning 
Dalarna, 2010 23 2011 16 2 0 18 Språk för framtiden 
Stockholm, 2008 22 2009 10 4 0 14 Språk och lärande 
Lund, 2007 21 2008 14 3 0 17 Språkinlärning, 

språkdidaktik och 
teknologi 

Mälardalen, 
2006 

20 2007 9 6 0 15 Språklig mångfald och 
hållbar samhälls-
utveckling 

Linné, 2005 19 2006 21 3 1 25 Språkforskning på 
didaktisk grund 

Södertörn, 2004 18 2005 18 3 1 22 Språk på tvärs 
Örebro, 2003 17 2004 7 16 0 23 Language, culture, 

rhetoric 
Karlstad, 2002 16 2003 19 6 0 25 Språk och lärande  
Uppsala, 2001 15 2002 5 5 0 10 Samtal i livet och i 

litteraturen 
Göteborg, 2000 14 2001 15 3 0 18 Språkpolitik 
Linné, 1999 13 2000 13 9 1 23 Korpusar i forskning 

och undervisning 
Totalt 

  
216 77 5 299 

 

Procent 
  

72,6 25,8 1,7 100 
 

*Förord ingår ej; SV = svenska; EN = engelska; NO = norska 
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I samband med ASLA:s 50-årsjubileum 2016 skrev Jonas Granfeldt, dåvarande 
ordförande i ASLA, ett bidrag (se Granfeldt, 2017). Förutom att ge en värdefull 
historisk tillbakablick över föreningens tillblivelse och utveckling summerar han 
i sin text det panelsamtal som han ordnade och ledde under symposiet. Granfeldt 
(2017) framhåller att av dokumentationen från ASLA:s första period att döma så 
var frågor om språkundervisning, språkinlärning och språktestning i föreningens 
fokus och ASLA beskrivs som ”en språkvetenskaplig förening för språklärare” 
(Granfeldt, 2017, s. 9). Tillämpad språkvetenskap var också internationellt sett 
tydligt knuten till språkundervisning – ibland rent av detsamma som frågor 
gällande språkundervisning. 
 
Panelsamtalet som hölls i Uppsala våren 2016 hade temat ”Tillämpad 
språkvetenskap – då, nu och i framtiden” (Granfeldt, 2017). Deltagare var två 
tidigare ordföranden tillika hedersmedlemmar i ASLA, Britt-Louise Gunnarsson 
(ordförande 1986–1992, professor emerita i modern svenska, Uppsala 
universitet) och Kenneth Hyltenstam (ordförande 1993–1999, professor 
emeritus i tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet), samt docent Åsa 
Wengelin (numera professor i svenska språket, Göteborgs universitet). Åhörarna 
engagerades dessutom i samtalet med hjälp av mentimeter.  
 
Ett intressant ämne som berördes under samtalet var att en ursprunglig 
målsättning som fanns då ASLA grundades, det vill säga, att tillämpad 
språkvetenskap skulle inrättas som ett universitetsämne i Sverige, ännu år 2016 
inte hade blivit till verklighet (Granfeldt, 2017). En av anledningarna till att ämnet 
inte riktigt fick samma fäste i Sverige som i den anglosaxiska världen förklarades 
av panelen med att det här fanns en stark koppling till undervisning i främmande 
språk, speciellt engelska. Behoven av sådan undervisning var stora just då, så 
resurser gick dit snarare än till undervisning och forskning i tillämpad 
språkvetenskap i en bredare mening. Paneldeltagarna menade också att en del av 
dåtidens tongivande akademiker hade specialintressen som föll vid sidan av 
tillämpad språkvetenskap, vilket således kan ha bidragit till att den tillämpade 
språkvetenskapen inte blev en egen akademisk disciplin i Sverige. Istället 
utvecklades andra mer specialiserade discipliner här (Granfeldt, 2017). Som en 
kontrast diskuterades vårt grannland Finland. Där var situationen en annan och 
därför etablerades till exempel institutioner för tillämpad språkvetenskap, där 
Jyväskyläs universitet fortfarande idag utmärker sig med sitt kända 
forskningsinstitut inom tillämpad språkvetenskap.  
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Åhörarnas åsikter under panelsamtalet vid 50-årsjubileet togs tillvara med hjälp 
av en opinionsmätning (mentimeter). På frågan ”Vilka frågor bör tillämpad 
språkvetenskap arbeta med de kommande 10 åren?” fick publiken svara genom 
att skriva ett eller två nyckelord. Fyrtiofyra personer i publiken deltog i 
undersökningen och det ord som nämndes flest gånger var flerspråkighet. Utifrån 
mentimeterns resultat avslutar Granfeldt (2017) sin summering med att 
konstatera att begreppet flerspråkighet ännu inte hade varit representerat i något 
av de teman som tidigare ASLA-symposier haft. Han gissar därför att 
flerspråkighet förmodligen kommer dyka upp som ett centralt tema i en nära 
framtid.  
 
Sex år senare kan vi notera att flerspråkighet inte heller funnits med som specifikt 
tema i de tre symposier som genomförts efter 2016, även om ”språklig mångfald” 
valdes som tema vid symposiet i Göteborg, 2020 (likt Mälardalen, 2006, se tabell 
1). Detta trots att Sverige sedan drygt tio år tillbaka har en språklag (SFS 
2009:600) som förutom att ange att svenska är huvudspråk i Sverige även slår fast 
att det finns fem officiella nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, 
romani chib och samiska). Det anges även bestämmelser för det svenska 
teckenspråket i lagen. Dessutom ger språklagen stöd för att alla språk som talas i 
Sverige ska ges möjlighet att utvecklas och användas i det svenska samhället. 
Lagen säger uttryckligen att alla har ansvar för att den enskilde ges tillgång till 
språk. Således syftar språklagen till att värna om den språkliga mångfalden i 
Sverige. Sverige är en flerspråkig nation där det talas ett stort antal språk. Statistik 
från Skolverket för läsåret 2020/21 visar att knappt 29 procent av samtliga elever 
i grundskolan och sameskolan var berättigade till modersmålsundervisning, vilket 
speglar den stora andelen flerspråkiga elever som just nu går i svensk skola 
(Skolverket, 2021). Det säger sig självt att frågor som gäller flerspråkighet därför 
tillhör vardagen för lärare och andra professionellt verksamma i skolan, något 
som under en längre tid drivit på den tillämpade språkvetenskapliga forskningen 
om flerspråkighet. Denna forskning rör givetvis inte enbart frågor knutna till 
skolkontexten utan de är betydligt bredare än så. Det sistnämnda märks inom 
internationell andraspråksforskning, där begreppet the multilingual turn (May, 2014) 
varit starkt framträdande under en längre tid.  
 
Baserat på ovan nämnda opinionsmätning kan noteras att ett antal bidrag i detta 
nummer riktar sig mot olika aspekter av flerspråkighet (Jalali-Moghadam m.fl.; 
Siegel; Siekkinen; Waters; Zetterholm & Vuorenpää). Förutom flerspråkighet 
behandlar bidragen också andra frågor som ASLA:s medlemmar under våren 
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2016 ansåg centrala för den tillämpade språkvetenskapliga forskningen under de 
närmaste tio åren (se Granfeldt, 2017), till exempel språkdidaktik och 
språkundervisning (Brito Engman & Aronsson; Siegel), skoltexter (Engblom & 
Westman; Hallesson m.fl.), litteracitet (Waldmann m.fl.), muntlig 
kommunikation (Collberg & Lundin), kommunikation i arbetslivet (Paulsson & 
Rahm), professionella samtal (Byrman & Nord), myndighetsspråk (Orrbén) och 
normkritik (Siekkinen). Det är viktigt att betona att gränsdragningen mellan 
frågorna inte är absolut och att syftet med indelningen ovan inte är att presentera 
en given kategorisering av bidragen utifrån deras tematik, utan snarare vill vi visa 
att många av den tillämpade språkvetenskapens centrala frågor som framkom 
2016 (enligt Granfeldt, 2017) behandlas i detta nummer.  
 
Utöver att bidragen uppvisar en stor bredd i centrala frågor inom den tillämpade 
språkvetenskapliga forskningen framträder tre olika språkliga arenor – skola, 
fritid och arbetsliv – i de studier som presenteras i numret. I följande avsnitt 
beskriver vi de tre arenor som bidragen representerar. 

Tre språkliga arenor: skola, fritid och arbetsliv 

Detta nummer innehåller således tretton bidrag som representerar de tre språkliga 
arenorna skola, fritid och arbetsliv studerade ur olika perspektiv. Dessa arenor 
kännetecknas av flera olika sammanhang (exempelvis socialt, kulturellt, 
institutionellt, historiskt) och status- och maktstrukturer, något som i sin tur 
bidrar till att forma språkbruket inom dessa arenor (t.ex. Barton, 1994; 2007; 
Street, 2000). De tretton artiklarna behandlar alltså praktiska problem relaterade 
till språk och kommunikation inom dessa tre arenor med varierande teoretiska 
och metodologiska tillvägagångssätt och en mångfald av material från det aktuella 
fältet. De identifierade arenorna valdes även som strukturerande princip och 
ligger till grund för den ordning i vilken bidragen presenteras. Först presenteras 
sex bidrag som rör skola, från yngre åldrar till äldre, därefter tre bidrag som 
representerar fritid och slutligen fyra bidrag med koppling till arbetsliv. Nedan 
sammanfattar vi bidragen inom varje arena i tur och ordning.  

Skola  

Fokus för tillämpad språkvetenskap är språk och kommunikation i autentiska 
situationer. Skola och utbildning är en samhällssektor där språk spelar en central 
roll, särskilt för lärande. Sex av bidragen i numret handlar om just skolan och allt 
ifrån språkhändelser till tankar om språk analyseras med utgångspunkt i olika 
teorier och metoder för att lyfta fram och förstå språkligt handlande i varierande 
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kontexter. I det här numrets första text analyserar Charlotte Engblom och 
Maria Westman fyra underlagstexter och 101 elevtexter som används vid 
nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3. Författarna 
visar att de underlagstexter som eleverna läser till provet innehåller drag som kan 
anses atypiska för faktatexter och att eleverna i sitt skrivande återger röstdragen 
från underlagstexterna endast i liten grad. Den presenterade studiens resultat 
lyfter det nationella provets syn på faktatexter och skrivande samt dess påverkan 
på yngre elevers textskapande och lärande till diskussionens fokus. Den andra 
artikeln, skriven av Yvonne Hallesson, Andreas Nord och Maria Westman, 
har ett fokus på hur verktyg från Legitimation Code Theory kan användas för att 
analysera hur olika former av kunskap samverkar i diskursiva texter, det vill säga 
utredande och resonerande texter. Elever förväntas utveckla förmågan att kunna 
skriva texter inom genren under sin skoltid och förmågan prövas i det nationella 
provet i svenska på gymnasiet, varifrån material har hämtats för studien. 
Författarna analyserar elevtexter utifrån dimensionen semantisk tyngd (eng. semantic 
gravity) och drar slutsatsen att den utgör en modell som har potential såväl som 
analysredskap som didaktiskt redskap i skrivundervisning. Det tredje bidraget, 
som Christiane Brito Engman och Berit Aronsson har författat, analyserar 
förekomsten av läraktiviteter kopplade till språkinlärares receptiva, produktiva 
och interaktionella färdigheter i fyra utvalda textböcker i spanska på högstadiet. 
Författarna konstaterar att i deras material är skriftspråket överrepresenterat även 
i muntliga övningar. De visar vidare att i de studerade kursböckerna läggs störst 
fokus på språk som form istället för att prioritera kommunikativa övningar och 
att utgångspunkt tas i en behavioristisk syn på lärande.  
 
Flera av artiklarna i numret handlar om flerspråkighet och i artikel fyra redogör 
Elisabeth Zetterholm och Sari Vuorenpää för en studie med syfte att öka 
kunskapen om en svensk utlandsskola i Spanien med specifikt fokus på 
uppfattningar om flerspråkighet hos skolledning och lärare. Undervisningen på 
den aktuella skolan bedrivs i första hand på svenska och finska. Genom data från 
fokusgruppsamtal visar författarna hur ledning och kollegium resonerar om hur 
olika språk används och synliggörs i skolmiljön. I det femte bidraget redogör 
Joseph Siegel för en studie av de transspråkande praktiker som uppstår när 
svenska gymnasieelever gör anteckningar medan de lyssnar till TED Talks på 
engelska, det vill säga ett andraspråk (L2) för de flesta av dem. Datamaterialet som 
presenteras består av utdrag ur elevernas anteckningar samt en genomförd 
enkätstudie. Författaren finner att majoriteten av eleverna föredrar att anteckna 
på enbart engelska, det vill säga det språk de i det här fallet lyssnar på, även om 
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det också finns intressanta exempel på transspråkande. I den sjätte artikeln ger 
Frida Siekkinen röst åt högstadieelever genom att utifrån sin språketnografiska 
studie diskutera svenska som andraspråkselevers positioneringar som svensk eller 
icke-svensk. Den presenterade undersökningens material ger exempel på uttryck 
för hur normer kring språk och svenskhet förekommer i skolsammanhang. 
Uppdelningen mellan svenskämnena diskuterar författaren kritiskt med fokus på 
hur elevernas motståndspraktiker präglas av samhälleliga diskurser om svenskhet 
och invandrarskap.  

Fritid 

Tre av bidragen handlar om språk utanför skola och arbetsliv, nämligen språk 
som används på fritiden, bland annat i hemmet och i olika fritidsaktiviteter. Hur 
språk används i flerspråkiga familjer är ett växande forskningsfält som till exempel 
intresserar sig för olika språkpolicyfrågor och rör även samhällets inställning till 
flerspråkighet och familjers förhållningssätt till användning av flerspråkiga 
resurser och till barnens språkutveckling. I numrets sjunde bidrag beskriver 
Birgitta Waters sin fallstudie som hon genomfört med två fyrspråkiga syskon 
(8–9 år) uppvuxna i Sverige. Barnen hade blivit exponerade för varierad språklig 
input på fyra typologiskt olika språk: engelska, franska, ryska och svenska. Med 
hjälp av videodata fokuserar Waters på hur barnen uttrycker frivilliga rörelser i de 
fyra språken. Resultaten visade bland annat att barnens större exponering för och 
bättre språkliga förmåga i ryska och svenska kunde medföra negativ transfer av 
produktiva konstruktioner på barnens språkförmåga i franska.  
 
Många barn och ungdomar spenderar stor del av sin fritid i organiserad träning 
och många vuxna ägnar mycket tid åt att agera tränare. I artikel åtta undersöker 
Phillippe Collberg och Katarina Lundin mönster i idrottstränares instruktioner 
och återkoppling till tränande barn. Författarna undersöker två olika typer av 
tvåledade yttranden som båda kännetecknas av att ett orienterande led föregår ett 
instruerande led. Det orienterande ledet fungerar som scene-setting, vilket innebär 
att det är pragmatiskt nödvändigt för det senare ledet. Förekomsten av scene-setting 
får konsekvenser för hur de två yttrandena som helhet struktureras språkligt. 
Författarna drar slutsatsen att träningskontextens krav på en effektiv och tydlig 
kommunikation för att barnen ska uppnå progression i sin träning påverkar 
instruktionernas språkliga utformning. 
 
Något annat ungdomar gör på sin fritid är att skriva. Inom New Literacy Studies, 
där skrivande ses som en social praktik, riktas intresset mot olika literacypraktiker 
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i och utanför skolan. Om skrivande på fritiden handlar bidrag nio, författat av 
Christian Waldmann, Maria Levlin, Rebecca Ranjkesh, Amanda 
Malmström och Eva Lindgren. I denna intervjustudie är målet att synliggöra 
tretton gymnasieungdomars skrivpraktiker på fritiden. Förutom att undersöka 
vad ungdomarna skrev och i vilka syften berör studien deras olika uppfattningar 
om sitt eget skrivande. Resultaten avslöjade att skrivhändelserna oftast hade en 
kommunikativ funktion och att ungdomarnas upplevelser av fritidsskrivande 
varierade starkt beroende på individinterna och individexterna faktorer. God 
engelsk språkförmåga var en viktig motivationsfaktor till att skriva på fritiden.  

Arbetsliv  

Fyra av bidragen berör på olika sätt språk och kommunikation i arbetslivet. 
Arbetsliv som en språklig arena erbjuder en mångfald av forskningsfrågor inom 
den tillämpade språkvetenskapen i Sverige. Språk och kommunikation i 
arbetslivet kan bland annat omfatta yrkesuppdrag där olika typer av professionella 
samtal förekommer, exempelvis i mötet med klienter, patienter, elever och barn. 
Inte sällan har de som yrkespersonen möter varierande kunskapsnivåer i svenska. 
I numrets tionde text presenterar Niloufar Jalali-Moghadam, Kristina 
Hansson, Gisela Håkansson och Natalia Ringblom sin undersökning om hur 
svenska logopeder uppfattar sin egen kompetens med fokus på bedömning och 
intervention när det gäller flerspråkiga barn med språkstörning. Ett hundratal 
praktiker deltog i en enkätstudie utvecklad av COST (ett mellanstatligt ramverk 
för vetenskapligt samarbete finansierat av EU-kommissionen), där data från 35 
huvudsakligen europeiska länder inkluderas. Författarna finner att de svenska 
deltagarna betonar just vikten av att uppmuntra föräldrarna att tala sina 
modersmål med barnen. Skrift är också en viktig del av kommunikation i 
arbetslivet. Artikel elva, författad av Alexander Paulsson och Henrik Rahm, 
handlar om hur användningen av begreppet hållbarhet etablerades i 
årsredovisningar för fyra svenska företag mellan 1996 och 2007. Fram till 
millennieskiftet ses hållbarhet som ett hot mot företagens verksamhet. Företagen 
fokuserar på att beskriva hur de försöker att minska sin negativa miljöpåverkan. 
Från 2000 används hållbarhet som en strategi för att garantera framtida lönsamhet, 
och en stark drivkraft är företagens strävan att rankas på Dow Jones Sustainability 
World Index. Från 2004 använder företagen hållbarhet i en vidare betydelse för att 
visa hur de bidrar till att realisera sociala mål och ta ansvar för miljön. 
 
Fackspråk är det språk som används när man talar med varandra om ett specifikt 
ämnesområde och centralt i fackspråket är de särskilda ord och uttryck som ingår, 
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det vill säga termerna. Fackspråk kännetecknar det professionella samtalet, som 
står i nästföljande bidrags fokus. I artikel tolv analyserar Ylva Byrman och 
Andreas Nord beslutsfattande i ett vårdtermprojekt, där samarbete mellan 
ämnesexpertis och terminologisk expertis krävdes. I artikeln belyses dels hur 
beslut kommer till i möten mellan expertroller, dels terminologens specifika roll 
och professionella kompetens. Genom samtalsanalys av ett expertgruppsmöte 
visar författarna hur gruppen fattar ett genomtänkt beslut under terminologens 
ledning. Författarna konstaterar att terminologen spelar en nyckelroll genom att 
fungera som grindvakt för kunskap med ansvar för att besluten är välgrundade. 
 
Myndighetsspråk är det språk som används när offentlig makt utövas och om 
språkets funktion i skriftliga domar handlar numrets trettonde bidrag, författat av 
Sofia Orrbén. Författaren analyserar domskälet i sexualbrottsdomar för att 
synliggöra hur tingsrätten positionerar sig i solidaritet med och distanserande från 
röster i sexualbrottsdomarna. I fällande domar använder tingsrätten oftast 
målsägandens trovärdiga berättelse för att distansera sig från den tilltalades 
berättelse. I friande domar används oftast brister i bevisningen och utredningen 
för att distansera sig från målsägandens berättelse. En slutsats är att tingsrättens 
språkbruk i sexualbrottsdomar har konsekvenser för målsägandens upplevelse av 
sekundär viktimisering och processuell rättvisa. 
 
Vi i redaktionen hoppas att det här fristående numrets forskningsrön öppnar upp 
för nya frågeställningar samt uppmuntrar forskare inom den svenska tillämpade 
språkvetenskapen till att öka sina intressen mot praktiska problem i vardagen 
relaterade till språk och kommunikation. Den stora variation publikationen visar 
på när det kommer till frågeställningar, teorier, metoder och resultat hoppas vi 
ska bidra till att öka bredden och djupet av forskning inom tillämpad 
språkvetenskap ytterligare. 

Tack 

Vi vill tacka samtliga författare för deras bidrag och gedigna arbete. Trots en 
pågående pandemi har arbetet flutit på väl. Vi vill även passa på att tacka våra 
eminenta granskare, utan vars hjälp det aldrig hade blivit något första fristående 
nummer i ASLA:s skriftserie. 
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Röst som ett drag i faktatexter: Exempel från 
nationellt prov 
 
Charlotte Engblom1 & Maria Westman1 
 
1Uppsala universitet 

 

Abstract 

Syftet med studien är att belysa de underlagstexter som används vid det nationella 
provet i årskurs 3 från 2016 utifrån några utmärkande drag, och att undersöka 
vilka av dessa drag som eleverna återger i sina egna texter. I studien analyseras de 
4 underlagstexterna och 101 elevtexter. En konventionell förståelse av faktatexter 
är att de karakteriseras av neutralitet och är fria från värderingar och åsikter. 
Typiska språkliga drag är tempus i presens, sambandsmarkörer, ämnesord och 
definitioner, och vad gäller innehåll kommunicerar de varaktig information om 
fenomen, från en mer insatt till en mindre insatt (Christie & Derewianka, 2010; 
Rose & Martin, 2012). Vår studie visar dock att de underlagstexter som eleverna 
läser till provet innehåller drag som kan anses atypiska för faktatexter. Vi 
diskuterar dragen utifrån begreppet röst som kännetecknas av bl.a. beskrivande 
ord, värderingar, metaforer, frågor och utrop (jfr McKenna m.fl., 2020). 
Jämförelsen visar att röstdragen i liten utsträckning återges i elevtexterna. Det 
kan bero på att uppfattningen om faktatexter som neutrala och utan värderande 
eller engagerande ord är stark även hos yngre elever. Kontexten kan också vara 
avgörande i och med att eleverna uppmanas att använda ett antal stödord när de 
återger de lästa faktatexterna. Fokus kan därmed i första hand ligga på att få med 
stödorden. Resultaten ger underlag för att belysa vilken syn på faktatexter och 
skrivande av sådana som det nationella provet i svenska och svenska som 
andraspråk för årskurs 3 ger uttryck för. En mer övergripande diskussion om ett 
möjligt behov av en vidgning av förståelsen av faktatext för yngre elevers lärande 
om världen och textskapande avslutar artikeln. 
 

Inledning och syfte  

I årskurs 3 skriver eleverna för första gången nationellt prov i ämnena svenska 
och svenska som andraspråk. Ett av delproven innebär att de ska skriva en 
faktatext om ett givet ämne. Eleverna får tillgång till stödmaterial och får därefter 
skriva inom relativt strikta ramar, vilket är en förutsättning för att provet på ett 
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reliabelt och likvärdigt sätt ska kunna bli föremål för bedömning. Det rör sig alltså 
om ett specifikt skrivande som också är specifikt inramat. Den här artikeln 
undersöker förutsättningarna för skrivandet i denna provkontext och de texter 
som skrivs. I Skolverkets dokument ”Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i 
slutet av årskurs 3” ligger fokus när det gäller faktatexter på att eleverna ska kunna 
återge grundläggande delar av informationen, skapa egna formuleringar och 
använda ämnesspecifika ord och begrepp.1 Detta speglas direkt i den uppgift på 
nationellt prov som undersöks här. Bedömningsanvisningarna är formulerade på 
följande sätt: 
 

För den lägsta godtagbara kravnivån ska följande två aspekter vara 
uppfyllda:  
• Eleven kan återge en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. 
[Svenska som andraspråk: Eleven kan återge en enkel faktatext så att 
innehållet blir begripligt.]  
• Eleven kan använda ämnesspecifika ord och begrepp. Det innebär att 
minst 10 av de 14 stödorden (eller omskrivningar av stödorden) som finns 
med på elevbladet ska finnas med i texten och användas korrekt.2 

 
Faktatext är en vanlig genrebenämning i läromedel som behandlar olika texttyper. 
Magnusson (2019, s. 78) visar att av 67 genrebenämningar i 19 läromedel är hela 
40 faktatext. Anledningen till detta kan vara att läroplanen från 2011 (Lgr11) 
innehåller just benämningen faktatext under rubriken ”Centralt innehåll”. 
Däremot saknas benämningen i läroplanen från 2022 (Lgr22) där det istället står 
”Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och 
hur deras innehåll kan organiseras”. I kunskapskraven finns benämningen 
faktatext emellertid kvar. Oavsett benämning är skapande av texter som 
behandlar den fysiska, sociala och psykologiska världen en viktig kompetens för 
skrivande och lärande hos yngre elever. Faktatexters särdrag kan beskrivas på 
olika sätt, men ganska vanligt är att de ställs emot skönlitterära texters särdrag. I 
förordet till Gears (2016, s. 8) bok om explicit skrivundervisning för låg- och 
mellanstadiet står: ”Texter kan i grova drag delas in i två genrer, skönlitteratur och 
faktatexter. Dessa textgenrer läses och skrivs på helt olika sätt.” En sådan skarp 
åtskillnad mellan hur texter inom olika genrer skapas kan dock innebära att drag 
ses som exklusiva för den ena eller den andra genren, vilket sällan är fallet även 
om texter inom en viss genre ofta följer konventioner och uppvisar 
karakteristiska drag. Idén till den här studien uppkom vid en genomläsning av det 
aktuella nationella provets underlagstexter och just upptäckten av att de innehöll 
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drag som inte så ofta omtalas som faktatextdrag inom skolans undervisning eller 
i läromedel.  
  
Syftet med studien som presenteras här är tvådelat. För det första är det att belysa 
de underlagstexter som används vid det nationella provet i årskurs 3 från 2016 
utifrån några utmärkande drag, för det andra att undersöka vilka av dessa drag 
som eleverna återger i sina egna texter. Resultaten ger underlag för att belysa 
vilken syn på faktatexter och skrivande av sådana som det nationella provet i 
svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 ger uttryck för. 

Teoretiska perspektiv och tidigare forskning  

Genredrag för faktatexter berör såväl innehåll som form, och beror också av 
mottagare och skribent (Christie & Derewianka, 2010; Rose & Martin, 2012). I 
faktatexter ska fenomen i världen belysas och behandlas med hjälp av 
vetenskapliga metoder och rapporteras sakligt (Christie & Derewianka, 2010, s. 
152). Det betyder att känslor sällan uttrycks, inte ens hos nybörjarskribenter 
eftersom sådana drag tidigt ses som oviktiga eller fel för genren faktatext (Christie 
& Derewianka, 2010, s. 152). Karakteristiska språkliga formella drag beskrivs vara 
tempus i presens, logiska sambandsmarkörer, generiska substantiv, 
ämnesspecifika ord, och strukturer som klassificerar och definierar (Christie, 
1987). Andra typiska formella drag är tabeller, diagram, grafer och kartor. Vad 
gäller innehåll handlar det om att faktatexter kommunicerar varaktig information 
om olika fenomen inom den fysiska eller sociala världen genom t.ex. jämförelser 
och kontraster, orsak och verkan samt problem och lösning. När det gäller 
mottagarperspektivet förmedlas informationen från en mer insatt, experten, till 
en mindre insatt, novisen.  
 
Även om ovanstående drag är karakteristiska för faktatexter på ett generellt plan 
så finns också många exempel på avvikelser. Faktatexter för yngre läsare kan till 
exempel innehålla drag från andra genrer, såsom berättande texter och poesi 
(Duke, 2000, s. 202). Sådana texters främsta funktion är att förmedla information 
om världen, i enlighet med faktatexter generellt, men det görs i berättande form 
eller poesiform istället för beskrivande eller förklarande. Duke (2000, s. 205) 
använder benämningarna informational, narrative informational och poetic informational 
för sådana så kallade hybridgenrer (Bhatia, 2000; Hultin & Westman, 2015; Swales, 
2004) eller blended/mixed-genre texts (Elster & Hanauer, 2002). Texter som 
innehåller fakta via berättande genredrag har föreslagits engagera yngre elever 
och vara potentiellt framgångsrika för lärande inom olika ämnen (Bintz & 
Ciercierski, 2017). Sådana resultat öppnar upp för en diskussion om hur genren 
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faktatext kan och bör se ut i relation till yngre elevers läsande, eget skrivande och 
lärande.  
 
För att diskutera de drag som ligger utanför de som brukar anses konventionella 
för faktatexter vände vi oss till begreppet röst. Röstbegreppet, ibland kallat the 
writer’s voice (Hyland, 2008; White, 2006), används på olika sätt beroende på vad 
som ska fångas med det. Det kan handla om att beskriva på vilka sätt skribenten 
kommunicerar sina åsikter, perspektiv och förhållningssätt samt engagerar 
läsaren i texten (Beck m.fl., 1995). Röst kan också innebära att experters fakta 
och slutsatser från olika texter kompletteras med att skribenten positionerar sig 
via åsikter eller förhållningssätt och på så vis uttrycker en identitet i texten 
(Hyland, 2002). McKenna m.fl. (2020, s. 12) diskuterar yngre skribenters 
skrivande och menar att “Voice is the ability of first graders to bring together 
specific elements of effective writing to express content with confidence and 
individuality”. Hultin och Westman visar bland annat hur elever i lågstadiet 
positionerar sig som subjekt när de skriver olika typer av texter. 
Subjektspositioner som den objektiva berättaren, den normala/goda eleven/barnet, visar 
sig i texterna, men också det estetiska subjektet och det politiska subjektet synliggörs i 
elevernas skrivande (Hultin & Westman, 2013, 2015). Röst kan också beskrivas 
som att förmedla idéer, känslor och information på ett sätt som är unikt och 
autentiskt för skribenten (Feezell, 2019) eller som att det som är röst ingjuter 
känslan av att en verklig människa skriver till oss och är angelägen om ämnet 
(Education Northwest, 2012). Folkeryd (2006) visar med hjälp av 
appraisalanalyser hur elever använder läsartilltal i texter skrivna inom olika 
skolämnen, alltså en specifik form av röstanvändning. Ett av resultaten är att 
elevens skrivförmåga påverkar graden av läsartilltal där de elever som har den 
mest utvecklade skrivkompetensen använder flest och mest utvecklade sätt att 
engagera läsaren. I Reichenbergs (2000, s. 87) interventionsstudie används bl.a. 
Becks m.fl. (1995) exempel på hur röst kan uttryckas via activity, orality och 
connectedness. Dessa röstdrag innebär att distansen mellan läsare och skribent 
minskar med hjälp av aktiva verb istället för passiva, med konkreta aktivitetsverb, 
bestämda pronomen, fullständiga meningar, ord (t.ex. dom istället för de, 
nominalfraser istället för sammansättningar) och strukturer (t.ex. korta 
fundament) som känns igen från talspråket samt frågor, utrop och 
författarslutsatser. Reichenbergs studie visar att texter med röst, på det sätt som 
testas, gynnar elevers läsförståelse. 
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Tidigare forskning visar att texter med röstdrag gynnar läsförståelsen och att 
elever som använder strategier som engagerar sina läsare har den mest 
utvecklande skrivförmågan. Samtidigt är skillnaderna mellan röstdragen och 
sådana faktatextdrag som beskrivs som typiska för genren stora. Av detta kan vi 
dra slutsatsen att röstdrag framstår som intressanta att utforska i relation till yngre 
elevers kompetens inom faktatextgenren.  

Material och analysmetod 

I artikeln analyseras 101 elevtexter från nationella provet i svenska och svenska 
som andraspråk i årskurs 3 från år 2016. Av dessa är 90 skrivna inom ämnet 
svenska och 11 inom ämnet svenska som andraspråk, men inget fokus läggs på 
att jämföra elevgrupperna. Eleverna är 9 eller 10 år gamla när provet skrivs. 
Underlagstexterna i nationella provet delprov H, Mystiska vattendjur, handlar om 
fyra vattendjur: silveryxan, igelkottsfisken, sjöhästen och bläckfisken. Enligt 
provets instruktion ska läraren läsa högt om silveryxan medan eleverna själva 
läser om de övriga djuren. Eleverna ska därefter skriva sina egna faktatexter och 
återge innehållet i texterna. Eleverna får sammanlagt 14 stödord till hjälp vid 
skrivandet plus bilder på djuren. Stödorden gäller texterna om igelkottsfisken och 
bläckfisken. Texterna om silveryxan och sjöhästen ska inte återges. För att nå 
kravnivån på denna del av provet ska eleverna använda minst 10 av de 14 
stödorden och återge fakta om djuren på ett korrekt sätt. Instruktionerna anger 
inte hur texten ska se ut utöver stödorden utan eleverna får för övrigt använda 
sig av den undervisning som de har mött.  
 
De stödord som eleverna har tillgång till när de skriver sina texter om 
igelkottsfisken är: taggar, kroppen, giftiga, simma, försvar, sväljer och hotad. Stödorden 
för texten om bläckfisken är: armar, smarta, sugskålar, rädd, bläck, humör och sprutar. 
Stödorden utgör ämnesspecifika ord i texterna och är alltså ett sådant språkligt 
drag som brukar beskrivas som typiskt för faktatexter. Av de 101 elevtexterna 
innehåller 73 alla 14 stödord. Antalet elevtexter med 13 stödord är 20. Det 
betyder att bedömningskriteriet att använda minst 10 stödord uppfylls av nästan 
alla elever. Endast 8 elevtexter har färre än 13 stödord. Elva texter bedöms inte 
ha nått kravnivån.3 Av dem har 9 med 14 stödord och de övriga två har med 13 
stödord. Färre än 10 stödord har endast 1 text. 
 
Studiens analys gäller de drag i underlags- och elevtexterna som kan identifieras 
med röstbegreppet. Vi vill fånga de sätt på vilka skribenten skapar intresse för 
texten, förmår peka mot det specifika och unika med innehållet i texten och 
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uttrycker sitt eget engagemang för och sin kunskap om textens innehåll. 
Analysmetoden följer McKennas m.fl. (2020, s. 810) exempel på röstdrag som 
identifierades genom analys av 51 faktatextböcker för barn. De röstdrag som 
McKenna m.fl. (2020) diskuterar är sju till antalet. De återges i 
streckförteckningen nedan. Kategorin värderande ord är i vår studie tillagd som 
ytterligare ett drag, eftersom den avser en annan semantisk dimension än den 
beskrivande och är intressant att utforska i relation till att studien fokuserar 
faktatexter. Beskrivande ord utgörs i vår analys av ord med en neutral 
värdeladdning, som t.ex. stor, medan värderande ord utgörs av ord som är uttryck 
för någons mer subjektiva uppfattning om något, t.ex. intressant. De åtta 
analysingångar vi använder oss av är:  

- Beskrivande ord  
- Värderande ord  
- Kreativ interpunktion   
- Jämförelser och metaforer  
- Tilltal 
- Bilder 
- Aktualisering av de fem sinnena  
- Upprepningar 

 
De beskrivande orden är bl.a. adjektiv och verb som precist framställer något 
som gäller det aktuella ämnet. I texterna kan det vara hur ett djur rör sig (långsamt), 
eller vad det utmärks av (har giftiga taggar). Värderande ord kan vara adjektiv som 
intressant och rolig eller adverb som bra och dåligt. Kreativ interpunktion kan 
användas för att ge emfas till ett visst innehåll eller markera något annat som 
gäller hur innehållet ska tolkas. Ett exempel är utropstecken som ofta är en signal 
till läsaren om att skribenten presenterar något utöver det vanliga. Elliptiska 
uttryck ingår också i den kreativa interpunktionen och kan användas för att 
efterlikna talat språk, skapa en dramatiserande känsla eller snabba på tempot i 
texten. Jämförelser och metaforer kan användas för att skapa förståelse för 
abstrakta fenomen. De kan t.ex. erbjuda en uppfattning om storlek, längd, tid 
eller annat genom att liknas vid något som är mer bekant än faktatextens innehåll. 
Röstdraget tilltal innebär att läsaren adresseras genom frågor och uppmaningar. 
Det är sätt för skribenten att t.ex. visa vad som kommer att hända i påföljande 
stycke (den fråga som ställs kommer att få ett svar) eller erbjuda läsaren aktörskap 
(i formuleringar av typen ”prova själva att…!”). Röstdraget bilder kan förmedla 
skribentens uppfattning om vilken information som presenteras tydligast i 
modaliteten bild respektive skrift och placeringen av och storleken och utseendet 
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på bilderna kan visa deras betydelse för innehållet eller för 
mottagarmedvetenheten. När något av de fem sinnena aktualiseras i en faktatext 
kan det skapa en känsla av närhet till det objekt eller det fenomen som beskrivs, 
t.ex. genom att läsaren får information om hur ett djur bedöms uppfatta världen 
eller genom uttryck som hänvisar till läsarens egna fem sinnen. Upprepningar av 
ord, frågor eller språkliga strukturer skapar förutsägbarhet både vad gäller rytm 
och innehåll i en text. När de förekommer i faktatexter kan funktionen vara att 
fokusera nya ämnesord medan strukturen är förutsägbar. 

Röstdrag i underlags- och elevtexterna 

I detta avsnitt jämförs underlagstexterna med elevtexterna när det gäller de åtta 
röstdrag som beskrivs under rubriken ”Material och analysmetod”. Tabell 1 
sammanfattar jämförelsen mellan underlagstexterna och elevtexterna. 

Beskrivande ord  

I underlagstexterna finns ganska många beskrivande adjektiviska ord som 
framför allt gäller vattendjurens utseende, beteende, förmågor och habitat. 
Silveryxan har silverglänsande fjäll och ett huvud som ser alldeles tillplattat ut.4 Den 
lever djupt nere i de varma haven. Igelkottsfisken har kraftiga taggar och lever i de 
varma haven. Sjöhästen är den långsammaste fisken i havet. Bläckfiskar sägs ändra 
färg efter humör och kan vara röda och bleka, har stora ögon, allra störst har den 
atlantiska som är världens största. Andra beskrivningar görs med verb. 
Bläckfiskens fiender brukar inte fatta någonting och simmar vilse och 
igelkottsfisken trasslar in sig i fiskares nät. Det finns också mängd- och 
storleksuttryck som fungerar beskrivande. Dessa beskrivande ord verkar 
användas för att framställa förvånande uppgifter. Igelkottsfisken sväljer en massa 
vatten, Bläckfisken har massor med sugskålar, och det finns hundratals olika sorters 
bläckfiskar, ögonen kan vara en halvmeter från kant till kant och de kan väga lika 
mycket som en stor bil.  
 
I elevtexterna finns bläckfiskens färgförändringar med i ungefär hälften av 
texterna. Alla texter innehåller dock något beskrivande ord, men de gör det inte 
i den grad som underlagstexterna. Till exempel utesluter nästan alla elever 
bestämningen en massa framför vatten när de återger att igelkottsfisken sväljer 
vatten och blir rund. Fem elever gör egna specificeringar av utseende: 
Igelkottsfiskens kropp är rund och har platta fenor/ den är lite gulbrun/ vassa taggar/ en stor 
taggboll/ små sugskålar. 
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Värderande ord 

Djurens utseende beskrivs i underlagstexterna med några värderande adjektiv. I 
texten om silveryxan står det finns många fiskar som ser mystiska ut och att silveryxan 
är bland de mest mystiska. Silveryxan beskrivs också se riktigt konstig ut framifrån, och 
vidare många tycker den ser skräckinjagande ut. Igelkottsfisken beskrivs som en speciell 
fisk som är ganska dålig på att simma och då är det bra att ha taggar som försvar. Sjöhästen 
beskrivs som en riktigt intressant figur. Bläckfiskar sägs vara väldigt smarta och påhittiga.  
 
Få elevtexter innehåller värderande ord, förutom när det gäller igelkottsfiskens 
dåliga simförmåga. Den återges i majoriteten av elevtexterna. Ett par exempel är 
Igelkottsfisken simmar inte bra och Dem är dåliga simmare. Smart är ett stödord, vilket 
gör att det inte är medräknat som ett återgivet röstdrag i elevtexterna. Det finns 
två återgivningar av mystisk: Igelkottsfisken är en mystisk fisk och Två mystisga 
vattendjur. Adjektiven konstig och speciell har återanvänts av tre elever (en elev 
använder konstig två gånger): igelkottsfisken är en ganska konstig fisk, bläckfisken är en 
ganska konstig fisk, speciell fisk och är spesiel. Två nya värderande adjektiv finns i 
elevtexterna: lustig i igelkottsfisken är en lustig figur och fantastisk i igelkottsfisken är ett 
fantastiskt djur. Beskrivningen skräckinjagande från underlagstexten om silveryxan 
omformuleras till dens kropp är ser lite läskig ut i en elevtext, men förekommer  
annars inte alls som en återgiven värdering.  

Kreativ interpunktion 

Som kreativ interpunktion räknas satser med utropstecken och ellipser, dvs. 
meningsfragment. Detta drag gäller således formaspekten av texterna. Exemplen 
här återkommer som andra röstdrag där fokus ligger på innehållsaspekterna, t.ex. 
i kategorin tilltal. I underlagstexterna finns flera exempel på meningar med 
utropstecken som skiljetecken: Men om igelkottsfisken känner sig hotad sväljer den en 
massa vatten och blir rund som en boll! och Ja, i varje fall kan man säga att det nästan är så 
hos sjöhästarna! I texten om bläckfisken finns Säg att du plötsligt vaknade upp och hade 
åtta armar, eller tio!/ En del kan faktiskt ta sig fram genom labyrinter och efteråt minnas den 
rätta vägen! och Det är dubbelt så stort som ditt huvud! Texten om bläckfisken 
innehåller också två ellipser Som en rökridå och Allra störst har den atlantiska 
jättebläckfisken som är världens största. Texten om silveryxan saknar kreativ 
interpunktion. 
 
I fyra elevtexter finns exempel på kreativ interpunktion, och då i form av 
meningar med utropstecken: och taggarna står rakt ut för att försvara sig!/ och 
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igelkottsfiskens taggar kunde vara 5 cm!!/ Faktiskt har den 8 stycken!/ De har samma gift 
som blåringade bläckfisken! och De är världens smartatste ryggrads lösa djur!. 

Jämförelser och metaforer 

Jämförelser och metaforer kan i faktatexter fungera som medel för att 
konkretisera ett innehåll.  Som röstdrag fungerar jämförelser och metaforer också 
för igenkänning och för att uttrycka humor. Det finns flera jämförelser i 
underlagstexterna. Det finns sådana som är liknelser med saker, mer eller mindre 
vardagliga, Silveryxan kallas så eftersom kroppen liknar bladet på en liten yxa […] och 
Men om igelkottsfisken känner sig hotad sväljer den en massa vatten och blir rund som en boll. 
Andra jämförelser gäller händelser eller konsekvenser När faran är över tömmer sig 
igelkottsfisken, det är som att släppa ut vattnet ur en vattenballong och Huvudet ser alldeles 
tillplattat ut, nästan som om den hade simmat in i en vägg. I [...] precis som när man själv blir 
arg görs en jämförelse mellan människans och bläckfiskens utseende vid ilska. 
Det finns också ett par jämförelser som gäller storlek och vikt, Det är dubbelt så 
stort som ditt huvud!, och vägde lika mycket som en stor bil. Jämförelsernas funktion är 
att konkretisera storleks- och viktförhållandena med hjälp av människokroppen 
och ett vardagsobjekt. I texten om bläckfisken ställs en fråga till läsaren om vad 
hen skulle göra med 8 eller 10 armar och förslagen är vinka, äta, skriva och borsta 
tänderna på en och samma gång. Att nämna dessa handlingar i en faktatext om 
bläckfisken kan ses som ett sätt att engagera läsaren genom att göra jämförelser 
med människans två armar. Bläckfiskar beskrivs prata med varandra, vilket också 
kan vara ett sätt att jämföra deras kommunikation med mänskligt tal och därmed 
engagera genom för eleven bekanta ord. 
 
Eleverna har främst återgivit liknelsen som gäller igelkottsfisken som blir rund 
som en boll när den har svalt vatten. Hela 31 elevtexter innehåller den 
jämförelsen (inklusive några varianter av typen som en stor boll och stor som en boll). 
Enbart en elevtext har med jämförelsen med en bläckfisks vikt och en stor bil, 
Den största bläckfisken väger lick mycket som en bil. Tre texter innehåller elevers egna 
jämförelser, fiskens taggar är lika långa som ett lillfinger ungfär 5 cm (uppgiften om 5 
cm finns i underlagstexten, men själva jämförelsen är elevens egen), kroppen är 
oval, rund ungefär som en citron (gäller igelkottsfisken) och som en magnet (om 
bläckfiskens sugskålar). 

Tilltal 

I underlagstexterna finns några frågor riktade mot läsaren. Detta gör texten mer 
dialogisk eftersom läsaren blir delaktig och indragen i textens innehåll.  
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Underlagstexternas frågor är Kan pappor föda barn?/ Vad skulle du använda dem 
till?/Vinka med allihop? och Äta, skriva, borsta tänderna, allt på en gång?. 
 
I elevtexterna hittar vi tre exempel på tilltal i form av frågor Är taggarna 
giftiga?/Visste du att igelkottsfisken har taggar över hela kroppen? och Visste du att när 
bläckfisken blir rädd sprutar de bläck? 

Bilder 

Alla de fyra vattendjuren visas i bild i underlagstexterna. Bilder ingår ofta i 
faktatexter och behövs, när det gäller djur, för att visa utseende. Bilderna i 
underlagstexterna är teckningar, inte fotografier. Teckningarna innehåller detaljer 
vad gäller vattendjurens utseende. Bilderna kan trots detta inte riktigt liknas vid 
teckningar i faunor riktade mot vuxna och det beror bland annat på 
färgsättningen i pastell och de ganska runda konturformerna på vattendjuren. 
Bilderna visar djuren i helfigur. Silveryxan visas från sidan och framifrån, 
igelkottsfisken från sidan, sjöhästen från sidan och hur ungarna kommer ut från 
den påse de föds ifrån. Bläckfisken visas dels i helfigur, dels när den har sprutat 
ut ett moln av bläck. Bilderna är placerade så att textmängden fördelas jämnt runt 
bilderna, förutom i texten om sjöhästen där den största delen av texten ramas in 
av två bilder.  
 
I tre elevtexter finns bilder. Att rita djuren ingår inte i själva uppgiften och det 
kan vara den främsta förklaringen till att eleverna inte gör det. En annan 
anledning kan vara att tiden för utförandet av denna del av provet uppfattas vara 
för knapp och att den måste ägnas åt det som ska bedömas, det vill säga 
användning av rätt antal stödord i formuleringar som stämmer faktamässigt. En 
av eleverna som har ritat bilder till både texten om igelkottsfisken och bläckfisken 
har valt att illustrera innehåll som också finns i skrift. Eleven har ritat en uppblåst 
igelkottsfisk med argt ansiktsuttryck (öppen mun och sneda ögonbryn) som 
skrämmer en haj som skriker hjälp! och svettas. I skrift står när igelkottsfisken känner 
sig hotad tar den in en massa vatten i munnen och blåser upp sig så att man kan sticka sig på 
taggarna. Den andra bilden visar en bläckfisk som tänker mums! och en liten fisk 
som simmar förbi. I skrift står Bläckfisken äter andra fiskar och använder sugkoppar för 
att fånga dem.  

Röstdrag som saknas i både underlagstexterna och elevtexterna 

Vare sig draget att aktualisera de fem sinnena eller använda upprepningar av ord, 
frågor och/eller språkliga strukturer går att identifiera i underlagstexterna eller 
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elevtexterna. Sinnena kan möjligen sägas aktualiseras indirekt när bläckfiskens 
stora ögon beskrivs, men ögonen kopplas aldrig till synen utan omtalas för sin 
storlek. Bristen på upprepningar kan bero på att det draget möjligen uppfattas 
ligga för långt från de konventionella dragen för genren faktatext. Upprepningar 
kanske också associeras med texter som riktar sig mot yngre barn än 9–10-
åringar.     

Sammanställning över de röstdrag som identifierades i underlagstexterna 
och elevtexterna 

I Tabell 1 visas en sammanställning av de röstdrag som identifierades i 
underlagstexterna och elevtexterna. I tabellen syns också omfattningen av 
röstdragen i underlagstexterna och de 101 elevtexterna. Omfattningen av 
beskrivande och värderande ord i elevtexterna har inte exakt beräknats, men 
dragen finns i alla respektive de flesta elevtexter. 
 
Tabell 1. Röstdragens förekomst i underlags- och elevtexterna 

Röstdrag Underlagstexterna 
 

Elevtexterna 

Beskrivande ord 20 olika uttryck i alla texter 
Värderande ord 8 olika ord  9 olika ord 

sammanlagt, något ord 
i majoriteten av 
texterna 

Kreativ 
interpunktion 

5 förekomster 5 förekomster i 4 texter 

Jämförelser 
och metaforer 

7 olika exempel 5 olika exempel i 31 
texter 

Tilltal 4 förekomster 3 förekomster i 3 texter  
Bilder på alla djur i 3 texter 

 
Det som tydliggörs i och med Tabell 1 är att underlagstexternas kreativa 
interpunktion, jämförelser och metaforer samt tilltal endast i mycket begränsad 
utsträckning återges i elevtexterna. Beskrivande ord däremot finns i alla texter, 
vilket inte är förvånande då de knappast kan undvikas med den vida definition, 
där t.ex. alla adjektiv innebär beskrivningar, som vi har använt oss av. De flesta 
elevtexter innehåller värderande ord, men det rör sig bara om 9 olika i jämförelse 
med underlagstexternas 8 olika. De allra flesta är någon variant av dålig i relation 
till simförmågan hos igelkottsfisken.  
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Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Sammanfattningsvis visar analyserna att eleverna använder stödorden och oftast 
reproducerar korrekt fakta när de skriver texter till det nationella provet. Av de 
101 elevtexterna i vårt material har 11 stycken omdömet att de ej uppnår 
kravnivån. Undersökningen ger dock upphov till några didaktiska frågor dels i 
relation till röstanvändningen i texterna och röst som didaktiskt verktyg i tidig 
skrivande, dels i relation till hur texterna kommunicerar ett innehåll från expert 
till novis, och slutligen behovet av en vidgad syn på begreppet faktatexter för 
barn. Nedan diskuteras frågorna i turordning i relation till det resultat föregående 
avsnitt redogjorde för. 
 
Att uttryck för röst nästan helt saknas i elevtexterna, medan det är vanligt 
förekommande i underlagstexterna ger grund för en rad olika frågor (se Tabell 
1). En gäller varför elevtexterna på detta sätt mer liknar genretypiska faktatexter 
än de underlagstexter som presenteras. En förklaring skulle kunna vara att 
eleverna redan i årskurs 3 har en känsla för faktatextens krav på den objektiva 
berättaren (jfr Christie & Derewianka, 2010, s. 152; jfr Hultin & Westman, 2015) 
trots att underlagstexterna inte följer detta mönster just här. Detta väcker 
ytterligare ett antal frågor som får didaktisk relevans. En är vilka konsekvenserna 
blir av att de textförlagor som eleverna får presenterade som mönstertexter vid 
nationellt prov inte överensstämmer med det som ofta presenteras som typiska 
textuella drag för faktatexter i undervisningsmaterial. Medför det problem för 
eleverna att faktatexters drag beskrivs på ett sätt medan de exempel som ges via 
det nationella provet delvis avviker från de dragen?  
 
En annan intressant aspekt att diskutera gäller att faktatexter ofta kommunicerar 
ett innehåll från expert till novis, alltså från en mer till en mindre insatt person 
(Christie & Derewianka, 2010; Rose & Martin, 2012). Ur ett didaktiskt perspektiv 
kräver detta att skribenten får tid på sig att samla och bearbeta stoff innan det 
presenteras i text. Bearbetningen är nödvändig för att kunna ta expertrollen, men 
också för att kunna använda röstdrag. Om skribenten ska kunna skapa intresse 
för texten, förmå peka mot det specifika och unika med innehållet och uttrycka 
engagemang för innehållet krävs kunskaper och tid. Eleverna behöver också göra 
en tolkning där de förstår att de förväntas inta expertpositionen, vilket kan kännas 
ovant eller onaturligt och kan uppfattas som att man mer imiterar en genre. En 
sådan process föreligger inte när eleverna i årskurs 3 skriver faktatext i 
provsituationen. Transformationen från att läsa och bli tilltalad genom text till att 
själv skriva och tilltala en fiktiv läsare kan därför bli svår för eleverna, och är 
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kanske inte heller poängen med just den här uppgiften på nationellt prov. Att 
några elever ändå antar en slags expertposition, bland annat genom att använda 
retoriska frågor av typen Visste-du-att? indikerar trots det en genreförståelse 
genom att dessa retoriska frågor kan uppfattas som en form av expertposition. I 
och med att det heller inte identifieras någon specifik läsare för elevernas texter, 
blir den tänkta läsaren för eleverna läraren och tilltalet anpassas därefter.    
 
En slutsats av undersökningen är att vissa faktatexter för barn inte alltid följer 
genretypiska mönster utan istället är mer hybrida. Faktatexter kan innehålla 
värderingar, metaforer, tilltal och kreativ interpunktion och därmed kan 
diskussionen om vad genren faktatexter innebär behöva vidgas, i synnerhet när 
det gäller texter som vänder sig till yngre elever. Didaktiskt kan man tolka detta 
på olika sätt. Om man fokuserar form så kan det vara bra att eleverna möter 
faktatexter som på ett tydligt sätt möter genrekraven och därefter skriver 
faktatexter såsom de ofta beskrivs i genrepedagogisk kontext, eftersom texterna 
då presenteras som tydliga textmönster. Å andra sidan kan de faktatexter för barn 
som uppvisar andra drag än de som utmärker faktatexter i ett genreperspektiv 
vara mer engagerande och öka förståelsen för innehållet (Bintz & Ciercierski, 
2017; Reichenberg, 2000). Om faktatexter för barn på ett tydligt sätt använder 
röst som ett läsartilltal för att engagera och dra in läsaren i texten kan just det vara 
ett sätt för de yngre eleverna att också komma in i skrivandet. Ett verkningsfullt 
didaktiskt angreppssätt skulle då kunna vara att exempelvis lära eleverna att 
använda olika uttryck för röstdrag samt när det passar att använda röst, för att 
engagera läsaren och positionera sig som skribent.  
 
I den tidiga skrivundervisningen finns ett dubbelt perspektiv som dels handlar 
om att skriva för att lära sig just att skriva, dels handlar om att bli medveten om 
skrivandets mer funktionella och kommunikativa sida, alltså att skriva för att 
uttrycka ett innehåll. Dessa delar behövs givetvis båda i undervisningen, men 
intressant blir att skrivande i yngre åldrar här prövas genom en typ av skrivande 
som bygger på att reproducera innehåll i och med att stödorden får en så 
framskjuten roll både i själva skrivandet och bedömningen av elevtexterna. 
Utifrån ett bedömningsperspektiv kan detta var funktionellt och kanske till och 
med nödvändigt. Men det kan även leda till ett skrivande där det är svårt för 
eleverna att ikläda sig expertrollen och där det inte uppmuntras till att lyfta in 
olika perspektiv varken innehållsmässigt eller i fråga om hur personlig man kan 
vara genom att använda olika röstdrag. Om expertrollen inte uppfattas som 
lämplig av eleverna kan det vara en anledning till att de, eftersom de förstått de 
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grundläggande genrekraven, har svårt att ikläda sig den skribentrollen och 
tydligare kliver in i positionen den objektiva berättaren. Provsituationer skiljer sig 
från vanliga undervisningssituationer då kraven på reliabilitet och validitet är 
särskilt höga, och de didaktiska förutsättningarna medger därmed inte alltid den 
mest gynnsamma lärandesituationen. Skrivuppgiftens konstruktion leder då till 
att eleverna gör det som är möjligt för dem i provsituationen, vilket kanske inte 
alltid är det mest lämpliga utifrån ett skrivutvecklingsperspektiv. En didaktisk 
reflektion blir då att skrivundervisningen måste erbjuda vidgade perspektiv på 
hur man skapar och skriver faktatexter, där barnen kan få använda sina 
erfarenheter, kunskaper och intressen och därmed pröva att utnyttja sin 
expertroll och använda olika uttryck för röst på olika sätt för att skapa faktatexter 
av olika slag. 

Noter 

1. Från Läroplan för grundskolan 2022: ”Eleven söker information ur någon 
anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla 
faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande 
ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart 
framgår.” 

2. Citat från Bedömning av delprov H, ämnesprov, åk 3, 2016, 
Bedömningsanvisningar. 
https://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/529/c_529438-l_3-
k_ak3exempeldphbeskrivnbedomn2017.pdf 

3. Bedömningen görs av elevernas lärare. 
4. Även om eleverna inte ska skriva texter om silveryxan eller sjöhästen ingår 

de i vår analys av underlagstexterna. Den ena läses högt av läraren och den 
andra av eleverna själva under provsituationen. 
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Abstract 

Under skoltiden förväntas elever utveckla förmåga att skriva diskursiva texter, 
dvs. utredande argumenterade och resonerande texter. Medan många modeller 
för diskursivt skrivande tar fasta på strukturella eller lexikogrammatiska aspekter 
är det emellertid desto svårare att fånga hur innehållsliga aspekter integreras, 
exempelvis rörelser mellan olika abstraktionsnivåer. I den här artikeln illustreras 
hur verktyg från Legitimation Code Theory (Maton, 2013, 2014, 2019) kan tillämpas 
för att analysera hur olika former av kunskap samverkar i diskursiva texter, 
exempelvis för att anlägga ett samhällsperspektiv på mer lokala företeelser. Den 
dimension som har använts är Semantic gravity – semantisk tyngd (Maton, 2014) – 
som synliggör i vad mån mer kontextbunden kunskap, såsom observationer eller 
erfarenheter, länkas ihop med mer generaliserad och/eller teoretisk kunskap. 
Artikelns syfte är att visa hur analys av semantisk tyngd kan identifiera och 
beskriva innehållsaspekter av diskursiva elevtexter som annars inte är så lätta att 
beskriva. I artikeln exemplifieras hur en analys rent konkret kan genomföras för 
ett material bestående av diskursiva elevtexter producerade inom det nationella 
provet i svenska på gymnasiet. Avväganden och utmaningar i genomförandet 
beskrivs och för- och nackdelar med modellen diskuteras. En slutsats är att 
modellen potentiellt kan bidra både som analysredskap och som didaktiskt 
redskap i skrivundervisning. 
 

Inledning 

Skrivande som handlar om att utreda, resonera och argumentera – ofta kallat 
diskursivt skrivande – har de senaste åren betonats både i styrdokument och i 
forskning som ett samhällsrelevant skrivande elever behöver utveckla under 
skoltiden (Apelgren & Holmberg, 2018; Berge, Evensen & Thygesen 2016; 
Holmberg, 2013; Ivanič, 2004; Magnusson, 2018; Nyström Höög, 2010; 
Skolverket, 2011, 2019). Att diskursivt skrivande har en plats i skolans 
skrivundervisning är belagt, men den didaktiska diskussionen om hur och vad 
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diskursivt skrivande kan innebära behöver utredas vidare. Många modeller för 
diskursivt skrivande tar fasta på strukturella eller lexikogrammatiska aspekter. Det 
är däremot svårare att fånga hur innehållsliga aspekter integreras, t.ex. hur texten 
rör sig mellan olika abstraktionsnivåer, trots att detta ofta är en del av ett 
framgångsrikt diskursivt skrivande. Ett perspektiv som kan fördjupa detta 
handlar om att ställa frågan vad skribenten gör genom texten. 
 
En sådan analys kan göras med hjälp av redskap från Legitimation Code Theory, 
LCT (Maton, 2013, 2014, 2019). I en tidigare artikel (Hallesson m.fl., u.u.) har vi 
redogjort för empiriska resultat av en studie av diskursiva texter från ett nationellt 
prov i svenska där vi utgått från den dimension inom LCT som benämns 
Semantik (Semantics). Dimensionen semantik utforskas genom en analys av 
semantiska vågrörelser och semantisk tyngd, och kan fånga hur elevtexter växlar 
mellan partier med mer abstrakt och mer konkret och personligt innehåll och 
mellan olika perspektiv. I den tidigare artikeln låg fokus på de empiriska 
resultaten, medan den här artikeln är avsedd att presentera och diskutera de 
metodiska aspekterna. Artikelns syfte är därför att visa hur en analys av detta slag 
– som fått stort genomslag för analys av andra typer av texter – kan identifiera 
och beskriva innehållsaspekter av diskursiva elevtexter som annars inte är så lätta 
att beskriva. I artikeln exemplifieras hur en sådan analys rent konkret kan 
genomföras och därefter beskrivs utmaningar i genomförandet. Utifrån detta vill 
vi även mer principiellt diskutera vad denna typ av analysredskap kan användas 
till och därmed också vilken potential de i förlängningen har som didaktiska 
redskap i undervisning, särskilt om diskursivt skrivande.  
 
Artikeln startar med en beskrivning av det material vi arbetar med. Därefter ges 
en kort beskrivning av LCT och särskilt semantisk tyngd. Vi redogör för vårt 
arbete med att konstruera ett analysredskap, en så kallad Translation device, vilket 
följs av en serie exempelanalyser, som visar hur olika mönster i texter kan 
synliggöras med hjälp av modellen. Vi diskuterar till sist modellens användbarhet 
som analysredskap och även som potentiellt didaktiskt redskap i 
skrivundervisning. 

Material: diskursiva elevtexter från nationella provet i svenska 

Analysen berör diskursiva elevtexter producerade inom en skrivuppgift i det 
nationella provet i svenska. Uppgiften utgör en så kallad integrerad skrivuppgift 
(integrated writing task, se Knoch & Sitajalabhorn, 2013), där instruktionerna 
kombineras med ett textmaterial som ska användas i lösningen av uppgiften. 
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Bedömningsforskningen lyfter fram detta som en vanlig uppgiftstyp, särskilt i 
samband med mer standardiserad bedömning i form av tester eller prov 
(Bachman & Palmer, 2010; Borgström & Ledin, 2014; Cushing Weigle & Parker, 
2012). Att inkludera källtexter till uppgiftsinstruktionen förefaller även underlätta 
diskursivt skrivande (Helms-Park & Stapelton, 2003; Way m.fl., 2000). 
 
De texter som ligger till grund för denna studie är hämtade från det nationella 
provet i svenska och svenska som andraspråk från första året på gymnasiet 
(kursen Svenska 1) år 2015. Temat för provet var I andras ögon och den uppgift 
som är aktuell hade rubriken Livsstil och köpvanor. Den var avsedd att generera 
texter av argumenterande karaktär, alltså ett diskursivt skrivande, där eleverna ska 
ta ställning och argumentera för sin åsikt (se Westman & Hallesson, 2018, för 
analys av uppgiften). Instruktionen återges i Figur 1. 

 
Figur 1. Uppgiftstext 

Livsstil och köpvanor 

I artikeln ”Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd” av Elin Lindman (Sydsvenskan 27.2.2011) 
intervjuas några ungdomar som menar att det är fel att producera saker och sedan kasta dem. 
Andra tycker att det är bra med dagens konsumtion eftersom den skapar välstånd. Är det positivt 
eller negativt att handla varor som vi gör i dag? 

På webbplatsen Dagens konsument pågår en debatt om köpvanor och livsstil. Redaktionen ber 
läsarna bidra med debattinlägg och du bestämmer dig för att medverka. Syftet med debattinlägget 
är att väcka intresse för frågan och att övertyga läsarna.  

Skriv ditt debattinlägg. Ta ställning till om dagens konsumtion av varor är positiv eller negativ 
och argumentera utförligt för din åsikt. Presentera något från Lindmans artikel som är relevant 
för din argumentation. Tänk på att läsarna inte har tagit del av artikeln. 

Rubrik: Livsstil och köpvanor 

 
Till provet hör ett häfte med textkällor som eleverna ska läsa och använda i sitt 
skrivande. Till uppgiften Livsstil och köpvanor hör en artikel från en dagstidning 
som handlar om så kallade sopdykare som tillvaratar sådant som slängts, vilket 
relateras till frågor om överkonsumtion. Texthäftet tillgängliggörs i förväg och 
eleverna får ha med det på provet. Lektionstid ägnas också åt förberedelser och 
diskussioner av temat. Till provet hör även bedömningsanvisningar med 
kommenterade exempeltexter. 
 
Vi har samlat in ett material om totalt 120 elevtexter från denna och en annan 
provuppgift som har analyserats i flera tidigare studier (Hallesson m.fl., u.u.; 
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Hallesson & Westman, 2021; Westman & Hallesson; 2018.). För föreliggande 
artikel, som inte primärt är avsedd att redovisa empiriska resultat utan presenterar 
en analysmetod, har vi avgränsat underlaget till svaren på uppgiften Livsstil och 
köpvanor och ett material om 20 texter, fem vardera från betygsstegen B–E. 

Legitimation Code Theory, semantisk tyngd och vågrörelser 

LCT är ett ramverk för att undersöka och synliggöra vilka organisatoriska 
principer (”legitimation codes”) som ligger bakom olika sätt att hantera kunskap 
(Maton, 2014; se även t.ex. www.legitimationcodetheory.com). Ramverket består 
av flera ”dimensioner”, avsedda att utforska olika de underliggande principerna. 
Exempelvis berör dimensionen Specialization epistemiska och sociala aspekter av 
kunskapshantering (Maton, 2014). För den här undersökningen är dimensionen 
Semantics aktuell. 
 
Semantics-dimensionen inom LCT berör dels semantisk täthet (density), dels 
semantisk tyngd (gravity). Det är den sistnämnda aspekten som aktualiseras här.1 

Semantisk tyngd står för graden av kontextbundenhet (”the context dependence 
of meaning”),2 och perspektivet har använts för att utforska kunskapshantering 
inom texter (som läroböcker eller studenttexter) eller samtal (som föreläsningar 
eller lektioner) genom att vågrörelser mellan mer och mindre kontextbundna 
aspekter av kunskap beskrivs. Tidigare studier har särskilt utforskat texter inom 
högre utbildning (t.ex. Brooke, 2019; Kirk, 2018; Szenes m.fl., 2015), men 
perspektivet kan lika väl tillämpas på tidigare utbildningsstadier (Macnaught m.fl., 
2013; Meidell Sigsgaard, 2015) och även muntlig undervisning (t.ex. Clarence, 
2017; Nygård Larsson, 2018). Dess potential som didaktiskt redskap, inte minst 
inom undervisning om akademiskt skrivande, har också lyfts (t.ex. Meidell 
Sigsgaard, 2021). 
 
Ett skäl att pröva denna analys på texter från nationella prov är att en dynamisk 
diskursiv text kan väntas innefatta rörelser mellan olika typer av kunskap, där mer 
kontextbundna typer av kunskap, t.ex. redogörelser för erfarenheter, förbinds 
med generaliseringar och kanske också teoretiska modeller (Szenes m.fl., 2015). 
En analys av denna dimension kan således synliggöra hur texter i sig blir 
kunskapsskapande. Det som Maton kallar ”mastery of semantic gravity – the 
capacity to both strengthen and weaken the context-dependence of knowledge 
practices” (2014, s. 107) är i många sammanhang en förutsättning för 
framgångsrikt diskursivt skrivande, där olika typer av kunskaper ska flätas 
samman på ett produktivt sätt. Att klara att göra detta med förelagt stoff i en 
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provsituation där det inte handlar om någon genuin kunskapsproduktion är 
dessutom en extra utmaning, vilket gör det särskilt intressant att studera denna i 
vissa avseenden artificiella situation (jfr Hallesson m.fl., u.u.). 
 
Semantiska rörelser åskådliggörs ofta genom att rörelser genom texter eller samtal 
plottas. Det uppfattas ofta som ett idealt mönster med större och tydliga 
vågrörelser, vilket ses som tecken på en mer lyckad integrering av kunskaper. 
Dock är det förmodligen så att det är ämnesspecifikt vad som är att se som ett 
lyckat mönster (jfr Szenes m.fl., 2015), och vad som är möjligt beror också 
givetvis på vad en viss uppgift eller situation aktualiserar. I allmänhet anses det 
emellertid önskvärt att rörelsen tas hela vägen tillbaka till startnivån så att det 
faktiskt bildas en våg (Macnaught m.fl., 2013). 

Att konstruera en ”Translation device” 

Det situationsspecifika behöver beaktas i den praktiska analysen, där första ledet 
är att konstruera en s.k. Translation device (TD) som synliggör vad 
tyngddimensionen innebär i det specifika materialet. En TD är en typ av ”external 
language”, dvs. ett redskap för att ”översätta” mellan teori och data, och fungerar 
i en empirisk studie som det primära analysredskapet. Det möjliggör en koppling 
mellan teoretiska begrepp (i det här fallet principen om semantisk tyngd) och 
observationer av faktiska praktiker i de data som analyseras (elevtexterna). Själva 
begreppet TD härstammar från studier som operationaliserade Bernsteins (1977) 
begrepp klassifikation och inramning, men är i dag centralt för operationalisering 
av empiriska studier inom alla dimensioner av LCT (Maton & Chen, 2016). 
 
En TD byggs alltså för att ”översätta” och består typiskt av begreppet som är 
utgångspunkten, indikatorer som speglar hur begreppet empiriskt realiseras i 
aktuella data, kriterier för hur relationer med data kan avgöras samt exempel från 
data. En viktig utgångspunkt är alltså att en TD ska utvecklas för att spegla det 
aktuella materialet men samtidigt utgå från och brygga till de generella begreppen 
– och vid behov utveckla dem. Maton och Chen understryker tvåvägsrelationen: 

 
[A]n external language is not simply an extension of the internal language 
of a theory but rather arises from its engagement with the specificities of 
an object of study. The intention is to enable new or unexpected 
information to emerge from the data that may reshape both the way 
concepts are enacted and, potentially, the concepts themselves. Evolving 
an external language thus requires a measure of distance from the internal 
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language and immersion in the data of the study. (Maton & Chen, 2016, s. 
32) 
 

Ett avgörande skäl till att en ny TD behöver utvecklas för att spegla ett nytt 
material är att de underliggande principerna ofta realiseras på olika sätt i olika 
situationer (Maton & Chen, 2016, s. 32). 
 
I Figur 2 nedan visas den TD vi utarbetade. I vårt arbete valde vi att göra en TD 
med fem nivåer för att kunna fånga vågrörelser på relativt detaljerad nivå, och 
den går från mycket konkret, här markerat som SG++ längst ner, till mest 
abstrakt, SG--, högst upp. I TD:n finns vidare kolumner med en generell 
beskrivning av vad större och mindre tyngd innebär (indikatorer). Detta 
kompletteras med kolumner för exempel ur det material som analyseras och 
noteringar om typisk form. 
 
För att utröna vad de olika nivåerna kunde innebära i det aktuella materialet 
startade vi i de generella principerna för Semantics samt exempel på tidigare 
TD:ar från bl.a. Brooke (2019) och Szenes m.fl. (2015). Det har tidigare hävdats 
att denna typ av analys är i hög grad subjektiv (Brooke, 2019, s. 814) varför vi 
valde att arbeta systematiskt för att uppnå intersubjektivitet i kodningarna. 
Arbetet startade med att de tre medverkande forskarna först oberoende gjorde 
tentativa kodningar av ett litet urval av texter i en matris (se nedan). Dessa 
kodningar jämfördes och diskuterades sedan. Kodningarna var redan från början 
i relativt hög grad överensstämmande, men det gick att urskilja ett antal 
principiella punkter där olika tolkningar av grundprinciperna kunde leda till 
skillnader i kodning. En sådan rörde gränsdragningen mellan SG- och SG--, en 
annan rörde hur grafiska meningar som rör sig mellan nivåer skulle kodas och 
hur meningar som består av metatext skulle hanteras. Anteckningar om principer 
och hur nivåerna realiseras i materialet fördes in i en framväxande TD, som 
förfinades vad gäller beskrivningen av vad som utmärker respektive nivå. De 
kodningsskillnader som främst hörde samman med gränsdragningar mellan 
intilliggande nivåer hanterades genom att forskarna jämförde och jämkade sina 
tolkningar. Detta arbete förnyades med ett större material i fler cykler där TD:n 
förfinades ytterligare. När samtliga texter hade kodats av alla tre forskarna 
bedömdes att en tillfredsställande grad av intersubjektivitet hade uppnåtts. Som 
tillfredsställande betraktades att forskarnas individuella kodning i en stor 
majoritet av fallen överensstämde (eller kunde jämkas till full överenstämmelse) 
och att bristande överensstämmelser nästan alltid endast rörde ett enda stegs 
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avvikelse som dessutom ofta utgjorde gränsfall. Vid kvarstående skillnader har 
majoritetsbeslut gällt för den slutliga kodningen, dvs. det värde som sattes av flest 
kodare har fått gälla. Utvecklingen av TD:n har alltså pågått parallellt under hela 
arbetet med den praktiska analysen av elevtexterna. 
 
Figur 2. Translation device 

 Indikatorer Exempel Typisk realisering 

SG-- 

Kritiska/teoretiskt grundade gene-
raliserade slutsatser/förutsägel-
ser/värderingar – nivå: globalt/ all-
mänmänskligt/strukturellt per-
spektiv 
härrör ur forskning/vetenskap, 
abstrakta modeller och/eller teoretiska 
begrepp, eller strukturell analys  

”Om vi fortsätter att leva 
i detta extrema 
konsumtionssamhälle 
kommer jordens resurser 
någon gång snart vara 
mycket hotade.” 

generella referenter 
abstrakta referenter 
uttryck för orsak eller 
samband 

 SG- 

Induktiva generaliserade slut-
satser/förutsägelser/värderingar – 
nivå: närsamhälle  
härrör ur resonemang och/eller 
härledningar, explicit eller implicit 

”Jag tycker att 
sopdykning är ett utmärkt 
sätt för människor att 
både skaffa mat för 
dagen men också för att 
hjälpa miljön.” 

generella referenter 
abstrakta referenter 

SG0 

Induktiva sammanfattande slut-
satser/förutsägelser/värde-
ringar/rekommendationer – nivå: 
individ/grupp 
härrör ur resonemang och/eller 
härledningar, explicit eller implicit, om 
individuellt beteende 

”Det är så mycket mat 
som affärerna slänger 
eftersom vi bara vill ha 
den mat som är lagad 
samma dag eller går ut 
först om en vecka” 

generella referenter 

SG+  

Sammanfattande beskrivningar av 
händelse/situation/beteende eller 
av attityd/känsla – nivå: 
individ/grupp  
redogör sammanfattande ur personlig 
erfarenhet; råd/normativa påståenden 
med föreslagna situationer 

”I sin artikel har 
Lindman intervjuat är 
studenten Fredrik 
Nilsson från Lund som i 
flera år har hållit på med 
så kallad sopdykning som 
innebär att man tar till 
vara på livsmedel som 
kastats i onödan” 

specifika och 
generella referenter 
dominerar 
typsituationer 

SG++ 

Beskrivning av personlig hän-
delse/situation/beteende eller av 
attityd/känsla/åsikt – nivå: individ 
redogör för personlig erfarenhet eller 
upplevelse av konkret situation 

”När jag gick i sjunde 
klass på adolf fredriks 
musikklasser i Stockholm 
och hade arbetat med 
matsvinn ett tag så tog 
jag och några vänner upp 
en punkt på klassrådet.” 

specifika referenter 
dominerar 
biografiskt jag 
specifik situation 

 
Det var mest praktiskt att i analysen utgå från den grafiska meningen som 
grundläggande analysenhet, men vi valde också att i analysen notera om det sker 
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uppenbara rörelser mellan olika tyngd inom en grafisk mening. Grafiska 
meningar som enbart bestod av metatext har lämnats okodade, likaså rubriker. 
 
Kodningen av varje text har gjorts i en matris där tyngdskalan återges med 
utrymme för markeringar. Figur 3 exemplifierar hur kodningen har skett genom 
återgivning av början av text 1 B. Att kodningen har inneburit inplacering på en 
skala gör att mönster snabbt blir åskådliga (men notera alltså att skalan för tyngd 
av praktiska skäl är ställd på högkant). 
 
Figur 3. Exempel på kodning i matris 

Livsstil och köpvanor Text 1 B 

SG
+

+
 

SG
+

 

SG
0 

SG
–  

SG
–  –  

 ¬–––––––––––––––––––® 

 Livsstil och köpvanor.           

1.  Vi i västvärlden lever i ett ständigt överflöd och lyx.          x 

2.  Så fort det kommer något nytt på marknaden slänger vi bort 
det gamla och byter ut det mot något mer trendigt.          x 

3.  Detta ständiga "ha-begär" har blivit ett normalt beteende i 
dagens samhälle och sanningen är att vi aldrig blir nöjda.        

  
  

x 

4.  Inget kan stilla vårt begär efter mer.        x   

5.  Det här gäller allt från den senaste tekniken till olika livsmedel.        x   

 
Hur en TD konstrueras påverkar givetvis vilket resultat som synliggörs. Ett 
övervägande som behövde göras i analysprocessen var vad som ska ses som 
maximal tyngd. Vi valde till sist att skilja nivåerna så att kategorin SG++ 
reserveras för återberättade händelser och erfarenheter som utgör enstaka, 
specifika instanser, medan mer sammanfattade erfarenheter (t.ex. av hur ”man” i 
allmänheter upplever något) analyseras som SG+. Vi kunde också urskilja 
mönster knutna till pronomenreferenser, så att SG++-nivå tenderade att 
innefatta omnämnanden av eleven själv med biografiskt jag. Sådana återfinns 
dock även på SG+.3 
 
Analysen bygger således här i hög grad på textens referenter och placering i tid 
och rum i de partier där erfarenheter återberättas. Här har vi tagit inspiration i 
Edlings (2006) studie av abstraktion i läroböcker och hennes tredelade 
kategorisering av referenter. Det Edling (2006, s. 70) talar om som specifika 
referenter (”specific and concrete persons and objects, specific points in time and 
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location”) i en återberättad erfarenhet är för oss en indikation på SG++-värdet, 
medan förekomsten av mer generella referenter (”groups of specific and concrete 
persons and objects, groups of places and dates, generalizations of persons and 
objects, species, types of things”) snarare hör till + (och högre nivåer). Denna 
analys leder då till att vi förhållandevis sällan finner delar av texter som 
kategoriseras som SG++ eftersom de erfarenheter som presenteras i texterna 
ofta framställs som mer sammanfattade erfarenheter (dvs. SG+). Här finns dock 
intressanta paralleller att göra med andra studier, där det framkommer att det inte 
är ovanligt att studenter ”fastnar” i att återberätta specifika händelser (Szenes 
et.al., 2015) – något som vi alltså inte ser. Edlings tredje kategori av referenter är 
abstrakta referenter. De utgörs av ”abstract concepts, properties, events, 
metaphorical uses of referents” (Edling, 2006, s. 70). Dessa associeras i vår TD 
till de övre nivåerna (SG- och SG--).4 
 
Även frågan om vad som ska ses som representerande den minsta 
kontextbundenheten har varit förbunden med överväganden. Vi stannade för att 
i analysen inte enbart se till skillnad i generaliserings- och abstraktionsgrad, utan 
kodning på den översta nivån, SG--, förutsätter också kvalitativt något 
annorlunda kunskap. Man kan i texterna inte vänta sig att finna teoretiskt 
grundade resonemang (vilket annars i andra studier är något som realiseras här), 
men kräver för denna kodning att utsagan ska beröra en strukturell nivå, t.ex. 
genom att beröra övergripande mekanismer och orsakssamband mellan 
konsumtion, ekonomiska förutsättningar, världshandel etc. 

Tillämpning av metoden 

I det här avsnittet visar vi hur vi har tillämpat metoden. Först redogör vi för och 
diskuterar de avväganden vi har gjort utifrån en exempelanalys av en hel elevtext. 
Därefter exemplifierar vi ytterligare utifrån kortare empiriutdrag hur modellen 
kan identifiera och beskriva relationen mellan innehållsaspekter av elevtexterna 
samt hur vågor kan byggas. Vi diskuterar vilka mönster och sätt att bygga vågor 
som framstår som mer och mindre framgångsrika i vårt material. 

Exempelanalys av hel text 

För att exemplifiera analys av en hel text kommer vi att diskutera elevtexten i 
Figur 4. Den ingår egentligen inte i vårt primärmaterial utan är hämtad från 
Skolverkets bedömningsunderlag, men har fördelen med sig att vi av 
rättighetsskäl kan citera hela. 
  



Yvonne Hallesson, Andreas Nord & Maria Westman 

 40 

Figur 4. Exempeltext från Skolverkets bedömningsunderlag 

 Livsstil – Skolverkets exempeltext 

SG
+

+
 

SG
+

 

SG
0 

SG
- 

SG
--  

¬–––––––––––––––––––® 

 Livsstil och köpvanor       

1.  Vad krävs för att människor ska inse vikten av att förändra 
sin livsstil, sitt förhållande till mat och sina köpvanor?  

   X  

2.  Många ser med avsmak på de så kallade sopdykarna som 
på eget bevåg samlar in fräscha matvaror som slängts i 
sopporna, men är inte dagens överkonsumtion minst lika 
osmaklig? 

 X    

 X 

 (nytt stycke)      

3.  Jag tycker det är intressant, mycket intressant, att just 
sopdykningen i sig är det som diskuteras när man talar om 
sopdykning.  

  X   

4.  Kanske låter det som en självklarhet men det tycker inte 
jag och jag tror att många håller med mig i det här.  

  X   

5.  Vad är det som triggar sopdykningen?    X   

6.  Vad är det som får människor att vilja rota igenom 
containrarna utanför de lokala mataffärerna?  

  X   

7.  Och varför är det ens möjligt, varför ligger det fräscha 
matvaror slängda där överhuvudtaget?. 

  X   

8.  Det är de här frågorna vi borde ställa.    X   

9.  Det är de här frågorna de som ägnar sig åt sopdykning 
försöker väcka när journalister kommer för att intervjuar 
dem, men gång på gång blir de ignorerade.  

  X   

10.  Gång på gång är det frågorna om huruvida sopdykning är 
lagligt eller inte som ställs och diskuteras i media.  

  X   

11.  De sopdykare som intervjuas berättar så ofta om hur sjukt 
det är att bra mat slängs, om hur ”Kapitalismens brister blir 
tydliga när man står i en container full med bra mat” som Cecilia 
Lundqvist berättar för Elin Lindman när hon intervjuas för 
en artikel (Sopdykarna kan leva gott på vårt välstånd, 27/2-
2011, Sydsvenskan).  

  X   

 X 

12.  Men det är inte det jag hör människor prata om – man 
talar om själva företeelsen istället för de bakomliggande 
orsakerna. 

  X   

 (nytt stycke)      

13.  Alla som inte är barn eller oerhört ignoranta borde kunna 
inse att det finns negativa aspekter av det 
konsumtionsamhälle vi lever i idag.  

   X  

14.  Inse att det ”habegär” som driver oss till att konsumera så 
till den grad att vi skuldsätter oss själva kanske på vissa 
punkter kan klassas som sjukligt.  

   X  

15.  Inse att det till viss mån är rätt så skadligt, för såväl 
människan som naturen.  

    X 
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16.  Det är först när vi inser det, vilket jag hoppas de flesta 
redan gjort, som det kan ske en förändring – men det 
räcker dock inte för att en förändring faktiskt ska kunna 
äga rum.  

   X  

17.  Många människor har insett att en förändring måste ske 
men väldigt få är villiga att genomföra den.  

   X  

18.  Det krävs en förståelse för problemet och en vilja att 
handla för att trigga en förändring – och om inte 
sopdykning är ett sätt att få utlopp för sin vilja att handla 
så vet jag inte vad.  

   X  

19.  Sopdykning i sig kanske inte är ett fullt fungerande (eller 
lagligt) system att förändra världen på men det är ett sätt 
att trigga förändringen. 

   X  

 (nytt stycke)      

20.  Det jag vill lyfta här är den förändring som krävs av vårt 
förhållande till mat. 

   X  

21.  Det slängs alltför stora mängder mat till följd av de höga 
krav samhället ställer idag, i den tidigare nämnda artikeln 
berättar också Andreas Fondell, butikschef på Willys i 
Lund, att: ”Kunderna idag är väldigt kräsen, bröd ska ha bakats 
samma morgon även om bästföredatumet är om en vecka och bananer 
får inte ha en fläck.” 

  X   

22.  Allt ska vara nytt och mängderna enorma.    X   

23.  Något så simpelt som att förstå att bästföredatumet inte är 
absolut verkar för många vara svårt.  

  X   

24.  Vad krävs för att människor ska sluta stirra sig blinda på de 
små siffrorna printade på mjölken?  

  X   

25.  ”Använd dina sinnen, människa” är vad jag vill skrika över 
hustaken. 

  X   

 
Just denna text var aningen mer svåranalyserad än genomsnittet. En särskild 
utmaning i analysen av texten är att den rör sig mycket på metanivå och innehåller 
frågor med presupponerat innehåll, där något alltså förutsätts vara sant eller på 
ett visst sätt, snarare än hävdat (mening 5–7). I andra texter har den typen av 
frågor oftast en rent textstrukturerande funktion, men i denna retoriskt skickliga 
argumentation blir de en del av resonemanget. De har därför kodats utifrån det 
som presupponeras. 
 
Andra problem som vi mötte i analysen representerar oftare återkommande 
typer. Att vi har valt meningen som grundläggande analysenhet medför en 
komplikation i analysen av mening 21 som utgör en satsradning och lika gärna 
hade kunnat bilda två grafiska meningar. Vi har för konsekvensens skull ändå 
kodat den som en mening. Vidare var mening 5–7 och 10 svårkategoriserade 
eftersom de är gränsfall. De kan tolkas som sammanfattningar om människors 
agerande på gruppnivå, dvs. SG0, men knyter också mer implicit an till ett mer 
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övergripande perspektiv, dvs. SG-. Vi valde i kodningen att gå på det 
förstnämnda, och inte göra någon dubbel kodning. Detta har vi dock gjort för 
ett par meningar där vi sett tydlig rörelse inom meningen. I t.ex. mening 11 finns 
en rörelse till ett övergripande strukturellt perspektiv genom att ett citat relateras 
till en sammanfattande slutsats. Hur detta markeras i matrisen syns i Figur 5. 
 
Sammantaget visar analysen att denna text rör sig mellan fyra semantiska nivåer, 
men att den till största delen anlägger dels ett samhälleligt perspektiv, dels ett 
grupperspektiv på uppgiftstemat Livsstil och köpvanor. Ett par meningar märks 
också där resonemanget lyfter till mer global och strukturell nivå (mening 11 och 
15, SG--). Den relativt begränsade rörelsen genom texten kan utläsas av matrisen 
i Figur 4 om den ställs på högkant. Den representeras också i diagramform i Figur 
5 där x-axeln återger meningarna och y-axeln visar de semantiska nivåerna, från 
SG++ längst ner till SG-- högst upp. Här har de två meningar där rörelser tydligt 
sker inom meningen (mening 2 respektive 11) kodats med två punkter vardera. 

 
Figur 5. Semantisk variation i exempeltexten i bedömningsunderlaget 

 

Stora vågor och integration av olika kunskapsinnehåll  

Analysen av semantiska vågor kan visa om och hur olika slags kunskapsinnehåll 
integreras i en text. Att detta sker är tydligt i exemplet i Figur 6 där texten rör sig 
mellan fyra nivåer, från SG-- till SG+.5 I texten anläggs inledningsvis (mening 1–
2) ett globalt perspektiv genom ett citat från källtexten, som eleven sedan bygger 
vidare på i sitt resonemang:  

1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 12 13 14 15 16 17 18

Exempeltext från bedömningsunderlaget
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”I en värld där en miljard människor, var sjätte person, svälter slänger vi i 
Sverige över 100 000 ton mat varje år.” berättar Elin Lindman i 
artikeln ’Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd’ (Sydsvenskan 27.2.2011). 
Detta beror på vår höga matkonsumtion och de otroligt höga kraven vi kan 
sätta på grund av vårt välstånd. 

 
Figur 6. Semantisk variation mellan fyra nivåer i text 2B 

 
 
Resonemanget förs sedan mening för mening ner på mer konkret nivå genom att 
först relatera till närsamhälle med fokus på butiker som ständigt förväntas ha 
hyllorna fulla med varor med långt bäst-före-datum (mening 3, SG-) och senare 
till en slutsats om människors inställning på gruppnivå: ”Bröd ska vara bakat 
samma morgon och mjölken får inte nå sitt bäst-föredatum innan man druckit 
upp den” (mening 5, SG0). Därefter förs resonemanget återigen upp på mer 
principiell nivå genom följande två meningar: ”Faktum är att de flesta produkter 
vi köper kan ätas eller drickas långt efter det satta datumet. Vi måste tillsammans 
ta hänsyn till vår jord och minska dagens enorma produktion” (mening 6–7, från 
SG- till SG--). 
 
På detta sätt skapas en semantisk våg i texten som relaterar globala och 
samhälleliga perspektiv till individperspektiv – och vice versa. Detta mönster 
upprepas genomgående i texten som med sina tydliga vågrörelser utgör ett gott 
exempel på hur olika kunskapsinnehåll integreras på ett strukturerat och – i 
enlighet med Matons resonemang (2014) – lyckat sätt.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Text 2B
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”Ikarostexter” och ”mullvadar” – texter med liten semantisk variation  

Det är dock också vanligt att texterna endast visar begränsad variation. Figur 7 
illustrerar tre texter som rör sig ungefär på samma abstraktionsnivå texten 
igenom. 
 
Figur 7. Texter med begränsad semantisk variation (text 1C, 3D och 2E) 

 

 
De tre exemplen skiljer sig dock åt. Text 1C startar på SG++ med en kommentar 
på metanivå som förankrar texten i uppgiftens föregivna situationskontext, som 
innebär att eleverna har i uppgift att skriva ett inlägg på den fiktiva webbplatsen 
Dagens konsument: ”Hej, efter att jag såg att Dagens konsument ville ha in 
debattartiklar så blev jag tvungen att skriva en”. Efter denna kontextförankrande 
inledning rör sig texten emellertid nästan uteslutande mellan SG- och SG--. 
Resonemanget har genomgående ett samhällsperspektiv eller ett globalt 
perspektiv, medan konkreta exempel och slutsatser om mänskligt beteende på 
individnivå saknas. Den här typen av ”högtflygande texter”, som dock är ovanliga 
i materialet, kan benämnas ”Ikarostexter”, med anspelning på den mytologiska 
hjälten Ikaros som byggde vingar av fjädrar och vax som smälte när han flög för 
nära solen. 
 
Motsatt mönster märks i text 3D där resonemanget startar på en mer abstrakt 
nivå för att sedan konkretiseras och stanna där. De inledande meningarna tar 
avstamp i ett samhällsresonemang och globalt perspektiv, t.ex. ”Vår livsstil har 
nått gränsen, hur vi lever och förbrukar varor förstör planeten” (mening 4,  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Text 1C Text 3D Text 2E
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SG--). Resten av texten berör slutsatser och sammanfattningar av individers 
beteenden på gruppnivå, t.ex. ”Eller skulle vi kunna förmå oss att äta bananen 
även om den ser lite annorlunda ut?” (mening 22, SG0), men resonemanget förs 
aldrig upp på mer principiell nivå igen. 
 
Den tredje texten, 2E, visar något större semantisk variation men består till 
största delen av sammanfattande beskrivningar av konkreta situationer samt vissa 
ställningstaganden om individers beteende på gruppnivå, t.ex. ”Att rota i en 
container som står på baksidan av en mataffär, på baksidan av matindustrier som 
t.ex bröd och bakverk tycker jag är helt okej” (mening 2, SG+). Enstaka gånger 
lyfts resonemanget till samhällsnivå (mening 6 och 34–35, SG-), men till största 
del är texten vad man lite metaforiskt skämtsamt skulle kunna kalla en ”mullvad”, 
dvs. en tämligen platt text som rör sig mestadels på ett konkret och personligt 
plan. De mer abstrakta inslag som finns är inte heller alltid integrerade i 
resonemanget i övrigt, något vi återkommer till i ett resonemang om ”raketer” 
nedan. 
 
De tre texterna är godkända, men exemplifierar samtidigt texter med ett ganska 
enahanda kunskapsinnehåll som ger ett platt intryck och står i kontrast till 
det ”mastery of semantic gravity” som lyfts fram av Maton (2014, s. 107). Texter 
med mer vågrörelse, särskilt sådan som rörde sig till mer abstrakta resonemang, 
fick typiskt ett högre provbetyg (Hallesson m.fl., u.u.). 

Sätt att konstruera vågor 

Semantiska vågor kan se olika ut och också byggas upp på olika sätt och det är 
tydligt att det spelar roll hur rörelserna mellan nivåerna sker. Här ger vi exempel 
på hur vågor kan konstrueras på mer och mindre välfungerande sätt. 
 
Figur 8 visar inledningen till en text och åskådliggör hur skribenten smidigt rör 
sig mellan olika kunskapsinnehåll. De inledande meningarna rör sig på en 
tämligen konkret nivå (mening 1–2, SG+) med sammanfattande beskrivningar 
av situationer följt av slutsatser om individers beteende på gruppnivå (mening 3–
4, SG0). Därefter anläggs ett samhällsperspektiv på frågan och ett mer 
övergripande resonemang förs om överkonsumtion och miljöproblem (mening 
5–6). Därmed skapas en semantisk våg från mer till mindre kontextbundet 
innehåll. 
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Figur 8. Exempel på konstruktion av våg 

Livsstil och köpvanor B Text 4 

SG
+

+
 

SG
+

 

SG
0 

SG
- 

SG
-- 

¬–––––––––––––––––––® 

 Livsstil och köpvanor       

1.  Alla har vi hört det någon gång när vi varit och handlat, 
- Ta det nyaste brödet med det senaste bakdatumet! 

 X    

2.  Jag vet att min mamma har sagt det otaliga gånger till mig 
när vi handlat tillsammans.  

 
 

X 
 

   

3.  Men varför är vi så kräsna när det kommer till mat ?    X   

4.  Är brödet inte bakat igår eller om bananerna skulle ha 
några bruna fläckar rynkar folk på näsan och går vidare.  

  
 

X   

5.  Hur kan det vara så att vi i dagens samhälle fortfarande 
lever med en glit och släng-princip när frågan om miljön 
aldrig har varit mer aktuell? 

   X  

 (nytt stycke)      

6.  För vår överkonsumtion är precis det - ett miljöproblem.      X 

 
I exemplet sker rörelsen mellan meningarna, men i materialet finns också lyckade 
exempel på hur vågor kan skapas inom en och samma mening. Figur 9 visar delar 
av inledningen till en elevtext där två exempel på detta finns. I utdraget beskrivs 
inledningsvis en personlig upplevelse av en konkret situation där skribenten står 
i affären och väljer mellan rissorter och sedan kommer hem och reflekterar över 
sin situation (mening 1–3, SG+). Denna konkreta, kontextbundna situation knyts 
sedan till ett mer globalt perspektiv inom en och samma mening: ”Bara en minut 
senare hör jag på radion hur överkonsumtionen samt avfallet av mat i de rika 
länderna gör att miljön påverkas till det negativa” (mening 4, från SG++ till 
SG--). Därefter fortsätter resonemanget kring överkonsumtion och även 
miljöpåverkan i några meningar (mening 5–6, SG--) för att i sista meningen i 
utdraget återigen relateras till den konkreta situation som beskrevs tidigare: ”Att 
lämna över vår jord […]” (mening 4, från SG-- till SG++). Exemplet åskådliggör 
hur skribenten effektivt rör sig mellan olika kunskapsinnehåll i texten och elegant 
knyter ihop kontextbundna exempel med ett globalt samhällsperspektiv genom 
att skapa vågrörelser inom två meningar. 
  



ASLA:s skriftserie/ASLA Studies in Applied Linguistics 

 47 

Figur 9. Exempel på hur en våg konstrueras inom meningar 

Livsstil och köpvanor C Text 2 

SG
+

+
 

SG
+

 

SG
0 

SG
– 

SG
– – 

¬–––––––––––––––––––® 

 Livsstil och köpvanor       

 Stoppa överkonsumtionen och minska avfallet av mat!       

1.  Jag står i affären bland alla olika rissorter jag tänker för en 
stund på vilken sort jag ska ta och det slutat med att jag tar 
ett ris från det välkända märket jag såg på tv-reklamen 
häromdagen.  

X     

2.  Det blev ett ris från Uncle Ben.  X     

3.  När jag kommer hem ställer jag mig själv frågan: Varför 
har jag tio olika sorters ris att välja på medan andra 
människor svälter?  

X     

4.  Bara en minut senare hör jag på radion hur 
överkonsumtionen samt avfallet av mat i de rika länderna 
gör att miljön påverkas till det negativa.  

X    
 

 X 

5.  För det första skapar urvalet av varor en överkonsumtion 
vilket skadar miljön.  

    X 

6.  Denna jord ska vi lämna över till våra barn.      X 

7.  Att lämna över en jord som vi har förstört tack vare att du 
och jag, har haft möjligheten att välja mellan tio olika 
sorters ris när de egentligen ungefär smakar likadant håller 
inte.  

 
 

  X 

X  

 
I vårt material finns emellertid också exempel på mindre lyckade konstruktioner 
när det gäller semantisk variation. Tydligast gäller det de ”raketer” – för att 
använda ännu en metafor – som förekommer i vissa texter. Raketer innebär 
plötsliga och oväntade hopp från en semantisk nivå till en annan mellan 
meningar, utan att kopplingen mellan dem explicitgörs. Ett sådant exempel visas 
i Figur 10. 
 
I exemplet dyker ett påstående på mer abstrakt nivå, ”Friganism underlättar för 
miljön”, plötsligt upp utan att integreras i resonemanget som i övrigt beskriver 
mer konkreta situationer. Raketerna utmärker ofta mindre lyckade texter i vårt 
material. Det tar sig ofta uttryck i ointegrerade citat eller referat på annan 
abstraktionsnivå än resonemanget i övrigt, vilket gör texten fragmenterad (jfr 
Hallesson m.fl., u.u.). 
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Figur 10. Exempel på ”raket” 

Livsstil och köpvanor E Text 2 

SG
+

+
 

SG
+

 

SG
0 

SG
- 

SG
-- 

¬–––––––––––––––––––® 

5.  Maten i sig som ligger i containrar och mosmaskiner kan 
vara fullständigt ätbara och ha ett bäst-föredatum som inte 
har passerat än. 

 X    

6.  Friganism underlättar för miljön.    X  

7.  Någon måste ju hämta all den stora mängd färska maten 
som sedan skall slängas. 

 X    

 

Diskussion och slutsatser 

Artikeln har bidragit med kunskap om hur en modell för semantisk LCT-analys 
kan identifiera och beskriva innehållsaspekter av diskursiva elevtexter (jfr Maton, 
2013, 2014, 2019). Vi har i artikeln illustrerat hur vi har arbetat med analys av 
semantisk tyngd och visat hur analysen kan synliggöra integration av olika typer 
av innehåll i elevtexterna. Vi diskuterar här avslutningsvis modellens 
användbarhet som redskap i forskning och undervisning.  
 
Utmärkande för modellen är att det inte är en färdig och på förhand given 
analysmodell, utan snarare en inbjudan att bygga en egen modell utifrån de 
generella principerna. Detta innebär både för- och nackdelar. Till fördelarna hör 
att analysredskapet alltid kommer att vara skräddarsytt för det aktuella materialet 
och därmed ge god validitet. En nackdel är att utvecklingen av analysredskapet 
är tidskrävande och kräver avgöranden som inte alltid självklara. Det gäller t.ex. 
vilken den grundläggande analysenheten ska vara (mening, stycke, hel text) men 
också hur tolkningen av rymden ska förstås, dvs. vad som i situationen ska förstås 
som maximal eller minimal semantisk tyngd. Eftersom det ingår ett visst mått av 
subjektivitet i dessa avgöranden bör analysen idealt göras av flera kodare som 
prövar sin intersubjektivitet systematiskt för att stärka interbedömarreliabiliteten 
(jfr Brooke, 2019). 
 
Ännu en fördel är att analysen åskådliggör aspekter som är centrala för texter 
(och samtal) men som mer traditionella språkvetenskapliga metoder har svårt att 
fånga. Det gäller särskilt metoder som baserar sig på kvantitativa mått, exempelvis 
ordklassfördelning (t.ex. Hultman & Westman, 1977), som endast kan belysa 
texters generella grad av abstraktion. Det gäller även metoder som förutsätter att 
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en texts struktur ska jämföras med en viss ”mall” för strukturen, t.ex. en 
prototypisk struktur för en viss framställningsform (se t.ex. Schleppegrell, 2004). 
För oss har modellen varit användbar inte minst just för att den till skillnad från 
många andra analysmetoder kan belysa innehållsliga drag i elevtexterna och 
skillnader dem emellan. Exempelvis visar den att uppgiften Livsstil och köpvanor i 
jämförelse med svaren på annan uppgift tycks ge eleverna större utrymme att 
skriva innehållsligt mer komplexa texter (se Hallesson m.fl., u.u.) och att texter 
med större vågrörelser tenderar att ha högre betyg. Modellen kan alltså 
tillsammans med andra verktyg och teorier belysa och bidra med förståelse för 
vad som utmärker fungerande diskursiva integrerade elevtexter när det gäller 
innehållsliga aspekter och rörelser mellan olika abstraktionsnivåer. Den kan 
därmed bidra till den didaktiska diskussionen om vad och hur diskursivt 
skrivande kan utvecklas, alltså vad skribenten faktiskt gör genom texten.  
 
Modellen har dock större potential än bara som komplement till andra 
analysperspektiv inom forskningen. Vi ser också en didaktisk möjlighet att 
använda den i undervisning för att synliggöra hur texter kan komponeras. 
Exempelvis skulle svensklärare på gymnasiet kunna arbeta med att analysera goda 
textexempel tillsammans med eleverna. Undervisningen kunde utgå från exempel 
som dem i vårt material och visa dels mönster i olika texter, dels hur vågor kan 
skapas genom att abstrakta resonemang relateras till konkreta exempel för att 
sedan föras tillbaka till en övergripande nivå igen. Inte minst det senare är viktigt, 
eftersom det blivit tydligt av vår analys att det inte bara är viktigt att röra sig 
mellan nivåerna utan också hur det görs. Skickliga skribenter glider ju smidigt 
mellan nivåerna, medan ”raketer” som innebär plötsliga hopp skapar texter som 
upplevs som fragmenterade. Modellens didaktiska potential inom högre 
utbildning har tidigare prövats av bl.a. Meidell Sigsgaard (2015, 2021). I en studie 
med lärarstudenter visar hon hur explicit arbete med semantisk tyngd och 
semantiska vågor i relation till såväl goda exempel som studenternas eget 
skrivande kan öka deras medvetenhet om hur innehåll kan uttryckas och knytas 
samman på ett för ämnet relevant sätt och därmed stötta deras skrivande. I 
enlighet med henne föreslår alltså även vi att begreppen semantisk tyngd och 
semantiska vågor prövas som didaktiska redskap i undervisning även på 
gymnasienivå.  
 
En viktig didaktisk poäng är emellertid att sådant arbete förutsätter explicit 
undervisning (jfr Meidell Sigsgaard 2015, 2021). En annan är att undervisningen 
tar sin utgångspunkt i ämnesrelevanta texter. Vi vet sedan tidigare att det finns 
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skillnader i hur texter från olika ämnen konstrueras (Fang & Coatoam, 2013; Fang 
m.fl., 2008; Shanahan & Shanahan, 2012). Detta har inte undersökts specifikt 
utifrån semantisk tyngd i diskursivt skrivande, men det finns ändå anledning att 
anta att det även i detta avseende finns ämnesanknutna skillnader (jfr Szenes m.fl., 
2015). 
 
Just de texter vi har studerat är dock något av en anomali i ämnesperspektiv; de 
representerar visserligen skrivandet inom ett ämne – svenskämnet – men handlar 
inte om ämnet, utan allt innehåll måste hämtas ur ett förelagt underlag med ett 
ganska generiskt ämne (jfr Apelgren & Holmberg, 2018; Hallesson m.fl., u.u.). 
Själva situationen för kunskapshantering blir därför något artificiell, och 
uppgiften blir alltså snarast att förmå att hämta material ur källan och göra den 
meningsfull. Det blir alltså mer en generisk diskursiv text än en ämnestext i 
svenska. Hur sådana ser ut och hur de skiljer sig från tydligare ämnesanknutna 
texter i svenskämnet och andra ämnen – och de vågrörelser som gör dem bra – 
vet vi dock inte riktigt. Det vore därför både relevant och intressant att forska 
vidare om vilka ämnesspecifika likheter och skillnader som framkommer när det 
gäller hur semantiska vågor idealt konstrueras och kunskapsinnehåll integreras i 
texter i olika skol- eller universitetsämnen. 

Noter 

1. Vi har valt bort att behandla tätheten, som handlar om hur betydelse är 
kondenserad och koncentrerad, exempelvis genom användningen av 
starkt betydelseladdade teoretiska begrepp. Skälet till det är att det i flera 
tidigare studier visats vara tillräckligt att analysera tyngd (t.ex. Clarence, 
2017; Szenes m.fl., 2015), något som också stöddes av en mindre 
pilotanalys för vårt material. 

2. En tidigare föreslagen svensk översättning av ”semantic gravity” är just 
kontextbundenhet (Landqvist & Karlsson, 2018, s. 151). Vi följer dock 
snarare Meidell Sigsgaard (2015) som till danska översätter det som 
semantisk tyngde. 

3. Om pronomenreferenser, se vidare Hallesson m.fl., u.u. 
4. Vi har dock inte i sig analyserat förekomsten av teoretiskt laddade begrepp 

som snarare skulle utgöra en aspekt av semantisk täthet. 
5. I denna och följande figurer har meningar där det finns rörelse inom 

meningen inte delats på flera punkter. I stället har meningen kodats på 
medelvärdet, vilket förklarar att vissa punkter hamnar mittemellan SG-
nivåerna på y-axeln. 
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Abstract 

The present study examines the theoretical underpinnings of learning activities 
found in course books for Spanish as a Foreign Language produced for a Swedish 
context. The Swedish curriculum adopts a functional, action-oriented approach 
officially related to the Common European Framework of Reference for 
Languages which, in turn, draws on a communicative task-based framework. 
Provided that the course books have been guided by the official guidelines, it 
would be expected that communicative task-based activities are the most 
commonly found type of learning activity. 
 
The study analyzes the distribution of learning activities within receptive, 
productive and interactional skills, the activity types within each skill, and the 
theoretical bases underlying the activities found in four widely used course books 
for teaching Spanish as a Foreign Language in Sweden. In total, 1672 learning 
activities are analyzed. The study aims at verifying whether there is a dominance 
of any of the skills, and to what extent the types of activities within each skill 
reflect the functional, action-oriented approach adopted in the educational 
steering documents. 
 
The results indicate a dominance of the written language, even in oral activities. 
The study’s findings also show a dominance of more controlled, non-
communicative activities with an explicit focus on forms at the expense of the 
freer communicative activities with a primary focus on meaning, typical of a task-
based framework. Very often, they reflect earlier approaches based on a structural 
view of language and a behaviorist view of learning, such as the grammar-
translation or the audiolingual methods, while activity types with a task-based 
approach are underrepresented. 
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Introduction 

Spanish is the most popular foreign language (FL) taught in Swedish schools, 
apart from English. In the First European Survey on Language Competences, ESLC 
(European Commission, 2012) carried out by the European Commission with 
the aim of providing comparative data on foreign language competences in 
European countries, Sweden performed highly in FL English but, surprisingly, 
much less so in FL Spanish. Learners were tested in the last year of lower 
secondary education, and around 86% did not reach the target level A2:1 
(advanced basic language user) of the Common European Framework of Reference for 
Languages, CEFR (Council of Europe, 2001). According to the Swedish National 
Agency for Education (Skolverket, 2017, 2021), A2.1 has been officially linked to 
the grade E, the lowest passing grade at the end of Year 9 of Secondary School 
in Sweden (see e.g., Erickson & Pakula, 2017). Oral production was not included 
in the ESLC. In a follow up study, Aronsson (2020) analyzed learners’ FL 
productions in Spanish at the same study level, including oral proficiency: 90 
written and 90 oral productions were related to both the Swedish grading system 
and the CEFR levels. The results were in line with those of the ESLC: an 
overwhelming majority of the learners in the study did not reach the expected 
target level after Year 9 when the results were related to CEFR scales and, 
interestingly, this proportion was greater in oral language skills than in written 
ones. When learners’ competence profiles were analyzed, the results also showed 
that a large proportion of the learners (48%) were better at writing than at 
speaking. Only a small proportion, 12%, had better oral language proficiency 
than written (for details see Aronsson, 2020).  
 
These alarmingly poor results raise questions about possible underlying 
explanations. The results have been analyzed by, for example, the Swedish Board 
of Education Skolverket (2012, 2013), Bardel et al. (2019) and Aronsson (2020). 
Various explanations for the poor result for Spanish as compared with English 
have been suggested, among others, the shortage of certified teachers in Spanish 
and the low degree of exposure to Spanish outside the school setting in 
comparison with English. One aspect that, to our knowledge, has not yet been 
investigated is how much support Spanish course books produced for the 
Swedish context provide for the teaching and learning of the language according 
to the functional and action-oriented approach to language learning, i.e, the 
approach that forms the conceptual basis of the CEFR (Council of Europe, 
2001). This view is also reflected in the Swedish Curriculum for Modern 
Languages (Skolverket, 2011a, 2011b), which has been oriented towards 
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functional communication skills for the last few decades. From 2011, the CEFR 
scales have been explicitly connected to the grade E (the lowest passing grade) 
of the seven steps of the curriculum (Erickson & Pakula, 2017, p. 16). The new 
curriculum for Modern Languages, implemented in 2022, contains only minor 
changes and displays the same view of language teaching and the same 
connection to the CEFR as the current one (Skolverket, 2021). Course books 
play a prominent role in school, sometimes guiding teachers’ practice more than 
the curriculum itself (Englund, 1999; Skolverket, 2006), especially in more 
structured subjects such as foreign languages (Englund, 2011, p. 282). Therefore, 
they could probably be considered important indicators of the content being 
taught, although, of course, not the only ones. 

Objectives and research questions (RQs) 

The present study examines the extent to which the learning activities found in 
some widely used course books for teaching Spanish as a foreign language 
support teaching based on a functional and action-oriented approach. 
Furthermore, the study aims at verifying if any of the skills is over or 
underrepresented. The functional and action-oriented approach has been 
addressed through a framework based on Task-Based Language Teaching 
(henceforth TBLT). The reasons for the choice of this framework for our analysis 
are described in section 3. Learning activities are defined in this study as anything 
learners are asked to do when they are working with the course book, expressed 
in the form of instructions. 
 
The study addresses the following RQs: 

• RQ1: How are the learning activities in the teaching materials distributed 
between receptive skills (reading and listening) and productive skills 
(written and oral production and interaction)? 

• RQ2: What types of learning activities are found within each of the skills 
listed in RQ1? 

• RQ3: How do the types of learning activities found in RQ2 relate to the 
functional, action-oriented approach to language teaching? 

 

Theoretical background 

While the CEFR (Council of Europe, 2001) claims not to subscribe to, or 
prescribe, any specific methods, this does not mean that it “licenses any and every 
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approach to language teaching/learning” (Little, 2012, p. 6). The authors 
advocate a functional, action-oriented approach which, in turn, is far from being 
methodologically neutral. As pointed out by Little (see e.g., 2006, 2011, 2012), 
member of several Council of Europe expert groups, the CEFR and its use of 
can-do-descriptors has its theoretical basis in a sub-category of the 
Communicative Language Teaching (CLT) research field, labelled Task-Based 
Language Teaching (TBLT). The connection between an action-oriented 
approach and TBLT also appears in the CEFR’s Companion Volume (Council 
of Europe, 2018): 
 

The CEFR’s action-oriented approach represents a shift away from 
syllabuses based on a linear progression through language structures, or a 
pre-determined set of notions and functions, towards syllabuses based on 
needs analysis, oriented towards real-life tasks and constructed around 
purposefully selected notions and functions (Council of Europe, 2018, p. 
26). 

 
Based on the close relationship between the CEFR (Council of Europe, 2001) 
and a task-based approach, and the above-mentioned (section 1) established 
connection between the CEFR and the Swedish curriculum for Modern 
Languages1 (Skolverket, 2011a, 2011b), this study will use the TBLT framework 
for the analysis of RQ3. It is important to note that neither the action-oriented 
view of language nor TBLT should be understood as language teaching methods. 
Instead, the concepts include a broad general approach to language teaching, 
based upon the assumption that successful language learning takes place in 
authentic communicative situations.  

TBLT and the communicative continuum 

TBLT has many versions and many advocates, among others Bygate et al.  (2001), 
Ellis (2003), Ellis et al. (2020), Estaire and Zanón (1994), Littlewood (2018), Long 
(1988, 1991, 2015), Nunan (2004), Skehan (2002, 2003) and Willis and Willis 
(2007); but the two key tenets found in all versions of TBLT are “the centrality 
of ‘natural’ language use where the primary focus rests on meaning” and “the 
need for intervention involving focus-on-form” (Ellis et al., 2020, p. 335). The 
interpretation of focus-on-meaning has been stretched over time, and Long, in 1988 
and 1991, addressed the need for intervention involving a focus-on-form in 
meaning-based activities. Focus-on-form (Long, 1991) involves both production 
and reception and is a type of indirect form-focused instruction in which learners’ 
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attention is drawn to target linguistic features in context, as they are produced 
during communication, in order to solve the task at hand. The focus-on-form 
concept, even though it has expanded over time to involve both production and 
reception, still emphasizes the importance of drawing learners’ attention to 
linguistic features in context, as they are produced during communication. This 
focus on the formal aspects of language in service of meaning is an essential 
feature of TBLT and is in line with research about the nature of foreign language 
acquisition in instructional settings, which recognizes that formal structures are 
acquired while learners are focusing on meaning within a task (Ellis et al., 2020). 
 
Focus-on-form must be distinguished from a focus-on-forms (in the plural), a type 
of direct form-focused instruction in which learners are taught different structures 
systematically and sequentially as discrete units, one at a time (Long, 2015), as is 
the case in traditional teaching with a structural syllabus (Ellis, 2016, p. 406). Both 
focus on form and focus on forms pay attention to the linguistic form, but it 
should be noted that while focus on forms is limited to a focus on the conceptual 
forms, a focus on form addresses the importance of pointing out or noticing the 
form used in situated meaning, i.e. in the communication of messages 
(Littlewood, 2018; Long, 2015). Focus on form then, serves to help the learner 
to establish a form-meaning-mapping (term used by Ellis, 2016 to clarify focus-
on-form), where the design of the task draws learners’ attention to linguistic 
aspects of relevance for the communicative situation in which they occur (Long, 
2015). Thus, it involves a focus on meaning, but not exclusively, as is the case in 
activity types where the learners’ focus is entirely on solving the task. 
 
What the right balance should be between focus on meaning, focus on form and 
focus on forms, or even whether there should be an exclusive focus on forms in 
TBLT, has been a controversial issue from a pedagogical perspective and a 
number of frameworks for developing a curriculum have been proposed 
reflecting different views on this matter, such as Bygate et al.  (2001), Estaire and 
Zanón (1994), Littlewood (2018), Long (2015) and Nunan (2004), to name a few. 
In the stricter interpretation, only learning activities that are based on real-world 
activities or, more specifically, real linguistic everyday activities, can be classified 
as tasks. They draw on a core definition of the concept where a task is an activity 
that requires the speaker to use the language with a primary focus on meaning in 
order to achieve a goal (Bygate et al., 2001, p. 11). Ellis (2003) and Littlewood 
(2018), on the other hand, believe that entirely form-focused exercises can also 
shed light on various aspects of the communicative ability. As mentioned above, 
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Long (2015), who had initially proposed a stricter interpretation of TBLT, also 
later acknowledged a focus on form, but only in service of meaning.  
 
Specific grammatical structures and lexical units can thus be practiced in order to 
be able to complete a target learning activity that meets the core criteria for being 
a task. However, such exercises centered on a sole focus on forms must not take 
up too much space, but a balance should be found where the predominant 
element/goal should be to practice real communicative situations from real life. 
Since communicative activities are understood as important for the development 
of the learners’ communicative competence, Littlewood’s framework (2018) can 
be used as guidance for teachers regarding the balance between learning activities 
based on focus on forms, form-meaning mapping, or entirely on meaning. This 
framework was therefore considered to be specifically useful for the analysis of 
the activities in this study. 
 
In his framework, Littlewood (2018, p. 1227) proposes a communicative continuum 
(see Table 1) for the classification of the different types of activities in which 
learners may engage in the classroom according to the degree to which each of 
them “contributes to learners’ ability to engage in real communication (their 
‘communicative competence’)”. The types of activities are geared towards 
language production and language use in communicative situations that involve 
production and interaction (see Table 1). The framework is based on the 
difference between ‘analytic’ and ‘experiential’ learning activities, divided into five 
subcategories, namely Non-communicative learning, Pre-communicative language practice, 
Communicative language practice, Structured communication and Authentic communication. 
The further to the left in the table an activity falls, the more analytic/explicit it is, 
with a greater focus on forms, while the further to the right it falls, the more 
experiential/implicit it is, with a greater focus on meaning. Littlewood admits that 
some more analytic/explicit classroom activities may highlight “separate aspects 
of communicative ability” such as specific grammatical structures and lexical 
items but warns against letting these take up too much space at the expense of 
practice in “actual communication”. 
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Table 1. The communicative continuum (adapted from Littlewood, 2018, p. 1227) 

Analytic / Explicit 
learning 

!"""""""""""""""""""""""# Experiential / Implicit 
learning 

Non-
communicative 
learning 

Pre-
communicative 
language 
practice 

Communicative 
language 
practice 

Structured 
communication 

Authentic 
communication 

Focusing on 
the structures 
of language, 
how they are 
formed and 
what they 
mean, e.g. 
substitution 
exercises, 
inductive 
‘discovery’ and 
awareness-
raising 
activities. 

Practising 
language with 
some attention 
to meaning but 
not 
communicating 
new messages 
to others, e.g. 
describing 
visuals or 
situational 
language 
practice 
(‘questions and 
answers’) 

Practising pre-
taught 
language but in 
a context 
where it 
communicates 
new 
information, 
e.g. information 
gap activities or 
‘personalised’ 
questions 

Using language 
to 
communicate 
in situations 
which elicit pre-
learnt language 
but with some 
degree of 
unpredictability, 
e.g. structured 
role-play and 
simple 
problem-
solving 

Using language 
to 
communicate 
in situations 
where the 
meanings are 
unpredictable, 
e.g. creative 
role-play, more 
complex 
problem-
solving and 
discussion 

Focus on forms and 
conceptual meanings 

!"""""""""""""""""""""""# Focus on situated 
meanings and 
messages 

 

As Littlewood (2018, p. 1228) points out, many teachers far too often use 
controlled activities that tend to remain in the first two columns when they 
should be gradually moving towards activities in columns 3, 4 and 5 that promote 
a higher and higher degree of “independence, creativity and autonomy”, while 
still using activities in columns 1 and 2, either as preparation for, or remedial 
work on, “communicative tasks”. 
 
Littlewood (2018) holds that learners need to be offered varied activities, with a 
balance between a focus on language structure and a focus on meaningful and 
relevant communicative situations, something that is also advocated by many 
other researchers (Canale & Swain, 1980; Ellis et al., 2020; Nunan, 2004; 
Savignon, 2002, 2007). More specifically, Littlewood’s framework can work as a 
guide to strike a balance between activities that offer the opportunity to learn 
structures (column 1), to practice communication in a more controlled 
environment (columns 2 and 3) and to engage in freer actual communication 
resembling communicative situations that learners might encounter in the real 
world (columns 4 and 5). 
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In Littlewood’s (2018) continuum, it is only the activities in the 4th and 5th 
columns that are considered to be tasks, while all the others would be learning or 
practice exercises leading to communicative tasks. Any activity with a focus on 
forms, that is, an activity devised for the controlled practice of a target linguistic 
feature, would be considered an exercise, not a task. Proposing exercises 
alongside tasks draws on skill-learning theory (Ellis et al., 2020, p. 238), according 
to which learners need practice to proceed from explicit to implicit FL learning 
processes (DeKeyser, 2007). Learners need exposure and practice in order to be 
able to perform or improve their performance in freer communicative situations. 

Research design 

Material 

Four widely used course books designed for the teaching of the course Spanish 2, 
corresponding to the A2:1 level of the CEFR (Council of Europe, 2001) have 
been chosen as the object of our analysis. This is the level that is supposed to be 
achieved at the end of Year 9 of secondary school, and the level investigated in 
the aforementioned ESLC (European Commission, 2012) study. The analyzed 
books are Gracias 9 (Hansson & Saavedra, 2012), Colores 9 (Alfredsson & 
Lutteman, 2018), Caminando 2 (Waldenström et al., 2015), and Vistas 2 
(Rönnmark & Segalà, 2017). All of the course books analyzed met the criterion 
of having been published after 2011 and could thus be expected to have been 
guided by the latest Swedish curriculum (Skolverket, 2011a, 2011b), which is 
explicitly connected to the CEFR. In total, 1672 activities in the four course 
books were analyzed. 

Method and implementation 

Procedure for RQ1 

In order to answer RQ1, the activities were quantitatively classified into receptive 
skills (reading and listening) or productive skills (written and oral production and 
interaction). The classification took into consideration the main objective of the 
learning activities, i.e., the skill that was intended to be practiced according to the 
instructions given in the course book. 
 
In cases where, in the instructions to a learning activity, learners were asked to 
perform a series of actions, the activity was broken down into one sub-activity 
for each action. For example, if the instruction was “Write a presentation and 
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then present your work to your small group” (Rönnmark & Segalà, 2017, p. 103, 
our translation), the activity was broken down into two sub-activities, the first 
one being classified as written interaction, and the second as oral interaction. 
Another example is “Choose two topics about Argentina. Search for information 
and find a matching picture. Write a text to each picture”, which was broken 
down into two: reading, and written interaction (Alfredsson & Lutteman, 2018, 
p. 25, our translation).  
 
Productive learning activities were classified as oral or written interaction if they 
asked, overtly or implicitly, the learners to consider a receiver, even if the only 
receiver was their teacher while productive activities that did not involve a 
receiver were labelled oral or written production. Learning activities where learners 
were asked to practice only receptive skills were classified as receptive skills, listening 
or reading. 

Procedure for RQ2 

In order to answer RQ2, the learning activities were classified into activity types 
based on a rising scale where 1 represents a strong focus on forms with a low 
degree of freedom, and the highest numbers in each category represent the 
highest degree of freedom, where the focus is instead on communicative content. 
The purpose of this classification was to observe the frequency of occurrence of 
each activity type and to analyze how they were distributed within each skill. The 
scale in Littlewood’s continuum (See Table 1 above), which was used to answer 
RQ3, follows the same reasoning, ranging from the lowest degree of freedom 
due to a stronger focus on forms (column 1 on the left) to the highest degree of 
freedom due to a stronger focus on meaning (column 5 on the right). The 
connection between the classification of activity types and how they are 
distributed into Littlewood’s continuum will be further explained in Tables 3-4 
below. 
 
Descriptions of the learning activity types are given in Tables 2a–2d below, 
grouped under Reading, Listening, Writing and Speaking.  
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Table 2a. Categories of learning activities within Reading 

Reading 
1 Metalinguistic exercise 
2 Reading vocabulary lists in Spanish 
3 Reading texts in Spanish and answering comprehension questions in writing 
4 Reading texts in Spanish and reacting, giving opinions or connecting to one’s own 
experiences 
5 Reading something written by a classmate in Spanish 
6 Reading freely, e.g.: blogs, websites, etc. 

 
 
Table 2b. Categories of learning activities within Listening 

Listening 
1 Listening to recorded material in which a Spanish-speaking person reads a text that the 
learner can read at the same time 
2 Listening to recorded material in Spanish and answering comprehension questions in 
writing 
3 Listening to recorded material in Spanish and reacting, giving opinions or relating to 
your own experiences 
4 Listening to people speaking freely in a movie, on YouTube, etc. 

 
 
Table 2c. Categories of learning activities within Writing 

Writing 
1 Metalinguistic exercise 
2 Translating vocabulary lists/sentences from Swedish into Spanish or vice versa 
3 Filling in blanks 
4 Writing something based on a text in the course book 
5 Writing something down and reading it out loud 
6 Writing to someone (a short message, etc.) 

 
 
Table 2d. Categories of learning activities within Speaking 

Speaking 
1 Metalinguistic exercise 
2 Translating orally vocabulary lists/sentences from Swedish into Spanish or vice versa 
3 Reading out loud/repeating words in, e.g., a computer program or course book 
4 Reading out loud a text or a dialogue 
5 Listening to written questions read out loud by a classmate and answering them 
6 Listening to a question asked by a classmate and answering it in Spanish 
7 Talking about or presenting a familiar topic with the help of keywords 
8 Talking about or presenting a familiar topic without any keywords 
9 Speaking freely with someone (face-to-face or online) 

 
The category Metalinguistic exercise within Reading (Table 2a) refers to a type of 
activity in which learners are instructed to read grammar rules in silence before 
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doing a grammar activity such as filling in blanks. Reading vocabulary in Spanish 
includes activities such as connecting words and definitions, pictures or 
synonyms/antonyms, classifying words into categories or filling in mind-maps. 
Reading texts in Spanish and answering comprehension questions in writing is a recurrent 
activity in all course books, but it is not communicative, since its main focus is 
on grammar or vocabulary (focus on forms). Reading texts in Spanish and reacting, 
giving opinions or relating to one’s own experiences is its more communicative 
counterpart, since it is focused on the content (focus on meaning). Similarly, the 
receptive activity type within Listening (Table 2b), labelled Listening to recorded 
material in Spanish and answering comprehension questions in writing focuses on forms, 
while the following category, Listening to recorded material in Spanish and reacting, giving 
opinions or relating to one’s own experiences, focuses on meaning. 
 
The category Metalinguistic exercise within Writing (Table 2c) refers to an activity 
type in which learners are asked to explain grammar rules in writing. The category 
Filling in blanks involves conjugation tables, filling in blanks with a missing word 
or the correct verb form of a given verb, or substitution exercises in which 
learners have to alter an element of a sentence, such as verb tense or verb form 
depending on the subject pronoun. These are recurrent controlled, non-
communicative activities. Another very common type of activity, Writing something 
down and reading it out loud, consists of a freer written part in which learners can 
write whatever they want followed by a highly controlled oral part that is basically 
repetition. Activities classified as this type are broken down into two sub-
activities, as described in the procedure for RQ1. The write-down-and-read-out-loud-
activities are freer than those in the category Writing something based on a text in the 
course book, since, in the latter, learners are more limited to reproducing what is 
stated in the text. The category Writing to someone (a short message, etc.), in which 
learners are free to choose both what they are going to say and how they want to 
formulate it, is classified as the freest activity type. 
 
The category Metalinguistic exercise within Speaking (Table 2d) refers to an activity 
type in which learners are asked to discuss grammar rules orally. The difference 
between the categories Reading out loud/repeating words in, e.g., a computer program or 
course book (no. 3) and Reading out loud a text or a dialogue (no. 4) is that no. 3 involves 
reading decontextualized words or sentences, while no. 4 involves reading words 
and sentences in context. These types have been classified as speaking since the 
intended objective is to practice oral production, with a focus on pronunciation 
or connected speech. 
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The category Listening to written questions read out loud by a classmate and answering them 
(no. 5) is more strictly controlled than Listening to a question asked by a classmate and 
answering in Spanish (no. 6), since in no. 5 only one learner is asked to communicate 
new information. However, no. 6 is not as free as the freest type, Speaking freely 
with someone (face-to-face or online) (no. 9), in which learners are faced with the highest 
degree of unpredictability in their communication when negotiating meaning in 
order to understand each other (see e.g. Savignon, 2002), making it much more 
like a real-life situation. 
 
Between the more controlled types and the freest type described above, there is 
also the category Talking about or presenting a familiar topic, a freer oral activity type 
in which learners are required to present information to a receiver with (no. 7, 
more controlled) or without (no. 8, freer) the help of keywords. Finally, it should 
be noted that many of the oral activities are based, wholly or partly, on reading, 
and that bias from the written language makes them less applicable to real-life 
situations. 

Procedure for RQ3 

RQ3 investigates how the activity types found in RQ2 relate to a functional, 
action-oriented approach to language teaching, addressed through Littlewood’s 
(2018) framework. Tables 3-4 show how the activity types described for RQ2 
(Tables 2a-2d) have been related to Littlewood’s (2018) framework. As shown 
below, there is a general agreement between the classifications in RQ2 and RQ3. 
In RQ2, the higher the number of the activity type is, the freer and the more 
communicative it is. This also applies to Littlewood’s framework, in which the 
further to the right of the continuum an activity falls, the freer and the more 
communicative it is. However, this correspondence is not always one-to-one. 
Activities grouped under the same type in RQ2 may be classified as different 
categories in Littlewood’s framework (Tables 3-4) depending on the phrasing of 
the instructions given to the learner, which can make them more controlled or 
freer than others of the same type (this has been discussed previously under 
RQ2). Activities that involve only reception without interaction are not 
specifically addressed in the five subcategories of the framework since these do 
not involve a negotiation of meaning in communicative situations (see 3.1). 
Exclusively receptive activities were therefore classified into the two overarching 
categories of the continuum, namely analytic (explicit) when receptive activities 



ASLA:s skriftserie/ASLA Studies in Applied Linguistics 

 
 

67 

had a focus on forms and conceptual meanings, or experiential (implicit) when 
the activities had a focus on situated meanings and messages (Table 3). 
 
Table 3. Classification of the activity types of RQ2 (Tables 2a and 2b) into Littlewood’s 
(2018) communicative continuum 

$%&'('&)"&)*+,"# Reading Listening 

-.&+/01'+,"'2"&3+"%02&'2445"6 1–3 4 5 6 1–2 3–4 

1. Analytic/explicit 
 

 
 

 
 

 

2. Experiential/implicit  
   

 
 

 
Table 4. Classification of the activity types of RQ2 (Tables 2c and 2b) into Littlewood’s 
(2018) communicative continuum 

$%&'('&)"&)*+,"# Writing Speaking 

-.&+/01'+,"'2"&3+"%02&'2445"6 1–3 4 5* 6 1–4 5–6 7–8 9 

1. Non-communicative learning 
   

 
 

   

2. Pre-communicative language 
practice 

 
  

  
  

 

3. Communicative language practice 
– decontextualized 

 
 

   
  

 

4. Communicative language practice  
 

   
  

 

5. Structured communication – 
decontextualized 

 
 

 
 

  
  

6. Structured communication  
 

 
 

  
  

7. Authentic communication    
 

   
 

* Even though 5 is considered to be freer than 4, it rarely asks for a longer text – it usually focuses on 
short phrases, sentences or questions. So, even though both the what and the how are freer, the effect 
is that the learner will focus on being grammatically correct or correct spelling . 
 
As Littlewood (2018) points out, the five categories in the continuum are just 
illustrative and have blurred boundaries, which makes it possible to classify 
activities into more or in fewer categories depending on the objective of the 
analysis. In this study, two more categories have been added, labelled 
Communicative language practice – decontextualized and Structured communication – 
decontextualized (see Table 4). These categories have been used for activities that 
do not provide any further information on why, to whom or in which format the 
learners are supposed to carry out the activity. For example, an activity that asks 
learners to “Describe an ideal day in your life, real or imagined” (Alfredsson & 
Lutteman, 2018, p. 60, our translation), but without connecting the activity to an 
authentic communicative situation such as writing an e-mail, a letter or a phone 
message is classified as decontextualized. 
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Results and Analysis 

RQ1 

The results for RQ1, presented in Figure 1, show that the total distribution of 
the skills is fairly well balanced in the course books, albeit with a slight dominance 
of writing-based receptive activities over listening activities. Another observation 
is that oral interactional activities are more common than individual oral practice 
ones (22.0% versus 4.0%), and that the opposite pattern is found for writing 
where individual writing activities are more common (5.0% versus 24.0%). It is 
important to note here, however, that interactional is not the same as communicative. 
A great majority of the interactional oral activities, when analyzed under RQ2, 
are strictly controlled and involve a focus on the conceptual form (See 5.2). 
 
Figure 1. Distribution of the learning activities according to skills (1672 activities in total) 

 
 
The most common form of receptive skills practice is reading (33.0%) while 
activities whose main objective is listening are not only less frequent (12.0%), but 
they also appear later in the chapters, usually as a repetition or follow-up activity 
aimed at practicing new structures that are most often presented in writing. 

RQ2 

The aim of RQ2 was to investigate the types of learning activities found within 
the different skill areas identified in RQ1. The results show a dominance of the 
written language, even in oral activities, which often turn out to be based on the 
written formula. Furthermore, the results show a dominance of focus on the 
conceptual form in detriment to a focus on situated meanings, with far more 
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activities that tend towards being structural exercises done individually by 
learners than interactional tasks that would support more authentic 
communication with a primary focus on meaning. Even interactional written 
activities, which involve writing to a receiver, show a dominance of focus on 
forms and linguistic analysis, with activities that require the receiver to give 
formal feedback in response to what their classmates have written instead of 
asking them to reply based on the content. The same dominance of focus on the 
conceptual form and linguistic analysis is found even in receptive activities, most 
of which require learners to read or listen and answer comprehension questions 
that highlight new grammatical structures or vocabulary instead of focusing on 
content and meaningful communication. 
 
The results for each skill are presented in detail below (Figures 2–5). The names 
of the categories in Figures 2–5 have been shortened for visual purposes. The 
full name of each category is provided in Tables 2a–2d, in Section 4.2.2. 

RQ2 – Speaking 

A majority of the activities that practice speaking skills are controlled and 
mechanical, with a focus on forms (Figure 2). They are typically based on 
translation, repetition and reading out loud, which is a clear sign that traditional 
methods based on a behavioristic, structural language view, such as the 
Grammar-translation method and the Audiolingual method linger on in the 
investigated course books. Furthermore, over 85.0% of the activities involve 
writing or reading in combination with speaking. Freer activities, where learners 
communicate new information and negotiate meaning without support of the 
written word, are clearly underrepresented (4.9% in total). 
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Figure 2. Types of learning activities associated with the skill of Speaking. The categories 
are presented in order of degree of freedom, with 1 being the lowest. The number of 
activities is given within parentheses 

 
 

RQ2 – Writing 

As can be seen in Figure 3 below, more than half (63.4%) of the writing activities 
were controlled and mechanical, involving filling in blanks (32.0%) or translating 
sentences (31.7%). These were productive activities in which learners worked 
individually. Of the activities that involved some form of interaction (35.9%), 
most were controlled (18.8%), e.g., Write something based on a text in the course book, 
and only few of the written activities (11.0%) were of a freer variant, .e.g., Write 
to someone (a short message, etc.). However, in this freer variant, the only person to 
read what the learner had written was the teacher and when other learners read 
each other’s texts, they were required to give formal feedback instead of replying 
with a focus on meaning. 
 
Figure 3. Types of learning activities associated with the skill of Writing. The categories 
are presented in order of degree of freedom, with 1 being the lowest. The number of 
activities is given within parentheses 
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RQ2 – Reading 

Most reading activities (78.5%) corresponding to activity types 1, 2 and 3 required 
analytic/explicit reading with a focus on forms instead of experiential/implicit 
reading with a focus on meaning (Figure 4). Activities more focused on meaning, 
corresponding to activity types 4, 5 and 6, represented less than one fourth 
(21.5%) of the total. However, many of the activites classified as belonging to the 
freest type, no. 6, involved looking for very specific information online, which 
actually results in such activities being to some extent controlled and form-
focused, as they do not allow for a fully experiential reading focused on meaning. 
An example of such an activity is “Visit the website of the restaurant Único 29 
(www.restauranteunico29.es) and look at their menu. What do they serve as a) an 
appetizer? b) main course? c) dessert?” (Waldenström et al., 2015, p. 87, our 
translation). 
 
Figure 4. Types of learning activities associated with the skill of Reading. The categories 
are presented in order of degree of freedom, with 1 being the lowest. The number of 
activities is given within parentheses 

 
 

RQ2 – Listening 

The most common listening activity by far was Listening to recorded material in 
Spanish to answer comprehension questions in writing (75.0%), followed by Listening to 
recorded material in which a Spanish-speaking person reads a text that the learner can read at 
the same time (16.0%), see Figure 5. These are analytic activities with an explicit 
focus on forms. Experiential activities more focused on meaning, where learners 
listen to audio material with some communicative purpose, such as the ones 
represented by the activity types Listening to recorded material in Spanish and reacting, 
giving opinions or relating to one’s own experiences (4.5%) or Listening to people speaking 
freely in a movie, on YouTube, etc. (4.5%) were very infrequent (9.0%). 
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Figure 5. Types of learning activities associated with the skill of Listening. The categories 
are presented in order of degree of freedom, with 1 being the lowest. The number of 
activities is given within parentheses 

 
 

RQ3 

The results for RQ3 show exactly what Littlewood (2018) warns against: a big 
concentration on the left side of the continuum. If we consider the total for all 
productive and interactional activities (Figure 6), those activities with the 
strongest focus in forms (non-communicative learning and pre-communicative 
language practice) together constitute 78.9% of the total while those with the 
strongest focus on meaning (structured communication and authentic 
communication) only make up approximately 6.0% of the total. These are the 
only activities that could, according to Littlewood (2018), be considered 
communicative tasks. 
 
Figure 6. Distribution of productive and interactional activities along Littlewood’s (2018) 
communicative continuum 

 
 
Along the same lines, if we consider only oral activities (Oral production/interaction 
in Figure 6), 73.2% of the activities fall into the two categories further to the left, 
non-communicative learning (57.3%) and pre-communicative language practice 
(15.9%), while only 3.0% of the activities fall into the two categories further to 
the right of the continuum, namely contextualized structured communication 
(2.1%) or authentic communication (0.9%), which are considered tasks. That 
such a high proportion of oral activities are classified as non and pre-
communicative activities in Littlewood’s (2018) continuum may seem 
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contradictory, as the high frequency of interactional oral activities found in RQ1 
would point to the opposite, more communicative end of the continuum. Here, 
we want to remind the reader that the great majority of the interactional activities 
identified in RQ1, turned out to be strictly controlled and focused on forms in 
the analysis performed in order to answer RQ2. Interactional therefore must be 
distinguished from communicative. Communicative interaction characteristically 
should involve new information, unpredictability (Littlewood, 2018) and 
negotiation of meaning (Savignon, 2002). 
 
A similar analysis with similar results can be done for written activities (Written 
production/interaction in Figure 6). A total of 84.0% of the activities fall into the two 
categories further to the left, non-communicative learning (69.0%) and pre-
communicative language practice (15.0%), while only 5.6% of the activities fall 
into the two categories further to the right of the continuum, namely 
contextualized structured communication (4.8%) or authentic communication 
(0.8%) and can therefore be considered to be tasks. 
 
The receptive activities have a strong focus on forms, with 81.0% being analytic 
and only 19.0% being experiential (Figure 7). This means that receptive activities 
most often ask non-communicative comprehension questions focused on forms 
instead of more communicative activity types in which learners are given the 
opportunity to express themselves or negotiate meaning (Savignon, 2002). This 
tendency is even stronger in receptive listening activities where only 9.0% were 
experiential, in comparison to 23.0% experiential reading activities. 
 
Figure 7. Distribution of receptive activities along Littlewood’s (2018) communicative 
continuum 

 
 
In summary, the selected course books give learners few opportunities to 
function as social actors and interact with others in different situations so that they 
can develop the all-round communicative skills advocated in the Swedish curriculum 
(Skolverket, 2011a, 2011b). Most activities fall towards the left side of the 
communicative continuum, which means that there is a strong dominance of non 
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or pre-communicative activities with a focus on forms over communicative tasks 
with a focus on meaning. Activities further to the right of the continuum, which 
would be expected in a functional and action-oriented approach based on TBLT, 
are strongly underrepresented. 

Conclusions and future research 

Our findings indicate that the course books are not aligned with the functional, 
action-oriented approach advocated by the Swedish curriculum (Skolverket, 
2011a, 2011b) and the CEFR (Council of Europe, 2001) when analyzed from 
Littlewood’s (2018) TBLT perspective. A further observation is the dominance 
of the written language, even in oral language activities, as well as a dominance 
of a focus on conceptual forms in all activity types. 
 
We suggest that the results from this study could form part of an explanation for 
the weak results for Spanish as a FL in the Swedish setting found in the ESLC 
(European Commission, 2012), where 86.0% did not reach the A2:1 level. If we 
take into consideration that the ESLC study evaluated the learners’ knowledge 
according to the descriptors of the CEFR (Council of Europe, 2001), which 
assess performance on the basis of aspects of communicative language 
competence measured as can-do-statements of real-life tasks, the strong 
dominance of activity types based on a focus on conceptual forms found in the 
course books could be a factor contributing to the low results, provided that the 
course book guide the teachers’ practice. If the teachers were guided by the 
course books, the learners had few opportunities for authentic interaction with 
peers in real life tasks. 
 
However, it cannot be assumed that the teaching materials alone form the basis 
for the learning activities that the learners had access to. It still remains unknown 
how Swedish teachers implement the activities presented in the course books and 
in what way the pupils’ acquisition of Spanish is supported by extramural (out-
of-class) learning. In order to shed more light on this issue, it is suggested that 
future research should be focused on the learners’ perceptions of what kind of 
activities support their learning of Spanish, both in and outside the classroom. In 
their experience, what activities are the most common ones in the classroom, and 
what kind of out-of-class engagement with Spanish do they have? We also 
propose additional research based on observational studies of what teachers 
actually do in the classroom. An investigation of what activity types learners 
perceive to form the basis for their learning and to what extent these connect to 
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the content of course books and teachers’ practice could provide a useful 
platform for pedagogical improvements which may have a positive effect on 
learners’ development of their communicative abilities. 

Notes 

1. The term Modern languages refers to all languages except Swedish, Swedish 
as a second language, English, classical Greek, Latin and sign language. 
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”Vi är ju en svensk skola”: Lärares samtal om 
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Abstract 

På flera platser i världen erbjuds utbildning på svenska utlandsskolor. I Spanien 
finns sju svenska statsbidragsberättigade skolor. Undervisningsspråk och i vilken 
utsträckning olika språk används på skolorna varierar. Syftet med föreliggande 
delstudie är att öka kunskapen om lärarnas och skolledningens uppfattning om 
flerspråkighet och hur kollegiet vid en svensk skola i Spanien tillsammans 
resonerar om hur de olika språken används och synliggörs i skolmiljön. På den 
aktuella skolan bedrivs undervisningen i första hand på svenska respektive finska. 
Skolan följer de svenska läroplanerna, men undervisning i de finska klassrummen 
anpassas även till viss del utifrån de finska styrdokumenten. Ett 
fokusgruppsamtal ligger till grund för delstudien och resultaten visar att kollegiet 
och skolledningen är överens om att det är en flerspråkig skolmiljö, där 
personalen och eleverna talar flera språk, men de uttrycker det på olika sätt. I 
vilken grad denna flerspråkiga potential utnyttjas på skolan råder det delvis delade 
meningar om utifrån olika tankar om vad flerspråkighet innebär i just den aktuella 
skolmiljön. 
 

Inledning 

Svenska barn och ungdomar som bor utomlands tillsammans med minst en 
vårdnadshavare har möjlighet att gå i svensk utlandsskola under en längre eller 
kortare period (Skolverket, u.å.). I Spanien finns svenska skolor på flera platser, 
vilket tyder på att det finns ett behov och att många familjer väljer att bo i Spanien 
under en kortare eller längre tid när barnen är i skolåldern. Det övergripande 
syftet med det aktuella projektet är att få en större inblick i undervisningen i 
svenska skolor utomlands samt i vilken utsträckning och på vilket sätt 
flerspråkigheten och majoritetsspråket i det omgivande samhället synliggörs på 
skolorna. Inom projektet har besök gjorts på ett par svenska skolor i Spanien vid 
flera tillfällen över en period av två läsår. I den här artikeln fokuseras på en av 
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skolorna och därför är resultatet inte generaliserbart för alla svenska skolor i 
Spanien då vi observerat att det finns skillnader. Det insamlade materialet består 
sammantaget av observationer av såväl den yttre skolmiljön (t.ex. skolgården, 
rastaktiviteter samt anslag och information på skolbyggnaden) som den inre 
skolmiljön. Vi har gjort klassrumsobservationer för att studera undervisningen i 
olika ämnen och årskurser, genomfört intervjuer och samtal med skolledare, 
lärare, elever och föräldrar samt ett fokusgruppsamtal med lärare, fritidslärare och 
rektor. I denna artikel presenteras fokusgruppsamtalet, som berör ämnet 
flerspråkighet, där deltagarna resonerar om vad begreppet innebär för dem, både 
för dem själva som individer och på ett mera generellt plan, men framför allt i 
deras skolvardag. Samtalet berör också hur flerspråkigheten synliggörs och hur 
skolan kan samarbeta med lokala skolor i närområdet. På den aktuella skolan talas 
flera språk både bland elever och lärare och undervisningen bedrivs i en kontext 
där spanska är majoritetsspråket. Därför är det intressant att ta reda på hur 
språken används och blir synliga i skolmiljön och i vilken utsträckning det 
spanska språket lyfts in i skolkontexten.  

Syfte och frågeställningar 

Ett övergripande syfte med delstudien är att ta reda på lärarnas och 
skolledningens uppfattningar om flerspråkighet på en svensk skola utomlands. 
Ett annat syfte är att förstå och beskriva deltagarnas uppfattning om hur 
flerspråkigheten kan uppmärksammas och hur språken används på skolan utifrån 
det faktum att såväl elever som övrig personal talar flera språk. För att söka svar 
på ovanstående utgår vi från frågeställningarna: 

• Vilken uppfattning har lärare och skolledning om vad flerspråkighet 
innebär för individen och i undervisningen? 

• Hur talar lärare och skolledning om den flerspråkighet som finns bland 
elever och lärare och hur detta kan synliggöras på skolan? 

Svenska utlandsskolor 

Svensk utbildning på grund- och gymnasienivå erbjuds på flera platser i världen. 
Om eleven flyttar eller vistas utomlands under en längre period upphör 
skolplikten i Sverige och rätten till kostnadsfri undervisning, vilket innebär att det 
är förknippat med en avgift att gå på en svensk skola utomlands. Det finns olika 
former av svensk utbildning i utlandet: svenska utlandsskolor, 
distansundervisning, en svensk sektion vid en utländsk skola samt 
kompletterande svensk undervisning (Skolverket, u.å.). De skolor som står under 
tillsyn av Skolinspektionen och följs upp av Skolverket får statsbidrag, vilket för 
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närvarande är 18 utlandsskolor i 11 olika länder. I Spanien finns det sju svenska 
statsbidragsberättigade skolor på olika platser. Utbildningarna motsvarar 
vanligtvis förskoleklass, hela grundskolan och om det är möjligt även 
gymnasieskolan. Detta ser dock lite olika ut på skolorna runt om i världen. På 
den aktuella skolan i Spanien finns förskola, förskoleklass samt hela grundskolan. 
Skolorna följer de svenska läroplanerna för respektive skolstadie och de som får 
statsbidrag har rätt att sätta betyg. Skolverket skriver på sin hemsida att 
undervisningen i utlandet ska motsvara undervisningen i Sverige så långt det är 
möjligt (Skolverket, u.å.). Undervisningsspråket är i första hand svenska men 
kombinationer med exempelvis andra nordiska språk förekommer. Hur stor del 
av undervisningen som sker på majoritetsspråket i respektive land varierar såväl 
mellan länder som mellan skolor i samma land. 
 
Anledningarna till att familjer vill bosätta sig i Spanien under en period är lika 
skiftande som antalet familjer (Vuorenpää & Zetterholm, u.a.). Familjerna bor i 
en spansk kontext där det spanska språket är majoritetsspråk i samhället och 
svenska, liksom eventuellt andra nordiska språk som är representerade på skolan, 
är minoritetsspråk. Det betyder att alla i familjen med största sannolikhet behöver 
kunna tala spanska på en sådan nivå att arbets- och vardagsliv fungerar. Detta 
oavsett om de bor i ett område där flera landsmän valt att bosätta sig och de 
därför kan använda modersmålet i många sammanhang eller ej. Oberoende av 
anledning till vistelsen följer ofta hela familjen med och eleverna får då möjlighet 
att gå i den svenska skolan om föräldrarna så önskar. Några familjer väljer att låta 
sina barn gå i spansk skola med motiveringen att de då lär sig språket naturligt 
genom att använda det dagligen i skolan. Många elever, oavsett om de går i en 
svensk eller en spansk skola, har fritidsaktiviteter tillsammans med spansktalande 
barn, till exempel idrottsaktiviteter som fotboll och ridning.  

Läroplanen, Lgr11 

Som tidigare nämnts ska undervisningen i svenska skolor i utlandet motsvara 
undervisningen i Sverige så långt det är möjligt (Skolverket, u.å.). Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011 reviderad 2019) 
och kommentarmaterialet Få syn på språket (2012) öppnar upp för vissa tolkningar 
vad gäller undervisning i svenska utlandsskolor. Läroplanen är skriven utan 
särskild hänsyn till att det bedrivs svenska skolor i utlandet, vilket framgår av 
skrivelser som denna under rubriken En likvärdig utbildning (i del 1): ”Skollagen 
föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska 
vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.” Detta lämnar ett visst 
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tolkningsutrymme till svenska skolor i utlandet exempelvis gällande 
formuleringen var i landet utbildningen anordnas. Här står inte något explicit om 
Sverige även om ordet står i bestämd form. Vidare lyfter del 2 i läroplanen 
språkliga mål där elever förutom svenska och engelska även ska ges möjligheter 
”att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,” 
och få ”kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska 
kulturarvet”. Dessa båda skrivningar kan på ett ganska naturligt sätt appliceras i 
den skolkontext som denna delstudie beskriver, där flera nordiska språk finns 
representerade samt det spanska språket som är majoritetsspråket i samhället 
utanför skolmiljön. 
 
Avsikten med kommentarmaterialen till läro-, kurs- och ämnesplanerna är att ge 
en djupare förståelse för vilka ställningstaganden som finns bakom de olika 
styrdokumenten. Få syn på språket (Skolverket, 2012) är riktat mot alla skolformer, 
verksamheter och ämnen, och betonar därmed att språkliga perspektiv är 
angelägna i alla dessa aspekter oberoende av elevernas ålder, ämne eller inom 
vilket skolstadium undervisningen bedrivs. Materialet tar avstamp i att språket 
har en mycket central roll i allt skolarbete och att man som lärare alltid har ett 
uppdrag att uppmuntra barn att använda alla sina språk. Kommentarmaterialet 
betonar:  
 

Eftersom majoritetsspråket i Sverige är svenska gäller målen och riktlinjerna 
i första hand elevernas utveckling av det svenska språket. Men modern 
forskning visar att det är viktigt att barnen och eleverna får använda alla de 
språk de har tillgång till som en resurs i sitt lärande och sin utveckling. I 
undervisningen kan alltså barnen eller eleverna uppmuntras att använda 
även andra språk än svenska och på så sätt utveckla sin flerspråkighet 
(Skolverket, 2012, s. 10). 

 
I det här citatet blir det tydligt att elever bör uppmuntras att använda alla sina 
språk så att de får möjlighet att utveckla flerspråkighet. Här finns också en 
öppning för en tolkning att det är viktigt att eleverna får möjlighet att använda 
de språk de har tillgång till i skolmiljön. En skolmiljö där flera språk används kan 
då bli en arena för att lära och använda olika språk på ett naturligt sätt i umgänge 
med andra både i och utanför skolkontexten. Här är svenska majoritetsspråk i 
skolmiljön, medan spanska är majoritetsspråk utanför skolan. 
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Teoretiskt perspektiv 

Flerspråkighet är vanligare än enspråkighet i ett brett globalt perspektiv och med 
tanke på mobiliteten i världen, den digitala utvecklingen och att människor ofta 
använder flera språk i kommunikation med varandra kan flerspråkighet numera 
anses vara den rådande normen (Aronin m.fl., 2013; Blackledge & Creese, 2014; 
Blommaert & Rampton, 2011). I det här sammanhanget kan också nämnas 
forskningsparadigmet superdiversitet (Blommaert & Rampton, 2011) som 
återfinns inom ramen för det sociolingvistiska forskningsfältet. Inom fältet 
studeras den sociala, språkliga och kulturella mångfalden som utvecklats och 
förändrats till följd av de senaste årens migrationsmönster såväl i samhället som 
hos den enskilda individen. Det är genom språkkontakt och språkanvändning 
som den individuella flerspråkigheten utvecklas (t.ex. Lainio, 2013). Begreppet 
flerspråkighet är i det här sammanhanget inte relaterat till vilka språk, hur många 
språk eller på vilken nivå en individ använder olika språk. 
 
Den flerspråkiga individen använder olika språk utifrån behov, språkliga 
kontexter och på olika sätt, vilket kan härledas till ett dynamiskt perspektiv på 
flerspråkighet (Grosjean, 1982). Även García och Li Wei (2014) talar om den 
dynamiska flerspråkigheten där translanguaging blivit ett uttryck för hur 
individen kan använda sina språkliga tillgångar för att skapa förståelse i olika 
sammanhang. Vid inlärning av ett nytt språk kan tidigare språkkunskaper och 
inlärningsstrategier underlätta då individen utvecklar en metaspråklig kompetens 
som innebär att individen kan jämföra och reflektera över språkliga fenomen 
(Jessner, 2006). Genom att vara nyfiken och samtala om språk, se likheter och 
skillnader och iaktta hur språk används i olika kontexter och kulturer ökar 
kunskapen om hur språk kan vara uppbyggda. Egen erfarenhet av språkinlärning 
bidrar till ökad förståelse för inlärningsprocessen. 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om svenska skolor i utlandet är inte omfattande och ofta är 
det ett vuxenperspektiv som är i centrum, se Rydenvalds (2017) 
forskningsöversikt i  avhandlingen Inflätat och överlappande – Flerspråkighet och 
språkanvändning bland svensktalande ungdomar i Europa. Rydenvald tar avstamp från 
en i viss grad motsvarande kontext som denna studie ämnar att beskriva, det vill 
säga där svenskan är ett minoritetsspråk. Genom att använda enkäter och 
intervjuer har hon studerat vilken roll det svenska språket har för ungdomar i 
deras flerspråkighet och språkanvändning, i vilka sammanhang de använder olika 
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språk samt vilken betydelse undervisningsspråket har, då detta varierar beroende 
på undervisningsform. Ungdomarna som deltar i studien uppger att de får 
undervisning på svenska, engelska eller majoritetsspråket. Rydenvald konstaterar 
att svenska språket är levande i ungdomarnas språkbruk, men att språket används 
i olika omfattning och i olika domäner, samt att ungdomarna betraktar sig själva 
som flerspråkiga då flera använder två eller flera språk dagligen. Avhandlingens 
resultat pekar på att dynamisk flerspråkighet på individnivå inte utvecklas varken 
parallellt eller linjärt utan anpassas efter individuella behov. Studierna rör sig 
mellan domänerna hem, skola och umgänge med vänner. Undervisningsspråket 
är det dominerande språket i skoldomänen och tenderar enligt hennes resultat att 
bli det dominerande språket i ungdomarnas språkanvändning generellt. Samtidigt 
är informanternas språkanvändning både komplext och dynamiskt. Vidare visar 
resultaten hur skolval påverkar graden av orientering mot det lokala 
majoritetssamhället: informanter med skolgång i de lokala skolorna orienterar sig 
mot majoritetssamhället, vilket eleverna i de internationella skolorna inte gör i 
lika hög grad. Med detta resultat poängterar Rydenvald att skolvalet inte enbart 
har betydelse i ett språkligt perspektiv utan även för hur kontakter knyts med 
jämnåriga, vilket i sin tur påverkar graden av flerspråkighet. Detta summeras av 
Rydenvald genom att hon konstaterar att ”skolvalet påverkas av informanternas 
bakgrund och skolvalet påverkar sedan deras flerspråkighet” (2017, s. 90), vilket 
visar den dynamiska flerspråkighetens kopplingar såväl bakåt som framåt i 
tidshorisonten. 
 
Hur en språkkultur kan byggas upp i ett klassrum undersöktes av Slotte (2005). 
Hon studerade ett svenskspråkigt klassrum i Finland där ett annat språk, i detta 
fall finska, var det dominerande språket i det omgivande samhället. Ett tydligt 
resultat av studien är att den enspråkiga klassrumsdiskursen (svenska) 
konstrueras tillsammans av deltagarna, det vill säga lärare och elever. Finska 
språket används minimalt i klassrummet och ses inte som en resurs i 
undervisningen. Slotte konstaterar att lärarna inte tar vara på möjligheten att 
öppna upp för flera språk samtidigt som finskan inte fördöms, men finskan ges 
inget påtagligt utrymme. Till skillnad från Slottes (2005) studie visar Vuorenpääs 
(2016) studie att ett finskspråkigt klassrum i Sverige kan öppna upp för att flera 
språk kan användas aktivt under skoldagen genom att flerspråkigheten 
manifesteras av all personal på skolan. Vidare åskådliggör Ljung Egeland (2015) 
genom intervjuer hur barn uppfattar sin tillhörighet såväl inom som utanför 
skolan. Hon använder även begreppet translanguaging space för att 
uppmärksamma potentialen att använda flera språk för att öppna upp den 
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sammantagna språkrepertoaren på skolan. Samtidigt ger Ljung Egeland exempel 
från studiens empiri där en elev berättar att han inte får tala sitt modersmål på 
lektionstid, vilket eleven relaterar till ”För vi är en svensk skola. Fröknarna säger 
det. Bara på rasterna får vi prata arabiska” (2015, s. 173). Elevernas upplevelser 
av skolans förhållningssätt tolkar Ljung Egeland som ett translanguaging space 
där flerspråkighet kan öppnas upp samtidigt som det hon benämner för 
svenskhetsprojektet pågår. 
 
Det finns flera olika studier som har synliggjort lärares uppfattningar om 
flerspråkighet i olika skolkontexter och i olika skolstadier, se t.ex. Haukås (2016), 
De Angelis (2011) samt Alisaari m.fl. (2019). Bravo Granströms (2019) studie 
poängterar att lärarnas uppfattningar om flerspråkighet blir helt utslagsgivande 
för vilka språkliga val läraren gör i undervisningspraktiken. Hon studerade 
läsundervisning i flerspråkiga klassrum, årskurs 4, med ett särskilt fokus på lärares 
strategier och uppfattningar genom att göra observationer och intervjua lärare. 
Studien visar att det är viktigt att skilja på elevernas språk, vilket betyder att 
undervisningsspråket får mest utrymme. Bravo Granström fann också en brist 
på kompetens om flerspråkighet och menar att uppfattningar, snarare än kunskap 
låg bakom lärares pedagogiska val. I Lindholms (2020) fallstudie har hon 
intervjuat fyra svensklärare i olika undervisningskontexter som alla arbetar inom 
årskurs 4-6. Lärare i studien är eniga om att det är viktigt att kunna flera språk 
samtidigt som möjligheten att använda olika språk i lärarnas klassrum tycks vara 
begränsade, vilket svaret från en av studiens lärare klargör: ”eh ja det skulle dom 
väl få men det har ju aldrig hänt så” (2020, s. 91). En av lärarna har erfarenhet 
från en tidigare mer flerspråkig skola där det t.ex. fanns hälsningsfraser på olika 
språk på dörren till klassrummet. Erfarenheten från den tidigare skolan 
förändrade lärarens syn på flerspråkighet samtidigt som hon inte gör lika mycket 
kopplingar till andra språk nu i sin undervisning då det finns få som är 
flerspråkiga i elevgruppen. En annan av de intervjuade lärarna är behörig att 
undervisa i svenska som andraspråk och majoriteten av hennes elever är 
flerspråkiga. Hon säger ”Det är inget konstigt här, det är inget avvikande. Det är 
nästan mer avvikande att inte kunna flera språk” (2020, s. 94). Det flerspråkiga är 
normen i hennes klassrum. Elevsammansättningen tycks alltså ha en avgörande 
betydelse för hur lärarna i Lindholms studie hanterar respektive 
undervisningspraktik. 
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Metod och material 

Materialet för den här delstudien har samlats in vid ett av besöken på den aktuella 
skolan. Hela materialet för projektet består av observationer från ett flertal besök 
på skolan och i olika klassrum samt intervjuer med såväl lärare, elever som 
föräldrar (Vuorenpää & Zetterholm, u.a.). För att lyfta fram lärares och 
skolledares uppfattning om flerspråkighet och hur de resonerar kring att 
synliggöra detta i sin egen skolkontext presenteras här ett fokusgruppsamtal med 
den undervisande personalen samt rektor. Endast ett fokusgruppsamtal från en 
svensk skola utomlands har studerats, varför det inte är möjligt att generalisera 
resultaten, men det ger en inblick i hur personalen delar erfarenheter och 
uppfattningar om flerspråkighet. I den här delstudien kommer inte några röster 
från föräldrar eller elever att presenteras. 
 
Vid ett av besöken på den aktuella skolan i Spanien samlade forskarna alla lärare, 
en fritidslärare och rektor för ett fokusgruppsamtal (Dahlin Ivanoff & Holmgren, 
2017). Tiden för samtalet var planerat och hölls på skolan i ett lärarrum under 
ordinarie mötestid för lärarna, efter elevernas skoltid. Det centrala ämnet var 
synen på flerspråkighet, användningen av de olika språken i skolkontexten samt 
hur de olika språken som finns representerade på skolan synliggörs, eller skulle 
kunna synliggöras. De aktuella språken är svenska, engelska, finska och spanska. 
Samtalet spelades in och flyttades sedan till en extern hårddisk. Samtalet har 
transkriberats och följer deltagarnas talspråk, det vill säga transkriptionen är 
talspråksnära och tecknet / visar på hörbara pauser i samtalsexemplen. 
Transkriptionerna har genomlyssnats vid ett flertal tillfällen av båda forskarna 
tillsammans och enskilt. Genom att använda en fenomenografisk analys på 
materialet (Dahlgren & Johansson, 2019) har vi fått syn på lärarnas uppfattningar 
om flerspråkighet och språkanvändning i skolkontexten. Resultaten i denna 
delstudie belyser endast hur flerspråkighet synliggörs på en av de skolor vi besökt 
och då vi sett att det skiljer mellan svenska skolor utomlands är det viktigt att ha 
detta i åtanke. 

Deltagare i samtalet 

Åtta lärare, en fritidslärare och rektor deltog i det en timme långa samtalet. 
Genom att flera yrkeskategorier och lärare med olika erfarenhet deltog i samtalet 
diskuterades ämnet om flerspråkighet utifrån flera perspektiv, vilket skapade en 
dynamik i samtalet. Lärarna undervisar i olika klasser, från förskoleklass till 
högstadiet, de flesta som klasslärare, men några har även ämnesundervisning i 
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exempelvis slöjd. Alla deltog aktivt och engagerat i fokusgruppsamtalet. 
Eftersom inte alla lärare kan tala både svenska och finska användes språken 
omväxlande och tolkades i samtalet, vilket var helt naturligt då en av forskarna 
talar båda språken.    
 
Fokusgruppsamtal är ett samtal mellan personer som delar erfarenheter och 
diskuterar utifrån ett givet ämne (Dahlin Ivanoff & Holmgren, 2017). Då ett syfte 
med delstudien var att ta reda på vad lärare och skolledare har för uppfattning 
om flerspråkighet är fokusgruppsamtal en metod där deltagarna kan dela sina 
tankar om just detta. I samtalet kan deras egna erfarenheter av att tala flera språk 
och vistas i en flerspråkig kontext skapa en förståelse och väcka tankar om hur 
flerspråkighet kan gynna eleverna, användas i undervisning och i skolkontexten. 
I samtalet var undervisningen på en svensk skola utomlands och erfarenhet av 
boende i Spanien gemensamma nämnare för deltagarna. Alla talar också mer än 
ett språk, det vill säga svenska och/eller finska samt engelska och spanska på 
olika nivåer och omfattning, varför även erfarenhet av språkinlärning och 
flerspråkighet är något de har gemensamt. Efter en kort introduktion av syftet 
med delstudien intog de två deltagande forskarna en lyssnande roll då deltagarna 
i första hand vände sig till varandra i samtalet.  

Undervisning och skolmiljö 

På den aktuella skolan bedrivs undervisning från förskoleklass till årskurs 9, där 
svenska respektive finska är de två undervisningsspråken i olika klassrum. 
Eleverna på högstadiet, årskurs 7–9, har distansundervisning i samarbete med en 
svensk respektive en finsk skola. Det finns en handledare som talar både svenska 
och finska på skolan för att stötta högstadieeleverna. Antalet elever i varje 
skolklass är relativt lågt i jämförelse med klasser i Sverige eller i Finland. Beroende 
på det låga elevantalet per årskurs har majoriteten av klasserna åldersblandade 
årskurser, men detta varierar från år till år, ibland även från termin till termin. 
Skolan följer de svenska läroplanerna, men i de finska klassrummen anpassas 
undervisningen till viss del utifrån den finska läroplanen och elevernas 
skolprestationer i de finska klasserna bedöms enligt finsk betygsskala 4–10 redan 
från lågstadiet. De svenska eleverna studerar inte finska medan de finska eleverna 
studerar svenska som skolämne i enlighet med respektive lands styrdokument. 
Eleverna lär sig varandras språk genom att umgås på raster och i skolmiljön, 
oftast utanför klassrummet. Som främmande språk läser samtliga elever engelska 
och spanska från årskurs 1. Dessa språkämnen undervisas på denna skola av 
ordinarie lärare, vilket betyder att det inte är modersmålstalare som undervisar i 
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spanska, något som med stor sannolikhet kunnat vara möjligt. De finska lärarna 
har lärarexamen från Finland, och de svenska lärarna har lärarexamen från 
Sverige. Samtliga klasslärare är behöriga lärare. All pedagogisk personal på skolan 
har svenska eller finska som sitt modersmål. Några i övriga personalgrupper är 
spansktalande, exempelvis lokalvårdare och kökspersonal. Skriftlig information 
till föräldrar och elever är på svenska respektive finska. Text i andra 
litteracitetsmiljöer, till exempel texter på väggarna i klassrum och andra 
gemensamma utrymmen, är ibland även skrivna på engelska och spanska.  

Analysmetod 

För att beskriva och analysera deltagarnas uppfattningar om flerspråkighet i 
skolmiljön använder vi en fenomenografisk ansats (Dahlgren & Johansson, 
2019). Metoden gör inte anspråk på att tala om hur något egentligen är, utan 
används i högre grad för att förstå och beskriva deltagarnas perspektiv 
(Kroksmark, 2007). Individer uppfattar och förstår företeelser på olika sätt och 
detta uttrycker de inte alltid på samma sätt, vilket då blir en utmaning för de som 
söker förstå någon annans sätt att se på omgivningen och omvärlden. Data för 
fenomenografisk analys samlas ofta in via semistrukturerade intervjuer och 
fokusgruppsamtal är ett exempel på hur samtalet utvecklas utifrån deltagarnas 
kommentarer och uppföljande frågor från såväl forskare som andra deltagare. 
Detta är en kvalitativ analysmetod där likheter och skillnader i uppfattningar 
uppmärksammas och analyseras utifrån de teman som framkommit under 
samtalet. Det första temat, Flerspråkighet har en tydlig koppling till den första 
forskningsfrågan. Temat Språk som talas på skolan kan relateras till båda 
forskningsfrågorna, medan de efterföljande två temana i högre grad relaterar till 
den andra forskningsfrågan, Att synliggöra den spanska kulturen i skolmiljön och Idéer 
för att stärka flerspråkigheten. 

Etiska överväganden 

Alla deltagarna informerades om delstudiens syfte och att samtalet var en del av 
vårt forskningsprojekt på skolan som vi besökt vid ett par tillfällen. All 
pedagogisk personal har godkänt att forskarna gör observationer i skolmiljön och 
att de deltar i intervjuer vid olika tillfällen. De deltar frivilligt i projektet, liksom i 
denna delstudie, och de har tagit del av sina rättigheter i enlighet med 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). Allt 
material har avidentifierats och endast forskarna har tillgång till det ursprungliga 
materialet. 
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Resultat 

Vi presenterar resultaten utifrån de teman som på ett särskilt sätt belyser lärarnas 
uppfattningar om språkanvändning och flerspråkighet, vilket bidrar till att 
besvara forskningsfrågorna utifrån delstudiens syfte. Samtalet inleds med att vi 
förklarar vad ett fokusgruppsamtal innebär och att fokus är på det ämne vi talar 
om och inte på individerna som deltar. Vi betonar att vi utgår ifrån att det är 
deltagarna i samtalet som är experterna och att det är deras samlade erfarenhet vi 
är intresserade av att få veta mer om och vi inleder därpå med frågan om vad 
flerspråkighet innebär för deltagarna.  

Flerspråkighet 

Inledningsvis ber vi alla att kommentera sin egen uppfattning om flerspråkighet 
och vad de själva lägger för betydelse och innebörd i begreppet som då blir en 
utgångspunkt för samtalet. Därefter reflekterar de mera spontant omkring 
begreppet och hur flerspråkigheten kommer till uttryck i skolmiljön på olika sätt. 
Det blir tydligt att deltagarna får olika associationer när de hör ordet 
flerspråkighet och att det inte innebär detsamma för alla deltagare. Det är framför 
allt några ord som flera använder: nyfikenhet, kultur och kommunikation.  
 
En lärare säger ”nyfikenheten på ett annat språk” och nämner att det inte finns 
någon likhet mellan svenska och finska och att det väcker nyfikenhet att vilja ta 
reda på mera även om andra länder, kulturer och att man då får ett nytt sätt att 
kommunicera. En av de finska lärarna fortsätter (här i översättning till svenska): 
”jag tänkte att det är sånt där liksom kommunikationsverktyg / så man blir 
förstådd / på ett främmande språk / det är det viktigaste.” 
 
Ett par av lärarna talar därefter främst om eleverna och deras sätt att söka förstå 
varandra och att de är nyfikna på varandras förstaspråk, svenska respektive 
finska. Eleverna frågar ofta ”vad heter det här på finska eller det här på svenska”. 
Detta menar en av lärarna är flerspråkighet. En samtalsdeltagare förklarar ”att 
framförallt är det tonåringarna som vill, dom är nyfikna på varandra och då är 
engelskan bra som knytpunkt där vi kan förstå varandra allihop”. En annan lärare 
berättar att det är spännande, men inte så enkelt att som vuxen flytta till ett land 
där man inte förstår språket och inte kan kommunicera, liksom att undervisa på 
en skola där hon inte förstår ett av undervisningsspråken. Hon reflekterar över 
hur det är att vara invandrare. 
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En av de finskspråkiga lärarna nämner framför allt möjligheten till umgänge och 
interaktion med andra, inte minst i mötet med olika kulturer. Hon uttrycker det 
på följande sätt (översatt till svenska): ”flerspråkighet innebär för mig möjligheter 
till samspel / och interaktion med andra / och öppnar upp dörrar till olika 
kulturer och olika samspel.” 
 
En av de svensktalande lärarna säger att flerspråkighet innebär ”att man kan fler 
än ett språk”. Hon talar också om utveckling av flerspråkighet när hon successivt 
förstår, ofta utifrån kontexten, mer och mer när någon talar spanska med henne, 
”flerspråkigheten börjar växa men det är häftigt när man ser utvecklingen också 
hos sig själv att man förstår”. Hon förklarar vidare: 
 

och sen det här att hitta mönster när man blir flerspråkig / att man kan se 
kopplingar i orden som latin och olika språkstammar / och man kan ju gissa 
sig till betydelsen och det tycker jag kommer av flerspråkighet 
 

Här fortsätter en lärare och poängterar att ”man kan uttrycka sig så att man blir 
förstådd, när man är tvåspråkig så kan man ju också prata”. Rektor säger att 
hon tror att flerspråkighet öppnar upp för nyfikenhet på hur ord och språk kan 
höra ihop. Hon är själv angelägen att lära sig några ord på alla språk som talas 
på skolan och hälsar barnen välkomna till skolan varje morgon på deras eget 
modersmål.  
 
Avslutningsvis är alla överens om att de upplever sig som flerspråkiga. När vi 
ställer frågan om de anser att skolan är flerspråkig möts vi av en mätbar tystnad, 
vilket blir ett tydligt avbrott i det pågående samtalet. Vi uppfattar tystnaden som 
att informanterna behöver betänketid, inte som en besvärande tystnad då hela 
samtalet präglades av öppenhet. Tystnaden bryts lite tvekande av några lärare 
som därefter samtalar med varandra på följande sätt: 
 

Lärare 1: Vi öppnar ju upp för språken och vi har ju finska och svenska 
klasser. 
Lärare 2: Men finska och svenska är ju för sig. Om flerspråkighet är det så 
är vi ju det. 
Lärare 3: Vi har flera språk på skolan, men utnyttjar vi det? 
Lärare 2: Nej, det tycker jag inte vi gör.  
Lärare 4: Vi som skola kan ju utnyttja det på ett annat sätt. När finska och 
svenska barnen nu pratar med varandra så blir det på engelska. 
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En lärare vill ytterligare poängtera att skolan är flerspråkig genom att påminna 
om att elever undervisas i både engelska och spanska från årskurs 1, vilket inte 
är självklart i skolor i Sverige. 

Språk som talas på skolan 

Lärarna nämner att deras gemensamma skolspråk är engelska då inte alla lärare 
talar både svenska och finska. Alla uppger att de kan tala spanska men på olika 
nivåer och berättar att de inte använder det i kommunikation med varandra på 
skolan. En av lärarna framför en önskan att de bör tala mera spanska för att stötta 
varandras språkutveckling, vilket också skulle bidra till att stärka deras egen 
flerspråkighet. En lärare säger: ”det skulle vara skolspråket istället för engelska så 
skulle vi ha spanska när vi pratar med varandra”. En lärare säger då ”vi är ju en 
svensk skola”, varvid den förra läraren replikerar ”vi är i spanien och pratar 
engelska med varandra”, och hon fortsätter ”när vi pratar finska och svenska 
emellan oss istället för att prata spanska till exempel”. Här finns en tydlig önskan 
att lyfta fram det spanska språket i skolkontexten. Dialogen mellan dessa lärare 
visar att de reflekterar över att de arbetar på en svensk skola i Spanien, men att 
majoritetsspråket i samhället utanför skolan inte har så stor plats i skolkontexten. 
Det framkommer att de kan använda engelska utanför skolan, men de bor och 
lever i ett spansktalande samhälle och därför finns det situationer när de behöver 
kunna använda språket i vardagslivet utanför skolan.  
 
På frågan hur skolans fyra språk synliggörs svarar en av de lärare som undervisar 
i en av de finskspråkiga klasserna (översatt till svenska):  
 

vi har i alla fall systemet att på morgonen tittar vi alltid i kalendern och vi 
gör det på finska, svenska, engelska, spanska och på teckenspråk / och då 
har vi gått igenom hur dom orden är lika / tiistai kommer man ihåg genom 
att tisdag är så nära så det är sånt och sen kommer mycket annat också / 
alltid om vi har något språk något ord så funderar vi på det även på andra 
språk det kommer helt naturligt genom eleverna 

 
Läraren visar hur en språkkultur kan byggas upp i ett klassrum och hur hon 
öppnar upp för flera språk i samspel med eleverna. Detta bidrar till att eleverna 
utvecklar en metaspråklig förmåga och att de kan få ett vidgat perspektiv på 
flerspråkighet. Att engelska är det språk som används som lingua franca på skolan 
har lärarna bekräftat genom att nämna att det är deras gemensamma skolspråk, 
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men detsamma gäller även mellan elever som har svenska respektive finska som 
sina förstaspråk då de ofta inte förstår varandras språk. En lågstadielärare säger 
att alla barnen, svenska och finska, leker med varandra på rasterna men att de då 
inte behöver kunna så många ord på olika språk. Eleverna lär sig ord av varandra, 
inte minst när de spelar rundpingis eller spelar fotboll. De är nyfikna och frågar 
ofta varandra eller lärarna vad ord heter på svenska respektive finska. Förutom 
skolans fyra huvudspråk så finns det även elever som har andra modersmål på 
skolan, varav ryska, thai och norska nämns under fokusgruppsamtalet. Vad gäller 
huvudspråken så finns alla fyra representerade som modersmål hos flera av 
eleverna. 

Att synliggöra den spanska kulturen i skolmijön 

Den här delen av samtalet inleder vi med att fråga hur de tänker om att lyfta in 
den spanska kulturen på skolan. En lärare nämner att de brukar ha en hel dag 
som är spansk i samband med Spaniens nationaldag. Då har de temagrupper med 
musik, dans, bild och berättar om spanska konstnärer. De nämner också att de 
haft tema fotboll ”eftersom Spanien är väldigt känt för fotboll också”. Lärarna 
har planerat att gå på bio med barnen eller att gå till konserthuset, men det har 
ännu inte blivit så. Den lärare som företrädesvis undervisar i spanska nämner att 
hon sjunger och lär ut spanska sånger, men att tiden är så kort att hon inte hinner 
så mycket.  
 
I skolans utvecklingsplan är ett av målen att arbeta med att lyfta in mera av den 
spanska kulturen på skolan i olika sammanhang och de har kontakt med en 
spansk skola för att planera gemensamma aktiviteter. De har exempelvis planerat 
en halloweenparad tillsammans. Rektor menar att de ska börja med att personalen 
på skolorna träffas, att de kanske lagar mat tillsammans och att det redan finns 
en grupp föräldrar som har engagerat sig. De hoppas att även föräldrarna kan 
vara en ingång till ett utbyte med den spanska skolan.  

Idéer för att stärka flerspråkigheten 

I samtalet lyfts flera idéer från olika deltagare om hur de tillsammans på skolan 
kan lyfta fram och synliggöra flerspråkigheten på ett annat sätt än vad som görs 
idag. En lärare uttrycker det så här:  
 

jag skulle gärna vilja att vi hade lite spanska till personalen / 
personalspanska / vi är väldigt olika jag kan nästan ingen spanska och sen 
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har vi några som kan jättebra / om vi skulle göra nånting på spanska 
tillsammans / då tror jag att jag kanske skulle våga lite mer 

 
Förutom att prata mera spanska med varandra för att få möjlighet att öva på 
språket och stärka varandras språkutveckling nämner en av de finska lärarna att 
hon vill att alla språken ska synliggöras på olika platser i skolmiljön och menar 
att det är ett sätt att visa eleverna att språken är levande på skolan (översatt till 
svenska):  
 

jag tycker det skulle vara trevligt om man hos oss läser dessa texter  nånstans 
sen / som exempelvis här i köket och det är bara på svenska / om det även 
var på finska skulle kunna vara även på engelska och spanska så att det 
syntes när barnen alltid läser dom 

 
Flera av de andra lärarna håller med henne och sedan framförs olika idéer, som 
exempelvis att sjunga sånger på olika språk, att servera en spansk maträtt varje 
vecka, att det kunde vara spansktalande personal på skolan, men även följande: 
 

kom på nu bara att man skulle kunna jobba lite tematiskt med vissa 
ämnesområden till exempel sagor / som ett exempel nu bara att man har 
samma saga som man läser på spanska engelska och svenska och finska /  
och jag har pratat om historia om vi skulle kunna hitta något samarbete 
kring / finsk svensk historia och så jämföra den finska historien med den 
svenska och världen 

 
En avslutande kommentar från en lärare är att de olika språken skulle behöva 
synliggöras överallt i skolmiljön. Det blir tydligt för oss forskare att det här 
samtalet om flerspråkighet har väckt många tankar hos deltagarna och vi önskar 
att samtalet ska leva vidare på skolan.  

Diskussion 

Fokusgruppsamtalet visar på deltagarnas uppfattningar om flerspråkighet utifrån 
den praktik de tillsammans verkar inom, liksom tankar framåt utifrån den 
språkliga potential som verksamheten erbjuder. Läroplanens skrivelser samt 
kommentarmaterialet Få syn på språket (Skolverket, 2012) ger stöd för att utvidga 
språkrepertoaren till såväl nordiska språk som till flerspråkighet. Under samtalets 
gång väcks flera tankar och idéer om hur flerspråkigheten kan synliggöras på ett 
mera konkret och praktiskt sätt i skolmiljön, inte minst genom språkanvändning 
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både i klassrummet och på rasterna samt hur det spanska språket och den spanska 
kulturen kan bli en tydligare del av skolans verksamhet. Rydenvald (2017) visar i 
sin studie att undervisningsspråket har betydelse för elevers språkanvändning 
generellt. Om det även gäller för eleverna i den aktuella skolan kan användning 
och kunskap om de olika språken bidra till att eleverna utvecklar en dynamisk 
flerspråkighet så att de på ett naturligt sätt använder olika språk i olika 
sammanhang både i och utanför skolkontexten. 
 
Hur språkkulturer kan byggas upp i skolans klassrum och leda till såväl en- som 
flerspråkighet befäster denna delstudie i linje med Slotte (2005) och Vuorenpää 
(2016). Lärares uppfattningar om flerspråkighet blir, enligt Bravo Granström 
(2019), avgörande för vilka språkliga val läraren gör i mötet med eleverna i den 
aktuella undervisningspraktiken. I vissa delar av skolans undervisning öppnas det 
dagligen upp för translanguaging i linje med García och Li Wei (2014), vilket 
illustreras med ett exempel från ett av de finskspråkiga klassrummen där läraren 
börjar varje skoldag på fem olika språk. I andra situationer talas det mera om 
nyfikenhet på de olika språken hos eleverna och här finns en möjlighet att 
praktiskt använda flera språk för lärande och utveckling. En lärare uttrycker 
glädjen över sin egen språkutveckling och hon säger att hon har hittat mönster  
och kopplingar i ord mellan olika språk. Det här visar att läraren använder sina 
tidigare språkkunskaper för att se samband, vilket öppnar upp för att elever och 
lärare tillsammans kan utveckla sin metaspråkliga kompetens genom att jämföra 
och samtala om olika språk (Jessner, 2006). Alla på skolan har redan ett eller flera 
etablerade språk och dessa språkkunskaper är nu värdefulla då möjlighet finns att 
lära in ytterligare språk naturligt i skolmiljön. Att skolledaren stöder en 
språkkultur som kan öppna upp för nya möjligheter kan på sikt sippra ner i 
organisationen som helhet då det är genom språkkontakt och språkanvändning 
som den individuella flerspråkigheten utvecklas (t.ex. Lainio, 2013). 
Fokusgruppsamtalet kan bidra till att lärarna tillsammans fortsätter samtalet om 
hur språken kan användas och synliggöras i deras skolmiljö, som ju är en svensk 
skola men där många språk används varje dag i olika situationer. Eleverna bör 
uppmuntras att använda flera språk utöver undervisningsspråken för att utveckla 
sin flerspråkighet.  
 
I samtalet lyfts flera flerspråkighetsteman parallellt, såsom lärarnas egna 
upplevelser av att vara invandrare, vilka språk som ryms i respektive klassrum 
och hur språk generellt synliggörs på skolan. Samtalet visar på nyfikenhet både 
hos skolledning, kollegiet och bland eleverna till att utvidga den språkliga 
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repertoaren. Flera av lärarna framhåller att flerspråkigheten återspeglas bland 
annat genom elevernas språkliga frågor om ord på finska och svenska där 
engelska fungerar som lingua franca hos högstadieeleverna. Deltagarna i 
fokusgruppsamtalet är överens om att det finns flera språk på skolan som 
används i olika sammanhang. För att majoritetsspråket spanska ska få en större 
plats på skolan kan förslaget från lärarna realiseras, det vill säga att rent praktiskt 
byta användandet av engelska som lingua franca och istället använda spanska. Vi 
ser en viss exotifierande tendens i hur det spanska språket och den spanska 
kulturen endast mycket tillfälligt inkluderas i skolpraktiken genom uttalanden 
som att den spanska nationaldagen uppmärksammas som en spansk dag på 
skolan, det vill säga en gång om året. En svensk skola i Spanien har potential att 
uppmärksamma den omgivande kontexten i högre grad året runt, vilket även 
skolans utvecklingsplan har som ambition genom exempelvis samarbeten med 
spanska skolor. Vad dessa samarbeten kan och bör fokusera på kan också 
diskuteras, t.ex. utifrån gemensamma aktiviteter eller vad som är det övergripande 
syftet med ett samarbete. Enklare praktiska insatser såsom att texter på skolans 
väggar speglar den flerspråkighet som eftersträvas ligger inom den egna 
beslutssfären för varje lärare i det egna klassrummet, samtidigt som just den typen 
av småskaliga beslut kan påverka klassrummets, men också hela skolans, 
språkkultur. 

Tack 

Författarna vill tacka Magnus Bergvalls stiftelse och Åke Wibergs stiftelse för 
ekonomiskt bidrag som gjort det möjligt att genomföra projektet. 
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Translanguaging in notes: A Swedish 
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Abstract 

An increasing number of students attend lectures and seminars where English 
may be a second or additional language (L2) of the teacher and/or some or all of 
the students. With a multi-faceted language resource, students face a challenge of 
deciding how to take notes. Each piece of information noted represents an 
opportunity to translanguage, a practice that entails multilingual users employing 
their entire linguistic repertoire to comprehend aural content and take notes. This 
article focuses on translanguaging practices in notes taken by Swedish upper 
secondary school students while listening to TED Talks in English. Data were 
collected in the forms of note samples in order to demonstrate translanguaging 
in practice and from survey questions that probed factors that affect student 
decisions when notetaking. Patterns of translanguaging identified in the note 
samples are discussed in relation to proposed theoretical models. Findings show 
that of 417 sets of notes, the vast majority took notes in L2 English only, while 
a total of 51 students used some form of visible translanguaging. Survey data 
showed that students prefer to take notes in the language to which they are 
listening and present a number of factors that influence how multilingual 
students take notes. The article closes with pedagogic considerations and avenues 
for future research.   
 

Introduction 

The presence of English in higher education continues to expand globally and in 
Sweden in particular, as evidenced by the already large number of English 
medium instruction (EMI) courses offered at universities and the projected 
continued increase thereof (Forsberg, 2018). With increases to student and 
faculty mobility, English is being used more than ever as a contact language in 
academic contexts. When students engage with content offered in a second 
language (L2), they may decide to operate solely within the L2 or perhaps draw 
on first language (L1) resources in order to process, learn from, and produce 
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responses to that content. Students may, for instance, read a scientific article in 
L2 English but jot notes in the margins using their L1, thereby availing 
themselves of various features of the repertoire. The same type of 
translanguaging can happen when students listen to lectures in EMI contexts, 
where they often listen to lecture content in L2 English but may employ the L1 
(at least at some times) to process and consolidate their learning.  
 
Due to the rise of EMI, access to higher education and the potential success it 
can entail, significant emphasis is placed on preparing students for using English 
in academic settings both in and beyond English classes in Swedish upper 
secondary schools. This is particularly the case on more theoretically-oriented 
programs, where teachers and students may have goals of preparing to be 
successful in EMI contexts at the tertiary level. To aid in this preparation, 
students need to develop notetaking skills while processing L2 aural input of 
academic content. After all, the lecture format is a staple of university education. 
Likewise, notetaking is a core academic skill without which students may be 
overly-dependent on memory alone, which can easily wane.  
 
Given that Swedish teenagers typically develop strong proficiency in English (as 
evidenced by consistently high rankings the EF English Proficiency Index, 
Education First, 2021) as well the proficiency expectations set by Skolverket 
(2017) for upper secondary school), they are often able to listen to and take notes 
from academic content. When doing so, notetakers are faced with a range of 
options for both the overall organizational style of notes (e.g., the outline format, 
mind maps, etc.) and the recording of individual items of information (e.g., 
writing verbatim, paraphrasing, using abbreviations symbols, etc.). The ways 
student choose to activate and deploy aspects of their multilingual resource when 
writing their notes while listening to L2 English represents further decisions 
notetakers make. This linguistic decision can be made prior to the notetaking act 
(i.e., I am listening to English, so I will take notes in English or Swedish) or may 
change moment-to-moment (i.e., I will try to take notes in English but may 
switch to L1 Swedish at certain times). However, the ways in which they take 
notes and the extent to which they draw on all their linguistic resources (both L2 
and L1) are areas that have been underdeveloped from a research perspective. 
 
While the concept of translanguaging has been used in the field for decades, it 
has only recently been applied to lecture comprehension and notetaking. As the 
power and effectiveness of translanguaging continues to manifest itself in general 
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communication, it also has the potential to aid student learning via the notes they 
take. From a broad perspective, translanguaging aims to challenge unequal 
linguistic positions and power relations while bringing about social justice (e.g., 
García, 2009a).  
 
The present article reports on an analysis of over 400 samples of notes taken by 
Swedish upper secondary school students while listening to TED Talks, 
multimedia texts that are often used to simulate EMI and academic English 
lectures in the L2 classroom context. Samples of student notes were examined 
for instances of translanguaging in order to identify patterns and to compare the 
samples to proposed models of translanguaging in notes (Siegel, 2021). As García 
(2009a; 2009b) points out, schools have traditionally and systematically regulated 
use of various linguistic resources. As such, this paper adopts a position to 
investigate the use of multi-faceted linguistic resources through translanguaging 
as it relates to the “practices of people” (García, 2009a, p. 24). After taking notes, 
participating students also completed survey questions related to their language 
preferences for notetaking while listening to L2 English and the factors that may 
impact their decisions while taking notes. 
 
The article begins with an overview of key terms, including notetaking and 
translanguaging. It introduces how translanguaging may correspond to two 
important theoretical concepts in notetaking: encoding and storage. Models of 
translanguaging in notes are then presented, providing a theoretical framework 
which is later linked to note samples. After a brief summary of previous research, 
the article describes the data collection and analysis procedures. In the Findings 
and Discussion section, patterns that emerged from the note analysis and survey 
data are presented along with illustrative authentic note samples. The 
Implications and Conclusions section expands on and interprets the findings in 
connection with previous research and theoretical models for notetaking and 
explores pedagogic implications.  

Background 

Notetaking and translanguaging 

Notetaking is something that students often do while they are listening (or 
reading) that potentially supports learning and aids in concentration in academic 
contexts. At a general level, this type of casual definition is true to an extent but 
it lacks appreciation for the sophisticated, multi-faceted operations that 
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contribute to successful notetaking. Much of what happens during the notetaking 
act goes unnoticed and underappreciated; however, the theoretical need for notes 
and the various decisions notetakers make are crucial in understanding notetaking 
and developing effective and efficient techniques and strategies for students (and 
for teachers, to be able to provide pedagogic support so their students can 
develop such skills). 
 
Notetaking consists of a series of cognitive and physical activities that need to 
operate in recurring sequences and under strict time conditions. Beginning with 
recognizing and decoding the incoming speech from a teacher or lecturer, the 
listener then needs to decide (for each item of information) whether it is 
important enough to be written down (e.g., is it a key concept? Is it something I 
know already? Is it something likely to be needed for later tasks?). If a certain 
item is identified to be recorded, then choices must be made about how, when 
and where on the paper to write it. The way in which notes are taken presents a 
wide array of options, from using the speaker’s own words, to paraphrasing, to 
using an abbreviation, to drawing a visual representation of the information. 
Listeners with multi-lingual resources also decide which part(s) of their repertoire 
to engage and when. Most times, several iterations of this decision-making 
sequence need to be happening simultaneously, as the student is both writing 
notes while still processing incoming input and deciding whether that input is 
relevant enough to be included in the notes.   
 
According to Piolat, Olive and Kellogg (2005), notes are “short condensations 
of a source material that are generated by writing them down while 
simultaneously listening” (p. 292). The “short condensations” phrase reflects the 
notion that notes should always be shorter than the source text. The idea of notes 
being “generated” acknowledges the fact that a set of notes is a product that is 
created by each individual in unique ways, using their resources to meet the needs 
of the context. In an academic setting where English is being used to convey 
content, one might traditionally expect notes to be taken in the same language 
that is being spoken, a position this article seeks to investigate. The decisions that 
listeners make in relation to how they generate these short condensations of 
information, and in particular decisions related to how notes are taken, at what 
points in a lecture, and why translanguaging might be used, are of immediate 
relevance to the present article.  
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In theory, notetaking serves two important functions: encoding and storage. 
Encoding takes place in real-time, as the notes are being written (or typed). As a 
person listens and writes the notes, they are increasing their engagement with and 
heightening their attention to that respective piece of information. Thus, 
notetaking can help learning and memory through encoding. The storage 
function refers to the notion that people often take notes with the intention of 
keeping and using them later; for example, to write a summary of a lecture or to 
study for a test of lecture content.  
 
Translanguaging, in general terms, refers to the practice of employing a multi-
lingual repertoire within any single communicative event for the purposes of 
being as clear and/or efficient as possible. When translanguaging, the user 
accesses different features and modes in order to maximize their communicative 
potential (García, 2009b, p. 140). Translanguaing includes but also goes beyond 
the idea of two individual languages and code-switching practices between them 
(García & Li Wei, 2014). Moreover, the concept can occur in both spoken and 
written production (e.g., Conteh, 2018; García & Li Wei, 2014). Siegel (2020a; 
2021) extended the notion of translanguaging in written form to include notes 
generated by students while listening to an L2 and taking notes (see below for a 
description of various patterns and models of translanguaging in notes). 
Translanguaging practices have not always been recognized by schools, with such 
institutions historically attempting to control or dictate which language(s) are to 
be used in their respective contexts (García, 2009b).  
 
Following the line of thinking described above, where translanguaging is 
positioned as a practice of people (García, 2009a, p. 25) as opposed to the 
construction and portrayal of discrete languages, the concept can be explored via 
student practices. Translanguaging represents a hybrid language use that is both 
systematic and strategic (García, 2009a, p. 45) and creates opportunities for 
creative use of the multi-faceted linguistic resource (García & Li Wei, 2014). The 
extent to which this practice is systematically and strategically employed in 
student notes remains an unexplored area, particularly in a multilingual context 
like Sweden. As noted by Wright and Baker (2017), translanguaging “requires 
some degree of competence in both languages” (p. 76) although there may be 
differences in that competence. Examining notetaking practices from a 
translanguaing perspective allows, as García (2009b) describes, for readily 
observable samples of translanguaging to be documented and analyzed as they 
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have been produced within schools, and L2 English classes in particular, as social 
contexts.  

Curriculum perspectives 

On the curriculum steering documents for upper secondary school English 
courses produced by Skolverket (i.e., the Swedish National Agency for 
Education), both notetaking and use of multi-lingual resources are acknowledged 
as parts of the required content of teaching. Notetaking is explicitly stated in a 
section describing English 6: “Strategier för att dra slutsatser om syfte, synsätt 
och underförstådd betydelse, till exempel genom att anteckna” (Skolverket, 
2021). Notetaking is also implicitly recognized in other criteria on the curriculum; 
for example, from English 5: “Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser 
om innehåll och budskap” and “Sökning av innehåll i muntliga och skriftliga 
källor av olika slag och utifrån olika syften” (Skolverket, 2021).  
 
Translanguaging is suggested in the following statement, taken from the overall 
aims of the subject: “Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk 
och kultur samt ge dem förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet där 
kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra” (Skolverket, 2021). In 
addition, students need to develop strategies for listening, organizing, recording, 
comprehending, and learning from spoken content. Notetaking is one of those 
strategies, and the practices some students use can be viewed from a 
translanguaging perspective. As such, the two main concepts examined in this 
project are both relevant to the students, teachers, and classes at the upper 
secondary school level.  

Previous research on L2 notetaking in academic contexts 

Research on L2 notetaking has included studies that examined differences in 
notetaking quality and strategies between L1 and L2 students. This line of 
research emerged in the 80s and 90s, as increasing numbers of L2 English 
students were studying overseas in L1 contexts. Dunkel (1988), for example, 
compared L1 and L2 notetakers and showed that both groups were able to 
compact information and reduce it to “terse” condensations of source 
information. In similar research, Clerehan (1995) showed that L1 and L2 groups 
adopted similar strategies when taking notes while listening to English lectures, 
including indenting, numbering, and bullet pointing. Her findings also 
highlighted stark differences in notetaking quality between the two groups. L2 
notetakers not only took significantly fewer notes but they also struggled to 
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recognize information hierarchies and relationships within lectures. Research 
such as this positioned the L1 and L2 as discrete categories. The stance adopted 
in this article, however, aligns with more recent ideas about translanguaging and 
viewing all linguistic resources as accessible for the notetaking act.  
 
These and other previous notetaking studies have focused on measuring the 
quantity and quality of notes. For instance, Dunkel (1988) and Crawford (2015) 
tallied the total number of words and notations that appeared in notes. Clerehan 
(1995) and Song (2012) focused their attention on the hierarchical representation 
of information presented in lectures and whether and how pieces of information 
with different levels of importance were recorded. Quality has been measured by 
test answerability (e.g., Dunkel, 1988) and information units (e.g., Siegel, 2018; 
2020b). A number of studies have also examined the transfer of information from 
notes to post-listening tests (e.g., Hayati & Jalilifar, 2009; Siegel, 2018) and 
summary writing tasks (Lui & Hu, 2012). However, none of these studies, or any 
others to my knowledge, have focused exclusively on translanguaging as a 
phenomenon in student notes. As such, this project expands the notion of how 
notes can be evaluated to acknowledge the representations and employments of 
students’ complete linguistic repertoires in their efforts to understand and record 
information from lectures. 

Translanguaging in notetaking 

As outlined by Siegel (2020a), in a classroom or lecture hall, students may utilize 
their multi-linguistic resources to take notes, and this utilization may occur in a 
number of ways. Students may listen to L2 English but take notes completely in 
their L1 (Swedish in this case). Students may also listen and intend to take notes 
as much as possible in the same L2 they are listening to but may write in the L1 
at times. This is a visible form of translanguaging, as the notes themselves will 
show evidence that different languages are being used at different times. Certain 
patterns of translanguaging may be identified, such as consistently 
translanguaging for a particular word or class of word, using a word or expression 
in whichever language is shorter, or making language decisions based on the 
speaker’s speed; for example, if the speaker pauses frequently and at length, the 
notetaker can take time to decide how to record notes. If the speaker has a high 
rate of speech, the notetaker may simply use whichever resource offers the 
shortest, most direct route to recording.  
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Models of translanguaging in notetaking 

To account for the different ways in which students might apply their multi-
faceted linguistic resource, Siegel (2021) proposed three possible models for 
translanguaging while notetaking. These models assume the listener has their 
whole linguistic repertoire available to them as they listen and aim to describe 
how listeners may activate various parts of their repertoires at different stages of 
notetaking. As theoretical models, they should be viewed as highly speculative.  
 
As illustrated in Figure 1, Path A suggests students converting L2 English to L1 
Swedish before retranslating content to L2 English in order to write notes, a 
concept based on the notion of interlanguage that involves interaction of two 
parts of the multi-faceted linguistic resource. This option might be employed by 
students in English for academic purposes (EAP) classes where the teacher 
expects to see students taking notes in English, an institutionalized “norm” in 
some school settings (e.g., García, 2009b).  
 
Figure 1. Three models of language choice in notetaking (from Siegel, 2021) 

 
Path B represents a more tangible and visible form of translanguaging, as the 
student listens to L2 English but translates to L1 Swedish both at the cognitive 
level (in the mind) and the productive level (as output in notes written solely in 
the L1). The mixing of languages happens as the input accessed from L2 listening 
becomes produced via the L1 in written form. The third route represented in 
Figure 1 leads to the most visible evidence of translanguaging, as a fuller range 
of linguistic resources engage in the mind, and written expressions from both are 
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displayed in the notes themselves. That is, both L2 English and L1 Swedish can 
be found to varying degrees in several sets of notes.  
 
These models were produced at the theoretical level but at the time when they 
were composed, lacked sufficient empirical evidence to support the ideas or to 
demonstrate that students actually employ these routes. Furthermore, the models 
are expressed in rather broad and general terms that fail to identify specific 
patterns that may exist within; for example, Path C accounts for a mixture of the 
L1 and L2 in notes but does not go beyond that cursory description to consider 
various patterns such as single-word translanguaging or various uses of different 
linguistic resources. As such, with regards to models of translanguaging in notes, 
the present study aims to examine authentic student note samples, determine the 
extent to which Siegel’s (2021) models account for student productions, and 
attempt to provide more detailed and nuanced descriptions of translanguaging 
practices.  

Research questions 

The present study focuses on translanguaging practices in notes taken by Swedish 
upper secondary school students. It aims to address the following research 
questions, the first of which focuses on actual notetaking practices while the 
second elucidates student perspectives: 
 
1. How are linguistic resources used in notetaking by Swedish upper secondary 
school L2 English learners while listening to English? 
 
2. What factors do Swedish upper secondary school students feel influence their 
use of linguistic resources when notetaking while listening to English? 

Methods 

Participants 

The 212 participants in the study were all enrolled in upper secondary school 
English classes at the time of the data collection, and all identified Swedish as 
their native language. Their English proficiency levels were between 
approximately B1 and C1 based on the Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) (Council of Europe, 2020). All students signed 
a consent form to participate in the study, which entailed allowing for analysis of 
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their notes and responding to a survey. All data collection was anonymous and 
students were given “project codes” to protect their identities.  

Data collection and analysis 

As part of their regular English classes, all students participated in notetaking 
activities in which they listened to TED Talk videos and took notes, which they 
subsequently used on listening comprehension tests. No explicit instructions 
were given as to which language should be used to take notes; however, since the 
data collection took place only in English classes, there may have been an 
inherent assumption that students should use English. Three different TED 
Talks were used in the data collection (see Table 1).  
 
Table 1. TED Talks used in data collection 

Speaker Title Duration 
Prosanta Chakrabarty Clues to prehistoric times found 

in blind cave fish 
4:50 

Aomawa Shields How we’ll find life on other 
planets 

5:26 

Gary Kovacs Tracking our online trackers 6:23 
 
Teachers collected notes the students took, which were then analyzed by the 
researcher for frequency and type of translanguaging (shifting between the 
Swedish and English resources) as represented by visible evidence in notes. The 
researcher also used the three models of translanguaging in notes presented in 
Figure 1 in order to categorize each set of notes: notes taken entirely in English, 
notes taken entirely in Swedish, and notes that had a mix of both languages (the 
minimum for this category was one translanguaged word; e.g., all notes in English 
with at least one word in Swedish).  
 
After the notetaking activity, students completed an online survey that consisted 
of several questions as part of a larger study. Two questions were immediately 
relevant for the present topic of translanguaging: one that asked about language 
preference when taking notes while listening to English and a second that asked 
about factors that may affect use of linguistic resources when taking notes while 
listening to English. The questions were: 1) If you were listening to English, in 
which language do you prefer to take notes? Please explain; and 2) What affects 
the language (e.g., English, Swedish, or other) you use to take notes? Findings 
from both the analysis of note samples (in relation to RQ1) and the survey 
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responses (in relation to RQ2) are presented in the following section, 
accompanied by a discussion.  

Findings and discussion 

This section first reports overall patterns before examining certain sets of notes 
in more detail. After examining the notes themselves, this section describes 
survey findings related to translanguaging.  

Findings related to RQ1: How linguistic resources are used 

A vast majority of the 417 sets of notes (366), were taken entirely in English. In 
other words, approximately 88% of the students did not use translanguaging as 
a strategy when taking notes. This majority either adhered to L2 listening à L2 
notetaking without any translanguaging occurring, or they employed Path A as 
outlined in Figure 1 (listening to the L2, possibly doing some amount of L2 to 
L1 translation in the mind for comprehension, and then retranslating to the L2 
to write the notes). It would be worthwhile to focus on the exact approaches 
these students had for producing notes exclusively in English through other 
research methods such as think-aloud protocols. However, such questions are 
beyond the scope of this article, which is more concerned with the 51 students 
who displayed visible translanguaging in their notes.  
 
Twenty-five students (5.9%) wrote exclusively in Swedish, opting to use Path B 
as displayed in Figure 1. In other words, as they listened to L2 English, they wrote 
notes exclusively in L1 Swedish. This suggests that they were actively translating 
the L2 English input simultaneously as they listened in order to be able to 
produce notes in L1 Swedish. Path B may be considered simpler than Path A in 
some ways because listeners using Path B write in the L1 and therefore do not 
need to do any retranslation to produce notes in the L2.  
 
Approximately the same number of students (26; 6.2%) wrote in a combination 
of English and Swedish. While the majority of these notes were taken in English, 
the amount of Swedish ranged from a single word to approximately an even 
distribution of English to Swedish words. Figures 2–4 below illustrate the varying 
amounts of each language that were evident in student notes.  
 
As evident in the note extract in Figure 2, “liknande” (in the third line) is the only 
Swedish word that appears in the entire set of notes. The student recorded 
everything else in English.  
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Figure 2. The single word in Swedish “liknande” 

 
 
At the individual word level, one interesting observation was the word “arter” 
(species in English) that appeared in Swedish several times in various sets of notes, 
indicating that either students recognized and understood the L2 English species 
but actively chose to write the Swedish “arter” instead or perhaps due to 
uncertainties about spelling, avoided the English word (see Figures 3–5). This use 
of “arter” was evident even when a majority of notes were taken in English. One 
student (see Figure 5) initially wrote “arter” the first time species was used in the 
TED Talk but wrote “species” immediately after and the subsequent two times 
the speaker said it.  
 
Figure 3. Complete notes in Swedish, including “arter” 

 
 
Figure 4. “Arter” included in a line with both Swedish and English 

 
 
Figure 5. Both L1 “arter” and L2 “species” side by side 
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Also related to single-word instances of translanguaging was the lone example of 
an abbreviation from the L1. The student in Figure 6 used the Swedish 
abbreviation “osv” (och så vidare, meaning “and so on” in English) to conclude 
one line of notes. This use of the L1 and an abbreviation occurs despite the fact 
that the vast majority of the notes were taken in English. The Swedish “hus” 
appears in the same line, but these are the only two instances of use of Swedish 
as a resource evident in this particular set of notes.  
 
Figure 6. The L1 Swedish abbreviation “osv” 

 
 
In Figure 7, a single Swedish phrase (“hur man kan se”) appeared in the entire 
set of notes. All other words were in English; for example, as visible in Figure 7 
above the parentheses, the phrases “one specie” and “lost function” were written 
in English. 
 
Figure 7. A single phrase in Swedish “hur man kan se” 

 
 
Figure 8 shows a sample of notes that begin with two lines in English (“Yolo—
hidden wonders / caves- founding new spieces”) followed by two lines almost 
entirely in Swedish (“syn lösa”-ny spieces blind cave fishies – geneforskning ish 
(hjälper forskare)”). Whereas the situations in Figures 2 and 5 may suggest brief 
instances of translanguaging to solve an immediate problem such as an unknown 
word in the productive L2, Figure 8 shows a more permanent and sustained shift 
from one linguistic resource (i.e., L2 English) to another (i.e., L1 Swedish). 
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Figure 8. Approximately half English and half Swedish 

 
 
Of particular interest were the samples in which students alternated between 
English and Swedish multiple times (e.g., Figure 9). This pattern suggests that 
Path C in Figure 1, in which students mix languages on notes, can be refined to 
better articulate and describe the arrangement of notes more precisely. For 
example, paying attention to the language that is initially used and then diverged 
from; the frequency of alternating; and the location of alternating may all help to 
better describe and understand student strategies to using activating and using 
multiple resources in notes to achieve their goals.  
 
Figure 9. Alternating between English and Swedish 

 
 
Of the 26 samples in which students used a combination of Swedish and English, 
analysis revealed subtle patterns of resource use that went beyond simply 
translanguaging to solve single-word problems. Seven students shifted 
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completely from one linguistic resource to another while taking notes, starting 
with notes completely in English, switching to complete Swedish for a time, and 
then returning to English. Two of these then made an additional adjustment to 
Swedish at the end of their notes. These major shifts may have coincided with 
portions of the TED Talks in which the content was particularly challenging or 
novel, or when the presenter increased their rate of speech. Interestingly, no 
students started their notes in Swedish and then transitioned to English. This 
language shifting was only evident with English as the initial language.  
 
Overall, the number of instances of translanguaging in notes was smaller than 
expected, given the challenging academic nature of the text and the strong set of 
linguistic resources available to the students (i.e., native-level Swedish; B1–C1 
English ability; plus possible additional resources that are beyond the scope of 
this article).  

Findings related to RQ2: Student perspectives on what factors influence 
their use of linguistic resources 

Students responded to two survey items about their viewpoints related to 
translanguaging when taking notes. These optional questions were part of a 
broader set of questions on notetaking in general; however, since this paper 
focuses expressly on translanguaging, the findings reported here are limited to 
those two questions.  
 
The first question asked which language students preferred to use to take notes 
when listening to English. In total, 80 students answered this optional question. 
While this is a somewhat low response rate (38%), the responses to this open 
question provide qualitative perspectives from the students themselves. More 
than three-quarters (73/80; 91%) answered English, one student stated Swedish 
only, with the remaining six respondents (7%) stating that they preferred to draw 
on the full extent of their linguistic resources (i.e., English and Swedish in this 
case).  
 
Respondents were also given the opportunity to explain their answers. For those 
who stated English was their preferred language of notetaking, comments fell 
into the following categories:  

• Easier / More convenient: 21/80; 26% 
• Avoid mixing languages 16/80; 20% 
• Helps memory / comprehension: 9/80; 11%. 
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In terms of factors that affect language choice, 75 students responded to this 
optional survey item (another low response rate, 35%). A small number of these 
open responses (8) included multiple factors and were coded as such; therefore, 
the total number of coded responses was 83. More than half (44/83; 53%) 
reported that the language the speaker is using is the main influence on their 
language choice. In other words, they choose to take notes in the same language 
that the speaker uses; if they are listening to English, they prefer to take notes in 
English. Nine students stated that they sometimes translanguage and are not 
concerned with taking notes strictly in a single language but instead avail 
themselves of multiple resources. Eight stated explicitly that they prefer to take 
notes in L1 Swedish because they are more comfortable and confident in their 
L1 use, which may be a result of a monolingual norm at school and in the 
classroom, a norm the concept of translanguaging aims to counter. Reasons given 
included faster writing speed and a general time-saving effect in the L1. 
Additionally, four respondents mentioned the speed of speech as an influencing 
factor. Only two students indicated that any tasks connected to notes (e.g., tests 
or writing assignments) influenced the language they used for notes.  
 
The remaining 16 responses were either too vague to categorize (e.g., “nothing 
affects my language choice”) or showed that the student was uncertain (e.g., “I 
don’t know”); unfortunately, such responses do not contribute much to 
understanding. The responses collected suggest that for a majority of students in 
this study, the language of the speaker and/or class in general dictates the 
language in which the notes are taken, although students seem to acknowledge 
shifting between their linguistic resources when a particular word or the rate of 
speech proves challenging.  

Implications and conclusions 

This article reports on a study of practices and preferences in relation to 
translanguaging in notetaking among L2 English students at the upper secondary 
level in Sweden. Analysis of note samples produced while listening to and 
notetaking during TED Talks revealed that of 417 samples produced by 212 
students, only 51 demonstrated tangible translanguaging practices. That total 
comprised roughly half of the students taking notes solely in L1 Swedish and the 
other half explicitly translanguaging. As such, the speculative theoretical models 
of translanguaging in notes put forth by Siegel (2021) do seem to represent 
student habits in practice; they are, in other words, translanguaging “practices of 
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people” (García, 2009a, p. 24). Of interest were certain particular translanguaging 
artifacts at the word level (e.g., “arter” and “osv”) as well as the fluctuational 
patterns between L2 English and L1 Swedish. In terms of student preferences, 
the majority prefer to match their notes to the language of the speaker, and their 
reported preferences and use of linguistic resources often related to convenience 
and assumed benefits for learning. These students are actively initiating the use 
of multiple resources along the lines of García’s (2009a) perspective of social 
justice through translanguaging.  
 
Based on the findings from this study, L2 English teachers, particularly those in 
EAP settings, might consider a) allowing students to take notes using all of their 
linguistic resources rather than only limiting notetaking to the L2; b) encouraging 
students to exercise translanguaging; c) demonstrating how and when notes can 
be taken using various linguistic resources (i.e., Swedish and English), for 
example, when an L1 version of a word is shorter and thus takes less time to 
write; and d) presenting a liberating option rather than limiting oneself to the 
language the speaker is using. These suggestions align with Cummins’ (2017) 
support for broader notions that work done in schools “should connect with 
students’ background linguistic and conceptual knowledge and teach for transfer 
and greater integration across languages” (p. 112). 
 
Students in L2 classes may feel pressured to make sure the notes they take are 
written in the L2. The L2 is, after all, both the content and the medium of such 
courses. This pressure may be self-, teacher-, and/or institution-imposed and 
relates to expectations and routines of L2 learning. However, notes are first and 
foremost for the user to use and learn from. As such, it is vital that notes are 
taken with that end-user in mind rather than for someone external to the learning 
(i.e., a teacher who might grade the quality of the notes). Several researchers (e.g., 
Badger, et al., 2001; Siegel, 2021) have demonstrated the wide ranging strategies 
and preferences that individual notetakers bring with them to the notetaking act.  
 
While the present study has added to the modest work in the area of L2 
notetaking and expanded the notion of translanguaging as it applies to 
notetaking, it has only investigated these issues in the Swedish context. Findings 
both from student notes and student perspectives may vary depending on 
context and/or L2 English proficiency level. At the upper secondary level, many 
Swedish teenagers have relatively high proficiency in English compared to 
similar-aged groups around the world (for example, based on the advanced 
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content of the LGY21 syllabus and expectations that by the end of English 6, 
students are at the B2 CEFR level (Skolverket, 2017)); therefore, findings from 
this study should be compared to other groups engaged in EAP and EMI. 
Furthermore, a detailed analysis of each set of notes in terms of percentages of 
translanguaged words, parts of speech, and aligning translanguaged notes with 
specific parts of a lecture or presentation could reveal additional details about 
how students employ their multi-faceted linguistic repertoires. This article has 
taken additional steps in appreciating translanguaging in student notes, a priority 
highlighted by Siegel (2020a), and has indicated the need for more research on 
the topic. 
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Abstract 

Diskussionen om svenskhet centreras ofta kring kultur och språk, där en ”bra 
svenska” tillsammans med andra markörer står för svenskhet. Denna artikel 
handlar om hur elever förhåller sig till och gör motstånd mot att kategoriseras 
som svenska som andraspråkselever med utgångspunkt i en etnografisk studie på 
en svensk högstadieskola. I artikeln lyfts hur elevernas motståndspraktiker 
präglas av samhälleliga diskurser om svenskhet och invandrarskap där vem som 
kan och får räknas som ”svensk” och betraktas ha svenska som sitt språk utgör 
gränsdragningar mellan svenskämnena – svenska som andraspråk och svenska – 
och fungerar som en schibbolet för svenskhet (Azar, 2006). Denna svenskhetens 
schibbolet avgör i sin tur vilka elever som blir kategoriserade som svenska som 
andraspråkselever (Siekkinen, 2021). Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv 
där elevkategoriseringar ses som något performativt (Althusser, 1976; Butler, 
1993) visas hur elever misserkänner interpellationen av dem som svenska som 
andraspråkselever. Därutöver belyses hur eleverna genom sitt anspråk på svenska 
och svenskhet i svenska som andraspråksklassrummet överskrider normenliga 
förväntningar där språk är en del av den svenskhetsnorm som produceras och 
reproduceras i skolan. Där förknippas ett svenskt ”vi” med det svenska språket 
och svenskundervisningen, vilket ställs mot ett icke-svenskt ”de” som har ”deras 
språk”, som är något annat än svenska. Elevernas positionering som svensk blir 
därmed obegriplig och otillgänglig i svenska som andraspråksklassrummet och 
står inte öppen för svenska som andraspråkseleverna att inta (Butler, 1990/2007). 
Uppdelningen mellan svenskämnena resulterar i att dess sociala och rumsliga 
platser blir arenor för diskurser kring svenskhet, där svenska som 
andraspråksklassrummet blir en plats och en kontext som är aktivt i att 
konstruera det icke-normativa: en icke-svenskhet. 
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Inledning  

Frågan om svenskhet och vem som är svensk är något som återkommande 
diskuteras i dagens media, i vardagssamtal, i samhället i stort och inte minst i den 
svenska skolan (se t.ex. Jonsson, 2007, 2015; Siekkinen, 2021). Diskussionen om 
svenskhet har i många fall kommit att handla om kultur och språk, där en ”bra 
svenska” står för svenskhet tillsammans med andra markörer såsom vithet (León 
Rosales, 2012). I relation till diskussionen om en ”bra svenska” har ämnet 
svenska som andraspråk och andraspråkselever aktualiserats i såväl media som 
politiska debatter (Björkholm, 2020; Ceasar, 2020; Ferhatovic, 2020; 
Regeringsbeslut, U2020/05524). 
 
Svenska som andraspråksämnet har varit, och är än idag, kantat av turbulens, 
debatt och kritik (Elmeroth, 2018; Magnusson, 2013). Ämnet har utvecklats från 
att vara stödundervisning i svenska till ett betygsgrundande ämne på 1980-talet 
(Torpsten, 2006). Det uttalade syftet med ämnet har därmed även förändrats från 
en kompensatorisk roll till ett erkännande och en uppskattning av flerspråkiga 
elever med annat modersmål än svenska (Lindberg, 2011). Stödet för att 
implementera svenska som andraspråk som ämne i skolan har dock varit svagt, 
vilket kan vara en bidragande orsak till den kritik som sedermera riktats mot 
ämnet (Lindberg & Hyltenstam, 2012; Sahlée, 2017). Samtidigt som ämnet 
kritiseras för att det anses stigmatisera elever och inte får dem att lära sig 
tillräckligt bra svenska (Björkholm, 2020; Haddad, 2014; Kindenberg, 2013; 
Lannvik Duregård, 2012), poängterar flertalet forskare att det är viktigt att elever 
som behöver det får undervisning i svenska utifrån svenska som 
andraspråksspecifika utgångspunkter (Axelsson, 2013; Hedman & Magnusson, 
2018).  
 
Debatten kring svenskämnena handlar även om organiseringen av ämnena, om 
behovet av kunskap om andraspråksinlärning i lärarutbildningen, brist på 
behöriga lärare i svenska som andraspråk, och om vilka elever som egentligen ska 
läsa respektive svenskämne. Skolförordningen (SFS 2011:185) har i detta 
avseende kritiserats för att vara alltför otydlig i sina formuleringar (Francia, 2013; 
Sahlée, 2017). Hur skolor i praktiken avgör vilka elever som ska läsa svenska som 
andraspråk grundar sig inte alltid i en bedömning av elevers språkliga behov, 
enligt en granskning från Skolinspektionen (2020), utan bland annat på vilket 
svenskämne elever tidigare läst, elevernas namn och bakgrunder eller föräldrars 
åsikter. Skolinspektionen poängterar också att det inte finns några direkta 
riktlinjer för uppföljning av beslut om undervisning i svenska som andraspråk 
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och därmed råder det otydligheter kring om och när en elev kan eller ska gå över 
från svenska som andraspråk till svenska. 
 
Skolans uppdelning i två svenskämnen innebär i skolpraktiken att vissa elever 
särskiljs genom att klassificeras som ”elever med svenska som andraspråk” 
(Skolverket, 2011, s. 7), hädanefter benämnda som svenska som andraspråkselever, 
medan elever som läser svenska inte har någon motsvarande beteckning och på 
så vis osynliggörs som norm (Siekkinen, 2017). Organiseringen av svenskämnena 
i svenska skolan kan därför sägas få betydelse för hur elever kategoriseras i 
verksamheten – som avvikare eller som norm (Siekkinen, 2021). Bunar (2010, s. 
74) menar i detta avseende att uppdelningen mellan svenskämnena, tillsammans 
med modersmålsundervisning, är de enda pedagogiska praktikerna i svenska 
skolan som gör en direkt och legitim åtskillnad mellan ”invandrare” och 
”svenskar”. Dessa två kategorier fungerar enligt León Rosales (2001) som en 
binär opposition som präglar relationen mellan lärare och elever i skolan. Även 
andra forskare betonar att uppdelningen mellan svenskämnena resulterar i att 
elever som läser svenska framstår som den norm som svenska som 
andraspråkseleverna avviker från (Elmeroth, 2006; Lindberg & Hyltenstam, 
2012; Siekkinen, 2021). Betydelsen som tillskrivs det svenska språket blir på så 
vis ”en skillnadsmarkör varigenom deras [elevernas] uteslutning från en svensk 
position markeras” (León Rosales, 2012, s. 53). 
 
Med utgångspunkt i uppdelningen av skolans svenskämnen i svenska och 
svenska som andraspråk och hur dessa ämnen bildar arenor för normer kring 
språk och svenskhet i skolans vardag är syftet med följande artikel att undersöka 
hur några elever som läser svenska som andraspråk själva gör motstånd mot att 
bli kategoriserade som svenska som andraspråkselever.  
 
Nedan presenteras kortfattat tidigare forskning och vidare artikelns teoretiska 
och metodologiska ramverk för att sedan, med utgångspunkt i en skoletnografisk 
studie, visa hur skolans vardag kan förstås utifrån normativa föreställningar som 
grundar sig i vad ”svenskhet” är och vem som kan göra anspråk på den. 

Andraspråkseleven som kategori 

Tidigare forskning visar att elever särskiljs för andraspråksundervisning i 
skolverksamheten vilket resulterar i institutionaliserade elevkategorier såsom 
nyanlända eller andraspråkselever. Genom denna typ av kategorier blir eleverna 
betraktade som avvikare från normen, berövade en status som infödda talare och 
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blir behäftade med ett bristande språk (Flores m.fl., 2015; King & Bigelow, 2018; 
Pihl, 2010; Siekkinen, 2017, 2021; Ålund, 2015). Stigmat i att bli kategoriserad 
som andraspråkselev bemöts dock av vissa elever med motstånd, bland annat 
genom att härma varandras bristande uttal eller nedvärdera andra elevers 
språkbehärskning och därigenom reproducerar eleverna själva de språkliga 
hierarkier som får dem att bli betraktade som avvikare från första början 
(Evaldsson & Cekaite, 2010; Talmy, 2009, 2015). 
 
Kategoriserandet av andraspråkselever och de brister som kategorin blir behäftad 
med handlar dock inte bara om språk, utan flerspråkiga- och andraspråkselever 
används i skolverksamheten som benämningar på eleverna vilka ersätter mer 
etnifierade eller rasifierade begrepp (Evaldsson, 2002; Flores m.fl., 2015; Gitz-
Johansen, 2006; Pihl, 2010). Tidigare forskning med fokus på den svenska 
skolkontexten visar å ena sidan att lärare såväl som även vissa elever själva, sällan 
ser elevers språkkunskaper i fler språk som en resurs, utan det ses snarare som 
ett hinder för att lära sig det svenska språket och ”bli svensk” eller lyckas med 
sitt skolarbete (Parszyk, 1999; Runfors, 2009). Å andra sidan visas även hur 
svenska som andraspråkselever förhåller sig ambivalent till svenska som 
andraspråksämnet då det, trots det stigma som det ofta förknippas med, också 
erbjuder elever en stöttning och en undervisning många uppskattar (Hedman & 
Magnusson, 2022, 2020; Siekkinen, 2021). Betydelsen av språk får dock en central 
betydelse för konstruktionen av ”invandrareleven” såväl som den ”svenska 
eleven” i skolans verksamhet (Gruber, 2007; Jonsson, 2007; Lahdenperä, 1997; 
León Rosales, 2012; Runfors, 2003, 2009). 

Skolans vardag genom en poststrukturalistisk lins  

Studien tar sin utgångspunkt i ett poststrukturalistiskt perspektiv med fokus på 
hur diskurser och normer konstituerar våra representationer av den sociala 
världen och som något som formar hur vi förstår oss själva och varandra genom 
att göra vissa saker begripliga och andra inte (Butler, 1990/2007). Detta kan 
förstås genom det som Butler (1990/2007) benämner som 
”begriplighetsmatrisen” (matrix of intelligibility) där vissa sätt att vara som 
överensstämmer med rådande normer blir begripliga medan det som avviker blir 
obegripligt.  
 
Foucault (2008) menar att användningen av språk producerar och vidmakthåller 
diskurser och de maktförhållanden som präglar dem, och fungerar på så vis som 
en ”operator” för maktförhållanden (Foucault 2008, s. 182). Tid, plats, rum och 



ASLA:s skriftserie/ASLA Studies in Applied Linguistics 

 123 

maktrelationer samverkar också i hur diskurser medieras och därför kan vissa 
diskurser göra sig gällande i vissa kontexter och på vissa särskilda platser, medan 
de inte manifesteras i andra sammanhang (Rasmussen, 2006). Detta visar också 
att diskurser inte är statiska och determinerande, utan kan förstås genom Butler 
(1990/2007) så som att: “Jag står inte utanför det språk som strukturerar mig, 
men jag är inte heller determinerad av språket som gör detta ‘jag’ möjligt” (Butler 
1990/2007, s. 37). Diskurser uttrycks också i det som inte sägs (Foucault, 2008) 
och handlar även om vem som kan uttrycka sig och vem som undertrycks (Ball, 
2006). Lik som normer manifesteras och artikuleras därmed diskurser genom 
språk, såväl som bilder, materiellt och kroppsligt, som en form av symbolisk 
och/eller materialiserad praktik, vilket resulterar i en produktion, reproduktion 
och utmaning av diskurser (Staunæs, 2003).  
 
Att eleverna i skola och utbildning kategoriseras som svenska som 
andraspråkselever kan ses utifrån det som Althusser (1976) kallar för 
interpellation, vilket innebär en typ av anrop som försöker positionera individer. 
Interpellation kan vidare också ses som ett görande, där namngivandet dessutom 
skapar de kategorier som interpelleras (Althusser, 1976, 1971/2001; Butler, 1993, 
1997). De los Reyes (2014, s. 11) kallar det för ”kategoriseringars performativa 
verkan” och blir således något vi använder för vår förståelse av varandra men är 
därmed inte något fast, essentialistiskt eller evigt utan snarare något som skapas 
och fylls med betydelser. Att vara kritisk till definitioner och kategorier betyder 
dock inte att de inte får reella konsekvenser eller upplevs som ”riktiga” av 
människor som använder dem eller som får dem som etiketter (Milani & Jonsson, 
2011). Genom att vissa kategorier och identiteter eller subjektspositioner 
upprepas framstår vissa positioner som mer naturliga och familjära än andra, 
samtidigt som upprepningen också innebär en viss instabilitet (Butler, 1993). 
Interpellationen kan besvaras genom att erkännas såväl som misserkännas av den 
som interpelleras, eller innebära en missinterpellation där ”fel” subjekt svarar på 
anropet (Althusser, 1971/2001; Butler, 1997). Missinterpellation såväl som 
misserkännande lämnar utrymme för subjektet att göra motstånd genom att på 
olika sätt svara ”fel” eller insistera på att bli adresserad på annat sätt (Butler, 
1995). Ur ett utbildningsperspektiv blir eleverna bland annat interpellerade 
utifrån de kategoriseringar och förväntningar som finns inbyggda i skolans 
verksamhet och de rådande diskurserna och i denna artikel förstås 
interpellationen, dess erkännande, misserkännande, eller missinterpellation 
genom hur elever på olika sätt blir anropade som svenska som andraspråkselever, 
och hur de på olika sätt svarar eller inte svarar på anropet. 
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I likhet med hur Butler (1995) menar att performativa upprepningar leder till att 
vissa sätt att vara upplevs som mer naturliga än andra, framstår även språk genom 
sin upprepning som något naturligt och på förhand givet (Hopper, 1987). Utifrån 
den poststrukturalistiska ansatsen som fungerar som utgångspunkt i denna artikel 
innebär språk något performativt, som vi hela tiden gör och (re)producerar 
(Miller, 2012). Språk, dess gränser och även själva språkandet kan därmed ur ett 
rasiolingvistiskt perspektiv ses som konstruerat genom historiska, politiska och 
sociala processer med kopplingar till kolonialism och därmed ras/etnicitet (Alim 
m.fl., 2016; Rosa & Flores, 2017). I likhet med andra kategorier och 
kategoriseringar får också språk, trots sin konstruktion, reella konsekvenser för 
olika talare, där vissa språk, vissa sätt att tala och vissa språkbrukare värderas 
högre än andra (Bailey, 2007; Flores & Rosa, 2015).   

En etnografisk studie på en högstadieskola  

Förståelsen av normer, diskurser, kategoriseringar och språk, som redogjorts för 
ovan, används i denna artikel som ett sätt att analysera den empiri som senare 
presenteras. Artikeln tar sin utgångspunkt i en större etnografisk studie som 
genomfördes under hela läsåret 2016/2017 i årskurs nio på en relativt stor 
högstadieskola med cirka 400 elever, hädanefter benämnd som Skolan, centralt 
belägen i en större svensk stad (se vidare Siekkinen, 2021). I den större studien 
undersöktes de elevkategoriseringar som uppstår i och med gränsdragningen 
mellan skolans två svenskämnen, med särskilt fokus på hur kategorin ”svenska 
som andraspråkselev” görs och hur elever i skolans vardag förhandlar kring och 
förhåller sig till den.  
 
Den etnografiska studiens genomförande har präglats av deltagande 
observationer i skolvardagen såsom på lektioner, raster och andra skolrelaterade 
aktiviteter samt inspelade gruppintervjuer med elever och lärare (Hammersley & 
Atkinson, 1983). De deltagande observationerna har praktiskt inneburit att jag 
pendlat mellan att främst observera skolvardagen genom att vara närvarande och 
föra fältanteckningar över det som skett på exempelvis lektioner till att agera som 
deltagare genom att vara med i elevernas gruppdiskussioner, delta på friluftsdagar 
och utflykter och äta lunch med eleverna och lärarna i Skolans matsal (jfr Fangen, 
2005). 
 
I föreliggande artikel analyseras ett utdrag från den större studiens 
fältanteckningar. Utdraget ingår som en del av ett mer omfattande material i den 
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ursprungliga studien, med fokus på hur eleverna på olika sätt gör motstånd mot 
att kategoriseras som svenska som andraspråkselever. Fältanteckningen i artikeln 
består av en observation på en svenska som andraspråkslektion i en av de årskurs 
9 som följdes under det läsår som studien genomfördes. Vid tiden för 
genomförandet av studien läste cirka 22 procent av eleverna på Skolan svenska 
som andraspråk, vilket ungefär motsvarade genomsnittet för skolor i det aktuella 
storstadsområdet (Stadskontoret, personlig kommunikation, 2 mars 2016) och 
storstäder i Sverige i allmänhet (Skolverket, 2015).  
 
Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer varvid alla elever 
och lärare har fått skriftlig såväl som muntlig information om studien vid 
upprepade tillfällen. Alla deltagare i studien har gett sitt skriftliga samtycke till 
deltagande och har getts fingerade namn. I detta avseende har eleverna själva valt 
sina namn (jfr Morrow, 2008) för att undvika att jag som forskare, i mitt 
namngivande av eleverna, skulle tillskriva eleverna namn som kan uppfattas ha 
en särskild etnisk, kulturell och/eller religiös stämpel. Elevernas namnval kan 
reflektera hur de på olika sätt uppfattas, eller vill bli uppfattade, som människor 
utifrån kön, klass, etnicitet och/eller hudfärg, men behöver inte göra det. 
Namnvalen kan dock inverka på hur läsaren uppfattar eleverna, exempelvis 
utifrån mer eller mindre förutfattade meningar kopplade till de namn eleverna 
valt. (För mer ingående etiska resonemang kring studien se Siekkinen, 2021.)   
 
Eleverna i studien som läser svenska som andraspråk på Skolan gör det för att de 
har gjort det på tidigare skolor eller för att de av lärarna beskrivs som elever som 
”behöver” svenska som andraspråksundervisning. Flertalet elever är dock födda 
i Sverige, men alla svenska som andraspråkselever har ett annat modersmål än 
svenska registrerat i ett dokument som finns tillgängligt för alla lärare på Skolan. 
Informationen om modersmål kommer från elevens föräldrar eller 
vårdnadshavare vid första kontakt med barn- och skolomsorgen i kommunen 
och uppges alltså vid ansökan om förskoleplats och/eller vid skolstart eller byte 
av skola. Informationen om annat modersmål än svenska följer sedan eleverna 
genom hela den obligatoriska skolgången.  

”På mitt språk?! Svenska!” 

På Skolan där studien har genomförts organiseras svenskämnena på olika sätt i 
de olika klasserna. I en av niondeklasserna jag följer har eleverna svenska och 
svenska som andraspråk i samma klassrum, men med tillgång till ett mindre 
grupprum i anslutning till klassrummet. Där tillbringar de fyra svenska som 
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andraspråkselever i klassen ibland delar av lektionerna tillsammans med Anna, 
läraren som undervisar niorna i svenska som andraspråk. I den andra klassen hålls 
svenska som andraspråkslektionerna för de tio elever som läser ämnet i ett annat 
klassrum än svensklektionerna, vilket är fallet i utdraget nedan. Klassrummen 
ligger i detta fall mitt emot varandra i korridoren.  
 
Eftersom eleverna gör flertalet nationella prov under årskurs 9 präglas en stor del 
av undervisningen stundtals av de kommande proven i svenska och svenska som 
andraspråk som eleverna ska genomföra senare under höst- och vårterminen. 
Lektionen nedan är inget undantag och eleverna arbetar i svenska såväl som 
svenska som andraspråk med August Strindbergs novell Ett halvt ark papper som 
på en hemsida finns inläst på nästan 30 språk. 
 

I början av svenska som andraspråkslektionen har eleverna fått ett papper 
med novellen ”Ett halvt ark papper” på svenska som de har framför sig på 
bänkarna. ”Vi ska lyssna på svenska och sedan kan ni lyssna på era språk.” 
säger läraren Anna till klassen. Kalle, som sitter på en bänk precis framför 
mig, säger: ”Svenska då alltså?”. ”Det också”, svarar Anna. Hon tar fram 
hemsidan på sin dator som projiceras på whiteboardtavlan längst fram i 
klassrummet. Där står att novellen finns inläst på trettio språk och i 
sidmenyn under fliken ”lyssna” finns alla språk uppradade i en lista i 
bokstavsordning. ”Det finns på bosniska och serbiska”, säger Anna till 
klassen och tittar på Sarah (som kommer från Serbien). Theres, som sitter 
bredvid mig vid samma bänk, frågar läraren vilket språk hon ska lyssna på. 
”Det finns på nordkurdiska. Är det inte det [språket du talar]?” frågar Anna. 
Theres svarar att hon inte vet och en del av de andra eleverna kommenterar 
att nordkurdiska nog är rätt språk.  
 
Alla elever tar fram hörlurar och försöker lyssna på den inlästa novellen på 
olika språk på sina lärplattor eller mobiler. Det tar lite tid att få igång 
ljudfilerna på hemsidan vilket väcker en del frustration bland eleverna, men 
tillslut verkar det fungera för de flesta. Jag ser att Theres lyssnar på den 
nordkurdiska versionen av novellen. ”Hittar alla sitt språk? Har alla 
hörlurar?” undrar Anna. Elin, som sitter snett framför mig till höger, en 
bänk bort till höger från Kalle, erbjuder en hörlur till honom så de kan 
lyssna tillsammans. “Tigrinja” säger hon, vilket också är det språk som finns 
registrerat som Kalles modersmål i Skolans dokument. Kalle tackar nej till 
den erbjudna hörluren.  
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Efter att några av eleverna, bland annat Sarah och Victoria har frågat efter 
vad ord i texten betyder börjar Anna stryka under ord på den projicerade 
texten på tavlan, samma text som eleverna har fått på papper. ”Lyssna på 
ert språk”, säger hon medan hon stryker under orden som hon tror kan 
vara svåra för eleverna. ”På mitt språk?! Svenska! Jag kan inte mitt 
hemspråk [tigrinja]” utbrister Kalle högt. ”Kan du inte?” frågar Anna. ”Jag 
har bott här. Jag har inte bott där, så…” säger Kalle. Anna svarar inte utan 
fortsätter stryka under ord på tavlan.  
 
Vid bänken framför mig har Karim letat fram novellen på arabiska och 
tillsammans med Kalle, Ahmed och Jack försöker de koppla in så många 
hörlurar som möjligt så att alla fyra kan lyssna på novellen på arabiska 
tillsammans. ”Lyssnar alla på arabiska nu?”, frågar Anna killarna, när hon 
märker detta. ”Ja”, svarar Kalle. ”Kan du det [arabiska]?” frågar Anna då. 
Kalle svarar: ”Lite...”, men med en ton som indikerar att han uppenbarligen 
inte talar sanning, men att det inte spelar någon roll. Han tar ut hörluren ur 
örat. Anna blir märkbart irriterad av situationen och höjer rösten. Hon säger 
till klassen att de läser sådana här texter som kan upplevas som svåra för att 
liknande texter kan komma på det nationella provet i svenska och svenska 
som andraspråk som eleverna måste göra senare under våren. Hon förklarar 
vidare att hon tycker att det är viktigt att eleverna får träna så att de kan läsa 
den här typen av texter och att de kan få hjälp att förstå genom att lyssna 
på sina språk. Efter att ha tilltalat hela klassen riktar Anna sig mot Kalle och 
frågar honom hur han tycker att det känns? Hon frågar om han blir 
frustrerad för att han inte förstår eller om han tycker att det är jobbigt. Kalle 
svarar, i likhet med tidigare, att han inte kan tigrinja så han kan inte lyssna 
på novellen på något annat språk än svenska och förstå. ”Men då sa jag att 
du kunde stryka under orden” kontrar Anna. Kalle svarar att han inte har 
någon penna och att någon tagit den. Han går sedan ut ur klassrummet, till 
sitt skåp, och hämtar en penna. När Kalle kommer tillbaka säger läraren till 
honom att ”då kan du sitta här framme, så behöver du inte oroa dig för att 
någon ska ta din penna” och klappar på bänkplatsen längst fram i 
klassrummet, precis framför sig vid tavlan. Kalle svarar inte och sätter sig 
på samma plats som tidigare. 
 
Lektionen fortlöper med att eleverna får tilldelat ord från novellen som de 
ska förklara inför hela klassen under lektionspasset. Lektionen avslutas 
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sedan genom att Anna säger till eleverna att: ”Läxan är att lyssna på novellen 
på ert språk hemma och läsa den på svenska”. (Fältanteckning, 28 
november 2016.) 

Motstånd och misserkännande 

Klassrumssituationen som beskrivits ovan kan ses som ett exempel, av många, 
på hur förhandlingar kring normer, positioner och makt tar sig uttryck i skolans 
vardag och i svenska som andraspråksklassrummet. Dessa förhandlingar tar sig 
inte sällan uttryck i motstånd eller misserkännande av givna kategoriseringar. När 
Anna i början av lektionen till eleverna säger att: ”Vi ska lyssna på svenska och 
sedan kan ni lyssna på era språk” säger hon samtidigt att svenska inte är elevernas 
språk, eftersom de först ska lyssna på svenska och sedan på elevernas (”era”) språk, 
som därmed inte är svenska. Som nämnts ovan har alla svenska som 
andraspråkselever på Skolan ett annat modersmål än svenska registrerat i Skolans 
dokument, men elevernas användning och behärskning av detta modersmål 
framgår inte av dokumentet. Att tillskriva eleverna ett annat modersmål eller 
(första)språk än svenska kan därmed vara problematiskt, i synnerhet för de elever 
som exempelvis Kalle och Jack ovan som är födda i Sverige. För dessa elever, 
såväl som för andra, kan det vara svårt att avgöra vilket språk som ska räknas 
som modersmål eller förstaspråk, Skolans dokumentation till trots (Bijvoet & 
Fraurud, 2013; Lindberg, 2011). I ljuset av svenska som andraspråkslektionen 
och Skolans praktik som beskrivits ovan verkar dock läraren Annas förståelse av 
elevernas språkliga resurser utgå ifrån att de elever som läser svenska som 
andraspråk inte har svenska som ett av sina förstaspråk utan ett annat modersmål 
som de även förväntas behärska, och dessutom förväntas behärska bättre än 
svenska (jfr Skolverket, 2011).  
 
Lärarens återupprepade påtalanden om att eleverna ska lyssna på sina språk, som 
inte förutsätts vara svenska, och att eleverna därmed inte betraktas ha svenska 
som ”sitt” språk blir också ett sätt att positionera eleverna som ”icke-svenska” 
(jfr Bunar, 2010) och som avvikare från det normala, den svenska normen (jfr 
Martinsson & Reimers, 2010). Genom att svara ”Svenska då alltså?” såsom Kalle 
gör, kan ses som ett sätt att göra motstånd mot positionen som ”icke-svensk”, 
”andraspråkselev” eller som en elev inte anses ha svenska som ”sitt språk” (jfr 
León Rosales, 2012). Kalles motstånd blir därmed ett misserkännande (Butler, 
1995) av interpellationen av sig själv som elev med annat modersmål än svenska 
såsom den är avsedd, utan istället uttrycker Kalle att han vill bli adresserad på 
annat sätt, det vill säga som en elev som har svenska som sitt språk.  



ASLA:s skriftserie/ASLA Studies in Applied Linguistics 

 129 

 
Kalles misserkännande besvaras dock inte explicit av läraren Anna. Istället för att 
kommentera hans anspråk på svenska språket uttrycker hon förvåning när Kalle 
säger att han inte kan sitt ”hemspråk”, det vill säga det icke-svenska språk han av 
Anna förväntas lyssna på såväl under lektionen som hemma i läxa. Att Anna till 
en början inte möter Kalles uttalande kan tolkas utifrån hur även tystnad är 
performativt (Foucault, 2008). Tystnaden innebär på så vis en (re)produktion av 
den rådande normen som placerar Kalle utanför en position som ”den svenska 
eleven” på grund av hans deltagande i svenska som andraspråksämnet. Därmed 
avfärdar Anna genom sin tystnad även Kalles anspråk på svenska språket (jfr Ball, 
2006), i synnerhet då hon även senare vid flertal tillfällen återupprepar 
distinktionen mellan det svenska språket och elevernas språk genom exempelvis 
att säga att eleverna kan få hjälp att förstå genom att lyssna på sina språk (som 
därmed inte är svenska) och när lektionen ska avslutas återigen betonar att 
eleverna får i läxa att hemma läsa novellen på svenska men lyssna på sina språk.  

Svenskämnenas uppdelning och svenskhetens schibbolet 

I exemplet med Annas påtalande av elevernas modersmål som något annat än 
svenska ryms en dikotomi mellan första- och andraspråkstalare som också 
manifesteras genom uppdelningen mellan svenskämnena och svenska som 
andraspråksämnets existens (jfr Flores m.fl., 2015; King & Bigelow, 2018; 
Siekkinen, 2017, 2021; Talmy, 2015). Att svenska som andraspråk som ämne är 
avsett för elever med svenska som sitt andraspråk resulterar i sin tur i en 
konstruktion av svenska som ett ämne för elever med det svenska språket som 
modersmål, där eleverna i sin tur även kategoriseras som svenska, till skillnad från 
de osvenska andra svenska som andraspråkseleverna.  
 
Kalles anspråk på det svenska språket och svenskhet, och lärarens avfärdande av 
detta, kan vidare tolkas som att positionen svensk utifrån lärarens perspektiv blir 
en obegriplig position i svenska som andraspråksklassrummet (Butler, 
1990/2007). Det är en position som inte står öppen för svenska som 
andraspråkselever att ta, utan de konstrueras och kategoriseras just som en 
avvikelse från normen ”svenska elever” (jfr Lindberg & Hyltenstam, 2012). Det 
kan liknas vid den binära opposition som kategorierna ”svensk” och ”icke-svensk” 
(/”invandrare”) får i skolan (León Rosales, 2001) och som förstärks genom 
uppdelningen av svenskämnena (jfr Bunar, 2010). Denna uppdelning sker 
dessutom på flera nivåer bl.a. genom att ämnena dels på ett övergripande 
utbildningspolitiskt plan är skilda i skolans styrdokument (Lgr11) och även socialt 
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och rumsligt i form av sorteringen av elever i olika ämnen och klassrum. 
Uppdelningen mellan svenskämnena innebär därmed att dess sociala och 
rumsliga platser blir arenor för normer kring svenskhet, där svenska som 
andraspråksklassrummet blir en plats och en kontext som förknippas med det 
icke-normativa och det onormala och avvikande: en ”icke-svenskhet” (jfr 
Rasmussen, 2006; Martinsson & Reimers, 2010). Genom att göra anspråk på 
”svenska” och ”svenskhet” i svenska som andraspråksklassrummet överskrider 
Kalle de normenliga förväntningar där språk ̶ det svenska språket ̶ är en del av 
den normativitet och den svenska normen som produceras och reproduceras i 
skolan (jfr Elmeroth, 2006; Lindberg & Hyltenstam, 2012). Där förknippas ett 
svenskt ”vi” med det svenska språket och svenskundervisningen, vilket ställs mot 
ett icke-svenskt ”ni” som har ”ert” språk, som är något annat än svenska, i 
svenska som andraspråksundervisningen.  
 
I språkvetenskapliga sammanhang framhålls ofta betydelsen av skillnader i uttalet 
för hur man ser på talare och drar språkliga gränser mellan ”vi och dom”. Med 
ursprung i Bibeln används ordet schibbolet för att beskriva hur denna uttalsskillnad 
används för att skilja mellan folk (Bibelkommissionen, 1973/2000, Domarboken, 
kap. 12:5–6). I relation till att kategoriseras som svenska som andraspråkselev 
utgör dock språkkunskaper och att inte prata svenska på ”rätt” sätt sällan 
ensamma urvalskriterium för svenska som andraspråk, varken på Skolan eller 
skolor i allmänhet i Sverige (Skolinspektionen, 2020). Istället är det olika typer av 
utländska markörer, såsom födelseland eller föräldrars födelseland, som avgör 
om elever blir kategoriserade som svenska som andraspråkselever eller inte 
(Sahlée, 2017). I svenska som andraspråksklassrummet ovan blir ett annat 
stipulerat modersmål än svenska centralt för hur elevernas förstås som icke-
svenska. Gränsdragningen mellan svenskämnena fungerar därmed som en 
schibbolet för svenskämnet såväl som svenskheten (Azar, 2006; Siekkinen, 2021), 
vilket i en metaforisk betydelse innebär att gränsdragningen mellan att bli passera 
som svensk eller inte utgår från uppfattningar kring vem som anses behärska det 
svenska språket och vara svensk, vilket i sin tur avgör vilka elever som därmed 
kategoriseras som och görs till svenska som andraspråkselever eller inte (jfr Alim 
m.fl., 2016; Bailey, 2007; Flores & Rosa, 2015; Rosa & Flores, 2017).  

Det riskfyllda ifrågasättandet 

I klassrummet råder en ojämlik maktrelation mellan lärare och elever och genom 
sitt motstånd mot att kategoriseras som svenska som andraspråkselev ifrågasätter 
och utmanar Kalle de normer som råder i svenska som andraspråksklassrummet 
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(Foucault, 1975/1991). Men Kalles utmaning av de normativa förväntningarna 
som finns på honom och eleverna i klassrummet innebär även att han riskerar att 
utsättas disciplinering och bestraffning. Den makt Anna har i klassrummet i 
egenskap av lärare kan betraktas som det som av Foucault (1975/1991) benämns 
som pastoral, det vill säga en makt som utövas under förevändning att det är för 
individens eget bästa. Den tar sig uttryck genom den uppmärksamhet Anna riktar 
mot Kalle och kan närmast beskrivas som en ”vänlig maktutövning” 
(Bartholdsson, 2007), genom hur hon inför hela klassen frågar Kalle om hans 
protester har att göra med att han tycker att undervisningen och uppgiften är svår 
eller jobbig och om det bottnar sig i en frustration av att inte förstå. Annas frågor 
uttryckta som omtanke kan ändock betraktas som straff eller disciplinering i form 
av förlöjligande och en förödmjukelse och som ett sätt att sätta Kalle på plats och 
låta honom, såväl som resten av klassen, veta att han genom sina normbrytande 
protester har gjort fel. 
 
Annas bemötande innebär dessutom en mer explicit tillrättavisning av Kalle, 
genom att hon påtalar att han inte följt uppgiftsinstruktionerna för lektionen. Att 
instruera Kalle att sätta sig längst fram i klassrummet innebär dessutom 
underförstått en möjlighet för Anna att få bättre uppsyn över Kalle och att lättare 
granska såväl som fortsätta att disciplinera honom under den fortsatta lektionen 
(jfr Foucault, 1975/1991). I lärarens tillrättavisning konstrueras även Kalle som 
en ”svag” elev, vars motstånd mot den disciplinära makten som skolan och 
läraren utgör beror på brister som är situerade i honom själv som individ och 
som grundar sig i brist på förståelse eller känslor av otillräcklighet (jfr 
Bartholdsson, 2007).  
 
Utifrån lärarens eget perspektiv kan den uppmärksamhet hon riktar mot Kalle 
dock uppfattas och ses som en genuin omtanke (jfr Talmy, 2009), trots att den 
tar avstamp i den ojämlika relationen mellan läraren, som en professionell 
vuxenauktoritet, och eleverna – i form av en åldershierarkisk maktstruktur. 
Uppmärksamheten utgör på så vis en av den vänliga maktutövningens ”mjuka” 
tekniker (Bartholdsson, 2007). På det sättet förringas det anspråk på svenska 
språket som Kalle gör och hans utmanande av svenska som andraspråkslärarens 
maktposition i egenskap av lärare bortförklaras. Exemplet visar också hur en 
utmaning av normativa föreställningar och diskurser, och att göra anspråk på och 
förhandla om en position som inte accepteras av andra, kan ses som ”att bråka” 
(Rasmussen, 2006). Kalles utmaning av maktrelationerna i klassrummet och av 
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lärarens position som den ”goda” synliggör därmed en påtaglig maktutövning 
(Bartholdsson, 2007). 

Diskussion och slutsatser 

I artikeln visas sammanfattningsvis att uppdelningen mellan svenskämnena, och 
den vardagliga, massmediala och politiska debatt som omgärdar dem, resulterar i 
att kategorierna ”svenska” och ”andraspråkselev” blir något som upprepas och 
därmed blir de familjära och igenkännbara (jfr Rasmussen, 2006) men där ”de 
svenska eleverna” figurerar som en osynlig norm (jfr Siekkinen, 2017, 2021). Att 
göras till svenska som andraspråkselev kan ses som en kategoriserings 
performativa verkan då den gör något genom att eleverna förstås eller ses genom 
denna kategorisering (jfr Butler, 1990/2007, 1997; de los Reyes, 2014; Milani & 
Jonsson, 2011). Därmed blir det svårt för lärarna att acceptera dessa elevers 
anspråk på det svenska språket, då kategorin inte rymmer ”det svenska” eller 
”svenskheten” i sin egenskap av att vara en binär opposition till normen (jfr León 
Rosales, 2001, 2012). Samtidigt är eleverna inte determinerade av dessa kategorier 
utan kan, såsom Kalle, argumentera emot dem och förhandla om sin position 
genom att ge ett annat svar än det som förväntas utifrån de tillrop som sker (jfr 
Butler, 1997). 
 
Kalle förhandlar således om sin position som svenska som andraspråkelev genom 
att ta avstånd från sitt stipulerade modersmål, göra anspråk på det svenska språket 
som ”sitt”, och i förlängningen en position som överensstämmer med 
elevnormen, den ”svenska eleven”. Kalle möter dock ett undvikande och en 
tystnad, en tystnad som likväl innebär ett avfärdande av Kalles normbrytande 
handlingar och anspråk på ”svenskheten”. I detta avseende spelar det mindre roll 
om Kalle eller de andra eleverna i svenska som andraspråksklassrummet 
metaforiskt sett kan uttala schibbolet på rätt sätt enligt svenskspråkiga normer, 
eftersom de fortfarande kommer att betraktas som icke-svenska. Det utdrag som 
presenteras i artikeln kan ses som ett uttryck för hur normer kring språk och 
svenskhet förekommer i skolan och något som artikuleras inte minst i 
uppdelningen av svenskämnena där de ”både stabiliseras och destabiliseras i de 
ständiga intersektioner de är en del av (Martinsson, 2014, s. 267). Svenska och 
svenska som andraspråk blir på detta sätt arenor i skolans vardag där elever och 
lärare förhandlar om vem som kan kalla det svenska språket sitt och vem som 
därmed kan göra anspråk på svenskhet och därmed slippa bli betraktade som de 
avvikande, onormala och icke-svenska. 
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motion events: A case study 
 
Birgitta Waters1 
 
1Linnaeus University 

 

Abstract 

This case study explored how two quadrilingual siblings (8-9 years old)—born 
and raised in Sweden, exposed to variable input and with various proficiency 
levels in four typologically different languages (English, French, Russian and 
Swedish)—expressed the meanings of manner and path in voluntary motion and 
which linguistic forms they used to express these meanings. The theoretical 
framework is Talmy’s (2000a, 2000b) typological framework and Construction 
Grammar. Data was elicited using 26 video clips consisting of animations 
depicting voluntary motion events (Hickmann et al., 2008). Results showed that 
the children favoured manner verbs and path satellites in the satellite-languages 
(English, Russian and Swedish). In French, a verb-framed language, they did not 
prefer the expected path verbs and peripheral manner markings as predicted by 
Talmy’s typological framework. The findings suggested that the larger exposure 
to and the higher proficiency in the two s-languages Russian and Swedish may 
result in negative transfer of productive constructions for s-framing to the v-
language French. Both typological characteristics and level of language 
proficiency may be of importance when multilingual children learn how to 
express voluntary motion events. 
 

Introduction  

All human beings have the potential to perceive and express spatial situations in 
a similar way (Ji et al., 2011). However, the typological properties of languages 
constrain how spatial situations can be expressed linguistically since the child 
develops a particular way of thinking about the world (Slobin, 1987, 1996). As 
regards voluntary motion—the spatial situation in focus in the current study—
Talmy (1991, 2000a, 2000b) distinguishes between two typological categories: 
satellite-framed languages (s-languages) and verb-framed languages (v-
languages). In s-languages, voluntary motion is typically expressed by using a 
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main verb to encode the manner of motion and an optional satellite (e.g. a 
particle) to encode the path of motion, as shown for English in (1a). By contrast, 
in v-languages, the main verb typically encodes path whereas an optional element 
associated with the verb (e.g. a gerund) encodes manner, as shown for French in 
(1b). Henceforth, manner is in boldface and path underlined in the examples in 
this article. 
 
(1) a. The girl ran across the street. 
  b.  La  fille  traversé  la   rue   en  courant. 
   the girl crosses   the street  by  running 
   ‘The girl crosses the street running.’ 
 
In childhood, children learn how to express voluntary motion linguistically in line 
with the typological properties of the language they are exposed to. From the 
perspective of Construction Grammar (e.g. Goldberg, 1995, 2003, 2006; 
Goldberg & Casenhiser, 2008), this task involves the pairing of the meaning 
components of voluntary motion (manner, path) with the relevant linguistic 
forms (e.g. verbs, particles, gerunds, prepositional phrases) into constructions of 
voluntary motion. A child acquiring several typologically different languages may 
face difficulties when trying to adhere to the different typological characteristics 
when constructing form-meaning pairings for voluntary motion in their 
languages (Lindqvist & Bardel, 2014). Little is known about how children 
acquiring several typologically different languages simultaneously construct 
different form-meaning pairings for voluntary motion. Previous research on the 
acquisition of voluntary motion has mainly focused on monolingual acquisition 
of s- and v-languages (Hickmann et al., 2011) and on successive and simultaneous 
bilingual acquisition of s- and v-languages (e.g. Engemann, 2016; Nicoladis & 
Brisard, 2002), often contrasting English and French. 
 
This case study complements previous research by investigating how two 
quadrilingual children construct form-meaning pairings for voluntary motion in 
typologically different languages. The study also contributes to our understanding 
of the role of language typology in multilingual acquisition. 
 
The rest of the article is structured as follows: The theory section gives an 
overview of Construction Grammar and satellite- and verb-framed languages. In 
the next two sections, the methods and the results are presented. Finally, the 
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results of the study are discussed, and the main contributions of the study are 
highlighted. 

Construction Grammar 

Construction Grammar assumes that “[t]he totality of our knowledge of language 
is captured by a network of constructions: a ‘construct-i-con’” (Goldberg, 2003, 
p. 219). Constructions are pairings of form and meaning at different levels of 
complexity and abstraction, established as language knowledge in the learner’s 
mind (Goldberg, 1995, 2013). All grammatical phenomena can be understood as 
pairings of form, such as morphemes and phrases, and meaning (Ellis, 2013). To 
produce and comprehend a language, children need to learn how to express 
meaning formally. In other words, they need to learn the form-meaning 
correspondences (that is, the constructions) of their language (Goldberg & 
Casenhiser, 2008). Depending on the frequency to which a child is exposed to 
various constructions, they gradually assemble abstract formulations and by that, 
expand their linguistic experience (Tomasello, 2007). Some constructions are 
more basic than others and learned earlier. A basic-category term like cat is seen 
as a construction that is associated with meaning (a pet, a headstrong mammal, a 
purring noise). Constructions penetrate all layers of language (Goldberg, 1995, 
2006; Hoffmann & Trousdale, 2013) and aim to account for all aspects of 
grammar, including low frequency or unusual constructions that other areas of 
study might relegate to the periphery (Goldberg, 2013). 
 
Some parts of a construction may be formulaic, whereas other parts are more 
variable and by that interchangeable (Lyngfelt & Forsberg, 2012). Learning an 
L1, a child’s first utterances consist of isolated words and holophrases, and later 
on two or three words, commonly composed of ’pivot words’, for example a 
verb and an open slot “that can be filled by various expressions as long as these 
expressions are semantically appropriate in a particular position” (Diessel, 2013, 
p. 352). With age, the slots related to a child’s early pivot words become more 
flexible and the constructions become more productive and abstract (Diessel, 
2013).  
 
Acquiring a language, we learn sets of constructions and the frequency of 
exposure promotes learning. Children in the early stages of language learning are 
conservative, manifest little creativity and stick closely to particular verbs, 
expressing generalisations as possible results of varied or skewed input 
(Goldberg, 2006). Some verbs may be more integrated in particular 
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constructions, becoming more accessible to the child, since highly frequent verbs 
can facilitate the associations between form and meaning (Casenhiser & 
Goldberg, 2005; Ellis, 2013; Goldberg, 2006). 
 
Furthermore, the typology of a language may affect how multilingual children 
construct form-meaning pairings in their languages. If the languages have similar 
typological characteristics, transferring a particular form-meaning pairing from 
one language to another may facilitate the construction of pairings in each 
language (positive transfer). However, if the languages have different typological 
characteristics, such transfer between languages may obstruct the construction of 
form-meaning pairings in each language (negative transfer) (Ellis & Cadierno, 
2009). In the context of the current study, a child who is simultaneously exposed 
to a variable or skewed input for four languages with typological differences may 
face challenges when constructing form-meaning pairings for voluntary motion 
events in each language. 

Satellite- and verb-framed languages  

Talmy (1991, 2000a, 2000b) developed a typological framework that predicts that 
certain linguistic structures may have consequences for the semantic distinctions 
that a speaker makes (see also Fagard et al., 2017). According to this framework, 
languages fall into two broad typological categories: satellite-framed languages (s-
languages) and verb-framed languages (v-languages). Although the dividing line 
between s- and v-languages is not absolute, the two categories typically differ 
with respect to how form and meaning are paired in constructions of voluntary 
motion. Out of the four languages spoken by the participants in this study, 
English, Russian and Swedish are categorized as s-languages. In s-languages, 
voluntary motion is typically expressed by a construction consisting of a main 
verb encoding manner of motion and an optional satellite (a particle or 
preposition) encoding path. A satellite leaves the verb free to express only 
manner (Fagard et al., 2017; Hickmann et al., 2008, 2018; Talmy, 2000b). How 
English, Russian and Swedish express manner through a main verb (bold) and 
path through a satellite (underlined) is shown in (2a–c): 
 

(2) a. The girl ran across the street. 
  b.  Rebenok polzet  cherez dorogu. (Russian)  
       baby    crawls    across  road 
   ‘The baby crawls across the road.’ 
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  c.  Flickan sprang över  gatan. (Swedish) 
       girl-the ran  across street-the 
   ‘The girl ran across the street.’ 
 
The fourth language spoken by the participants, French, is categorized as a v-
language. V-languages typically express voluntary motion using a construction 
with a main verb encoding path and an optional element associated with the verb 
(e.g. a gerund, prepositional phrase or subordinate clause) encoding manner 
(Talmy, 2000a, 2000b). The examples below illustrate how French expresses path 
through a main verb (3a) and manner through a gerund (3b) and a prepositional 
phrase (3c): 
 
(3)  a. Un chat  monte  un  pied  de   table. 
   a  cat  ascends  a  leg  of   table 
   ‘A cat ascends a table leg.’ 
  b.  La  fille  traversé  la   rue   en  courant. 
   the girl crosses   the street  by  running 
   ‘The girl crosses the street running.’ 
  c.  Le  bébé  a traversé  la   rue   a   quatre  pattes. 
   the baby  crossed   the street  on  four  paws 
   ‘The baby crossed the street on all fours.’ 
 
It is important to emphasise that variation can occur within s- and v-languages 
(Hickmann et al., 2018; Verkerk, 2015). In s-languages, it is possible to use v-
framing, for example, He crossed the road limping (Beavers et al., 2010). The 
opposite pattern can be found in the v-language French as in Un homme court en 
traversant la rue ‘a man runs crossing the road’ (Pourcel, 2004). In French, a double 
framing construction can occur in “which the path or framing expression is 
expressed twice, once as a detached satellite and once as part of the verb” (Croft 
et al., 2010, p. 208). For example, in monter en haut ‘ascend above’ and descendre en 
bas ‘descend below’ path is expressed twice, once as a part of monter/descendre 
(vertical movement) and once through en haut/en bas. 

Previous research  

Studies based on Talmy’s typology (1991, 2000a, 2000b) mostly involve 
monolingual children speaking an s-language respectively a v-language and 
expressing voluntary motion in their languages in narratives and experimentally 
controlled situations (e.g. Hickmann, 2006; Hickmann et al., 2008, 2011, 2018; 
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Slobin, 1996, 2004; Talmy, 2000a, 2000b). As studies investigating how 
multilingual children express motion in their languages are scarce and often focus 
on speakers of English and French, the section below concentrates on previous 
studies of English and French children. 
 
Studies indicate that French and English monolingual children expressing 
manner and path in narratives predominantly follow Talmy’s typology and the 
adult system’s predominant pattern between the age of three and ten years 
(Hickmann et al., 2011). English-speaking children systematically express manner 
and path, although children younger than six tend to give more path-only than 
manner-only descriptions when encoding a single information component (Ji et 
al., 2011). French-speaking children mostly focus on path (Hickmann, 2006; 
Hickmann et al., 2018), or a mixed pattern (Engemann, 2016), unless they do not 
master the appropriate path verbs and hence, focus on manner (Hickmann, 2006; 
Hickmann et al., 2008). 
 
Allen et al. (2007) found that some elements in v-languages might be more 
difficult to learn, such as using two verbal clauses to express manner and path. 
They also found that monolingual children of both s- and v-languages preferred 
using manner and path, rather than typical patterns in the target v-languages, 
suggesting that both language-specific and universal tendencies affect the 
development of spatial expressions. 
 
Multilingual children meet different challenges than monolingual children when 
learning languages, since they experience more variability and receive less input 
in each of their languages than monolingual children (Paradis, 2010). A study of 
bilingual English-French children aged three to five showed that despite the 
prediction that the children would use fewer manner verbs in French, both 
language groups used manner verbs at a similar rate (Nicoladis & Brisard, 2002). 
In a study of monolinguals and five- and seven-year-old successive bilinguals with 
Turkish (a v-language) as their first and English as their second language, Aktan-
Erciyes (2020) suggested that early acquisition of a typologically different L2 has 
an impact on how motion events are encoded. Engemann (2016) noted that 
English-French successive and simultaneous bilingual children frequently 
encoded path outside the main verb and that they did not fully converge with 
French monolinguals’ response patterns, instead showing a preference for 
satellite-framing. 
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In a recent study, Engemann (2021) found that French-English simultaneous 
bilingual children—living in France and reportedly exposed to equal input in 
both languages from birth—maintained the typological patterns of each of their 
languages, mainly combining manner verbs with path satellites in English but 
using fewer satellites in French. Engemann (2021) also found examples of cross-
linguistic influence, showing that the children used more path verbs in their 
English compared to English monolinguals, whereas they in French used manner 
verbs and path satellites more frequently than French monolinguals.  

The current study  

This case study develops previous research by examining how two quadrilingual 
children construct form-meaning pairings for voluntary motion in satellite-
framed (English, Russian, Swedish) and verb-framed (French) languages. The 
following research questions are addressed: 
 

1. Which meanings of voluntary motion (e.g. manner, path) do the children 
express in their four languages? 

2. Which linguistic forms do the children use to express the meanings of 
voluntary motion in their four languages? 

 
An additional aim of the study is to examine if the linguistic forms that the 
children use to express the meanings of voluntary motion follow the typological 
properties of s- and v-languages respectively. Some researchers have argued that 
language typology may overrule variables such as proficiency and frequency of 
use and amount of exposure (De Bot, 1992; Ellis, 2002; Jarvis, 2000; Ringbom, 
1986). If this is correct, the prediction is that the two children use s-framing in 
the s-languages (English, Russian, Swedish) and v-framing in the v-language 
(French), despite variations in exposure to and proficiency in each language. 
However, if this is not correct, the prediction is that cross-linguistic influence 
may occur between s- and v-languages depending on the children’s language 
exposure to and proficiency in each language. 

Methodology  
Participants 

The participants in this case study were two quadrilingual siblings with the coded 
names Stefan (the elder of the two) and Joanna (8–9 years old). They were born 
and raised in Sweden, and, according to parental reports (see Håkansson & 
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Waters, 2021), exposed to three languages from birth: Russian (spoken by their 
mother), French (spoken by their father) and English (the language the parents 
adopt to communicate with each other). From the age of eleven months, and one 
year and three months, respectively, Stefan and Joanna have had regular exposure 
to Swedish playing with their friends and subsequently at (pre)school.  
 
The parents estimated that during weekday evenings one fifth of communication 
was in French, the rest in Russian. During weekends, Stefan and Joanna would 
speak Russian until they met up with their friends for two to three hours each 
day when they would speak in Swedish. During the weekend evenings, they spoke 
in French for approximately two hours. Since the parents only spoke in English 
with each other and never directly to their children, they found it difficult to 
estimate the daily exposure to English. 
 
There was also input in each of the four languages from other sources. They 
communicated irregularly in Russian with their maternal grandmother on the 
phone and watched some Russian television programmes and films on the 
internet. Additional French input consisted of Stefan and Joanna speaking to 
their paternal grandmother on the phone, once or twice a year. Their paternal 
grandparents had visited the family in Sweden on a few occasions. In addition to 
the above, Stefan and Joanna had also visited Russia and France on a couple of 
occasions. 
 
At the time of the tests, Stefan and Joanna did not speak English to people 
directly or study English at school. Apart from the English that they heard when 
their parents spoke to each other, their main exposure to English was from 
media, such as cartoons and computer games. 
 
Considering the skewed exposure to and the various proficiencies in each 
language, a note on the term quadrilingualism is needed. Quadrilingualism may 
falsely imply equal exposure to and proficiency in each language. However, it is 
unlikely that equal proficiency in several languages exist at all, even among 
speakers of just two languages (e.g. Paradis, 2007). A speaker’s proficiency in a 
particular language will always vary depending on the communicative context, 
and language proficiencies may change over time (e.g. Collins et al., 2014). This 
view is also reflected in the definitions of bilingualism that has become more 
flexible over time so that anyone who has some proficiency in two languages can 
be considered bilingual (e.g. Dewaele, 2015; Marshall & Moore, 2016). Thus, even 
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though the two children in this study show different proficiencies in their four 
languages, they are regarded as quadrilingual speakers as a result of regular 
exposure to four languages from an early age. 

Instrument 

Data was elicited using 26 video items—13 target and 13 control items—
consisting of coloured animations, taken from Hickmann et al. (2008). The 13 
target items showed vertical (up/down) and horizontal (across) motion, 
highlighting both manner and path, whereas the 13 control items showed 
horizontal manner only. The purpose of the target items was to establish whether 
the children could express manner and path, and the purpose of the control items 
was to establish if they could express manner in the absence of path. The manners 
in the control and target items were for example cycling, crawling, jumping, 
running, swimming and walking. 

Procedure 

The ethical guidelines established by the Swedish Research Council were 
followed. The parents were informed about the content and procedures of the 
tests. Written parental consent was obtained to perform the tests and to audio-
record them. The parents were informed that the children would receive coded 
names to protect their identity and that they and their children could end their 
participation at any time. The children also gave their consent to participate in 
the tests. 
 
The aim was to make data collection in all four languages as equal as possible. To 
make it easier to compare how the children expressed manner and path as well 
as to increase the reliability of the test, the same target and control items were 
used in randomised order in all four languages. The tests were carried out on four 
occasions with each child. The chronological point for testing was chosen to 
collect as much data as possible by testing the children before the children 
received formal teaching in English, French and Russian. Both children were 
tested in the same language order: Swedish, English, Russian and French. The 
aim was to perform the tests with both children at the same age and at the same 
intervals, but this was not possible, due to family circumstances. Table 1 shows 
the ages of the participants at the time of the tests. 
 
The author, a native speaker of Swedish and near-native speaker of English tested 
the children in Swedish and English. A near-native French-speaking researcher 
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conducted the tests in French. Stefan’s mother, a native speaker of Russian and 
a trained linguist, tested Stefan in Russian, whereas a native Russian-speaking 
researcher conducted the test in Russian with Joanna. The mother and both 
researchers were trained to conduct the tests by the author. Apart from Stefan’s 
test in Russian that was conducted at home, the tests took place in a quiet room 
at the children’s school. The author was present at all test occasions apart from 
the test conducted on Stefan by his mother.  

 

Table 1. The ages of Stefan and Joanna at the time of testing (years; months) 

Language Stefan Joanna 
Swedish 8;4 8;7 

English 8;8 8;9 

Russian 9;1 8;11 

French 9;3 9;1 

 
The instruction for each test was given in the language the test was targeting and 
in Swedish if the children indicated they were unsure about the task. Before each 
test, Stefan and Joanna were told that they were going to see some video items 
on a computer and that they should describe the items as extensively as possible 
so that someone who was not present in the room would understand what 
happened. The children could decide when the next item would be shown and 
they were informed that they could watch the items more than once. 
 
The French tests and the Russian test performed on Joanna were audio-taped 
and transcribed by native speaking researchers. The Russian test conducted on 
Stefan by his mother was not audio-taped but thoroughly explained to the author 
who took detailed notes. The English and Swedish tests were documented 
through detailed notes, as the children generally spoke slowly and clearly in 
Swedish and had a limited production in English. To reduce the risk that the 
variations in the data collection methods impacted negatively on the outcome, 
the researcher was present at all test occasions but one and was able to ensure 
equivalence in the data collection. On the exceptional occasion, the mother, who 
is a trained linguist with experience of data collection, conducted the tests. 

Data coding and analyses 

The children’s descriptions of the voluntary motion events typically consisted of 
one or two clauses. Unintelligible speech was rare, and the few cases that 
occurred were excluded from the analyses. The analyses focused on how the 
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children constructed pairings of form and meaning to express voluntary motion 
in their four languages. Generic expressions of motion that did not include 
information about manner or path in the specific context of the video item—for 
example, when the child is using motion verbs such as run and go to describe 
“skating quickly” and “crawling” respectively—were also included in the analyses 
as motion. Such generic expressions of motion usually correspond to highly 
frequent verbs (Levin, 1993). Utterances that did not include manner, path or 
motion were classified as neither.  
 
The data was coded in a two-step process to illuminate how the children 
constructed pairings of form and meaning for voluntary motion in their four 
languages. Firstly, to answer the first research question, the data was coded to 
identify which meanings were expressed in the children’s descriptions. Following 
the data coding procedures in Hickmann (2006), the children’s utterances were 
divided into five main types based on the meaning that is expressed: manner and 
path (4), manner (5), path (6), double framing of path (7) or motion (henceforth 
in italics) (8). As for manner, the children’s expressions were coded as manner 
regardless of how closely they corresponded to the stimuli as long as manner was 
clearly expressed, for example if the child said smyga ‘sneak’ instead of the 
intended manner klättra ‘climb’, when describing a squirrel climbing up a table. 
 
(4)  En  man  som  springer  över  vägen.  
 a  man  who  runs    across road-the 
 ’A man who runs across the road.’ 
(5)  Un  oiseau  qui  vole.   
 a  bird    that   flies  
       ’A bird that flies.’ 
(6) Up and down. 
(7)  Un chat  qui   monte  en haut et   il  tombé  l’oef,    
 a  cat   that  ascends above and  he lost  egg-the 
 monte   en dessous. 
 ascends back down 
 ‘A cat that goes up high and he lost the egg, goes back down.’ 
(8)  Odin  mal’chik  idët  na  l’dȳ.    (stimuli: katitsya ‘slides’) 
 a   boy   goes   on  ice-the    
 ’A boy walks on the ice.’ 
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Secondly, to answer the second research question, the different types of 
meanings identified during step 1 were further analysed to identify the linguistic 
forms used to express manner, path and motion. As verbs are central in 
expressing manner, path or motion in both s- and v-languages, the analysis of the 
linguistic forms takes the verb as the starting point. Utterances that included a 
verb of manner, path or motion but differed with respect to some other 
information—for example, the boy runs [NP V] and run [V]—were analyzed as the 
same construction where the nominal phrase (NP) is optionally expressed by the 
children, that is, [(NP) V]. 

Results 

The results are presented in two sections, one for each research question. The 
first section reports the meanings of voluntary motion expressed by the children 
in the control and target items, that is, manner, path and motion. The second 
section reports the linguistic forms used to express manner, path and motion in 
the control and target items. Remember that the purpose of the control items 
was to establish if the children could express manner in the absence of path. 

RQ 1: Manner, path and motion 

The expressions of manner, path and motion in Stefan’s and Joanna’s control 
items are presented in Figure 1 and 2. Remember that English, Russian and 
Swedish are s-languages, and French a v-language. As shown in Figure 1, Stefan 
strongly favours expressing only manner in the control items in English, Swedish 
and French. A slight preference for manner is also evident in Russian. Manner is 
expressed in 92 percent of the control items in English, 46 percent in Russian, 
85 percent in Swedish and 100 percent in French. In each of Swedish and 
Russian, he produces one utterance expressing manner and path. He also 
expresses generic motion in Russian and, marginally, in Swedish. 
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Figure 1. Meanings expressed in Stefan’s control items in English (N = 13), Russian (N = 
13), Swedish (N = 13) and French (N = 11) (percentage) 

 
Joanna’s utterances show a different pattern with a larger variation both within 
and between languages (Figure 2). She strongly favours expressing only manner 
in French (67%) and Russian (54%). Although she has a slight preference for 
expressing only manner in English (31%), her English utterances also include 
manner and path (8%), motion and path (15%) and motion-only (23%). In 
Swedish, she clearly favours expressing manner and path (85%), and in some 
utterances, she expresses motion and path (15%). Noteworthy here is that Joanna 
describes fewer control items in the v-language French, which also reduces the 
amount and variation of expressed meanings. 
 
Figure 2. Meanings expressed in Joanna’s control items in English (N = 13), Russian (N = 
13), Swedish (N = 13) and French (N = 6) (percentage) 
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Turning to the target items, Stefan expresses manner as well as path in all 
languages (Figure 3). Manner and path are expressed together mainly in Swedish 
(65%) and marginally also in Russian (7%). Only manner is used in 53 percent of 
the items in French, 38 percent in English, 27 percent in Russian and 20 percent 
in Swedish. Motion and path is expressed in Russian (40%). Only path is 
expressed mainly in English (57%), but also to some extent in French (5%), 
Russian (7%) and Swedish (10%). In French, Stefan is also using double framing 
to express path twice (26%). 
 

As shown in Figure 4, Joanna expresses manner in the target items in all four 
languages. Manner and path are expressed together in Russian (11%) and Swedish 
(59%). Only manner is used in 23 percent of the items in English, 21 percent in 
Russian, 5 percent in Swedish and 20 percent in French. She produces a large 
proportion of utterances expressing motion and path in Russian (37%) and 
Swedish (32%). Path is expressed in isolation only in Russian (5%). The few 
descriptions in the v-language, French, reduces the amount and variation of 
constructions. 
 
Figure 3. Meanings expressed in Stefan’s target items in English (N = 21), Russian (N = 
15), Swedish (N = 20) and French (N = 19) (percentage) 
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Figure 4. Meanings expressed in Joanna’s target items in English (N = 13), Russian (N = 
19), Swedish (N = 22) and French (N = 5) (percentage) 

 
 

RQ 2: Linguistic forms to express manner, path and motion 

The linguistic forms that Stefan and Joanna use to express meanings of manner, 
path and motion in the target items are presented in Table 2 and 3 respectively. 
Table 2 shows that Stefan mainly uses two linguistic forms to express manner. In 
English, he exclusively uses a simple verb (V) to which he optionally adds a 
nominal phrase (NP) as subject, i.e. [(NP) V] (9). By contrast, he preferres to use 
a relative clause (Srel) in both French (10) and Swedish [NP Srel V], to which he, 
in one Swedish utterance, adds a particle (Prt) encoding path to the verb in the 
relative clause (11). He is also using a relative clause to express generic motion in 
Swedish. In Russian, he uses a relative clause (12) and a simple verb to express 
both manner and motion. 
 
Table 2. Constructions in Stefan’s control items 

Constructions English Russian Swedish  French   

Manner and path     
NP Srel V Pr/Prt 0 1 1 0 

Manner-only     
NP Srel V 0 3 11 11 
NP V 12 3 0 0 

Motion     
NP Srel V 0 2 1 0 
NP V 0 3 0 0 
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(9) Girl  ice-skating. 
(10) Un  chat  qui   court.  
 a  cat  that  runs 
 ‘A cat that runs.’ 
(11) En  mås    som  flyger  iväg. 
 a  seagull  that  flies   away 
 ‘A seagull that flies away.’ 
(12) Odin  ptitsa   kotoraya  letaet.  
 a   bird   that    flies 
 ‘A bird that flies.’ 
 
Joanna uses the same two linguistic forms to express meanings of manner, path 
and motion (Table 3). In English and Russian, she is using a simple verb with a 
nominal subject [NP V] to express manner and motion, as shown in (13) and 
(14). In English, she occassionally adds a preposition (Pr) to express path. In 
French and Swedish, she preferres to use a relative clause [NP Srel V] in which 
she, in all Swedish utterances, adds a preposition or particle to express path, as 
shown in (15) and (16). 
 

Table 3. Constructions in Joanna’s control items 
Constructions English Russian Swedish  French   
Manner and path     
NP Srel V Pr/Prt 0 0 11 0 
NP V Pr/Prt 1 0 0 0 
Manner-only     
NP Srel V 0 0 0 3 
NP V 4 7 0 1 

Motion and path     
NP Srel V Pr/Prt 0 0 2 0 
NP V Pr/Prt 2 0 0 0 

Motion-only     
NP Srel V 0 0 0 0 
NP V 3 5 0 0 

 

(13) Girl bikes.  
(14)  Odin  dyadya  bezhat’.  
 one  man   to-run 
 ‘One man to run.’ 
(15) Un  souris  qui  court. 
 a mouse that runs 
 ‘A mouse that runs.’ 
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(16) En  flicka  som  cyklar  över   till  andra  sidan. 
 a  girl   who cycles across to  other  side-the     
  ’A girl who cycles across to the other side.’ 
 
Turning to the target items, Table 4 and 5 present the linguistic forms that Stefan 
and Joanna use to express meanings of manner, path and motion. Table 4 shows 
that Stefan mainly expresses manner and path in Swedish, using a relative clause 
[NP Srel V Pr/Prt] (17) and a verb followed by a satellite [NP V Pr/Prt] (18). 
When expressing only manner in Russian, Stefan uses one verb combined with a 
nominal subject [NP V] (19), whereas in English he often coordinates several 
verbs and optionally adds a nominal subject (20). In Swedish and French, he 
expresses only manner both with a relative clause [NP Srel V] and a simple verb 
[NP V], as exemplified for French in (21). He favours only path in English, 
occassionally combining a preposition with a nominal subject [(NP) Pr] (22). In 
French, he expresses path by using two types of double framing constructions—
[NP Srel V Adv] and [NP V Adv]—both encoding path in the main verb as well 
as in an adverb (Adv) (23). In Russian, he favours [NP V Pr/Prt] when expressing 
manner and path as well as motion and path (24), and [NP V] when expressing 
only motion. 
 
Table 4. Constructions in Stefan’s target items 

Constructions English Russian Swedish  French   
Manner and path     
NP Srel V Pr/Prt 0 0 8 0 
NP V Pr/Prt 0 1 5 0 

Manner-only     
NP Srel V 0 0 2 5 
NP V 8 4 2 5 
Path-only     
NP Pr 12 1 2 0 
Adv 0 0 0 1 
Motion and path     
NP Srel V Pr/Prt 0 0 0 0 
NP V Pr/Prt 0 6 1 0 

Motion-only     
NP Srel V 0 0 0 0 
NP V 0 2 0 0 

DF (path)     
NP Srel V Adv 0 0 0 4 
NP V Adv 0 0 0 1 
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(17) En  tjej  som  cyklar  över  tågvägen.  
 a  girl  who  cycles across trainroad-the  
 ‘A girl who cycles across the railway crossing.’ 
(18) Katten  springer  upp. 
 cat-the  runs   up 
 ‘The cat runs up.’ 
(19) Odin  mal’chik  plavaet. 
 a   boy   swims 
  ‘A boy swims.’ 
(20) Boy glide and glide and run. 
(21) Un  garcon  qui nage  et   court. 
 a   boy    who  swims  and  runs 
 ‘A boy who swims and runs.’ 
(22) Cat up and down. 
(23)  Un  souris   qui  monte   haut   sur  la  table.   
 a  mouse  that ascends  above  on  the  table 
 ‘A mouse that goes up above the table.’ 
(24) Odin  koshka  idët  vverkh.     (stimuli: zabiraetsya ‘climbs’) 
 a   cat    goes up    
 ‘A cat goes up.’ 
 
Joanna expresses manner and path in Swedish and Russian, using a relative clause 
[NP Srel V Pr/Prt] in Swedish (25) and a verb with an optional subject [(NP) V 
Pr/Prt] in Russian (26). She expresses only manner in all languages, mainly in 
English and Russian using a simple verb combined with a nominal subject [NP 
V], as shown in (27) for English. In French, she only uses one linguistic form to 
express only manner [NP Srel V] (28). She expresses motion and path in Russian 
and Swedish using a verb followed by a preposition or particle [NP V Pr/Prt], as 
shown in (29) for Russian. In Swedish, she additionally uses a relative clause to 
express motion and path. 
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Table 5. Constructions in Joanna’s target items 

Constructions English Russian Swedish  French   
Manner and path     
NP Srel V Pr/Prt 0 0 12 0 
NP V Pr/Prt 0 2 1 0 

Manner-only     
NP Srel V 0 0 1 1 
NP V 3 4 0 0 
Path-only     
NP Pr 0 1 0 0 
Adv 0 0 0 0 

Motion and path     
NP Srel V Pr/Prt 0 0 3 0 
NP V Pr/Prt 0 7 4 0 

Motion-only     
NP Srel V 0 0 0 0 
NP V 2 4 1 0 

 

(25)  En  person  som  simmar  över   en  sjö.  
 a  person  who swims  across a  lake 
 ‘A person who swims across a lake.’ 
(26) Odin  lyagushka   prȳgaet  v  vodu.  
 a   frog     jumps   in  water       
 ’A frog jumps into the water.’  
(27) Somebody bikes. 
(28) Une  dame    qui   fait du veló.  
 a   woman  who  cycles 
 ’A woman who cycles.’ 
(29)  Odin  chervyachok  idët  vverkh.     (stimuli: polzët ‘crawls’) 
 a   worm-small  goes  up 
 ‘A small worm goes up.’   

Discussion 

The aim of this case study was to investigate how two quadrilingual children 
constructed form-meaning pairings for voluntary motion in satellite-framed 
(English, Russian, Swedish) and verb-framed (French) languages. More 
specifically, the study examined (1) which meanings of voluntary motion (e.g. 
manner, path) the children expressed in their four languages, and (2) which 
linguistic forms they used to express the meanings of voluntary motion in each 
language. 
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As regards the first research question about the expressed meanings of voluntary 
motion, the findings showed both similarities and differences between the 
children, as well as between and within languages. In the control items, Stefan 
preferred to express only manner in all languages, and the limited variation within 
languages mainly concerned general motion being expressed instead of manner 
in Russian. By contrast, Joanna expressed a larger variety of meanings across and 
within languages. Manner was expressed in all languages, but in Swedish manner 
was always combined with path. In English and Russian, there was a tendency to 
express general motion instead of manner. 
 
In the target items, both children expressed a variation of meanings, especially in 
Russian and Swedish. Only in Russian and Swedish did the children combine the 
two meaning components of voluntary motion in the same utterance. In Swedish, 
they combined manner with path, and in Russian, they preferred to express 
general motion together with path. In English and French, the children expressed 
only one meaning component per utterance, that is, either only manner, only path 
or only motion. However, Stefan also used double framing in French to express 
path twice in the same utterance. 
 
Apart from one exception in a control item, neither of the children expressed 
manner together with path in English to exhaustively describe the voluntary 
motions in the video clips. These results are not consistent with earlier research 
on monolingual native speakers of English that shows that manner and path 
expressions are predominant at all ages (Hickmann et al., 2011). However, there 
are studies showing that English-speaking children younger than six years 
sometimes only express path, for example up and down, and that this disappears 
as the children get older (Hickmann, 2006; Ji et al., 2011). Considering that the 
children in this study only overhear English, it is reasonable to suggest that 
language exposure may be the reason that Stefan’s frequent expressions of only 
path are similar to younger monolingual English children’s early production. 
 
A prominent difference between the two children is that Stefan described more 
events in French than Joanna. Joanna tended to use an avoidance strategy or to 
produce an irrelevant expression not containing any meaning components of 
voluntary motion. Also, whereas Joanna’s few utterances in French expressed 
only manner, Stefan also expressed path. This difference between the children 
may be a bit unexpected considering that both siblings have been exposed to 
French from an early age and, reportedly, to the same extent. Assuming that the 
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children’s exposure to French is similar, this suggests that frequency of exposure 
alone may not fully account for how multilingual children construct form-
meaning pairings of voluntary motion. Frequency of exposure may certainly 
facilitate the associations between form and meaning, as suggested by many 
researchers (e.g. Casenhiser & Goldberg, 2005; Ellis, 2013; Goldberg, 2006; 
Tomasello, 2007). However, although children may be exposed to a similar 
amount and type of input, their intake—that is, the part of the input that they 
comprehend and base their language learning on—may be different. In other 
words, the nature of the intake may contribute to explaining the difference in 
French between the two children in this study. Other factors that may also 
contribute to explaining this difference include the opportunities that each sibling 
has to speak and receive feedback as well as in what contexts the language is 
spoken. Differences in cultural attachments or sibling dominance can be other 
possible reasons for variances in siblings’ language abilities (Barron-Hauwaert, 
2011). 
 
A tendency in Russian was that both children expressed general motion instead 
of manner. This can also be seen to some extent in Joanna’s English and Swedish. 
Such expressions of general motion usually correspond to high frequency motion 
verbs such as go and come replacing more specific verbs expressing manner such 
as crawl and tiptoe (Levin, 1993). As can be seen from the examples in (8), (24) and 
(29) above, this may be the case in Russian. The general motion verb idët ‘goes’ 
is used instead of the more specific manner verbs katitsya ‘slides’, zabiraetsya 
‘climbs’ and polzët ‘crawls’. The tendency to express general motion instead of 
manner may partly be explained by the fact that high frequency can facilitate the 
integration of some verbs in particular constructions, making them more 
accessible to the children (e.g. Casenhiser & Goldberg, 2005; Ellis, 2013; 
Goldberg, 2006). 
 
As regards the second research question about which linguistic forms the 
children used to express meanings of voluntary motion in their four languages, 
the findings showed that both children mainly used two linguistic forms to 
express manner, path and motion. Although there were some variation, the 
children largely preferred to use the same construction in English and Russian 
[NP V (Pr/Prt)], and in Swedish and French [NP Srel V (Pr/Prt)] respectively. 
 
The prediction that the children would use s-framing in the s-languages (English, 
Russian, Swedish) and v-framing in the v-language (French), despite variations in 
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exposure to and proficiency in each language, does not seem to hold. The 
findings showed that the children preferred s-framing in all four languages when 
constructing form-meaning pairings for voluntary motion. In Russian and 
Swedish, in which the children regularly expressed two meaning components of 
voluntary motion in the same utterance, a main verb was used to encode 
manner/motion and a preposition or particle to encode path. These were also 
the two languages that the children were exposed to the most. A similar pattern 
was found in English, but with the difference that the children either used a main 
verb to encode manner/motion or a preposition to encode path in their 
utterances. There was a tendency to use s-framing also in French; the children 
preferred to express only manner by using a main verb. Thus, the quadrilingual 
children in this study differ from monolingual children learning v-languages who 
tend to focus on path rather than manner (Hickmann, 2006; Hickmann et al., 
2018). They do, however, align with successive and simultaneous bilingual 
children acquiring s- and v-languages who extensively use manner verbs and path 
satellites in v-languages (Akta-Erciyes, 2020; Engemann, 2016, 2021; Nicoladis 
& Brisard, 2002). 
 
Although both children preferred s-framing in French, there were signs of v-
framing in Stefan’s production. He used main verbs to encode path in double 
framing constructions. Even though his expressions of path using a main verb 
are mainly limited to one verb (monte ‘ascend’), this indicates that he is attempting 
to use v-framing in French. However, considering that he is mainly using one 
verb the construction seems highly formulaic (cf. Diessel, 2013; Goldberg, 2006; 
Lyngfelt & Forsberg, 2012). The formulaic nature of the construction is 
evidenced by the use of monte ‘ascends’ for vertical movements in both directions, 
for example monte en haut ‘ascends above’ and monte en dessous ‘ascends back down’ 
(see example 7 above), instead of using descendre ‘descend’ for the movement 
downwards. Thus, it seems that Stefan is in the early stages of developing an 
abstract and productive construction for v-framing in French. 
 
To conclude, the findings showed that the constructions for expressing voluntary 
motions are more productive in Russian and Swedish than in English and French. 
Further, it does not seem to be the case that language typology overrules 
proficiency and frequency of use and amount of exposure (cf. De Bot, 1992; Ellis, 
2002; Jarvis, 2000; Ringbom, 1986). Typological differences between languages 
may, however, pose an additional challenge to quadrilingual children constructing 
form-meaning pairings for voluntary motion. The findings suggested that the 
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larger exposure to and the higher proficiency in the two s-languages Russian and 
Swedish may result in negative transfer of productive constructions for s-framing 
to the v-language French. 
 
When interpreting the results in this study, there are limitations to consider. The 
sample is small and the results are based on two children who exhibit varying 
language proficiencies and limited language production in some of the languages. 
No control groups were used. Due to practical considerations, there were 
variations in where the recordings took place and with whom. However, there 
was no indication that the children were unwilling to co-operate or that they felt 
uneasy during the test procedures since they had come to know the researcher 
well. On the contrary, they always showed great interest in taking part in the tests 
and they enjoyed showing off their language abilities. The children avoided code 
switching during the tests as only one language was assessed on each occasion. 
The same material has been used in all four languages and a test may include 
time-bound as well as cultural-bound items and low frequency words that may 
affect production in general and therefore the results and the conclusions that 
can be drawn. Investigating how larger populations of quadrilingual children 
simultaneously acquire constructions of voluntary motion in typologically 
different languages and with the same language level would be valuable, even 
though access to larger samples of children is a methodological challenge. In 
future studies, it is also of importance to include an adult control group.  
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Abstract 

Artikeln behandlar ett återkommande språkligt mönster i idrottstränares 
instruktioner och återkoppling till tränande barn. Mönstret utgörs av ett tvåledat 
yttrande där ett instruerande led föregås av ett orienterande led med lägre 
informationsvärde och en delvis annan funktion. I artikeln beskrivs detta 
orienterande led som scene-setting, vilket syftar på att den orientering som föregår 
och förbereder instruktionen är nödvändig för att yttrandet i sin helhet ska 
fungera kommunikativt. Förekomsten av scene-setting i tränares instruktioner får 
konsekvenser för hur yttrandet struktureras språkligt, och i artikeln åskådliggörs 
detta genom analyser av två strukturer: dels en V3-struktur där en initial när-sats 
följs av en sats med rak ordföljd, dels en kontrasterande satsrelation som påverkar 
möjligheten att använda konjunktion. En central slutsats är att instruktionernas 
utformning är starkt påverkad av de speciella kommunikativa villkor som präglar 
en träningskontext som inkluderar barn. 
 

Inledning 

Situationer som styrs av specifika kommunikativa syften och villkor tenderar att 
ge upphov till delvis oväntade och i sitt sammanhang välfungerande språkliga 
strukturer. I den här artikeln beskrivs och diskuteras två sådana strukturer, som 
förefaller vara systematiskt etablerade i en specifik kontext (se avsnittet Det 
empiriska materialet), nämligen idrottstränares muntliga och i hög grad 
enkelriktade kommunikation med tränande barn. Till formen utgörs strukturerna 
av relativt sammanhållna, muntliga yttranden som är uppbyggda av två satser utan 
(hörbar) paus emellan. Till funktionen syftar yttrandena till att ge instruktion och 
återkoppling till de tränande barnen efter ett genomfört försök eller inför ett 
kommande försök att genomföra en övning. Exempel (1–2) åskådliggör de två 
strukturer som står i fokus i artikeln (exemplen i kontext återkommer längre 
fram). I båda fallen är avsändaren en vuxen idrottstränare eller en något yngre 



Philippe Collberg & Katarina Lundin 

 168 

ungdomstränare, mottagaren ett tränande barn och kontexten idrottsträning för 
barn. 
 

(1) när ni trampar av ni ska upp med benet 
(2) du springer jättesnabbt och bra i slutet du ska ha det tempot i 

början 

 
Tränarnas instruktioner i (1–2) är komplexa i det avseendet att de består dels av 
ett orienterande led med lägre informationsvärde, dels av ett instruerande led. I 
båda fallen uppträder instruktionen som yttrandets andra led (ni ska upp med benet 
respektive du ska ha det tempot i början), och den föregås av en orienterande sats: i 
(1) rör det sig om en precisering av och förutsättning för instruktionen (när ni 
trampar av) och i (2) av en uppmuntrande, informerande kommentar (du springer 
jättesnabbt och bra i slutet). 
 
Funktionen hos de inledande satserna i (1–2) diskuterar vi i termer av scene-setting. 
Med det avser vi ett led som fungerar förberedande för ett annat led och som är 
nödvändigt för att yttrandet i sin helhet ska fylla sin funktion i det kommunikativa 
sammanhanget. Kommunikationen i träningskontexter generellt präglas av ett 
krav på effektivitet, på så sätt att kommunikationen tydligt förväntas bidra till en 
prestationshöjning; effektiviteten kan handla om att instruktionerna ska 
optimeras till form och innehåll (se Lundin, 2018) eller om att resultat- och 
prestationsmål så snabbt som möjligt uppnås. Träningskontexter som inkluderar 
barn styrs därtill både av en progressionstanke som syftar till att utveckla barnens 
färdigheter (se exempelvis Davids m.fl., 2008; Hodges & Frank, 2002; Klatt & 
Noël, 2019; Ward, 2011) och en förväntan om ett så kallat salutogent 
förhållningssätt (Olsson Jers, 2010). Ett salutogent förhållningssätt innebär att 
utgångspunkten för återkopplingen alltid är det som barnen har gjort bra och 
klarat av. Dessa kommunikativa villkor speglas i exempel som (1–2), på så sätt att 
instruktionen, som är det centrala i yttrandet (jfr ”scenen”), verkar behöva 
förberedas och föregås av ett mer informativt eller positivt led, en scene-setting, för 
att den ska framgå på önskvärt sätt. Vi menar att det förberedande ledet 
anteciperar eller projicerar (se Auer, 2005) det efterföljande på ett sätt som får 
pragmatiskt motiverade konsekvenser för yttrandets grammatiska utformning. I 
exempel som (1) möjliggör kontextens förväntningar ett brott mot svenskans V2-
regel och i exempel som (2) att relationen mellan satserna kan uttryckas implicit, 
dvs. utan att länkas med en konjunktion. 
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Syftet med denna artikel är att beskriva och diskutera hur de pragmatiska 
omständigheter som omger träningssituationer som inkluderar barn påverkar 
tränares muntliga återkoppling i fall som (1–2) och får syntaktiska konsekvenser 
för yttrandet som helhet. Vår undersökning tar därför sin utgångspunkt i en 
beskrivning av träningskontexten och de speciella kommunikativa villkor som 
präglar den. Vad gäller begreppet scene-setting finns så vitt vi vet ingen allmänt 
vedertagen definition inom språkvetenskapen (se dock liknande resonemang i 
Asher m.fl., 2007, s. 8; Kress, 1994, s. 77 och Ledin, 1998, s. 22). Eftersom 
strukturerna i (1–2) kräver delvis olika typer av resonemang om man vill förklara 
vilka bakomliggande orsaker som påverkar utformningen, grundar vi de 
teoretiska resonemangen om scene-setting dels i beskrivningar om språkhandlingars 
form och funktion (bl.a. Teleman m.fl., 1999), dels i diskussioner om satsers 
relation till varandra (Mann & Thompson, 1988). Till sist relaterar vi även 
iakttagelserna till Auers (2005) beskrivning av projicering av yttranden i kontext. 

Träningskontexten: förväntningar på progression och 
uppmuntran 

Den aktuella träningskontexten, liksom idrottskontexter generellt, präglas av en 
strävan efter progression, där tränarna och de tränande adepterna har ett 
gemensamt mål att utveckla adepternas färdigheter och kompetenser. Hos 
tränarna tar denna strävan sig framför allt uttryck i att de genom muntliga 
instruktioner och återkoppling försöker stödja de tränandes utveckling. 
Återkoppling (respons, ”feedback”) definierar vi här i enlighet med Hattie och 
Timperley (2007, s. 81) som ”information provided by an agent […] regarding 
aspects of one’s performance”, med specificeringen att återkopplingen ges av en 
tränare till ett tränande barn i en idrottskontext utanför skolans ramar (jfr Lundin, 
2020). Lundin (2020) visar att tränarnas återkoppling ofta består av instruktioner 
i första hand, dvs. information om vad barnen ska göra annorlunda nästa gång 
de genomför en övning. Hattie och Timperley (2007, s. 82) utgår från ett 
kontinuum när de diskuterar relationen mellan instruktion och återkoppling och 
menar att det i ena poolen finns en tydlig skillnad mellan att ge instruktion och 
att ge återkoppling, medan återkopplingen i den andra poolen kombineras med 
en korrigerande kommentar. Lundin (2020) menar att det inte är förvånande att 
återkopplingen i den aktuella träningskontexten ofta ges i form av instruktioner, 
eftersom innehållet i de nya instruktionerna därmed blir en form av omvänd 
information – återkoppling – om vad som inte fungerade när barnet genomförde 
övningen. 
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Vikten av instruktioner och återkoppling i träningssammanhang understryks av 
bland andra Davids m.fl. (2008), Hodges och Frank (2002), Klatt och Noël 
(2019), More och Frank (1996) och Potrac m.fl. (2000). I andra sammanhang har 
det dessutom framhållits som centralt att den återkoppling som ges är 
målorienterad och fokuserad på uppgiften snarare än på personen (Airasian, 
1997; Deci m.fl., 1999; Lundin, 2020; Mouratidis m.fl., 2008; Ward, 2011). Lika 
viktigt som tydlig återkoppling är specifika instruktioner, eftersom sådana 
underlättar målorientering och uppgiftsfokus (Hattie & Timperley, 2007; Locke 
& Latham, 1984; Lundin, 2020). I tidigare forskning har Lundin (2018, 2019, 
2020) dessutom visat hur idrottskontextens strävan efter progression ställer 
särskilda krav på effektiv kommunikation och får konsekvenser för tränarnas val 
av uttryckssätt. Hon har fällt in tränarnas språkbruk i en teoretisk ram som bland 
annat rör maktrelationer, och med utgångspunkt i Bernstein (1973, 1975, 1979 
och framåt) har hon visat hur den lärandesituation som tränare samt tränande 
barn och ungdomar är en del av motiverar de språkliga uttryck som tränarna 
använder för sina instruktioner. Den speciella kontexten förklarar bland annat att 
situationen är tydligt monologisk och inte dialogisk. Det framgår exempelvis av 
att de (fåtaliga) frågor tränarna ställer är slutna ja-/nej-frågor, ofta med endast 
”ja” som möjligt svar, och inte öppna frågor (Lundin, 2018, s. 20). Lundin (2018, 
s. 15) visar också att de instruktioner och uppmaningar som tränare ger till 
tränande barn sällan är utbyggda med exempelvis kausala bisatser som förklarar 
varför de ska göra på ett eller annat sätt. Avsaknaden av initiala eftersom- och om-
bisatser förklarar Lundin (2018, 2019, 2020) med att träningspass som kontext 
naturligt innefattar att tränarnas instruktioner vare sig behöver eller ska villkoras 
(se Lundin, 2018, 2019). 
 
En annan omständighet som gäller specifikt för idrottskontexter som inkluderar 
barn är att tränarna har målet att skapa en pedagogisk lärandesituation för de 
tränande barnen. Parallellt med träningens strävan efter progression finns därför 
i träningskontexter med barn och ungdomar en underliggande förväntan om 
uppmuntran och ett salutogent förhållningssätt. Av det skälet fokuserar vi i vår 
studie på hur dessa inslag tar sig uttryck i tränarnas yttranden. Det salutogena 
förhållningssättet i tränares återkoppling framgår i exempel (3–4) från 
teknikträning i längdhopp (se Lundin, 2020). Samtidigt som de tränande barnen 
får positiva kommentarer om en del av utförandet får de även höra vad som kan 
förbättras inför nästa försök: i (3) handlar det om att springa fortare och i (4) om 
att använda mer kraft. 
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(3) F: du har jättefin teknik men du måste springa på (Friidrott, 
inspelning 1:2). 

(4) F: du hade inte lika bra kraft nu men du hade en fin landning 
(Friidrott, inspelning 1:2). 

 
Lundin (2020) visar att 68,9 % av de turer som innehåller tränares återkoppling 
till tränande barn är tvåledade (197 av 286 turer) och består av en del som 
uttrycker uppskattning och en del som ger instruktioner inför nästa försök. 
Instruktionerna kan vara direkta som i (3) eller indirekta som i (4). Deltagarnas 
inbyggda förväntan på uppmuntran och progression i träningskontexter tar sig 
alltså uttryck i å ena sidan återkopplande information, å andra sidan 
framåtsyftande instruktion. I Lundin (2020) illustreras det tydliga samband som 
finns mellan instruktion och information, och hon menar att det inte är 
förvånande att återkopplingen ofta ges i form av nya instruktioner; innehållet i 
de nya instruktionerna blir så att säga en omvänd information om vad som inte 
fungerade vid genomförandet. En slutsats hon drar är att tydligt formulerade 
instruktioner och återkoppling är av stor vikt för en tränare som vill ge 
uppmuntran och samtidigt möjliggöra progression (jfr Hattie & Timperley, 2007, 
s. 100). I vår studie kan vi se hur en instruktion, just i syfte att effektiviseras, 
förses med en pragmatiskt motiverad scene-setting i form av relevant och 
orienterande bakgrundsinformation. 

Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenterar vi de teoretiska resonemang som ligger till grund för 
våra analyser av scene-setting i idrottstränares instruktioner till tränande barn. Vi 
redogör för begreppet språkhandling utifrån såväl formella som funktionella 
kriterier och diskuterar hur satser relaterar till varandra inom ramen för yttranden. 

Språkhandlingar 

Beskrivningen av de iakttagna strukturerna i tränares instruktioner tar sin 
utgångspunkt i begreppet språkhandling. En språkhandling är avsedd att fylla en 
specifik kommunikativ funktion, och även om den inte nödvändigtvis är knuten 
till en specifik syntaktisk form är det genom huvudsatsen som språkhandlingen 
har sitt mest prototypiska uttryck (Saeed, 2016; Searle 1979; Teleman m.fl., 1999, 
kap. 38). Språkhandlingen påstående uttrycks alltså prototypiskt i form av en 
deklarativ huvudsats och språkhandlingen uppmaning i form av en direktiv 
huvudsats. Men därtill kan språkhandlingar även klassificeras utifrån den 
förväntade responsen på yttrandet (Holmberg & Karlsson, 2019), vilket innebär 
att även andra satstyper och icke-satsformade strukturer kan fungera som 
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uppmaningar i sitt sammanhang och förutsätta någon form av handling som 
respons från mottagaren (se Karlsson u.a.; Lundin, 2018). 
 
De två konstruktionstyper som står i fokus för vår undersökning uttrycker båda 
språkhandlingen instruktion, men i den ena av dem förmedlas två 
språkhandlingar (se exempel (2) ovan). I det fallet har det första ledet funktionen 
information och det andra instruktion, och båda leden uttrycks ofta i form av 
deklarativer (se Teleman m.fl., 1999, s. 681). Funktionen information kan 
exemplifieras med Nu kör bussen förbi och funktionen instruktion med Nu kör du 
höga knän. I det första fallet är den förväntade responsen snarast ett 
verbalspråkligt uttryckt medhåll, alternativt en nickning, medan mottagaren i det 
andra fallet förväntas utföra en övning som respons på yttrandet. Den förväntade 
responsen på tränarnas utspel är i vårt empiriska material alltid en fysisk handling 
från de tränande barnens sida, dvs. att de förväntas genomföra en övning (se 
Lundin, 2018). 

Relationer mellan satser i yttranden 

Eftersom de instruktioner som vi undersöker utgörs av tvåledade yttranden 
grundar vi även diskussionen i hur betydelse skapas när satser relateras till 
varandra (jfr satskomplex i t.ex. Holmberg & Karlsson, 2019, s. 116ff). De 
yttranden som står i fokus för undersökningen fungerar som tvåledade 
instruktioner, där instruktionen i det ena fallet föregås av ett informerande, 
preciserande led (se exempel (1) ovan) och i det andra fallet av ett informerande, 
uppmuntrande led (se exempel (2) ovan). Därmed kan det inledande ledet sägas 
ha en stödjande funktion i förhållande till instruktionen (jfr beskrivningen av 
stödjande språkhandling i Teleman m.fl., 1999, s. 842). Tanken om asymmetriska 
förhållanden mellan satser utvecklas i Mann och Thompson (1988) inom ramen 
för Rhetorical Struture Theory (RST), där funktionella enheter som satser, yttranden 
och större språkliga enheter antas relatera till varandra hierarkiskt. Centralt för 
Mann och Thompsons beskrivning är dels vilken av de kombinerade enheterna 
som har störst betydelse för att förmedla den avsedda effekten, dels vilken 
kommunikativ effekt som avsändaren förväntar sig att en kombination av enheter 
har på mottagaren, exempelvis att bevisa, förklara eller motsäga. Effekten knyts 
normalt till det led i ett yttrande som Mann och Thompson benämner kärna, 
vilket i vårt fall motsvarar instruktionen. Kärnan antas vara innehållsligt mer 
central, medan det andra ledet, satelliten, antas ha en mer stöttande och 
kompletterande funktion för den kommunikativa effekten hos yttrandet i sin 
helhet. Satelliten motsvaras i våra undersökta strukturer av den orienterande 
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informationen, i form av precisering respektive uppmuntran. Särskilt relevanta 
för vår undersökning är den typ av relationer som enligt Mann och Thompson 
(1988) struktureras med satelliten före kärnan och där den förväntade effekten 
av relationen huvudsakligen knyts till det senare ledet. Eftersom tränarnas 
yttrande i sin helhet syftar till att ge instruktioner till de tränande barnen kan den 
avsedda effekten huvudsakligen knytas till det senare ledet, där instruktionen 
uppträder. Det informerande ledet kan på så sätt tillskrivas en underordnad 
funktion, om än inte desto mindre nödvändig, för hur den komplexa 
instruktionen fungerar i sin kontext. 

Det empiriska materialet 

Det empiriska materialet i vår studie utgör en del av ett större transkriberat 
talspråksmaterial om totalt ca 47 timmar, insamlat inom ramen för det tvååriga 
forskningsprojektet Språk i idrottskontext – medel för makt, lärande, demokrati?2 
Eftersom vår studie är kvalitativ snarare än kvantitativ har vi valt ut ett delmaterial 
motsvarande 1/5 av det totala materialet från de tre idrotterna friidrott, jujutsu 
och gymnastik. Urvalet utgörs av sammanlagt 9 timmar från de två första 
inspelningstillfällena i fyra olika grupper; i friidrott har vi material från två olika 
träningsgrupper, med olika ledare, och i de andra idrotterna har vi material från 
en grupp vardera. Både män och kvinnor finns representerade bland tränarna, 
och samtliga deltagande tränare har svenska som sitt förstaspråk. Av praktiska 
skäl bar endast tränarna mikrofon under träningarna, men kvaliteten i 
ljudupptagningarna medförde å andra sidan att även barnens få verbalspråkliga 
yttranden fångades. En förteckning över träningstillfällena och de inspelade 
tränarna visas i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Översikt över inspelat material 

Idrott Tränare  Omfattning 
Friidrott  Y och F (män) 2 tillfällen à 1 timme 
Friidrott J och MA (kvinnor) 2 tillfällen à 1 timme 
Jujutsu  JE (huvudtränare/sensei, man), 

ME (man) och D (kvinna) 
2 tillfällen à 1 timme 

Gymnastik  O (huvudtränare, man) 2 tillfällen à 1,5 timme 
 
I studien fokuserar vi på tränarnas yttranden i de delar av träningarna som 
relaterar till just träningsmoment, dvs. inte deras kommunikation med de 
tränande barnen under exempelvis upprop och pauser. I materialet förekommer 
strukturen i exempel (1) vid 39 tillfällen och strukturen i (2) vid 226 tillfällen (se 
avsnittet Strukturerna i materialet).  
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Transkriberingen av materialet är en bastranskribering som syftar till att 
återspegla innehållsaspekterna i kommunikationssituationen (se Norrby, 2014, s. 
99ff) med utgångspunkt i den syntaktiska strukturen och inte den prosodiska. 
Transkriberingarna återger tränarnas yttranden till barnen och räcker för syftet 
med denna artikel; de audiovisuella inspelningarna har använts i andra 
undersökningar av effekten av återkopplingen, dvs. de tränande barnens försök 
att implementera tränarnas kommentarer nästa gång de utför en övning (Lundin 
2020). Utmärkande för kommunikationen under samtliga dokumenterade 
träningar är att barnen i princip inte använder sitt verbalspråk över huvud taget 
under de delar av passen som fokuserar på idrottspecifik träning, annat än som 
jakande svar på frågor som ”Är ni redo?” (Lundin, 2018, 2019). Med andra ord 
levererar tränarna instruktioner och återkoppling, och barnen svarar på dessa 
genom att försöka utföra den övning som de blir ombedda att göra (se Lundin, 
2020; jfr Huhtamäki m.fl., 2019 och Lindström m.fl., 2020). Följaktligen är det 
inte frågan om någon verbalspråkligt baserad interaktion i det aktuella empiriska 
materialet. 

Strukturerna i materialet 

I detta avsnitt beskriver och analyserar vi de två typer av komplexa instruktioner 
hos tränare som återkommer i materialet. Vi visar hur kontexten ställer krav på 
en scene-setting i instruktionen samt på vilket sätt det får syntaktiska konsekvenser 
för yttrandet. Vi föreslår även förklaringar till varför den språkliga utformningen 
påverkas. Båda strukturerna förekommer systematiskt i materialet och utgörs av 
yttranden bestående av två satser, och analyserna av desamma presenteras en åt 
gången. 

Struktur 1: initial när-sats följd av rak ordföljd (V3) 

Den första av två strukturer där tränares instruktion formuleras med en 
orienterande scene-setting i vårt material innehåller en inledande och preciserande 
när-sats som följs av en deklarativ huvudsats med rak ordföljd. Kombinationen 
av när-satsen och huvudsatsen med initialt subjekt gör att strukturen i sin helhet 
får V3-ordföljd. De fetstilade markeringarna i exempel (5–10) illustrerar 
strukturen i materialet. Vi har valt att ge förhållandevis många exempel på denna 
struktur i syfte att tydligt illustrera att strukturen återfinns och att mönstret är 
detsamma i samtliga inspelade material och hos samtliga tränare. 
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(5) F: när ni går tillbaka ni ska bli så långa som möjligt (.) det är 
viktigt att ni kommer upp på tårna där. Bra (.) det är bara att 
köra inte så snabbt framåt (Friidrott, inspelning 1:2). 

 
(6) Y: Ok jag ska försöka förklara en gång till det jag har förklarat 

förr. Det är att när det är uppvärmning det handlar om att ni ska 
få upp pulsen (.) ni ska bli lite varma. Ni ska inte bli trötta (.) 
det här är första delen på passet. (Friidrott, inspelning 1:1). 

 
(7) Y: Tänk på hallå… när ni hoppar ni måste gå ner… det är jättemånga 

av er som bara står här (.) hallå allihopa lyssna jättemånga av er 

som bara står här…  (Friidrott, inspelning 1:2). 
 
(8) JE: ja så Leo bra (.) bra och när du reser dig upp du tittar på 

honom hela tiden (.) titta mot honom titta mot honom annars kanske 
han slår på dig. (Jujutsu, inspelning 1:1). 

 

(9) O: Sen på klossen där [PEKAR] så kör man kullerbytta (.) när man 
landar kullerbyttan med händerna nere man gör som en grupperad volt 
nästan trycker man ut [TAR ETT STEG FRAM OCH VISAR MED ARMARNA] så 
gör man hjulning efter…  (Gymnastik, inspelning 1:1). 

 
(10) ME: ok matté! sätt mitsarna tillbaks snyggt och fint (.) de som har 

mitsen lämnar dem tillbaks… okej sitt framför varandra två och två… 
rygg mot rygg… lägg fram fötterna armarna upp… lägg fram fötterna… 
vet ni vad (.) när jag klappar ni vänder er och försöker lösa upp 
er kompis bälte (.) okej? (Jujutsu, inspelning 1:1). 

 
Utan vidare analys betraktar vi mönstret i (5–10) som ett sammanhållet yttrande 
(jfr Anward & Nordberg, 2005, s. 6), med hänvisning till att det i materialet inte 
förekommer någon hörbar paus i ljudfilerna. Av det skälet konstaterar vi endast 
att ordföljden i yttrandet i sin helhet förefaller avvika från svenskans V2-mönster. 
I materialet förekommer detta mönster vid 39 tillfällen. Motsvarande instruktion 
med konventionell V2-ordföljd förekommer vid 47 tillfällen. Av totalt 86 
förekomster av inledande temporal när-sats utgör alltså 45 % exempel på den raka 
ordföljden. 
 
Till funktionen utgör när-satserna i exempel (5–10) en orientering till eller 
precisering av den efterföljande, instruerande satsen. I samtliga fall beskriver de 
speciella omständigheter som de tränande barnen behöver förhålla sig till om de 
ska kunna genomföra övningen i enlighet med tränarens instruktion. Det handlar 
exempelvis om vad de bör tänka på när de trampar av, hoppar eller kommer fram 
till en viss plats i sin löpning. Därmed ligger det innehållsliga förhållandet mellan 
satserna nära den funktionella relation som Mann och Thompson (1988, s. 273) 
benämner background (se även Asher m.fl., 2007 och Collberg, 2020, s. 119–121). 



Philippe Collberg & Katarina Lundin 

 176 

Background avser ett förhållande där ett led som har funktionen som satellit bidrar 
till mottagarens förståelse av en innehållsligt mer central kärna. Mann och 
Thompson menar att satelliten i background är nödvändig för mottagarens 
möjlighet att till fullo förstå informationen i kärnan, och de påpekar att den 
typiska strukturen för relationen är att satelliten uppträder först. I en annan 
teoretisk beskrivning av background framhåller Asher m.fl. (2007, s. 7f) att 
relationen kännetecknas av ledens temporala överlappning, där det ena ledets 
aktion inträffar inom ramen för det andra ledets. Den aktuella strukturen utmärks 
både av en satellit (när-satsen), som bidrar till en helhetsförståelse för uttrycket, 
och av temporal överlappning: innehållet i satelliten gäller samtidigt som 
innehållet i kärnan (deklarativsatsen) realiseras genom barnens försök att 
genomföra en övning. 
 
Beskrivningarna och iakttagelserna av background i Asher m.fl. (2007) och Mann 
och Thompson (1988) stämmer alltså väl överens med strukturen och betydelsen 
i exempel (5–10). När-satserna har genomgående en betydligt mer relevant 
placering före än efter instruktionen, eftersom den precisering de förmedlar är 
utgångspunkten för deklarativsatsens instruktion. Avståndet i tid mellan 
instruktion och handling är så litet i en idrottskontext av det här slaget att 
instruktionen skulle bli missvisande – eller åtminstone inte så välfungerande som 
möjligt – om när-satsen placerades sist. Istället skulle en placering av när-satsen 
efter själva instruktionen kunna leda till att de tränande barnen genomförde 
övningarna på fel sätt: de skulle ha påbörjat övningarna utan att ta hänsyn till de 
speciella omständigheter under vilka instruktionerna gäller (jfr 
negationsplaceringen i tränares instruktioner till grupptränande vuxna i Lundin, 
2006). Vi menar därför att de initiala när-satserna i exempel (5–10) kan förstås 
just som ett slags pragmatiskt nödvändig scene-setting till de instruktioner som de 
föregår. Resonemanget stärks av det faktum att instruktioner med när-satsen 
placerad initialt förekommer vid totalt 86 tillfällen, medan instruktioner med när-
satsen placerad finalt endast förekommer totalt fyra gånger, varav egentligen 
endast vid ett tillfälle med den exakta funktionen som de 86 andra: ”Bra, 
händerna som skydd, gå ner på knä ligg framåtfall, pressa där en stund, och upp 
igen, händerna som skydd när vi reser oss upp… händerna här, sitt ner, där, res 
er upp, händerna som skydd (Jujutsu, inspelning 1)”. I övriga tre fall indikerar 
förekomsten av ett temporalt relaterat led (”sen” respektive ”nu”) att innehållet i 
när-satsen inte behöver eller ens kan föregå instruktionen. 
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Antagandet om att det finns pragmatiska skäl till att använda preciserande när-
satser i tränares instruktioner och att placera dem initialt i satsen bekräftas av att 
när-satserna genomgående dominerar bland bisatserna i materialet och i princip 
uteslutande förekommer satsinitialt i den typ av instruktion vi har undersökt. Den 
initiala placeringen av när-satser som i exempel (5–10) påverkar systematiskt 
ordföljden i den följande satsen i det avseendet att yttrandet tycks få två 
fundament. Detta faktum knyter vi till en strävan efter rak ordföljd i det som är 
det mest centrala ledet i yttrandet, dvs. själva instruktionen. Om det centrala 
innehållet i en instruktion återfinns i yttrandets andra led, samtidigt som 
preciseringen i när-satsen utgör en fond – en scene setting – för instruktionen, är 
det rimligt att den omarkerade, raka ordföljden är att föredra.3 Ekerot (2011, s. 
81) lyfter fram svenskans krav på inversion som en begränsning framför allt för 
talspråket, eftersom en inversion efter ett topikaliserat adverbial inte tillåter 
någon paus. Därför menar Ekerot (2011, s. 80) att rak ordföljd är bättre än 
inversion när det gäller att uttrycka ”den typiska funktionen hos spetsställda 
adverbial, nämligen att ge ramarna (tid, plats, omständighet o. likn.) för det som 
sedan ska sägas” (fetstil i original). Han exemplifierar hur engelskans raka 
ordföljd i exempel som Yesterday we went to Copenhagen återspeglar en naturlig 
tudelning av det som ska sägas och menar att den raka ordföljden efter det 
topikaliserade adverbialet Yesterday klargör att det egentliga påståendet börjar. 
Den raka ordföljden gör det alltså möjligt för den som i det aktuella fallet ger en 
instruktion att instruera i ett led i taget i stället för att via inversionen tvingas ge 
all information på en gång. Mot bakgrund av Ekerots (2011) beskrivning av den 
raka ordföljdens fördelar när det gäller att hantera informationen i en deklarativ 
sats menar vi att den scene-setting som vi hävdar inleder yttrandet är pragmatiskt 
motiverad i den aktuella kontexten. 

Struktur 2: kontrasterande satser 

Den andra strukturen för återkoppling och instruktion som vi undersöker består 
av ett led som uttrycker information av typen uppmuntran och ett led som 
uttrycker en instruktion om vad barnet ska tänka på till nästa gång. I det här fallet 
består yttrandet av två deklarativa huvudsatser som förefaller stå i ett kontrastivt 
förhållande till varandra: tränarens instruktion om vad barnet bör utveckla 
kontrasterar med tränarens uppmuntran (jfr ”adversativ samordning” i Teleman 
m.fl., 1999, kap 40). I vårt material förekommer exempel där det uppskattande 
ledet uppträder såväl före som efter instruktionen, men i de fall som 
motsättningen är implicit, dvs. när satserna inte uttryckligen kontrasteras av 
konjunktionen men, uppträder uppskattningen systematiskt som första led. 
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Exemplen i (11) åskådliggör den explicita kontrastrelationen där uppskattningen 
föregår instruktionen och de i (12) den implicita varianten utan konjunktion. 
Exemplen i (13) visar den explicita kontrastrelationen, där instruktionen föregår 
uppskattningen. Liksom tidigare är endast den återkoppling inräknad som 
tränarna ger under moment av idrottsspecifik träning. 
 

(11) O: Vet du vad (.) du har jättefin teknik men du måste springa på. 
Alltså tyvärr (Va?) Ja tyvärr det är det du ska tänka på (.) det är 
där [PEKAR PÅ SPRINGYTAN] som det händer (.) magin nu [KLAPP]. 
(Gymnastik, inspelning 2:2) 

 
Y: ja Gustav! Bra. Och så reser vi oss. Woo! Du... du hade bra fart 
fram till du hoppade men du hade liksom inget… ingen kraft i 
avtrampet. (Friidrott, inspelning 1:2) 

 
(12) F: Och därför… nu kom du ju en bra bit du kan komma längre…  Så det 

du ska tänka på är att trampa av ordentligt så att du verkligen 
exploderar och flyger ut och så fram med händerna. (Friidrott, 

inspelning 1:2) 
 

Y: Jag förstår. Viktor Viktor Viktor Viktor vänta när jag pratar 
med dig… Du springer jättesnabbt och bra i slutet du ska ha det 
tempot från början… Det är direkt full fart och så hela vägen som 
gäller. (Friidrott, inspelning 2:2) 

 
(13) O: Vad sa du? [ohörbart] Det har jag aldrig sagt…Johanna du hade 

inte riktigt lika bra kraft i uthoppet men du hade en jättebra 
landning på mattan. (Gymnastik, inspelning 1:2) 

 
F: Där blev det lite mer… åhhhej vänta vänta vänta du hade inget 
ordentligt uthopp direkt men du hade fram armarna (Friidrott, 
inspelning 1:2) 

 
Strukturen med kontrasterande satser i exempel som (11–13) förekommer vid 
226 tillfällen, och den är representerad hos alla tränare; mest frekvent är den hos 
två av friidrottstränarna (Y och F) och hos gymnastiktränaren. Varianten i (11) 
med det uppmuntrande ledet före instruktionen är i princip lika frekvent som 
den omvända varianten i (13). Varianten av (11) men utan konjunktionen men, 
som illustreras i (12), är inte lika frekvent som (11). 
 
Exemplen i (11–12) skiljer sig betydelsemässigt från dem i (13) när det gäller 
vilken typ av kontrastrelation som uttrycks. Relationen mellan leden i (13) 
motsvarar en prototypisk adversativ relation som skapas av att det ena ledet är 
negerat och det andra positivt (se Teleman m.fl., 1999, s. 927). Det förhållande 
som föreligger i (11–12) motsvarar istället den underkategori av adversativ 
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satslänkning som Teleman m.fl. (1999, s. 929–932) benämner vilseledande premiss 
och Collberg (2020) sviken förväntan (se även Jasinskaja, 2007). Det innebär att den 
första satsen anger ett sakförhållande som ”rimligen borde ha varit oförenligt 
med det som sägs i den senare satsen” (Teleman m.fl., 1999, s. 929). Rent 
innehållsligt kan alltså tränarens beröm till barnet efter det genomförda försöket 
framstå som oförenligt med den efterföljande instruktionen om vad barnet bör 
förbättra eller göra annorlunda vid nästa försök. I vårt material är det tydligt att 
det salutogena förhållningssättet (jfr Olsson Jers, 2010), i kombination med den 
förväntan om såväl uppmuntran som progression som präglar idrottskontexten, 
gör att berömmet och instruktionen inte är oförenliga utan snarast fyller var sin 
kommunikativ funktion inom ramen för samma yttrande. Som tidigare påpekats 
finns det nämligen ett tydligt samband mellan instruktion och information, något 
som bland annat tar sig uttryck i att instruktionen blir en del av återkopplingen 
(exempelvis Lundin, 2020): en återkoppling om det som inte fungerade vid ett 
tillfälle utgör samtidigt en indirekt instruktion om hur ett moment eller en övning 
inte ska genomföras vid det kommande försöket. 
 
Mann och Thompsons (1988, s. 253) funktionellt grundade beskrivning av den 
betydelsemässiga relationen i exempel (11–12), antithesis, utgör en av 
förhållandevis få relationer i deras beskrivning som struktureras med det mer 
stöttande satellitledet före den innehållsligt mer framträdande kärnan. Den 
kommunikativa effekten av antithesis innebär enligt Mann och Thompson att den 
inledande satelliten bidrar till att mottagaren får en mer positiv inställning till 
innehållet i den efterföljande kärnan, ett resonemang som ligger i linje med det 
salutogena förhållningssättet att utgå från det som fungerar. Det prototypiska 
kontrastförhållandet i (13) motsvarar i Mann och Thompsons beskrivning istället 
en relation bestående av två kärnor, contrast, där båda leden har samma hierarkiska 
status för relationens huvudsakliga funktion, som är just att kontrastera de 
ingående leden. I de av tränarnas instruktioner där idrottskontextens dubbla 
kommunikativa syften speglas – att både berömma och instruera – fyller den 
inledande satelliten en avgörande roll för hur yttrandet fungerar i sin helhet, på 
samma sätt som den när-satsformade satelliten ovan. 
 
När det instruerande ledet uppträder sist framstår alltså det som den mest centrala 
av de två språkhandlingarna och som den som det tränande barnet förväntas ge 
respons på (dvs. att genomföra ett nytt försök som ur någon specifik aspekt är 
bättre än det föregående försöket). I de fallen får berömmet en mer stöttande 
funktion. Bland andra Teleman m.fl. (1999, s. 930) påpekar att leden i 
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satslänkningar med denna typ av motsättningsrelation normalt inte kan kastas om 
utan att ge upphov till en annorlunda tolkning. Det framgår av det konstruerade 
exemplet det går för himla långsamt, du hade jättebra avtramp, där instruktionen föregår 
berömmet. Det finns inga exempel i materialet på strukturer där ett negativt 
formulerat förstaled inte följs av konjunktion. Vår förklaring till att det 
konstruerade exemplet inte fungerar är att satslänkningen är implicit, dvs. det 
adversativa förhållandet mellan satserna är inte uttryckt med konnektiv. Den typ 
av scene-setting som vi iakttar i exempel som (11–12) avgör således om satserna 
behöver separeras med men eller om kontrastrelationen kan uttryckas implicit. 
När satserna separeras med konjunktionen men kan ordningsföljden mellan 
information (i det här fallet beröm) och instruktionen variera. Men när det saknas 
konjunktion måste berömmet presenteras först och instruktionen sist. På så sätt 
förefaller de kommunikativa förväntningar om progression och uppmuntran som 
är knutna till idrottskontexten även i strukturen med kontrasterade satser ge 
upphov till en systematik i hur tränarna formulerar sina instruktioner. 

Diskussion 

I den här artikeln har vi beskrivit och diskuterat formen och funktionen hos två 
typer av instruktioner som är systematiskt förekommande i ett material med 
idrottstränares muntliga kommunikation med tränande barn. Vi har argumenterat 
för att båda typerna innehåller ett led som till sin funktion kan förstås som scene-
setting och utgör en pragmatiskt nödvändig utgångspunkt för det senare ledet. Vi 
har också visat att denna funktion på olika sätt påverkar yttrandenas syntaktiska 
form. I detta avslutande avsnitt avser vi ge en teoretiskt förankrad förklaring till 
de syntaktiska krav och förutsättningar som följer med strukturer som innehåller 
scene-setting. 
 
I vårt material definierar vi scene-setting som ett orienterande eller specificerande 
led som är innehållsligt underordnat ett annat led, samtidigt som det är 
nödvändigt för yttrandet i sin helhet. Gemensamt för de två typer av strukturer 
vi har diskuterat är att det instruerande och i sammanhanget viktigaste ledet 
uppträder sist, samt att det föregås av ett informerande led som preciserar eller 
uppmuntrar. Med Mann och Thompsons (1988) terminologi kan därför det 
första ledet i strukturerna beskrivas som en satellit i förhållande till instruktionen, 
som genom att uppfylla det huvudsakliga kommunikativa syftet fungerar som 
yttrandets kärna. Satelliten fyller olika funktioner i de två strukturerna: i det ena 
fallet preciserar den instruktionen i form av en initial när-sats, och i det andra 
fallet förmedlar den uppmuntran till det tränande barnet i form av en deklarativ 
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sats som innehållsligt kontrasterar med kärnan. En central iakttagelse i vårt 
material är emellertid att scene-setting (dvs. satelliten) är i det närmaste obligatorisk 
för att yttrandet i sin helhet ska fungera väl i sitt sammanhang. I 
träningskontexten, med de specifika kommunikativa villkor som vi har redogjort 
för, är scene-setting nödvändig för att i när-satsens fall precisera förutsättningar för 
instruktionen och i kontrastrelationens fall att bädda för den skarpare 
instruktionen med beröm. 
 
Tanken om hur yttranden i talspråk påverkas av tidigare yttranden har 
vidareutvecklats av Auer (2005), som beskriver fenomenet i termer av projektion. 
Auer (2005, s. 8) definierar projektion som ”the fact that an individual action or 
part of it foreshadows another”, vilket han menar möjliggörs av att deltagarna 
har en gemensam förståelse för det kommunikativa sammanhanget. I de flesta 
sammanhang projicerar exempelvis en fråga normalt någon form av svar, 
eftersom ett svar motsvarar den förväntade fortsättningen på interaktionen. Auer 
(2005, s. 13ff) urskiljer två typer av projektioner: grammatisk projektion, som är 
knuten till förståelsen för hur det aktuella språket i typfallet är syntaktiskt 
strukturerat, och interaktionell projektion, som grundas i förståelsen för 
kontexten och dess kommunikativa villkor. Vi föredrar att benämna den senare 
typen av projektion kontextuell, eftersom tränarnas instruktion normalt inte följs 
av något verbalspråkligt yttrande från barnen. En grammatisk projektion kan 
alltså förebåda en syntaktisk struktur, medan en kontextuell projektion snarare 
förebådar vilken typ av handling eller information som följer. 
 
De typer av strukturer som vi har undersökt scene-setting i motsvarar de två typer 
av projektioner som Auer (2005) diskuterar. I den första strukturen rör det sig 
om en både grammatisk och kontextuell projektion, när den initiala när-satsen 
projicerar den efterföljande instruktionen i form av en deklarativ sats. Eftersom 
svenskan är ett V2-språk torde en initial, adverbiell bisats snarare projicera ett 
finit verb och ett subjekt än en ny deklarativ sats, men här motiverar alltså 
träningskontextens krav på en effektiv och tydlig kommunikation att den mer 
centrala instruktionen formuleras med rak ordföljd. I den andra strukturen rör 
det sig främst om en kontextuell projektion, där en initial uppmuntran i form av 
en deklarativ projicerar en följande instruktion, också den i form av en deklarativ. 
Här är det alltså träningskontextens överordnade strävan efter progression som 
gör att tränarens första uppmuntrande led inte ensamt fyller det kommunikativa 
syftet (jfr accountable actions, Auer, 2005, s. 6). Istället skapar det en förväntan om 
information om vad det tränande barnet behöver utveckla. Det faktum att denna 
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förväntan är så stark gör att kontrastrelationen mellan leden inte behöver 
uttryckas explicit utan framgår lika tydligt implicit, utan konjunktion eller annan 
konnektiv. I det motsatta fallet, dvs. där det uppmuntrande ledet står som andra 
led i strukturen, måste å andra sidan motsättningen mellan uppmuntran och 
instruktion uttryckas explicit. Åtminstone i denna kontext kan således en negativt 
laddad instruktion inte projicera ett positivt laddat, uppmuntrande led. 
 
Den idrottskontext som de båda typerna av instruktioner ingår i är central för 
hur yttrandena struktureras såväl som för analysen av desamma. I vår artikel har 
vi försökt visa att yttrandenas utformning med ett inledande, orienterande led 
framstår som pragmatiskt nödvändig. För att de tränande barnen ska uppnå 
progression, som är centralt i en idrottskontext, krävs att de får tydliga 
instruktioner om vad de förväntas utveckla i sitt nästa försök, och instruktionerna 
tar sin utgångspunkt i explicit återkoppling efter ett genomfört försök. På så sätt 
blir instruktionen central och överordnad. För att den till fullo ska kunna bidra 
till det överordnade målet om progression krävs dock en scene-setting; i det ena 
fallet sätts scenen i form av en specificering för när instruktionen gäller och i det 
andra fallet i form av ett uppmuntrande led. 

Noter 

1. Stort tack till Sanna Skärlund och Johanna Karlsson samt två anonyma 
granskare för värdefulla kommentarer till tidigare versioner av artikeln.  

2. Projektet delfinansierades av medel från Centrum för idrottsforskning (CIF), 
med Katarina Lundin som projektansvarig. 

3. Den möjlighet som erbjuds för att komma runt problematiken är normalt 
att använda ett dubblerande så eller då i fundamentet. I vårt material 
förekommer ingen fundamentsdubblering i samband med initiala när-
satser som resulterar i en V3-struktur i yttrandet som helhet. 
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Abstract 

Med utgångspunkt i New Literacy Studies syn på skrivande som en social praktik 
syftar föreliggande studie till att synliggöra ungdomars skrivpraktiker på fritiden. 
Mer specifikt undersöktes vad ungdomar skriver, i vilka syften de skriver, vilka 
uppfattningar de har om sitt eget skrivande och hur dessa uppfattningar relaterar 
till vad och i vilka syften de skriver. Tretton ungdomar från olika 
gymnasieprogram deltog i semistrukturerade intervjuer som analyserades 
innehållsligt för att identifiera konkreta skrivhändelser, funktioner och 
uppfattningar om skrivande. Resultaten visade att de vanligast förekommande 
skrivhändelserna hade en kommunikativ funktion, t.ex. sms, inlägg i sociala 
medier och meddelanden i dataspelschattar. Ungdomarna iscensatte olika 
skrivhändelser även i syfte att planera/organisera, dokumentera, lösa problem, 
uttrycka kreativitet och bilda sig. Ungdomarnas uppfattningar om skrivande på 
fritiden rörde sig på en skala från negativt (svårt och tråkigt) till positivt (enkelt 
och roligt). Både individexterna (t.ex. intressant och relevant ämne) och 
individinterna (t.ex. god språklig behärskning) faktorer bidrog till ungdomarnas 
uppfattningar om skrivande som något positivt. Särskilt påtagligt var att en god 
språklig behärskning av engelska var en viktig motivationsfaktor till att skriva på 
fritiden. De negativa uppfattningarna formades däremot nästan uteslutande av 
individinterna faktorer som relaterade till bristande språk- och skrivfärdigheter 
och kunde förstärkas av rådande normer och föreställningar om språklig 
korrekthet och skrivriktighet i samhället. 
 

Inledning  

New Literacy Studies sätter fokus på att skrivande är sociala praktiker som formas 
av de specifika omständigheterna som råder i det sammanhang i vilket skrivandet 
äger rum (t.ex. Barton, 1994, 2007; Street, 2000). Olika sammanhang 
kännetecknas av olika sociala relationer, värderingar, kunskaper och status- och 
maktstrukturer som bidrar till att forma vad och varför man skriver liksom ens 
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egna uppfattningar om skrivande. Skrivande på fritiden, som utgör denna studies 
undersökningsobjekt, blir därmed en helt annan social praktik än skrivande i 
skolan. Tidigare forskning om ungdomars skrivpraktiker, dvs. olika sätt att 
använda skrivande, på fritiden har till stor del fokuserat på vad och i vilka syften 
ungdomar skriver (t.ex. Grover m.fl., 2016; Lammers & Van Alstyne, 2019; 
Vaughan, 2020). På fritiden kan exempelvis skrivandet vara ett sätt att knyta och 
upprätthålla sociala kontakter, men även ingå som en central del i ungdomarnas 
kreativa och identitetsskapande utveckling (se t.ex. Vaughan, 2020). I senare 
skolår blir förmågan att ta plats och uttrycka sig skriftligt allt viktigare i det sociala 
samspelet med andra och nödvändigt för att kunna vara delaktig i det som pågår 
både i de egna sociala nätverken och i samhället i stort. Trots att skrivandet tar 
en allt större plats i ungdomars liv i sociala medier (Warner, 2016) är ungdomars 
skrivande på fritiden ett relativt outforskat område. De få svenska studier som 
finns har framförallt genomförts innan mobiler och sociala medier började spela 
en central roll i ungdomars fritidsaktiviteter (t.ex. Nyström, 2000; Olin-Scheller, 
2006; Parmenius-Swärd, 2008). Därtill finns det, oss veterligen, inga tidigare 
studier om ungdomars uppfattningar om sitt eget skrivande på fritiden. 
Föreliggande studie kompletterar befintlig forskning genom att synliggöra tretton 
gymnasieungdomars skrivpraktiker på fritiden utifrån följande forskningsfrågor: 

• Vad skriver ungdomarna på fritiden? 
• I vilka syften skriver de på fritiden? 
• Vilka uppfattningar har de om sitt eget skrivande på fritiden? 
• Hur relaterar deras uppfattningar om det egna skrivandet till vad och i 

vilka syften de skriver? 

Teoretiska utgångspunkter 

Inom New Literacy Studies (NLS) ses skriftspråklighet som en mångfacetterad 
och socialt situerad textanvändning som inkluderar både språkliga (talande, 
läsande och skrivande) och multimodala (t.ex. bilder, tecken och symboler) 
uttrycksformer för meningsskapande (t.ex. Barton, 1994; Gee, 1996; Heath, 1983; 
Kress & van Leeuwen, 2001; Street, 1984). Det övergripande syftet inom NLS är 
att förstå skriftanvändningen i dess konkreta sammanhang. Skrivande ses alltså 
som en social praktik som omfattar både den konkreta användningen av 
skrivande, dvs. skrivbruket1, och de uppfattningar och föreställningar som 
associeras med skrivbruket i olika sammanhang, dvs. skrivkulturen (t.ex. 
Karlsson, 2006; Westman, 2009, 2011). Varje person rör sig mellan olika 
samhälleliga och personliga domäner som kännetecknas av olika sätt att använda 
skrivande, dvs. olika skrivpraktiker (Barton & Hamilton, 2000). Skrivpraktiker 
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kan synliggöra skrivkulturer som sociala praktiker (Street, 1984). Skrivpraktiker 
byggs upp av konkreta och observerbara kommunikativa skrivhändelser som 
påverkas och formas av olika kontextuella faktorer (t.ex. sociala, kulturella, 
institutionella, historiska) och de status- och maktstrukturer som kännetecknar 
olika domäner (Barton, 1994; 2007; Karlsson, 2006; Street, 2000). På ett 
övergripande plan skiljer Barton (1994) mellan påtvingat och självvalt skrivande 
där det påtvingade skrivandet associeras med domäner med högre status och mer 
makt, t.ex. skolan, medan det självvalda skrivandet typiskt förekommer i den 
privata och vardagliga domänen, vilken normalt associeras med en lägre status 
och mindre makt. Påtvingat och självvalt skrivande motsvarar i mångt och 
mycket, om än inte exakt, Westmans (2009) indelning i skolstyrt och icke-
skolstyrt skrivande. Det skolstyrda skrivandet är lärarstyrt och kan därför i någon 
mån sägas vara påtvingat, eftersom det utgör en del av själva skolarbetet. Skolstyrt 
skrivande kan ske både i skolan och på fritiden, t.ex. i form av läxor. Det icke-
skolstyrda skrivandet är fristående från skolarbetet och kan bestå av självvalt 
privat skrivande på fritiden men också av skrivande påtvingat genom t.ex. arbete. 
I föreliggande studie undersöks de icke-skolstyrda, självvalda eller påtvingade 
skrivpraktiker som ungdomar är involverade i utanför sin skolgång. Detta innebär 
att skrivande på fritiden som rör skolan, t.ex. läxor och andra skoluppgifter, inte 
beaktas i denna studie. 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om ungdomars skrivpraktiker på fritiden har mestadels 
fokuserat på vilka skrivhändelser ungdomar iscensätter och vilka funktioner 
skrivhändelserna har. De få svenska studier som finns har i stor utsträckning 
genomförts innan mobiler och sociala medier började spela en central roll i 
ungdomars fritidsaktiviteter. Därtill finns det, oss veterligen, inga tidigare studier 
om ungdomars uppfattningar om sitt eget skrivande på fritiden. Detta avsnitt 
fokuserar därför på tidigare forskning om vilka skrivhändelser ungdomar 
iscensätter på fritiden och vilka funktioner skrivhändelserna har. 

Skrivhändelser 

Den analytiska utgångspunkten inom NLS är ofta konkreta skrivhändelser. Ett 
antal studier har undersökt vilka skrivhändelser ungdomar iscensätter på fritiden. 
Exempelvis undersökte Nippold m.fl. (2005) fritidsaktiviteter hos 200 
amerikanska barn och ungdomar i åldrarna 11–15 år. De fann att både läsande 
och skrivande var bland de minst populära fritidsaktiviteterna. En något 
positivare bild framträder i de nordiska studier som genomförts av 
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gymnasieungdomars läs- och skrivpraktiker på fritiden. I ett flertal studier 
framkommer att gymnasieungdomars skrivande på fritiden framförallt sker i 
form av textmeddelanden samt inlägg på sociala medier och chattplattformar 
(Bellander, 2006; Parmenius-Swärd, 2008; Petas, 2007), men även skrivande av 
bloggar, dagböcker, dikter, låttexter och berättelser förekommer (Morris, 2022; 
Nyström, 2000; Parmenius-Swärd, 2008). Ett liknande mönster kan man se i 
internationella studier av ungdomars skrivande på fritiden (se översikt av 
Vaughan, 2020). Ungdomar skriver bland annat i sociala medier (Warner, 2016), 
sms (Grover m.fl., 2016; Mesch m.fl., 2012), lyrik och låttexter (Bickerstaff, 2012; 
Padgett & Curwood, 2016) och fanfiction (Curwood m.fl., 2013; Lammers & Van 
Alstyne, 2019). 
 
Sociala medier har blivit allt viktigare i ungdomars vardag både internationellt 
och nationellt (Andersson & Jiang, 2018; Forsman, 2014). I en rapport av 
Anderson och Jiang (2018) intervjuades ca 700 tretton- till sjuttonåringar i USA, 
och 45 procent angav att de är aktiva på sociala medier nästintill konstant. I en 
svensk rapport av Forsman (2014) framkom att 69 procent av pojkarna och 88 
procent av flickorna i åldern 17–18 år dagligen besöker sociala medier. Enligt 
Statens Medieråds senaste rapport om ungas medievanor (2021) har andelen 
pojkar och flickor i 17–18-årsåldern som dagligen använder sociala medier ökat 
till 84 respektive 94 procent. Även om möjligheterna att skriva och publicera är 
stora i sociala medier, visar Forsman (2014) att självpublicering inte är den 
dominerande aktiviteten på sociala medier. Ungdomarna är aktiva i sociala medier 
framförallt genom att följa, länka, sprida, titta och söka information. 
 
Ett fåtal studier har undersökt vilka skrivhändelser som förekommer i sociala 
medier i de fall ungdomar aktivt publicerar egna inlägg. Warner (2016) 
undersökte tre amerikanska 14–15-åringars komposition av texter på Twitter och 
Instagram under en 14-månadersperiod och fann att ungdomarnas 
skrivhändelser karaktäriserades av snabba responser på andras inlägg i flödet 
snarare än komponering av egna textinlägg från grunden. I textinläggen 
återanvändes existerande innehåll på nätet, men även egna bilder spelade en 
central roll i kompositionen av inläggen. Deltagarna lärde sig genom interaktion 
med andra på sociala medier hur de kunde utveckla sina egna inlägg för att nå ut 
bättre. Revidering av inlägg skedde oftast efter att de hade publicerats, troligen 
som ett resultat av den snabba komponeringsprocessen. 
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Skrivhändelser i form av sms verkar däremot vara desto vanligare i ungdomars 
vardag. I en svensk enkätstudie av 300 gymnasieelever genomförd av Bellander 
(2006) framkom att 39 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna skickade 
sms dagligen, samt ytterligare 40 respektive 35 procent skickade sms varje vecka. 
Den höga förekomsten av skrivhändelser kopplade till textmeddelanden ligger 
väl i linje med att mobiltelefonen är en naturlig och viktig del av vardagen för de 
flesta gymnasieungdomar i Sverige. Enligt Statens Medieråds rapport (2021) 
använder så gott som alla ungdomar i åldern 11–18 år mobiltelefon varje dag. 
Mobiltelefonerna används för en rad aktiviteter såsom att delta i sociala medier, 
spela spel, se på film/videoklipp eller skicka sms/textmeddelanden. Många av 
dessa aktiviteter innefattar någon form av skrivhändelse. 
 
Ett flertal studier tyder även på att ungdomar i en svensk kontext alltmer läser 
och skriver på engelska på sin fritid när de exempelvis använder internet och 
spelar online (Holm m.fl., 2021; Morris, 2022; se även översikt av Sundqvist, 
2020). Några studier i åk 9 visar också att mängden tid som eleverna ägnar åt att 
interagera på engelska i spel online eller i andra fritidsaktiviteter samvarierar 
positivt med den språkliga kvaliteten i elevernas skrivna texter på engelska 
(Olsson, 2012; Sundqvist & Wikström, 2015). 

Skrivhändelsers funktioner 

Skrivhändelser kan fylla många olika funktioner eller syften som bidrar till att 
skapa mening i olika situationer. Karlsson (2006) undersökte skrifthändelser i 
olika yrken och identifierade följande funktioner: orientera och planera, 
dokumentera, lösa problem, förmedla information, bilda sig och kommunicera 
externt. Ungdomars skrivande på fritiden har visat sig fylla delvis samma 
funktioner. I sin litteraturöversikt för perioden 2009–2019 identifierade Vaughan 
(2020) funktioner som skrivande utanför skolan har för ungdomar i åldern 12–
19 år. I översikten framkom att ungdomar skriver för att kommunicera med 
andra, hantera och lösa problem i sina liv (t.ex. genom självreflektion), bilda sig 
(t.ex. träna på skrivande), uttrycka och förmedla exempelvis kreativitet och 
åsikter, samt för att konstruera och uttrycka identiteter (t.ex. som flerspråkig och 
multinationell). 
 
Kommunikation med andra via sms och sociala medier utgör också en hög andel 
av skrivandet på fritiden i de tidigare nämnda nordiska studierna (Olin-Scheller, 
2006; Parmenius-Swärd, 2008; Petas, 2007). Exempelvis fann Olin-Scheller 
(2006) att gymnasieungdomars skrivande på fritiden till stor del handlade om att 
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kommunicera med andra på sociala medier samt via webbsidors och dataspels 
chattfunktioner. Spelens chattfunktioner användes framförallt för strategiska 
diskussioner om hur spelet skulle föras. I en studie av Mesch m.fl. (2012) 
undersöktes sms-vanornas funktioner hos en grupp universitetsstudenter i 
Kanada (293 studenter) och Israel (492 studenter). Studien visade att sms 
användes framförallt för att upprätthålla redan existerande relationer. 
Studenterna sms:ade mer med personer som bodde i närheten och som de hade 
nära och täta relationer med i verkliga livet (IRL) jämfört med personer i 
kontaktlistan som bodde längre bort och som de inte träffade så ofta. Sociala 
medier verkar däremot användas både för att upprätthålla befintliga sociala 
kontakter och för att etablera nya kontakter. I en japansk studie av Ye m.fl. (2017) 
framkom exempelvis att de 20-åriga deltagarna använde Twitter och Facebook 
för kommunikation med okända personer. 
 
Studier har också visat hur ungdomars skriftpraktiker kan variera som en 
funktion av deras betyg. I Parmenius-Swärd (2008) deltog 55 elever fördelade på 
naturvetenskapligt respektive musikinriktat gymnasieprogram. Även om studiens 
huvudfokus var skrivande i en skolkontext framkom att ungdomarna gärna skrev 
även på fritiden, t.ex. dagboksanteckningar, dikter, berättelser och olika 
chattmeddelanden. En majoritet av ungdomarna hade goda betyg i svenska och 
var duktiga skribenter. Dessa ungdomar hade också en positiv inställning till 
skrivande och beskrev skrivande som något viktigt och nöjesfullt och som en 
möjlighet att uttrycka sin kreativitet. I Petas (2007) deltog 81 gymnasieungdomar 
fördelade på fyra skolor i Svenskfinland (enbart studieförberedande program på 
gymnasiet) i en enkätstudie om läs- och skrivvanor. Av de ungdomar som hade 
högt betyg i modersmål och litteratur skrev ca 90 procent sms 3–7 gånger/vecka, 
medan 4–15 procent skrev dagbok, dikter, debattinlägg och blogginlägg 3–4 
gånger/vecka. I gruppen med lågt betyg var det ca 85 procent som skrev sms 3–
7 gånger/vecka och ingen som skrev i någon av de andra genrerna varje vecka. 
Tidigare nordiska studier tyder alltså på att gymnasieungdomar framförallt skriver 
för att kommunicera på fritiden i form av sms och i sociala medier. Ungdomar 
med högre betyg i svenska tenderar att skriva mer och i flera olika syften på 
fritiden än ungdomar med lägre betyg. 
 
Kreativt skrivande i form av poesi och låttexter verkar därmed inte förekomma i 
lika stor utsträckning som sms och skrivande i sociala medier (Petas, 2007). Men 
för de ungdomar som är engagerade i kreativt skrivande kan skrivandet fylla flera 
syften. I en studie av Bickerstaff (2012) följdes nio ungdomar (17–20 år) under 
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ett år genom observationer, enskilda intervjuer, gruppsamtal och insamlade 
texter. Ungdomarna hade tidigare hoppat av gymnasiet (high school) och nu 
återkommit för att fullfölja sina studier. Åtta av de nio ungdomarna uppgav att 
de engagerade sig i skrivpraktiker utanför skoltid (poesi, sångtexter, speldesign, 
bloggtexter), och sex av dem identifierade sig som skribenter. Ungdomarna 
uppgav ett flertal funktioner som deras skrivande fyllde, såsom hantering av 
stress och motgångar, självreflektion och eskapism. Många upplevde även att det 
var viktigt att få dela sitt skrivande med en mottaglig publik, t.ex. vänner eller 
online. Curwood m.fl. (2013) undersökte fanfiction-plattformars möjligheter att 
aktivt delta, kommunicera och samarbeta kring texter som skapas utifrån 
populära filmer eller böcker. Möjligheten att snabbt nå många läsare och få 
respons verkar vara en stark motivationsfaktor till att publicera texter och 
multimodalt innehåll (t.ex. avatarer, bloggar, filmer, kartor och podcasts). En 
liknande bild framträder i Morris (2022) intervjustudie om kreativt skrivande på 
fritiden hos svenska högstadie- och gymnasieungdomar. Ungdomarna uppgav att 
kreativt skrivande spelar en viktig roll för att förstå, förklara och hantera egna 
erfarenheter och känslor. Även om ungdomarna motiverades av att skriva för sig 
själva så var det också en stark motivationsfaktor att dela sina texter med andra 
och både ge positiv och konstruktiv respons på andras texter och få sådan 
respons på egna texter. 
 
Skrivande kan också syfta till politisk handling, något som blir tydligt i 
Muhammads (2015) studie av 12 flickor (13–18 år) med muslimsk afro-
amerikansk bakgrund. Flickorna deltog i en läs- och skrivgrupp som leddes av 
författaren och som utgick från hur islam definierar litteratur och texter skrivna 
av kvinnliga afro-amerikanska aktivister. Studien visade att ungdomarna i sitt 
skrivande använde sig av sina multipla identiteter kopplade till religion, etnicitet 
och kön. De oftast förekommande ämnena berörde krig och våld samt förtryck 
av kvinnor och flickor. Muhammad (2015) lyfter vikten av att man även i skolans 
skrivundervisning ger ungdomar utrymme att relatera till aktuella sociala frågor i 
meningsfulla och autentiska skrivuppgifter. 

Metod 

Deltagare 

Deltagare till studien rekryterades bland ca 150 gymnasieelever som deltog i 
forskningsprojektet ”Skrivande på gymnasienivå hos elever med och utan en 
historia av lässvårigheter i grundskolan” (VR 2018-03729) (se Waldmann & 
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Levlin, under granskning). Samtliga elever erbjöds att delta i intervjuer om sitt 
skrivande i skolan och på fritiden när de gick sista året på gymnasiet, och 13 
elever (varav 4 flickor) tackade ja. De deltagande ungdomarna gick på olika 
gymnasieprogram (estetprogrammet, handelsprogrammet, naturprogrammet, 
samhällsprogrammet och teknikprogrammet) på den enda gymnasieskolan i en 
kommun i Norrlands inland. Merparten av ungdomarna hade svenska som 
modersmål. För att skydda ungdomarnas identiteter tilldelades de fiktiva namn: 
Calle, Emma, Gunnar, Isak, Jenny, Kevin, Maja, Mattias, Peter, Samuel, Sara, Ulf 
och Ville. Ungdomarnas namn används i resultatredovisningen för att 
exemplifiera och visa på mångfalden av olika fenomen genom citat. Däremot 
görs ingen fördjupad analys av enskilda ungdomars skrivpraktiker i denna studie. 

Intervjuer  

Föreliggande delstudie ingår alltså i en större studie av ungdomars erfarenheter 
av skrivande i skolan och på fritiden. För att skapa en djupare förståelse för 
ungdomarnas erfarenheter av skrivande genomfördes kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer (Cohen m.fl., 2011). En semistrukturerad intervju 
byggs upp runt förutbestämda teman som diskuteras under intervjun (Bryman, 
2018). För att identifiera intervjuteman som omfattar både ungdomarnas 
skrivbruk och deras skrivkultur i skolan och på fritiden genomfördes en 
pilotstudie. Baserat på pilotstudien utformades en intervjuguide bestående av sex 
huvudteman: skrivande på fritiden, skrivande i skoluppgifter, upplevelse av eget 
skrivande, upplevelse av egen skrivutveckling, upplevelse av skrivundervisning i 
grundskola och gymnasiet samt skrivande i framtiden. Till varje tema 
formulerades några obligatoriska huvudfrågor och några valbara frågor som 
kunde ställas för att efterfråga utförligare svar. Frågorna formulerades så att de 
skulle fånga så många aspekter som möjligt av de skrivhändelser som 
ungdomarna iscensätter, skrivhändelsernas funktioner och uppfattningar om 
skrivande i skolan och på fritiden. Ordningen på frågorna samt ytterligare 
följdfrågor bestämdes i det enskilda fallet utifrån ungdomarnas svar. 
 
De tretton ungdomarna som tackat ja till att delta i studien kontaktades enskilt 
för att bestämma tidpunkt för intervjun. Nästan alla intervjuer genomfördes 
enskilt i avskilda rum på ungdomarnas gymnasieskola av någon av författare 1, 2, 
3 och 5. Två intervjuer genomfördes via Skype eftersom ungdomarnas 
skolscheman inte medgav avsättning av tid för intervju på skolan. Varje intervju 
inleddes med att intervjuledaren presenterade sig och vad intervjun skulle handla 
om. Ungdomarna informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte 
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och genomförande och om vad deras deltagande i studien innebar för dem. De 
fick information om att intervjuerna skulle spelas in med en diktafon, 
transkriberas och användas för ett examensarbete och för vetenskapliga 
presentationer och publikationer. De fick också information om att de när som 
helst kunde avbryta sin medverkan utan att ange skäl och utan konsekvenser för 
dem. Därefter fick ungdomarna ge sitt skriftliga samtycke till att delta i studien. 
De två ungdomar som intervjuades via Skype skickade sina underskrivna 
medgivandeblanketter på posten. För sitt deltagande i studien tilldelades 
ungdomarna ett presentkort. 

Bearbetning och analys av intervjuerna 

Intervjuerna varade 30–70 minuter. Bearbetningen och analysen av intervjuerna 
genomfördes av andra- och tredjeförfattaren. Intervjuerna lyssnades igenom och 
bastranskriberades (Norrby, 2011) i Word med hjälp av ett inspelningsverktyg på 
datorn. Pauser, skratt, tvekljud eller andra typer av paralingvistiska drag 
utelämnades, eftersom analysen fokuserar på innehållet i ungdomarnas verbala 
yttranden på en manifest nivå (Bengtsson, 2016; Schreier, 2014). När 
transkriberingarna slutförts fick ungdomarna möjlighet att läsa igenom sina 
transkriberade intervjuer för att säkerställa korrektheten och för att lämna 
kompletterande uppgifter. 
 
För att analysera intervjuerna genomfördes en kvalitativ innehållsanalys 
(Bengtsson, 2016). Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att organisera det 
insamlade materialet, identifiera betydelsebärande mönster och dra slutsatser. 
Materialet delas in i betydelsebärande enheter som markeras med koder, vilket 
gör att mönster och kategorier kan identifieras. Koder kan skapas induktivt 
utifrån materialet eller deduktivt genom att framställa dem innan själva analysen 
påbörjas (Bengtsson, 2016). I föreliggande studie följde vi Schreier (2014) som 
föreslår en kombination av induktiva och deduktiva koder. 
 
Eftersom det insamlade materialet omfattade ungdomarnas erfarenheter av 
skrivande både i skolan och på fritiden kodades materialet innehållsligt i två steg. 
Det första steget syftade till att avgränsa det material som omfattade icke-
skolstyrda, frivilliga eller påtvingade, skrivpraktiker på fritiden och som låg till 
grund för en mer detaljerad kodning i syfte att besvara studiens forskningsfrågor. 
Efter flera noggranna genomläsningar av transkriptionerna markerades och 
kodades betydelsebärande enheter i materialet både induktivt och deduktivt 
utifrån intervjuguidens huvudteman och frågor i syfte att framställa en kodlista. 
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För att säkerställa samstämmigheten i kodningen mellan de två forskarna 
beräknades interkodarreliabiliteten genom att båda forskarna självständigt 
analyserade 20 procent av transkriptionerna, d.v.s. två intervjuer, med hjälp av 
den upprättade kodlistan. Den procentuella samstämmigheten i kodningen 
visade sig vara god med 82 procent och 80 procent för respektive transkriberad 
intervju, vilket kan jämföras med 75 procent som ofta ses som acceptabelt 
(Graham m.fl., 2012). Kodlistan bearbetades och reviderades utifrån de 
oenigheter som framkom. Därefter kodades materialet i flera omgångar, och nya 
koder utformades vid behov. Avslutningsvis läste forskarna igenom varandras 
analyser för att säkerställa samstämmighet i kodningen. Det första steget i 
kodningsprocessen resulterade i sju övergripande koder som fångar olika 
aspekter av ungdomarnas skriftpraktiker: eget skrivande, skrivutveckling, tidiga 
skrivminnen, skrivande i grundskolan, skrivande på gymnasiet, skrivande i 
framtiden och eget läsande. 
 
Eftersom föreliggande studie fokuserar på ungdomarnas icke-skolstyrda, 
självvalda eller påtvingade, skrivpraktiker på fritiden exkluderades det material 
som kodats som skrivande i grundskolan och på gymnasiet och som eget läsande 
från vidare analys. Det resterande materialet genomgick det andra steget i 
kodningsprocessen, vars syfte var att besvara forskningsfrågorna. För att besvara 
den första forskningsfrågan om vad ungdomar skriver på fritiden kodades 
materialet induktivt med avseende på vilka konkreta skrivhändelser som 
ungdomarna iscensatte. Skoluppgifter, som flera av ungdomarna uppgav som 
eget skrivande på fritiden, analyserades som skrivhändelser tillhörande skolstyrda 
skrivpraktiker på fritiden och exkluderades. Den andra forskningsfrågan om i 
vilka syften ungdomar skriver på fritiden besvarades genom att de identifierade 
skrivhändelserna kodades deduktivt med avseende på vilka funktioner de har. 
Samtliga skrivhändelser kunde föras till någon av de funktioner som 
framkommer i Karlsson (2006) och Vaughan (2020). 
 
Den tredje forskningsfrågan besvarades genom att materialet kodades induktivt 
för att identifiera ungdomarnas uppfattningar om sitt eget skrivande på fritiden. 
Kodningen mynnade ut i två övergripande uppfattningar om skrivandet på 
fritiden som något positivt eller negativt. För att besvara den fjärde 
forskningsfrågan om hur ungdomarnas uppfattningar om skrivande relaterar till 
vad och i vilka syften de skriver på fritiden kodades materialet med avseende på 
hur skrivhändelserna, deras funktioner och olika faktorer som relaterar till dessa 
bidrar till att forma ungdomarnas positiva och negativa uppfattningar om 
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skrivandet på fritiden. De olika faktorerna kategoriserades vidare som 
individexterna (t.ex. ämnesval, mål och relevans) och individinterna (t.ex. språklig 
förmåga, ämneskunskap och motivation). 

Resultat 

Resultaten redovisas i två avsnitt. Det första avsnittet, som besvarar 
forskningsfråga 1 och 2, utgår från de olika funktioner som framkommit genom 
analysen och redovisar de skrivhändelser som ungdomarna säger sig iscensätta 
för att uppnå de olika funktionerna. Det andra avsnittet, som besvarar 
forskningsfråga 3 och 4, redovisar hur skrivhändelserna, deras funktioner samt 
olika individexterna och individinterna faktorer bidrar till att forma ungdomarnas 
positiva och negativa uppfattningar om skrivande på fritiden. 

Skrivhändelser och deras funktioner 

Ungdomarnas skrivande på fritiden har olika funktioner, men vanligast är att de 
skriver för att kommunicera med andra. Samtliga ungdomar uppger att de skriver 
olika typer av meddelanden i form av sms och e-post, och många lyfter fram att 
de skriver inlägg på sociala medier och kommunicerar skriftligt genom 
dataspelschattar. Även om de flesta skriver på både svenska och engelska så 
föredrar flera ungdomar att skriva mestadels på engelska, framförallt i 
dataspelschattar, meddelanden och inlägg. En anledning till att de ofta använder 
engelska när de kommunicerar skriftligt är att de når ut till fler mottagare, t.ex. 
när de skriver inlägg på sociala medier. För flera ungdomar kan skrivandet för att 
kommunicera också ha en dokumenterande funktion. Någon skriver recensioner 
på t.ex. kundsupport, och några skriver rapporter i sina arbeten. 
 
Det är även vanligt att ungdomarna skriver för personliga behov, såsom 
minnesanteckningar och dagböcker av olika slag (pysseldagbok, känslodagbok 
och vanlig dagbok). Skrivande för personliga behov kan ha funktionen av 
personlig problemlösning, t.ex. bearbetning av känslor, och dokumentation. 
Detta lyfts fram av Jenny, som skriver av flera olika anledningar: ”Jag tycker att 
det är ganska viktigt, jag använder ju det för att få ut hur jag känner […] för att 
dokumentera hur min dag har varit, för att prata med andra, att skriva berättelser 
som andra kan få läsa, jag tycker att det är väldigt viktigt för mig.’’ Sara skriver 
dagbok framförallt för att dokumentera och minnas händelser: 
 

Det har ju också lite med det här att komma ihåg, vad säger man förgylla 
eller förminna [förnimma] eller ja att man ska komma ihåg nånting, det är 
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som att fota, skriver jag nånting, ska jag skriva dagbok och ska skriva om 
nån jättebra dag, då vill jag skriva ner det så att jag kommer ihåg att den här 
dagen var jättebra, det här gjorde jag, det här var jättekul. 

 
Några ungdomar uppger även att de skriver låttexter och narrativa texter. Maja 
som skriver mycket på fritiden och som anser att skrivandet är en viktig del i 
hennes liv, berättar hur skrivandet är ett sätt att uttrycka sig och förmedla olika 
saker: ”Men jag tycker att det är jättekul att skriva […] att man kan skriva fritt, då 
kan jag skriva om vad jag vill, så man kan ju formulera sig som man vill också.” 
Kevin som gillar att skriva narrativa berättelser och har påbörjat att skriva en bok 
lyfter fram kreativitet: ”Det är bara när jag får vara kreativ eller försöka vara 
kreativ bara då jag får skriva det jag vill vad jag vill.” Han beskriver hur han kan 
leva sig in i och förmedla en annan värld genom att skriva: 
 

Jag sätter mig ganska mycket in i mina karaktärer när jag skriver, försöker 
se allt från deras perspektiv, så jag får ganska bra inlevelse […] det är väl 
bara att jag är intresserad av ämnet, jag ska inte säga att jag känner speciella 
känslor förutom att jag vill hoppa in i den världen. 

 
Det förekommer också personligt skrivande för planering och organisering, t.ex. 
almanackor, samt för bildning, t.ex. sökningar efter information på internet. Maja 
betonar också att hon väljer att skriva på engelska och översätta svenska texter 
till engelska för att underhålla sina språkkunskaper: 
 

Ja, man vill ju inte tappa språket, vi läser ju inte engelska längre […] då vill 
jag försöka komma ihåg det själv […] ibland översätter jag det jag skriver 
från min känslobok så då skriver jag samma sak fast på engelska […] ibland 
skriver jag bara på engelska och sen översätter till svenska och sen så har 
jag ju vänner som pratar engelska så då skriver jag och pratar engelska med 
dom. 

 
En sammanfattande översikt över hur de rapporterade skrivhändelserna används 
för att uppfylla olika funktioner ges i Tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över skrivhändelser och deras funktioner 

Funktioner Skrivhändelser 

Planera/Organisera Almanackor 

Dokumentera Minnesanteckningar; dagböcker; 
rapporter i arbetet; recensioner 

Lösa problem Dagböcker 

Uttrycka kreativitet Låttexter; narrativa texter; böcker 

Bilda sig Sökningar efter information; 
översättningar av texter 

Kommunicera externt Sms; e-post; inlägg och 
meddelanden på sociala medier; 
dataspelschattar; recensioner 

 

Uppfattningar om skrivande och relationen till skrivhändelser och deras 
funktioner 

Analysen visar att ungdomarna uppfattar skrivandet på fritiden som något 
positivt eller negativt utifrån skalor från enkelt till svårt och från roligt till tråkigt. 
Nedan redovisas först de positiva uppfattningarna om skrivandet som enkelt och 
roligt och därefter de negativa uppfattningarna om skrivandet som svårt och 
tråkigt. 

Skrivande som enkelt och roligt 

Nästan hälften av ungdomarna uppger att de tycker att skrivandet på fritiden är 
enkelt. Vissa ungdomar upplever att alla typer av skrivhändelser på fritiden är 
enkla: ”Jag tycker att allt skrivande är ganska lätt, ja även längre texter, jag tycker 
det är ganska lätt och så jag tycker ingenting är svårt och skriva” (Samuel). Andra 
menar att vissa skrivhändelser är enklare än andra: ”Det lättaste är väl att skriva 
sms, det är det man gör mest, jag skriver inte så mycket utöver det men jag har 
nog ganska lätt att skriva ändå, när jag väl gör det” (Gunnar).  
 
Både individexterna och individinterna faktorer bidrar till att forma de positiva 
uppfattningar som ungdomarna har om skrivandet som något enkelt och roligt. 
Flera av ungdomarna lyfter fram olika individexterna faktorer som gör att 
skrivandet upplevs enkelt och lustfyllt, såsom att kommunicera med andra och 
att ämnet är intressant och relaterat till ens hobby eller arbete. Exempelvis uppges 
att det är roligt att skriva formella och verklighetsförankrade texter i arbetet. 
Vidare upplevs skrivandet roligt om ämnet involverar ungdomarnas egna tankar 
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och positiva händelser. En annan faktor som gör skrivandet mer lustfyllt är att få 
skriva kortare texter. 
 
Individinterna faktorer som bidrar till positiva uppfattningar om skrivande på 
fritiden inkluderar den egna språkliga förmågan och den egna skrivfärdigheten. 
Flera ungdomar uppger att det är enklare och roligare att skriva på engelska, trots 
att de har lärt sig engelska som ett främmandespråk. Tre ungdomar upplever att 
de är bättre på att skriva på engelska än på svenska, eftersom de har exponerats 
för det språket mycket mer genom exempelvis filmer, böcker och internet. Jenny 
som nästan enbart skriver på engelska på fritiden berättar:  
 

Det beror på att när jag var ung, tittade jag väldigt mycket på filmer och 
Youtube och sånt, dom som pratade engelska, då vart min engelska, mitt 
pratande bättre och min förståelse, men sen i sjuan då började jag läsa 
fanfiction och det var nästan alltid på engelska, så då var jag mycket bättre 
på att skriva och mitt ordförråd var mycket bättre och då växte det där och 
då slutade jag att väldigt mycket läsa på svenska, engelskan gick upp och 
svenskan gick ner. 

 
Några ungdomar betonar också att ett bra skrivflyt, dvs. att kunna skriva snabbt 
och med lätthet, gör att skrivandet upplevs mer positivt. Calle menar att ”när 
man får flyt då känner man att det blir jättebra och då skriver man på.” Ville lyfter 
fram bl.a. att stavningen är viktig för skrivflytet: ”Det känns bra, jag har inga 
större svårigheter med att stava och allt brukar bara flyta på.” 

Skrivande som svårt och tråkigt 

Skrivandet på fritiden kan också uppfattas som svårt och tråkigt. Exempelvis 
menar Peter att det är särskilt tråkigt att skriva om syftet är att kommunicera 
dåliga nyheter: ”Dåliga nyheter, det är ganska tråkigt att förmedla om man vill 
skriva om nåt, det är ganska tråkigt.” Det är tydligt att skrivandet blir en utmaning 
för ungdomarna om det uppfattas som svårt och tråkigt och att det nästan 
uteslutande är individinterna faktorer kopplade till den egna förmågan som bidrar 
till att forma de negativa uppfattningarna som ungdomarna har om skrivande. 
Flera ungdomar tycker att skrivande för hand och egnas eller andras 
förväntningar på språklig korrekthet gör att många skrivhändelser upplevs svåra. 
Emma föredrar att skriva på datorn eller telefonen för att kompensera för 
bristande motorisk förmåga och stavningsförmåga: 
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När jag skriver på telefon ett sms, då får jag redan svaren när jag ska skriva 
ordet och då känns det enklare att inte tänka hur det ska stavas eller hur jag 
ska skriva det, men när jag skriver med papper och penna, då måste jag 
börja tänka hur jag ska skriva och formulera ordet och då blir det lite, hur 
gjorde man, det har man glömt mycket. 

 
Kevin, som bl.a. skriver narrativa berättelser och en bok på fritiden, ser inte sig 
själv som en duktig skribent och lyfter fram att hans bristande kunskaper om 
språk- och skrivregler gör att han känner sig osäker när han skriver publika texter. 
Han har bl.a. upplevt svårigheter med att tydligt kommunicera sina åsikter på 
sociala medier: ”Alltid då jag skrev sociala inlägg, bara svårt att skriva så att jag 
gör mig förstådd, det tycker jag är ganska svårt skriva så, att få fram rätt ord.” 
Sara som själv uppger att hon har haft svårigheter med stavningen ger uttryck för 
en oro för vad andra skulle tycka om henne om hon skulle skriva fel när hon 
kommunicerar publikt via sociala medier. Denna oro finns dock inte om hon 
kommunicerar privat via sms: 
 

Jag tror att det beror på vem det är riktat till, skicka sms, då ska jag skicka 
ett sms till min kompis, ja men då blir det fel så skriver jag bara, oj jag menar 
det här, eller så säger dom, vad menar du, och sen så skrattar man åt det, 
men skulle jag lägga ut det på vår Instagram, då skulle jag bli förkrossad för 
att jag har formulerat fel och då kommer folk tro att jag är helt korkad typ. 

 
Medan Ulf ser svårigheter att komma på ord som en möjlighet att leka med 
språket väljer Kevin att hantera sina bristande kunskaper om språk- och 
skrivregler genom att skriva på känsla: 
 

Jag skulle inte säga jag är så avancerad, jag är inte så bra med de här reglerna 
för att skriva alla ordregler och meningsbyggnader, jag kan inte dom 
reglerna […] så jag är inte så avancerad skrivare så jag skriver på en känsla, 
det här känns rätt. 

 
Några ungdomar menar att dålig fantasi reducerar kreativiteten och försvårar 
skrivandet av fiktiva berättelser och att förlora motivationen reducerar skrivflytet. 
Flera ungdomar uppger att de hanterar låg motivation genom ihärdighet och hårt 
arbete: ”Sen när man får flyt då känner man att det blir jättebra och då skriver 
man på, och sen kanske man tappar motivationen nån gång men då är det bara 
att börja på det igen” (Calle) och ”Jag brukar ju inte skita i det, jag brukar som 
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ändå ta tag i det för vi måste ju ändå göra det […] jag brukar göra det bästa typ, 
försöka göra mitt bästa, sen hur det blir det ser man ju” (Mattias). En annan 
utmaning är att skrivandet kan upplevas som ett tvång och inte som något 
lustfyllt, något som Samuel ger uttryck för: ”Alltså jag finner inte direkt nöje i att 
skriva […] det känns mer som en syssla än nåt som man gör för att man tycker 
är kult.” 
 
Därtill uppger ungdomarna också några individexterna faktorer som bidrar till att 
de uppfattar skrivandet på fritiden som tråkigt och svårt. Själva modaliteten kan 
upplevas som en utmaning. Några ungdomar ogillar att använda skrift i syfte att 
kommunicera med andra, och någon säger sig föredra talad kommunikation. 
Även om ungdomarna generellt upplever att datorn underlättar för dem att 
iscensätta olika skrivhändelser och hjälper dem att hantera olika utmaningar 
framkommer också att datorn i sig kan försvåra skrivandet. Exempelvis menar 
Ulf att han har svårt att se på digitala texter och därför föredrar att skriva för 
hand: 
 

Jag föredrar att skriva på hand, jag har svårt att se på digitala texter, det är 
ganska svårt utan glasögon, förut om jag har glasögon har det blivit lättare 
men det är fortfarande ganska svårt så jag föredrar att skriva på böcker. 

 
Ungdomarna nämner också ett antal saker som gör att de inte skriver mer på 
fritiden, såsom avsaknad av intresse eller tid. Kevin framhåller att det är viktigt 
att sätta upp rimliga mål för att kunna skriva klart sina kreativa texter: ”Det är väl 
om jag skulle fokusera att skriva kortare handlingar så jag skulle se ett mål ganska 
långt eller ganska nära så då vet att jag kan bli klar med det här ganska snabbt.” 
 
Tabell 2 sammanfattar hur de rapporterade uppfattningarna om skrivande som 
något enkelt och roligt respektive svårt och tråkigt relaterar till specifika 
skrivhändelser och funktioner samt andra individexterna och individinterna 
faktorer. Tabellen ska förstås som att exempelvis en god språklig behärskning 
och skrivfärdighet bidrar till att skrivandet upplevs som enkelt och roligt 
oberoende av skrivhändelse och funktion, dvs. i allmänhet. Däremot uppgavs en 
bristande språklig behärskning bidra till att skrivandet upplevs som svårt och 
tråkigt enbart vid skrivandet av publika texter. 
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Tabell 2. Översikt över utmaningar för olika skrivhändelser och strategier för att hantera 
utmaningar 

Uppfattningar Skrivhändelser/ 
Funktioner 

Individexterna faktorer Individinterna faktorer 

Enkelt och 
roligt 

Allmänt 
 

Intressant och relevant ämne 
(verklighetsförankrat innehåll, 
egna tankar, positiva 
händelser); korta texter 

God språklig 
behärskning och 
skrivfärdighet (stava, 
skriva med flyt) 

 Sms   

 Extern kommunikation   

Svårt och 
tråkigt 

Allmänt Tidsbrist; dator Bristande skrivfärdighet 
och skrivteknik (skriva för 
hand, stava); avsaknad 
av motivation och 
intresse 

 Publika texter  Bristande språklig 
behärskning (hitta rätt 
ord och korrekta 
formuleringar) 

 Fiktiva berättelser  Dålig fantasi 

 Inköpslistor  Tvång (ej lustfyllt) 

 Extern kommunikation Dåliga nyheter; den skriftliga 
modaliteten 

 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande intervjustudie var att synliggöra tretton 
gymnasieungdomars skrivpraktiker på fritiden. Mer specifikt undersöktes vad 
ungdomar skriver på fritiden, i vilka syften de skriver, vilka uppfattningar de har 
om sitt eget skrivande och hur deras uppfattningar relaterar till vad och i vilka 
syften de skriver. I enlighet med New Literacy Studies betraktades skrivande som 
en social praktik där de kontextuella omständigheterna bidrar till att forma vad 
och varför man skriver samt ens uppfattningar om skrivande (t.ex. Barton, 1994, 
2007; Street, 2000). Den analytiska utgångspunkten var de konkreta 
skrivhändelser, funktioner och uppfattningar som framkom i intervjuerna med 
ungdomarna. Resultaten visade på en stor variation i skrivhändelser, funktioner 
och uppfattningar, vilket indikerar att studien har fångat en bredd av erfarenheter 
av skrivande på fritiden. 
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Vad gäller forskningsfråga 1 och 2 framkom att ungdomarna iscensätter många 
olika skrivhändelser på fritiden i syfte att planera/organisera, dokumentera, lösa 
problem, uttrycka kreativitet, bilda sig och kommunicera externt. Vissa 
funktioner var dock vanligare än andra, och samtliga ungdomar uppgav att deras 
skrivande till största delen utgörs av sms, inlägg i sociala medier och skrivande i 
dataspelschattar. Den kommunikativa funktionen visade sig därmed vara 
utmärkande för ungdomarnas skrivpraktiker på fritiden. Detta är föga 
förvånande och ligger väl i linje med tidigare studier om ungdomars skrivande på 
fritiden som visar att skrivandet har blivit en central del i ungdomars liv på sociala 
medier (Bellander, 2006; Forsman, 2014; Olin-Scheller, 2006; Parmenius-Swärd, 
2008; Petas, 2007). 
 
Det blir också tydligt av resultaten att skrivande för sin egen skull inte är lika 
centralt för ungdomarnas skrivpraktiker på fritiden. Skrivande för personlig 
utveckling förekom inte i lika stor utsträckning som skrivande för att 
kommunicera, ett resultat som ligger i linje med tidigare studier (Parmenius-
Swärd, 2008; Petas, 2007). Dock uppgav ett antal ungdomar att de skriver dagbok 
för att lösa problem och bearbeta känslor och saker som hänt under dagen. I 
tidigare studier har det visat sig att skrivande för personlig reflektion är vanligare 
bland elever som går studieförberedande program med höga betyg i språk (Petas, 
2007). I den här studien gick en majoritet av ungdomarna på studieförberedande 
program, men det var ändå relativt få som skrev för personlig reflektion. De 
ungdomar som skrev dagbok och personliga minnesanteckningar uttryckte dock 
hur viktigt det var för dem att använda skrivandet som ett sätt att sortera de egna 
tankarna, lösa problem och dokumentera det som händer i deras liv. Skrivandet 
fyller alltså en reflekterande funktion och bidrar till den personliga utvecklingen. 
Liknande tankegångar framkommer i Bickerstaff (2012) och Morris (2022) där 
ungdomarna beskrev sitt skrivande på fritiden som ett sätt att reflektera över samt 
förstå, förklara och hantera erfarenheter, känslor, stress och motgångar. 
 
Ett fåtal av ungdomarna i studien ägnade sig åt att skriva låttexter och fiktiva 
berättelser i syfte att uttrycka kreativitet, och av deras beskrivningar framgick att 
det kreativa skrivandet upplevdes som centralt för att kunna få uttrycka sig och 
skapa fritt. Det kreativa skrivandet framstår delvis som ett skrivande för sin egen 
skull genom att det blir en viktig del av den egna identiteten. Dock framgick också 
att det är en viktig aspekt av den kreativa processen att få dela sitt skrivande med 
andra. En av ungdomarna lyfte särskilt fram fanfiction som bygger på att 
skribenten kan få respons på sina texter av andra. Det har visat sig att de 
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interaktionsmöjligheter som fanfiction-plattformar erbjuder kan utgöra en stark 
motivationsfaktor för unga skribenter att skriva och dela med sig av sina 
berättelser (jfr Curwood m.fl., 2013; Morris, 2022). 
 
Vad gäller forskningsfråga 3 och 4 framkom att ungdomarnas uppfattningar om 
sitt eget skrivande på fritiden rörde sig på en skala från negativt (svårt och tråkigt) 
till positivt (enkelt och roligt) och att vissa uppfattningar var kopplade till vissa 
skrivhändelser och funktioner, medan andra uppfattningar var kopplade till olika 
individexterna respektive individinterna faktorer. Ungdomarna var generellt 
positiva till sms som en frekvent förekommande skrivhändelse och till skrivande 
som syftade till extern kommunikation, t.ex. inlägg i sociala medier. Därtill bidrog 
några individexterna faktorer till att skrivandet på fritiden i allmänhet uppfattades 
som enkelt och roligt, nämligen skrivandets innehåll och omfattning. 
Individinterna faktorer som kunde bidra till att skrivandet uppfattades positivt 
var god skrivfärdighet och skrivteknik samt god språklig behärskning. 
 
Ett intressant resultat var att de faktorer som bidrog till att skrivandet på fritiden 
uppfattades som svårt och tråkigt nästan uteslutande var individinterna, varav de 
mest framträdande var bristande skrivfärdighet, skrivteknik och språklig 
behärskning. Det verkar alltså framförallt vara brister i den egna förmågan som 
kan bidra till att skapa negativa uppfattningar om skrivandet på fritiden. Detta 
antyder att ungdomarnas skrivpraktiker på fritiden i hög grad påverkas och 
formas av normer och föreställningar om språklig korrekthet och skrivriktighet 
som råder i samhället (jfr Barton, 1994, 2007; Karlsson, 2006; Street, 2000). 
Exempelvis gav ungdomarna uttryck för föreställningen att allmän kompetens 
och intelligens är kopplad till stavning, och att man måste kunna skriva och stava 
korrekt för att bli tagen på allvar. En av ungdomarna framhöll uttryckligen att 
hon är rädd för att bli dumförklarad om hon stavar fel när hon skriver inlägg i 
sociala medier.  
 
Samtidigt som skrivande i syfte att kommunicera externt i allmänhet upplevdes 
enkelt och roligt kan brister i den egna språk- och skrivförmågan göra att vissa 
skrivhändelser som syftar till extern kommunikation upplevs som svåra och 
tråkiga. Dock verkade brister i den egna förmågan inte per automatik leda till 
negativa uppfattningar om skrivande. En viktig faktor i detta sammanhang var 
den kommunikativa kontexten i vilken skrivhändelsen iscensätts. Exempelvis 
framkom i våra resultat en tydlig skillnad mellan sms och inlägg i sociala medier. 
Medan brister i den egna språk- och skrivförmågan inte verkade förändra 
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ungdomarnas uppfattningar om sms som en enkel och rolig skrivhändelse, 
verkade sådana brister kunna leda till negativa uppfattningar om att skriva inlägg 
i sociala medier. Detta kan ha att göra med att sms är en skrivhändelse som 
framförallt används för att upprätthålla redan existerande relationer med 
personer som bor i närheten och som man har nära och täta relationer med i 
verkliga livet (Mesch m.fl., 2012). Med andra ord erbjuder sms en kommunikativ 
kontext som gör att skribenten känner sig trygg och säker nog för att kunna 
bortse från rådande normer och föreställningar om språklig korrekthet och 
skrivriktighet. Sms framstår alltså inte som en kravfylld skrivhändelse vad gäller 
språklig korrekthet och skrivriktighet. I motsats till sms används sociala medier 
både för att upprätthålla befintliga relationer och för att få kontakt och 
kommunicera med nya och okända personer (Ye m.fl., 2017). Den 
kommunikativa kontext som sociala medier erbjuder påverkas i större 
utsträckning av rådande normer och föreställningar om språklig korrekthet och 
skrivriktighet. Med ökade krav på språklig korrekthet och skrivriktighet kan 
brister i den egna förmågan göra att skrivandet upplevs svårt och tråkigt. Med 
andra ord kan ett lustfyllt skrivande förvandlas till ett kravfyllt skrivande i vissa 
kontexter. 
 
En viktig insikt som föreliggande studie bidrar med rör ungdomars skrivande på 
engelska på fritiden. På senare år har svensk forskning visat att ungdomar alltmer 
skriver på engelska när de använder internet och när de spelar online (Holm m.fl., 
2021; Morris, 2022; Sundqvist, 2020). Detta var något som även framkom i vår 
studie. En majoritet av ungdomarna uppgav att de skriver både på svenska och 
engelska på fritiden. Särskilt intressant var att några ungdomar föredrog att skriva 
på engelska framför svenska, trots att de har lärt sig engelska som ett 
främmandespråk. Mot bakgrund av den tidigare forskningen är det inte särskilt 
förvånande att ungdomarna i vår studie kommunicerar skriftligt på engelska i 
dataspelschattar och i inlägg på sociala medier för att nå ut till fler mottagare. 
Däremot var det mer anmärkningsvärt att engelska även användes på fritiden för 
att skriva i andra syften än för att kommunicera. En av ungdomarna uppgav att 
hon skriver dagbok på engelska för att lösa problem och att hon översätter texter 
till och från engelska för att underhålla sina språkkunskaper. Den 
problemlösande funktionen framkom också tydligt i Morris (2022) studie av 
kreativt skrivande på engelska. Detta antyder att det inte bara är engelskans status 
som ett lingua franca för global kommunikation som motiverar dess användning 
i skrivandet på fritiden. 
 



ASLA:s skriftserie/ASLA Studies in Applied Linguistics 

 207 

Förutom att engelskan användes flitigt när ungdomarna skriver på fritiden hade 
ungdomarna också överlag positiva uppfattningar om skrivande på engelska. 
Exempelvis lyfte flera ungdomar fram att en god språkbehärskning i engelska gör 
skrivandet på fritiden enklare och roligare. Känslan av en god språklig 
behärskning verkar alltså vara en viktig motivationsfaktor. Möjligen kan det ses 
som lite överraskande att svenskspråkiga ungdomar uppger att skrivandet blir 
enklare när de skriver på ett främmandespråk. Resultatet kan sannolikt kopplas 
till att engelskan har fått en alltmer central roll i ungdomars fritidsaktiviteter 
genom internet och sociala medier (Holm m.fl., 2021; Statens medieråd, 2021; 
Sundqvist, 2009; Sylvén & Sundqvist, 2012). Detta var också något som framkom 
under intervjuerna. Flera av ungdomarna uppgav till och med att de är bättre på 
att skriva på engelska än svenska eftersom de har exponerats för engelska genom 
t.ex. filmer, böcker, Youtube, dataspelschattar och fanfiction (jfr Morris, 2022). 
Ett positivt samband mellan skriftspråklig färdighet och hög exponering för 
engelska på fritiden är något som även bekräftas i tidigare studier i åk 9 (Olsson, 
2012; Sundqvist & Wikström, 2015). 
 
Avslutningsvis vill vi lyfta fram resultaten om de individinterna faktorernas 
betydelse för att skapa negativa uppfattningar om skrivande på fritiden och 
ungdomars skrivande på engelska på fritiden som två viktiga bidrag. Samtidigt är 
det viktigt att notera att studiens resultat ingalunda kan anses vara representativt 
för andra ungdomar. Vi ser det därför som angeläget att framtida studier strävar 
efter att både replikera och komplettera föreliggande studies resultat. Exempelvis 
är det angeläget att undersöka mer noggrant vad och varför ungdomar väljer att 
skriva på ett främmandespråk på fritiden. Och eftersom föreliggande studie inte 
alls beaktade ungdomars skolstyrda skrivpraktiker på fritiden kunde det vara 
värdefullt att närmare undersöka hur ungdomars skrivpraktiker på fritiden 
relaterar till deras skrivpraktiker i skolan. Vidare vore det angeläget att undersöka 
om och i så fall på vilket sätt ungdomars skolbakgrund och skrivundervisning 
bidrar till att forma deras skrivpraktiker på fritiden. 

Noter 

1. Skrivbruk ska skiljas från skriftbruk som även omfattar den konkreta 
användningen av tal och läsande. 
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Vi vill rikta ett stort tack till de gymnasieungdomar som deltog i studien och till 
två granskare för deras värdefulla kommentarer på en tidigare version av denna 
artikel. Projektet finansierades av medel från Vetenskapsrådet (Dnr 2018-03729), 
med Maria Levlin som projektansvarig. 
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Abstract 

The aim of the present study is twofold: to explore the assessment and 
intervention practices of Swedish practitioners (mainly Speech and Language 
Therapists: SLTs) for multilingual children with Developmental Language 
Disorders (DLD) and to explore to which extent they perceive themselves as 
confident with respect to assessment and intervention. The data comes from 
the Swedish part of the survey by the European research network (COST1406), 
including data from 35 countries. In total, 101 practitioners in Sweden 
answered an online survey. Most of the respondents were female, had a 
master’s degree, Swedish as their first language (L1), and used only one 
language in their professional role. All the practitioners answered the first 
section, 45 of whom also answered questions regarding which languages they 
use in assessment and intervention with multilingual children. A majority of the 
participants reported that they encourage parents to use the minority language 
when communicating with their child at home. The results indicate a context 
specific DLD intervention approach in which Swedish practitioners tend to 
emphasize the importance of native language-usage at home. However, due to 
the amount of missing data, methodological issues need to be taken into 
consideration. 
 

Introduction 

A substantial proportion of children in European countries are multilingual. In 
Sweden, approximately 29% of children speak a first language (L1) other than 
Swedish (National Authority for Education, 2021). Here, L1 can refer to one or 
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more (first) languages. As with monolingual children, a certain percentage of 
multilingual children may have Developmental Language Disorder (DLD). 
Relying on the CATALISE consensus project (Bishop et al., 2017), the term 
DLD is used in the present paper to address persistent difficulties with learning 
language where there is “no known differentiating condition”. The prevalence 
of DLD is almost 9% of children during school start years, and it is usually 
associated with negative social and academic consequences (Law et al., 2019).  
 
Compared to a large amount of research on monolingual DLD (e.g., Leonard, 
2014), there is little international research about bi/multilingual children. 
Sweden stands out in this respect, with more than two decades of research on 
multilingual children with DLD (e.g., Holmström et al., 2015; Holmström et al., 
2016; Håkansson et al., 2003; Salameh et al., 2004; for an overview, see 
Reuterskiöld et al., 2021). DLD and multilingualism make up a challenging 
condition for practitioners for untangling the underlying difficulties in the 
design and practice of interventions.  
 
Although research has suggested similar proportions of DLD in multi-/vs. 
monolingual children, the former group is at a higher risk for severe DLD and, 
as a consequence, to be discharged from service due to non-attendance 
(Salameh et al., 2002). According to findings from a Swedish report (SOU 
2016:46), almost 51% of children with severe DLD were multilinguals or had 
another L1 than Swedish. Findings of a study, with nurses working in child 
health care centres (Swedish: Barnavårdscentral) indicated that most of the 
nurses assumed language development in multilingual children to be slower in 
comparison to their monolingual peers (Nayeb et al., 2015). This explained the 
nurses’ tendencies for late referrals of these children to speech-language therapy 
services. Therefore, many multilingual cases with DLD may be recognized later, 
probably when there is a more severe profile (e.g., Conti-Ramsden et al., 2012). 
Early intervention becomes particularly important for fending off negative 
psychological consequences of having DLD in later years (e.g., Clegg et al., 
2005). 
 
In Sweden, as in other countries, Speech and Language Therapist (hereafter 
SLT; Swedish: logoped) is the profession entitled to carry out assessment of, and 
intervention for language disorders. In the present study, the term ‘assessment’ 
refers to investigation practices for setting a DLD diagnosis, whereas the term 
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‘intervention’ refers to practices designed and implemented to improve 
language skills. 
 
A considerable part of the caseload of Swedish SLTs are multilingual children 
having another L1 than the societal language, i.e., Swedish. It is therefore of 
interest to investigate whether Swedish SLTs take the children’s L1 into 
account in assessment and intervention. This can include practices for advice to 
parents, as well as in assessment and direct intervention. To our knowledge, this 
is the first study to address this question. An important part of the COST1 
Action’2 IS1406 activity “Enhancing Children’s Oral Language Skills across Europe 
and beyond – A Collaboration Focusing on Interventions for Children with Difficulties 
Learning their First Language (Law et al., 2019) revolved around developing a 
survey addressing services to children with DLD in Europe. The survey targets 
several subject areas including service delivery to multilingual children.  
 
The aim of this study was twofold: to investigate the assessment and 
intervention practices of Swedish SLTs for multilingual children with DLD, and 
to explore to which extent SLTs perceive themselves competent when it comes 
to assessment and intervention of these children. Relying on Law et al. (2019), 
as reference work, we concentrated on the data collected from Swedish 
practitioners regarding their services to multilingual children. 

Resources/procedures used in assessment  

In Sweden, there is a relatively long tradition of language screening assessments 
of younger children at child health care centres (Nayeb & Westerlund, 2014); a 
service which has a high attendance rate, according to the National Handbook 
of Child Health Care (Swedish: Rikshandboken barnhälsovård). Research has 
recommended the use of multiple assessment measures across both the child’s 
languages when assessing bilingual children (Hedman, 2009; Håkansson et al., 
2003; Nayeb et al., 2021). For example, it was shown that language screening in 
both the child’s languages yielded more accurate identification of DLD in 2 ½-
yearolds (Nayeb et al., 2021). 
 
As described by Nayeb et al. (2015) there is not only a lack of knowledge 
regarding assessment of multilingualism in children, but also no common 
procedure for language screening. In some cases, the parents may be asked to 
fill in screening questionnaires, for which there might be translated versions 
(Westerlund & Sundelin, 2000). However, recent research has suggested that 
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assessment in the L1 is preferable (Nayeb et al., 2021). SLTs would either focus 
on Swedish, or they would ask parents/guardians about the child’s L1 and/or 
use of an interpreter (unless the SLT is proficient in the child’s L1). These 
practices were shown to be almost comparable with SLT’s practices in most 
COST participating countries except for Lebanon (see Stankova et al., 2020). 
Language assessment tools in the child’s L1 are usually not available. In most 
cases, translating language tests will not result in optimal conditions for 
assessment. Potapova and Pruitt-Lord (2020) have pointed out that 
understanding cross-language interactions in bilingual language development is 
important for providing new tools, not only for assessment, but also with 
respect to designing treatment and research approaches for DLD-related 
pathologies. In addition, as mentioned by Salameh (2003), SLTs’ work – both 
regarding assessment and intervention – is influenced by cultural aspects, as the 
different sub-cultural contexts e.g., in the home vs. school environments, are 
not always compatible.  

Resources/procedures used in intervention  

SLTs use different intervention models and offer different types of services to 
children with DLD. How SLTs approach interventions may vary depending on 
factors such as types of disorders, cognitive and linguistic profiles of children, 
family/social resources, and knowledge-based theoretical considerations. Such 
variations may be even more pronounced when working with multilingual 
children. The importance of bilingual education is documented both for the 
children’s personal and educational development (e.g., Baker, 2000; Cummins, 
2000). There is a scarcity of studies about SLTs’ practices regarding 
multilingualism and DLD. A systematic review (Durán et al., 2016) concluded 
that more evidence-based knowledge is needed to enable practitioners working 
with a broader range of dual language learners with DLD. The evidence with 
respect to the impact of intervention on language outcomes is variable. Ebert et 
al. (2014) assigned Spanish-English bilingual children with DLD to three 
different intervention groups focusing on nonlinguistic cognitive processing, 
English or bilingual (Spanish-English) skills administered by SLTs. The results 
from norm-referenced language tests in both languages showed improvements 
in English skills, particularly in the English intervention group, but also in the 
bilingual treatment, and to some extent in the nonlinguistic cognitive processing 
group. Gains in Spanish were less evident. According to Gutierrez-Clellen et al. 
(2012) children from a bilingual intervention group with DLD showed more 
gains than children in an English only intervention group across measures of 
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both languages. However, several other factors related to the children’s skills in 
Spanish and English also contributed to their English acquisition. In many 
cases, SLTs use a consultative approach e.g., involving parents in intervention 
practices (Kohnert & Derr, 2004). Part of this relates to advising parents on 
which language(s) to use with their children at home and to what extent 
(Fredman & Centeno, 2006). However, Thordardottir et al. (2015) failed to find 
indications of significant gain differences across treatment and control groups. 
The authors argued that this was partially due to the fact that sustaining 
parental involvements was experienced as challenging through the intervention 
process. Among other factors, cultural and social variables have also been 
shown to be important to consider, when it comes to designing interventions. 
A recent systematic review has provided corroborating evidence of the 
importance of linguistic and cultural responsiveness of interventions in 
increasing their effectiveness (Larson et al., 2020). Moreover, it was shown that 
Spanish-speaking caregivers’ interaction styles may vary across different SES 
levels (Peredo et al., 2020).  

Perceived self-confidence 

According to the APA’ definition, self-confidence is about self-assurance, and 
trust in one’s abilities and capacities.3 Self-confidence and self-efficacy are often 
used interchangeably.4 Self-efficacy deals with one’s beliefs about one’s own 
abilities to use knowledge efficiently to carry out tasks (Bandura, 1997). 
Previous research has pointed out that there is a strong association between 
graduate SLT students’ self-efficacy beliefs and their clinical performance 
(Pasupathy & Bogschutz, 2013). In another study, SLTs working in schools 
reported strong self-efficacy beliefs about their abilities to collaborate with 
classroom teachers, although they did not receive adequate education and 
opportunities for clinical practice during their SLT education (Hopstetter, 
2011). Examining practitioners’ perceptions about cultural and linguistic 
diversity when working with children with DLD, Stankova et al. (2020) showed 
that most of the practitioners did not believe that they were 
culturally/linguistically competent. However, the SLT’s actual level of 
knowledge and their perceived self-confidence are not necessarily always 
consistent. According to a study from the U.S., SLTs’ reports on self-
confidence and self-efficacy were not associated with high levels of competency 
and knowledge (Baker-Rush, 2016). Awareness of perceived confidence of 
SLTs may hold implications with respect to effectiveness, prognosis of 
intervention and perhaps, also parents’ sense of satisfaction with therapy 
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services. The term self-confidence was used to address perceived competency 
by SLTs, and other practitioners in the present study. The present study is built 
on Swedish SLTs’ and other practitioners’ answers to questions regarding their 
background and services to multilingual children in the survey created by COST 
Action IS1406. The specific research questions are: 

1. What is the demographic and linguistic background of the respondents 
and the linguistic background of the children in their caseload? 

2. What practices do the respondents offer related to inclusion of the L1 in 
assessment of the multilingual children in their caseload? 

3. What practices do the respondents offer related to inclusion of the L1 in 
intervention with the multilingual children in their caseload? 

4. What is the perceived self-confidence of the respondents regarding 
working with diverse culturally and linguistically groups? 

Methods 

In total, 101 practitioners working with children with DLD in Sweden 
answered the online survey developed by COST. Most of the participants were 
recruited through social media platforms where a description of the project and 
a link to the online survey was provided. Further information about the survey 
and recruitment process can be found in Law et al. (2019).  

Ethics and Funding Resources 

Ethical approval for dissemination of the survey was obtained from the 
University of Newcastle Research Ethics Committee January 2017 (Ref: 
11532/2016). The COST Action was funded by the EU 2015-2019. 

Instrument 

The survey included questions on clinical practices for children with DLD. It 
was answered by in total of 5.027 professionals across 36 countries, mainly in 
Europe. Answers to the questions consisted of demographic information about 
the respondents as well as descriptions of the assessment and intervention 
practices they applied in working with multilingual children with DLD, 
particularly in terms of inclusion of the L1, as in the following sections: 1. 
Background information on the respondents; 2. Issues regarding intervention 
delivery; 3. Theoretical considerations; and 4. The social and cultural contexts in 
which interventions are delivered. For the purpose of this study, the data on 
responses to nearly all of the questions in section 1 and seven of the questions 
in section 4 (see appendix) was included. All 101 respondents5 answered section 
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1, while only 45 of them answered the questions in section 4. The respondents 
were asked to consider a “typical child” with DLD from their caseload who 
recently (during last 3 months) had been receiving services, when answering the 
survey. The term ‘language impairment’ was used in the survey, as it was 
developed before the CATALISE consensus was established. According to the 
survey’s definition, language impairment “occurs when the child's language 
skills are judged to be significantly delayed relative to those of children of the 
same age”.  

Data collection procedure 

The survey was developed in English by the member representatives from the 
COST participating countries. It was revised and optimized through several 
discussion sessions in plenum. At the final stage, it was translated into the 
countries’ national languages, and then translated back into English, preparing it 
for dissemination across countries. The online survey along with a description 
of the COST project were shared in several social media forums with high 
numbers of Swedish SLTs.  

Results 

Background of participants 

Table 1 provides descriptive information on the 101 practitioners who 
responded to the section regarding background/demographic information and 
for those 45 who also responded to the questions regarding assessment and 
intervention for multilingual children, and self-perceived confidence within this 
area. 
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Table 1. Descriptive info   
 

                   

Profession Gender      Age  Degree                  Number of languages Native language                                                   Language(s) at work 

SLT 44(94) * M 1(4) 20-30y 10(26) Bachelor 10(21) Mono- 33(75) Swedish 38(90) 1 language        33(62)   

Special 
educator 

1(2) F 44(87) 31-40y 19(40) Master 35(78) Bi- 10(21) Minority 
Language 

6(9)          2 languages 10(37) 

Psychologist 0(1)   41-50y  8(19) PhD 0(2) Multi- 2(5) Both 1(2) At least 3 
languages 

 2(2) 

Teacher 0(2)  51-60y 7(13)         
Pedagogue 0(2)  61+ y 1(3)         
Other 0(1)            
*Data for 45 and (101) answers          
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According to the Swedish education system, a three-year bachelor can be 
followed by a one-year master’s degree, i.e., totally 4 years of education, which 
is the length of the SLT program, as the prerequisite to be a registered SLT. 
However, until 1992 the Swedish SLT program was a three-year bachelor. 
Figure 1 shows the linguistic background of the 101 participants in terms of the 
number of languages they speak in addition to their L1 and their level of 
proficiency in each of their additional languages. Notably, figures represent data 
regarding total number of individual responses across the answer options. 
 
In this figure, as well as in the following ones, the answer options in the 
question are specified on the X-axis and the figures on the Y-axis represent the 
number of participants who chose each of the response alternatives for the 
question. 
 
Figure 1. Reports on the respondents’ proficiency in different languages 

 
 
Figure 2 illustrates results based on answers to the question regarding the 
general linguistic make-up of the children receiving services from the 
respondents (see appendix). The figure shows that all respondents worked with 
native speakers of the mainstream language (i.e., Swedish), many of them also 
worked with native speakers of minority languages which the respondents did 
not speak. 
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Figure 2. Reports on general linguistic make-up of the children 

 
 

Resources/procedures used in assessment  

Notably, the further reports address data from 45 practitioners who responded 
to the section on work with multilingual children. Six answering options 
addressed assessment procedures regarding inclusion of children’s languages 
and frequency of assessment sessions for multilingual children with DLD.  
 
Figure 3. Reports on language inclusion in assessment services offered to multilingual 
children 
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As can be seen in Figure 3 most of the respondents reported that assessment 
services were based either on the children’s L1 (in case it is other than Swedish) 
or both languages (60% and 64.4% respectively). Only a small proportion of 
the respondents (15.6%) reported that multilingual children receive more 
services (i.e., a larger number of sessions) than monolinguals. Most of the 
answers indicated a general belief of a “somewhat” elevated level of services for 
multilingual compared to monolingual children with DLD. About half of the 
respondents (51.1%) reported that they would always use interpreters during 
assessment (Figure 4). 
 
Figure 4. Reports on use of interpreters 

 

 

Resources/procedures used in intervention  

In response to the question regarding which professionals work with 
multilingual children, most of the participants (76.6%) reported that the same 
professionals who work with monolinguals, work with multilingual children 
with DLD (Figure 5).  
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Figure 5. Reports on which professionals work with language intervention 

 

 
 

There were four alternative intervention contexts along with five answering 
options for the question addressing inclusion of the child’s different language(s) 
in intervention (see appendix). The results are shown in Figure 6. 
 
Figure 6. Reports on language inclusion in intervention practices 
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approximate (“somewhat”) inclusion of the child’s L1 when it is different from 
the mainstream (majority) language. 
 
With respect to collaboration with interpreters, most strikingly, many 
respondents (44.4%) reported that they tend to always use interpreters when 
counselling (consulting parents), while in direct intervention most of the 
respondents (71.1%) sometimes or never use interpreters when working with 
children with a L1 the respondent does not speak (Figure 7).   
 
Figure 7. Reports on use of interpreters when intervening 
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reported that they never advice parents to use the mainstream language with 
their children at home, whereas a large majority (77.8%) reported that they 
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can be interpreted as a therapeutic procedure and is therefore reported here, 
under the data addressing procedures applied in intervention.  
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Figure 8. Reports on advice to parents about language use 

 

 

Perceived self-confidence 

Most of the respondents reported approximately the same level of perceived 
self-confidence in working with diverse cultural vs. linguistic groups (Figure 9) 
 
Figure 9. Reports on perceived self-confidence in working with children of diverse cultural 
and linguistic backgrounds 
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Discussion 

The aim of this study was to explore the assessment and intervention practices 
of practitioners working with multilingual children with DLD and to study to 
which extent SLTs perceive themselves confident with respect to assessment 
and intervention. According to the answers, almost all who responded were 
monolingual Swedish-speaking women (age below 50) using only Swedish in 
their work. The majority were SLTs and had a master’s degree (from the 
Swedish SLT-program, which has been a four-year program since 1992). The 
above-mentioned demographics apply for both the total sample of 101 
participants and for the 45 participants who answered the questions in section 3 
in the survey focussing on work with multilingual children. As mentioned 
earlier, only 45 practitioners responded to all the questions through the survey. 
The explanation for the drop-out might be that the preceding section addressed 
theories on language development and disorders on which practitioners rely in 
their work. The participants might have found these questions too challenging, 
and therefore they chose to interrupt the process of answering the survey. On 
the other hand, this might reflect individual differences i.e., a comparably higher 
level of interest and engagement of particularly those 45 respondents who 
chose to answer the questionnaire in its entirety. This could have influenced the 
results in the sense that they might have been more aware of the importance of 
taking all the child’s languages in account. Most of the practitioners identified 
themselves as monolingual (75/101) and used Swedish in interactions with the 
children. However, more than a third (39/101) reported that they use two or 
three languages in working with children, which suggests a positive attitude 
towards multilingualism. This was also reflected in the comparison with the 
other nine European countries as reported by Stankova et al. (2020), where 
Sweden was shown to take a middle position when it comes to being confident 
in working with children of different cultural groups. All 101 Swedish 
respondents worked with L1 speakers of the mainstream language (Swedish), 
and a large majority (73.2%) also worked with speakers of a minority language 
which they do not speak. Only about 17.8% worked with speakers of a minority 
language which they do speak. More than half reported having sufficient 
knowledge in an additional language to work with children in that language. We 
do not know which the additional language was, but it is possible that in most 
cases, it was English. This may explain the discrepancy between the proportion 
of the practitioners being able to work in an additional language and those who 
actually do.  
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Resources/procedures used in assessment   

While the results indicated a general belief in a slightly increased level of 
services for multi- vs. monolingual children with DLD (i.e., more sessions with 
an SLT), a relatively small proportion of the respondents reported that 
multilingual children receive more services than monolinguals. This might be 
due to the fact that the respondents may find it a more time consuming and 
complicated process to work with the assessment of multilingual children 
compared to monolingual children. Knowledge of cross-language interactions 
and bilingual language development is important for assessment (Potapova & 
Pruitt-Lord, 2020). In assessment contexts where there is neither sufficient 
knowledge nor suitable procedures available (e.g., Nayeb et al., 2015), demands 
are higher and more time consuming. This may contribute to explaining the 
respondents’ perception that multilingual children receive more services. 
 
When it comes to inclusion of a non-mainstream L1 in the assessment, the 
general pattern of the responses indicated a positive inclination towards L1 
inclusion (either exclusively or together with the majority language).  This 
implies that Swedish practitioners are generally aware of procedures and 
resources (Nayeb et al., 2015).  Such an insight may have been established 
thanks to a long tradition of research and discussions in the Swedish 
educational and clinical context (e.g., Hedman, 2009; Holmström et al., 2015; 
Håkansson et al., 2003; Nayeb et al. 2021; Salameh et al., 2002; Salameh et al., 
2004), highlighting the importance of assessing all languages. In addition, more 
than half of the practitioners reported that they always try to find an interpreter 
for the assessment, whereas just a few reported never using an interpreter for 
assessment. Such a tendency to use interpreters is in line with a general pattern 
of practices applied in other European countries of the COST project 
(Stankova et al., 2020). This may reflect practitioners’ trust in interpreters’ 
competences as the Swedish interpreter’s education is also a regulated 
profession. However, in practice, not all interpreters who assist with 
interpretation services in different society sectors are necessarily authorized.  

Resources/procedures used in intervention  

Most of the practitioners were shown to deliver intervention in Swedish. 
However, the responses also reflected a tendency for inclusion of the child’s L1 
in intervention-related practices. Additionally, there seems to be a certain 
scepticism towards restricting interventions exclusively to the child’s L1. This is 
in line with the pattern observed in assessment-related reports and may imply 
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that although the practitioners are aware of the importance of taking the 
individual child’s L1 into account, this would create a more difficult situation to 
fulfilling intervention. Intervention is usually carried out in conversation. Also, 
the child’s output is less predictable in intervention than in assessment. This 
requires mastery in all the languages in question, e.g., skills on how to elicit 
specific forms, how to give feedback to, and scaffold the child and so on. Such 
a process demands systematic collaboration with an interpreter. Moreover, high 
quality intervention and continuity also require having the same interpreter (and 
preferably one who is skilled in interpreting for children), which is not always 
feasible. Carrying out intervention in the child’s L1 is thus not always possible. 
In addition, to carry out intervention in the mainstream language is also an 
economic option with respect to both time and budget. Importantly, the results 
cannot be used to draw definite conclusions, as it remains unclear which typical 
intervention the practitioners thought about when answering the questions. It 
can be assumed that different intervention models e.g., direct vs. indirect or 
individual vs. group interventions pose different challenges. The results, 
therefore, show that mono- and multilingual children with DLD basically 
receive intervention from the same practitioners, mostly proficient in the 
mainstream language only, and that in some cases interpreters are asked to 
engage in the process. Training and provision of SLT education in several 
languages is desirable, but hard to achieve. In contrast, most of the practitioners 
consistently reported using interpreters in counselling services for parents, 
which is another aspect of intervention. Counselling is usually delivered in 
single or a few follow-up sessions where the interactions occur solely or mainly 
between adults. Such settings would be facilitated using interpreters. In relation 
to recommendations regarding language use at home, nearly all the practitioners 
(almost 80%) considered it important to encourage the parents to keep using 
their L1 with their children at home. This can also be discussed along the same 
lines as above, i.e., the practitioners’ awareness of the evidence-based findings 
on supporting the child’s L1, e.g., from international contexts (e.g., Baker, 2000; 
Cummins, 2000). In general, the evidence regarding the effect of intervention 
on language outcomes is variable and sometimes inconsistent (e.g., Ebert et al., 
2014; Gutierrez-Clellen et al., 2012; Thordardottir et al., 2015). Despite 
inconsistencies, the Swedish practitioners’ awareness of up-to-date knowledge 
and tendency to encourage research-based practices, may set them apart from 
their colleagues from other European countries; as it was found that only 
41.3% of the respondents from all countries will always recommend parents to 
use their L1, while 14% recommend the mainstream language. Interestingly, in 
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the data regarding all European countries, half of the practitioners reported that 
they “modulate their recommendations dependent on individual cases” 
(Thordardottir & Topbaş, 2019, p. 125) while the Swedish practitioners seem to 
consistently follow the same agenda for their advice to parents in relation to the 
use of L1 at home. This is in accordance with earlier research findings 
(Fredman & Centeno, 2006) and consistent with what for example SLT 
students are taught in the education program. It can also be concluded that the 
practitioners are interested in adjusting intervention practices to be embedded 
in natural environments where children develop i.e., home/family contexts 
(Kohnert & Derr, 2004). Therefore, maintenance of the child’s L1 can be 
regarded as an influential facilitating factor for intervention. However, more 
evidence-based knowledge is needed to empower practitioners working with a 
broader range of dual language learners with DLD (Durán et al., 2016).  

Perceived self-confidence 

The practitioners reported a moderate level of perceived confidence in working 
with children from cultural and linguistic backgrounds other than their own. 
Overall, the responses indicated a relatively high level of self-reported 
confidence. Despite evidence of the lack of knowledge and resources for SLTs 
working with multilingual children with DLD (e.g., Nayeb et al., 2021), it seems 
that perceived confidence of Swedish SLTs is not affected by external 
challenging factors. Previous research has also corroborated the notion of 
possible inconsistencies between the self-efficacy of SLTs and the level of their 
actual knowledge (e.g., Baker-Rush, 2016; Hopstetter, 2011). It is also possible 
that as therapists, it is necessary for SLTs to establish good interpersonal 
relations with all involved parties including children, parents, teachers, 
assistants, interpreters and probably physicians and other practitioners. This 
may contribute to a positive self-perception of strength and skills to tackle the 
problems encountered in their professions, and so, boosting their self-
confidence. However, it is important to note that, for most of them, the level of 
perceived self-confidence was not high, but moderate, and that some even 
reported a low level of self-confidence. Future research could investigate this 
link, in order to get a more detailed picture of factors contributing to SLTs’ 
confidence in working with multilingual children. This may imply the 
importance of promoting the quality of education, particularly with respect to 
evidence-based knowledge and practice for working with multilingual children 
with DLD. There was no difference in the level of self-confidence regarding 
working with diverse cultural vs. linguistic groups. One can infer that having 
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Sweden in mind as a multicultural country with a broad linguistic diversity 
across the population, the practitioners understood linguistic and cultural 
diversities as the same concept, although these two might in many cases refer to 
different phenomena. 

Concluding remarks  

The results indicate a context specific DLD intervention approach to 
multilingual children where Swedish practitioners tend to emphasize the 
importance of inclusion of the L1. Even though the Swedish practitioners tend 
to act consciously and in line with research recommendations when assessing 
and intervening with multilingual children with DLD, our findings are in line 
with previous studies regarding the need for further research, especially 
regarding cross-linguistic assessment and intervention provision, development 
of assessment tools across different languages, and finally, promoting SLTs’ and 
interpreters’ education. Somewhat inconsistent patterns of reports on what 
resources individual practitioners use in assessment and intervention processes 
were observed. This might be the case, since the practitioners in general feel 
insecure about how to relate to traditional guidelines presented by their 
education vs. research-based evidence to which they may be introduced 
occasionally in their professional practices. 

Notes 

1. COST is an intergovernmental framework sponsored by the European 
Commission, and a COST Action is about a network dedicated to 
scientific collaboration across Europe and beyond. 

2. https://www.cost.eu/cost-actions/what-are-cost-actions/ 
3. https://dictionary.apa.org/self-confidence 
4. Noteworthy, the term self-efficacy was used interchangeably with self-

confidence here. However, we stick with the term self-confidence as the 
primary concept used for the present study. 

5. Almost all the respondents were SLTs. The reason why we included 
other practitioners was that this database is part of a larger project. 
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Appendix 

Section 1 
1.1. Gender 
 
- Male 
- Female 

 
1.2. Age 
 
- 20-30 
- 31-40 
- 41-50 
- 51-60 
- 61+ 

 
1.3. The country you work in (please specify). 
 
[Open ended responses] 
 
1.4. What is the title of your job? 
 
- Speech and Language therapist/pathologist 
- Audiologist 
- Special Educator 
- Psychologist 
- Linguist 
- Teacher 
- Pedagogue 
- Medical Doctor (please specify area of expertise) 
- Combination (please specify) 
- Other (please specify) 

 
1.5. Level of “professional” qualification 
 
- Non-University Diploma 
- Non-University: Other 
- University: Undergraduate/Bachelor degree 
- University: Masters 
- University: Dr (PhD) 
- University: Other (e.g. Diploma) 

 
1.6. Country of graduation 
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[Open ended responses] 
 
1.7. Years of experience with children with language impairment since qualification 
 
[Open ended responses] 
 
1.8. What is your native language 
 
- 1. The principal language of your country 
- 2. Minority language(s) 
- Both (1 and 2) 

 
1.9. Do you consider yourself to be: 
 
- Monolingual 
- Bilingual 
- Multilingual 

 
1.10. How many languages do you speak in your professional role? 
 
- 1 
- 2 
- 3 or more 
 

1.11. What age group(s) of children do you work with? (Please tick all that 
apply) 
 
- 0-3;11 years 
- 4;00-6;11 years 
- 7;00-11;11 years 
- 12;00-16;11 years 
- 17+ Years 
 

1.12. Where do you work when you are treating children with language impairment? (please 
tick all that apply) 
 
- Hospital 
- Health clinic/centre 
- Nursery/Kindergarten 
- School (mainstream) 
- School (special)  
- Private practice (self-funded) 
- Private Special education and rehabilitation centres 
- Other (please specify) 
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1.13. Which sector(s) do you work in? (Please tick all that apply) 
 
- Public sector (education) 
- Public sector (health) 
- Charitable sector 
- Private sector 
- Private sector funded by the government 
- Non-governmental organisations (NGO) 
- Other (please specify) 

 

 

Contact 

Niloufar Jalali-Moghadam 
niloufar.jalali-moghadam@so-hf.no 
 
Kristina Hansson 
kristina.hansson@med.lu.se 
 
Gisela Håkansson 
gisela.hakansson@ling.lu.se; gisela.hakansson@lnu.se  
 
Natalia Ringblom 
natasha.ringblom@slav.su.se 
 

Please cite as: 

Jalali-Moghadam, N., Hansson, K., Håkansson, G., & Ringblom, N. (2022). 
Investigating practitioners’ perceived self-confidence and practices for 
multilingual children with developmental language disorder: The case of 
Sweden. In P. Sundqvist, C. Waldmann, B. Straszer & B. Ljung Egeland 
(Eds.), Språk i skola, på fritid och i arbetsliv: Aktuella arenor för svensk forskning 
inom tillämpad språkvetenskap [Language in school, leisure time, and 
working life: Current arenas for Swedish research in applied linguistics] 
(pp. 213–239). ASLA, The Swedish Association of Applied Linguistics. 
https://doi.org/10.15626/asla2022.29 
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Ett begrepp blir lönsamt: Hållbarhet, 
legitimeringsstrategier och svenska 
storföretags miljöarbete 1996–2007 
 
Alexander Paulsson1 & Henrik Rahm1 
 
1Lund University 

 

Abstract 

Begreppet hållbarhet har vuxit fram och etablerats sedan 90-talet. Eftersom 
näringslivet står för lejonparten av teknologiutvecklingen och investeringarna i 
ekonomin sägs ofta att företagens hållbarhetsarbete är centralt för att minska 
klimatpåverkan och för att kunna uppnå FN:s miljömål. I denna studie undersöks 
hur representationer av hållbarhet vuxit fram i svenska företag genom analyser 
av årsredovisningar för fyra stora börsnoterade företag 1996–2007. Kritisk 
politisk ekonomi är den teoretiska utgångspunkten för legitimeringsanalysen som 
baseras på van Leeuwen (2007). Vi urskiljer tre faser i etableringen av begreppet 
hållbarhet: Från ingenting till miljö (1996–1999), Vid hållbarhetens gräns (2000–2003) 
och Ett etablerat begrepp byter skepnad (2004–2007). En slutsats är att hållbarhet är 
tydligt kopplat till företagens strävan att rankas på Dow Jones Sustainability 
World Index, vilket både är en rationalisering och en auktorisation. En annan 
slutsats är att hållbarhetsbegreppet svarar mot en växande ekologisk kritik som 
företagen neutraliserar, bland annat med moraliska berättelser om sin 
verksamhet. För företagen är den ekologiska kritiken emellertid sekundär 
eftersom det är först när aktiemarknaden sätter hållbarhet på agendan som 
hållbarhet blir ett etablerat begrepp. 
 

Inledning 

Hållbarhet är ett väletablerat begrepp i samhället och i näringslivet. För trettio år 
sedan visste troligen få personer i näringslivet vad det betydde eller så brydde de 
sig inte om det. Företags miljöarbete (corporate environmentalism) har uppstått som 
begrepp för företagens insatser och omsorg för miljön (Banerjee, 2002; Greider, 
1981; Hart, 1995). Företag har i regel gått från att skydda viktiga naturresurser till 
att reducera föroreningar och minska sitt energibehov (Banerjee m.fl., 2003; 
Chrun m.fl., 2016). Förvisso varierar företagens drivkrafter när det kommer till 



Alexander Paulsson & Henrik Rahm 

 242 

miljöarbete, men en drivkraft är onekligen utifrånkommande kritik, inte sällan 
från företagens direkta omgivning (Pulver, 2007). Samtidigt har användningen av 
begreppet miljöarbete kritiserats eftersom få företag verkligen kan sägas engagera 
sig i miljöarbete (Forbes & Jermier, 2010; Greer & Bruno, 1996; Phillips, 2017; 
Ramus & Montiel, 2005). Medan miljöorganisationer och lokalsamhällen 
kritiserat företag som förstör ekosystem och förorenar miljön, har företagen 
bemött kritiken genom att peka på de sociala och ekonomiska värden de 
genererar, inte minst arbetstillfällen samt samhällsviktiga produkter och tjänster.  
 
Företag ses i regel som viktiga aktörer i miljöarbetet, och deras engagemang lyfts 
ofta fram som nödvändigt för att kunna stoppa eller mildra klimatförändringarna 
(Pinkse & Kolk, 2012). I den allmänna klimatdiskursen ses företagen som viktiga 
samarbetspartners för att realisera de globala hållbarhetsmålen, något FN tydligt 
understryker (UNDP, 2019). När företagen dessutom svarar för lejonparten av 
investeringarna i ekonomin (OECD, 2019) är företagens miljöarbete centralt för 
att kunna minska klimatpåverkan. Hur har hållbarhetsbegreppet vuxit fram och 
etablerats i större företag? Svaret på denna fråga beskriver inte bara hur 
företagens miljöarbete kommit till uttryck över tid, utan säger också något om 
hur företagens professionella kommunikation organiserats kring en uppsättning 
legitimeringsstrategier.   
 
Syftet med denna studie är alltså att undersöka hur hållbarhet som begrepp vuxit 
fram och etablerats i svenska storföretags professionella kommunikationsarbete 
som det kommer till uttryck i årsredovisningar. Forskningsfrågorna är: 
 

1. På vilka sätt legitimeras aspekter av hållbarhet? 
2. Hur kan förändringar i förekomster och legitimeringar förklaras av 

perspektiv från kritisk politisk ekonomi? 
 
Studien placeras in i en inledande diskussion av företags miljöarbete med 
utgångspunkter i kritisk politisk ekonomi som visar hur en framväxande 
ekologisk kritik införlivas i företagens miljöarbete. För att kunna analysera hur 
hållbarhetsbegreppet växer fram och etableras studeras en av näringslivets 
främsta kommunikationsprodukter: årsredovisningar. Vår metod är van 
Leeuwens (2007) legitimeringsanalys. Materialet består av årsredovisningarna för 
fyra stora svenska börsnoterade företag i fyra olika branscher mellan 1996 och 
2007. Företagen vi valt att studera är Volvo, H&M, Ericsson och Nordea. 
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Först diskuterar vi hur de båda perspektiven kan avslöja och avkoda begrepp och 
strukturella krafter som påverkar sociala och socioekologiska relationer. Därefter 
presenterar vi vår metod och vårt material, vilket följs av den empiriska 
framställningen och analysen. Slutligen formulerar vi slutsatserna. 

Kapitalismens nya anda och den ekologiska kritiken 

För att förklara varför och hur hållbarhetsbegreppet växer fram och etableras i 
näringslivet kombinerar vi Boltanskis och Chiapellos (2005) idéer om 
kapitalismens nya anda med van Leeuwens (2007) legitimeringsanalys, som vi 
återkommer till längre fram. 
 
I boken The New Spirit of Capitalism utvecklar Boltanski och Chiapello argumentet 
att kapitalismen är en dynamisk, snarare än dialektisk, process. Detta innebär i 
korthet att företag och näringsliv förändras i takt med att samhället och 
samhällskritiken förändras (Boltanski, 2013; du Gay & Morgan, 2013). För att 
avvärja kritik och krav på samhällsförändring använder näringslivets företrädare 
sig av en arsenal av försvarsstrategier för att legitimera rådande strukturer och 
affärsmodeller (Boltanski & Chiapello, 2005, s. 20ff).  
 
En strategi går ut på att införliva och anamma kritiken. Särskilt framgår detta 
under 1960- och 1970-talen, då företagseliten lyckades avväpna kritiken som 
riktades mot näringslivet (Boltanski & Chiapello, 2005). Detta var möjligt tack 
vare att kritiken ändrade karaktär. Från att ha fokuserat på politisk-ekonomiska 
strukturer (en form av social kritik för att garantera ekonomisk säkerhet och 
jämlikhet) hamnade fokus sedermera på kulturella uttrycksformer (en artistisk 
kritik för att kräva mer autonomi och erkänna olikheter) (Boltanski & Chiapello, 
2005, s. 38, 169). Det var först i samband med att kritiken tog sig mer artistiska 
uttryck som näringslivet kunde avväpna kritiken. Den sociala kritiken var svårare 
att värja sig emot. Chiapello (2013) menar att den sociala och artistiska kritiken kom 
att kompletteras av en tredje form av kritik, en ekologisk kritik (se även Willmot, 
2013). Denna fanns förvisso redan på 1970-talet, men det är först under 1990-
talet och därefter, hävdar hon, som den vuxit, samt därmed tvingat de stora 
företagen att förhålla sig till den (se även Shamir, 2004). 
 
En annan strategi som används av näringslivets representanter för att avväpna 
kritik är att peka på de positiva värden som genereras utanför den egna 
verksamheten (Boltanski & Chiapello, 2005, s. 20ff). Att göra vinst – i och för sig 
det egentliga och enda formella målet för företag – räcker inte för att legitimera 
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verksamheten. Företagandet kan bara existera om det sammantaget bidrar till att 
uppfylla även andra mål. Ett av de vanligare argumenten som näringslivets 
företrädare använder sig av för att legitimera sin verksamhet, är att företagen 
bidrar till att skapa jobb och öka tillväxten och därmed välståndet i landet. Att 
påpeka att företag säljer produkter och tjänster som efterfrågas på marknaden, är 
också ett sätt att understryka de positiva värden som ligger bortom företagens 
rena lönsamhetsmål. Legitimeringsstrategierna kan också gå ut på att erbjuda nya 
tekniska lösningar till viktiga samhällsfunktioner, till exempel inom transport- 
och kommunikationsområdet eller inom hälso- och sjukvårdssektorn (Margolis 
& Walsh, 2003). Dessa strategier bemöter då en social kritik.  
 
Att storföretagen och näringslivet åberopar det allmännas bästa och legitimerar 
sin existens utifrån sådana abstrakta målbilder visar även på kapitalismens anda 
(Chiapello, 2003). Trots att definitionen av det allmännas bästa skiftar över tid 
kan det aldrig enbart reduceras till företagens mål att göra vinst. Att kapitalismens 
anda förändras mellan olika tidsepoker markerar i själva verket att storföretagens 
och näringslivets legitimeringsstrategier förändras utifrån den kritik som riktas 
mot dem. Vare sig det rör sig om social, artistisk eller ekologisk kritik frambringar 
kritiken olika legitimeringsstrategier. Just legitimeringsstrategier och 
legitimeringsanalys är vår metodik, och nedan presenterar vi detta mer utförligt. 

Material och metod: årsredovisningar och legitimeringsanalyser  

För att kunna studera hur hållbarhet växer fram och etableras i stora svenska 
företag över tid analyserar vi ett rikt källmaterial: företagens årsredovisningar. 
Årsredovisningen är ett relativt standardiserat dokument. En årsredovisning är i 
regel på ett hundratal sidor, varav ungefär hälften ägnas åt skönmålande 
beskrivningar av verksamheten och andra hälften är siffror. Innehållet i den första 
delen är inte reglerat av vare sig regelverk eller lagar, men det finns ändå stora 
likheter mellan företagen i denna del (t.ex. VD har ordet) p.g.a. 
genreförväntningarna. Företagets vision, de olika marknader som företaget är 
verksamt på samt de produkter eller produktgrupper som företaget säljer brukar 
beskrivas här. Innehållet i den andra delen är styrt och präglat av regelverk och 
lagar, såväl nationella som internationella. Denna del ingår inte i vår 
undersökning. 
  
Då årsredovisningen är ett standardiserat dokument framträder såväl större som 
mindre förändringar över tid förhållandevis tydligt. Genom att följa vad enskilda 
företag skriver i sina årsredovisningar blottläggs även vad de anser vara viktigt 
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och hur detta förändras från ett år till ett annat. Eftersom vi riktar in oss på att 
kartlägga hur användningen av begreppet hållbarhet har förändrats mellan 1996 
och 2007 har vi valt ut fyra stora företag – Volvo, H&M, Ericsson och Nordea 
(Nordbanken 1996–1998, MeritaNordbanken 1998–1999 och Nordea Bank AB 
1999–2007). De är alla verksamma inom sinsemellan olika branscher, men kan 
ändå ses som representativa företag för svensk industri och näringsliv. De har 
valts ut eftersom de, på grund av sin storlek och kända varumärke, förväntas 
bemöta kritik. Sammantaget har vi analyserat 48 årsredovisningar (fyra företag 
under tolv år). Se materialöversikt i Tabell 1 nedan. De svenska versionerna av 
årsredovisningarna är vårt huvudsakliga intresse, men vi har även studerat de 
engelska versionerna när inte svenska funnits att tillgå.  
 
Tabell 1. Materialöversikt 

Företag Materialtyp Årtal 
Volvo  
Volvo Group 

Årsredovisning 
 

1996–2000 
2001–2007 

H&M Årsredovisning 
Annual Report 

1996–2007 
1999 

Ericsson Årsredovisning 1996–2007 
Nordbanken Årsredovisning 1996–1998 
MeritaNordbanken Årsredovisning 1998–1999 
Nordea Årsredovisning 

Annual Report  
1999–2003 
2004–2007 

 
För varje företag och varje år har vi läst årsredovisningen översiktligt, letat efter 
avsnitt som uttryckligen använder begreppet hållbar i sin rubrik, följt av 
sökningar i dokumenten på hållbar*. Detta har gett oss en överblick över vad som 
hänt i företaget under året, men också en bild av hur företaget ser på sin omvärld. 
Genom att läsa dokumenten som helhet har vi fått en god inblick i vilka bredare 
textsammanhang hållbarhetsbegreppet förekommer. I våra närläsningar och 
omläsningar har vi sökt efter hållbar* och beskrivningarna knutna till 
förekomsterna men även beskrivningar där begreppet hållbarhet omnämns 
implicit. På så vis har det varit möjligt att se hur hållbarhet till att börja med 
omnämns på annat sätt innan det blir ett etablerat och självklart begrepp.  
 
Ursprungligen omfattade materialurvalet 1996–2016. Omfånget på analysen blev 
alltför omfattade för denna artikels begränsningar vilket medförde att vi 
avgränsade materialet till det första decenniet. Kännedomen om den andra 
tioårsperioden gjorde dock att vi valde att utvidga undersökningen fram till 2007. 
Skälet var att 2007 bildade en naturlig gräns, dels eftersom H&M ersätter 



Alexander Paulsson & Henrik Rahm 

 246 

miljöpolicy med hållbarhetspolicy, dels eftersom både Volvo och H&M kopplar 
ansvar och hållbarhet till de globala klimatförändringarna.   
 
Som nämnts ovan kombinerar vi Boltanskis och Chiapellos (2005) idéer med van 
Leeuwens (2007) legitimeringsanalys. Dessa kompletterar varandra väl. Theo van 
Leeuwens (2007) modell för legitimeringsanalys har tillämpats på olika diskurser, 
såsom till exempel svensk politisk debatt under 1700–1800-talet (Gustafsson, 
2009), legitimering av massakrer i läroböcker (Peled-Elhanan, 2010), legitimering 
av åtgärder under finanskrisen 2011–2014 (Fonseca & Ferreira, 2015) samt 
legitimering av föräldraskap 1870–2010 (Westberg, 2016). Beskrivningen av 
analysmodellen bygger på Rahm och Sandell (2016) samt Rahm m.fl. (2019).  

Theo van Leeuwen menar att legitimering kan åstadkommas genom auktorisation, 
moralisk legitimering, rationalisering och vad han kallar för mytopoesi. De tre 
förstnämnda huvudkategorierna indelas i åtskilliga underkategorier. I det följande 
presenterar vi kort kategorierna och de viktigare underkategorierna. 
Auktorisation kan ske genom auktoritet, rekommendation och vana. Det 
förekommer personliga och opersonliga auktoriteter och auktoritetsuttryck. 
Personlig auktoritet kan vara förälder, chef eller kunskapsauktoritet. Den 
opersonliga auktoriteten syns i lagar, förordningar och regler. Auktorisation kan 
också ske genom rekommendation, t.ex. när vi implicit eller omedvetet i vårt 
handlande styrs av personliga auktoriteters handlingar. Slutligen kan 
auktorisation ske genom två slags vanor – konformitet och tradition. 
Konformitet handlar om att följa en vana utan kraft, vilja eller förmåga att bryta 
eller ifrågasätta mönstret, medan tradition är vanor som etablerats och i regel ses 
som något positivt. 

Den andra huvudkategorin är moralisk legitimering och innebär att något 
legitimeras genom hänvisningar till moraliska system och diskurser. Det kan röra 
sig om utvärderande uttryck, ofta i form av adjektiv, där den moraliska 
legitimeringen synliggörs (rättvisa löner, innovativt tänkande). Det kan också vara 
jämförelser med det eftersträvansvärda riktiga (jämnare könsfördelning) och om 
abstraktioner där den moraliska legitimeringen kommer till uttryck i mer 
allmänna och abstrakta hänvisningar.  

Den tredje huvudkategorin, rationalisering, handlar om att framställa något som 
rationellt och välavvägt. Rationaliseringar kommer till uttryck genom att något 
blir rationellt och rimligt genom det mål som eftersträvas (hållbarhet), de medel 
som används (supermiljöbilspremie) eller genom de effekter som uppnås (minskade 
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koldioxidutsläpp). Den fjärde kategorin, mytopoesis, inrymmer olika legitimerande 
berättelser såsom varningsberättelse eller moralisk berättelse. Det är viktigt att 
framhålla att kategorierna inom legitimeringsanalys öppnar upp för olika 
tolkningar. Inte sällan leder det till att en viss passage kan tolkas som legitimering 
av olika slag, något som kommer att framgå av vår analys nedan.  

Sammantaget understödjer de teoretiska perspektiven från kritisk politisk 
ekonomi vår legitimeringsanalys, särskilt som Boltanski och Chiapello (2005) 
diskuterar företags sätt att bemöta kritik genom legitimeringar av ett mer generellt 
slag. 

Den ekologiska kritiken och svenska storföretags miljöarbete 

I det följande framkommer att hållbarhetsbegreppet etablerats i tre faser. Dessa 
benämner vi Från ingenting till miljö (1996–1999), Vid hållbarhetens gräns (2000–
2003) och Ett etablerat begrepp byter skepnad (2004–2007). Periodiseringen visar att 
hållbarhetsbegreppet indirekt svarar på en tilltagande ekologisk kritik, men mer 
direkt är kopplingen till lanseringen av Dow Jones Sustainability World Index. I 
takt med att företagen låter sig rankas enligt detta index börjar de också använda 
begreppet. 

Från ingenting till miljö (1996–1999) 

Även om hållbarhet och klimatförändring diskuterats sedan tidigt 1970-tal 
etablerades begreppet först i och med den s.k. Brundtland-rapporten 1987. 
Under 1990-talet arrangerade FN konferenser om klimatet, förkortade COP. 
Under de efterföljande åren fortsatte diskussionerna inom FN samtidigt som 
företagens betydelse för att uppnå klimatmålen uppmärksammades. Och under 
Kofi Annans ledarskap lanserade FN privat-offentliga partnerskap som en 
lösning på svårigheterna med att uppnå klimat- och millenniemålen 
(Naturvårdsverket, 2018).  
 
Rubriken för detta avsnitt syftar på hur hållbarhet börjar synas i skrivningar om 
miljö, oftast implicit. Både Ericsson och Volvo publicerar vid mitten av 1990-
talet separata miljöredovisningar vid sidan av sina årsredovisningar. År 1997 
nämner Volvo överhuvudtaget inte hållbarhet utan hänvisar till sin 
miljöredovisning. Där redogör företaget bland annat för hur mycket energi som 
förbrukats och nivån på koldioxidutsläppen. Just koldioxidutsläpp är en del av 
bilindustrins själva kärna, vilket företaget också nämner 1998. Hur mycket 
koldioxid en bil får släppa ut regleras dock genom EU-direktiv, och denna 
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opersonliga auktorisation i form av ett regelverk är Volvo angeläget om att följa. 
Hållbarhet legitimeras också genom målrationalisering eftersom det finns ett 
gränsvärde för utsläpp som inte får överskridas. EU-direktivet kan också tolkas 
som en moralisk diskurs som företagen bör vara en del av och när Volvo så gör 
blir det en moralisk legitimering av företagets handlande. 
 
Inom klädbranschen sker miljöpåverkan inte direkt genom bränsleförbrukning 
och utsläpp av luftförorenande partiklar. Det är helt enkelt inte en integrerad del 
av branschens affärsverksamhet. Men givetvis förekommer även transporter och 
utsläpp i denna bransch eftersom kläder och tyger färdas mellan olika led i 
produktionskedjan innan de når fram till slutkonsumenterna. Om detta nämns 
inget i H&M:s årsredovisningar från mitten av 1990-talet. Däremot vittnar 
årsredovisningarna om en medvetenhet om det som omväxlande kallas social 
hållbarhet, omväxlande socialt ansvarstagande, en medvetenhet som vi ser som 
exempel på moralisk legitimering. År 1997 skriver VD:n för H&M om socialt 
ansvarstagande på följande sätt: ”Vår ambition är att enbart arbeta med 
leverantörer som kan leva upp till våra högt ställda krav på pris, kapacitet, kvalitet 
och arbetsvillkor” (H&M, 1997, s. 3). Vi läser detta som ett svar på kritiken mot 
att H&M inte lyckats att säkerställa att löner och arbetsförhållanden hos 
underleverantörerna följde lokala avtal. Förutom att detta svarar på en social 
kritik, är det uppenbart också en behövlig moralisk legitimering. H&M 
framställer sitt agerande som oklanderligt genom att påvisa att företaget bara 
arbetar med leverantörer som klarar av högt ställda krav. Samtidigt är 
nominalfrasen vår ambition en brasklapp och tillika rationalisering av företagets 
handlande eftersom H&M inte utfärdar någon garanti att bara arbeta med vissa 
leverantörer. En möjlig kritisk tolkning är att detta är en betydelsetom ambition. 
Nominalfrasen högt ställda krav är till intet förpliktigande eftersom kraven inte 
beskrivs. Det finns inte heller något konkret om hur konflikter såsom lågt pris 
och goda arbetsvillkor hanteras. Viktigt att notera är att uttryck som hållbar eller 
hållbarhet inte utnyttjas för att möta denna kritik. Under andra halvan av 1990-
talet förekommer hållbarhetsbegreppet i själva verket endast en gång, och endast 
i den engelska utgåvan av H&M:s årsredovisning. År 1999 skriver nämligen 
H&M att företaget enbart finansierar investeringsprojekt som är i linje med 
“Code of Conduct” och att ”these projects make possible a long-term 
commitment that enables us to develop models for sustainable social 
development” (1999, s. 20). Återigen vittnar ordalydelsen om H&M:s strävan att 
beskriva sitt sociala ansvarstagande och bidra till social hållbar utveckling.  
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Steget från klädbranschen till IT-branschen kan tyckas långt. Medan den förra är 
relativt opåverkad av teknologiutveckling ligger den senare i 
teknologiutvecklingens framkant. Trots denna skillnad finns det tydliga likheter 
mellan H&M och Ericsson under 1990-talet. H&M är liksom andra 
konfektionsföretag beroende av att sälja in nya kollektioner flera gånger om året 
med ständiga krav på förnyelse. Den snabba omsättningen av kollektioner och 
förhoppningarna om att locka kunder till klädköp så ofta som möjligt blir i viss 
mån en motsägelse till hållbarhet och eftertänksam konsumtion. Här finns en 
parallell till Ericssons teknikdrivna produkter med nya funktioner. Visserligen 
kunde och kan inte Ericsson räkna med att sälja t.ex. en ny mobiltelefon varje år 
till sina kunder, men det är likafullt viktigt att locka kunderna till att byta 
mobiltelefon, inte för att deras telefoner är utslitna men väl för att de saknar de 
nya möjligheter som produktutvecklingen resulterat i. Den snabba 
teknikutvecklingen är tydlig i ett tjugoårigt perspektiv där Ericssons produkter är 
minst sagt museala och knappast funktionsdugliga, medan H&M:s kläder är lika 
funktionsdugliga som dagens om än tydligt omoderna. 
 
Ericssons årsredovisning 1996 genomsyras av mobiltelefonins framväxt samt 
persondatorns och internets utveckling. Hållbarhet omnämns emellertid inte. År 
1997 introduceras miljön som ett tema. FN:s internationella miljökonferens i 
Kyoto 1997 satte avtryck i Ericssons årsredovisning som opersonlig 
auktorisation. Ericsson återger bland annat att de deltagande länderna kom 
överens om att minska utsläppen av fossila växthusgaser på global nivå (1997, s. 
24), alltså även en rationalisering i form av både mål och medel. IT blir för 
Ericsson en rationalisering i form av medel som anges i rubriken för sidan: ”ett 
redskap för att forma miljösamhället” (1997, s. 24). Ericsson ger hållbarhet 
opersonlig auktoritet när man lyfter fram det ökade producentansvaret inom EU 
och att det kommer att påverka Ericsson eftersom företagets teknologiavfall då 
måste tas om hand. Samtidigt lyfter Ericsson fram att videokonferenser och 
annan IKT kan användas för att minska behovet av transport och därmed 
utsläppen av koldioxid, alltså ytterligare ett exempel på medelrationalisering. 
Miljöfrågor är dock, som det formuleras i årsredovisningen ”komplexa”, och 
Ericsson betonar sin respekt för detta. Adjektivformen komplexa signalerar 
samtidigt en tveksamhet eller rentav en motvilja som kan läsas som en moralisk 
delegitimering. Utmaningarna ska också hanteras på vetenskaplig grund, alltså en 
annan typ av opersonlig auktorisation. År 1998 publicerar Ericsson för första 
gången en separat miljörapport, i sig ett slags auktorisation eftersom betydelsen 
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understryks genom att miljöfrågor lyfts upp i en egen subgenre. Miljöfrågan får 
fortsatt uppmärksamhet under följande år:  
 

Allt fler av Ericssons kunder intresserar sig för hur deras leverantörer 
hanterar miljöfrågorna. Dessa frågor påverkar alltmer kundernas 
inköpsbeslut. Trenden är positiv för Ericsson, som är väl positionerat att 
använda miljöintresset både i sin varumärkesuppbyggnad och när det gäller 
att stärka företagets rykte, allmänt sett. Koncernen har länge satt 
miljöaspekter högt på dagordningen och kan visa på stora framsteg inom 
området. Satsningarna på att minska miljöpåverkan i produktion och i 
färdiga produkter ger goda ekonomiska resultat. Ericsson har funnit många 
och tydliga samband mellan resurs- och kostnadseffektivitet (Ericsson, 
1999, s. 11).  

 
Kopplingen miljö, varumärke och rykte är viktig och kan ses som en etikett på 
en moralisk berättelse om företaget, där framtiden byggs genom att ta hänsyn till 
mänsklighetens framtid. Från aktieägarnas perspektiv hade berättelsen snarast 
varit omoralisk om det inte framgått att miljöarbetet leder till goda ekonomiska 
resultat. Utöver miljöfrågan och frågan om utsläpp av växthusgaser skriver också 
företaget under rubriken Ledande roll om sådant som kan ses som en del av samma 
moraliska berättelse:  ”Ericsson är ett företag som tar sitt samhällsansvar […] Det 
är ett företag som präglas av en hög etisk standard, är en god och 
ansvarskännande arbetsgivare och som sedan länge tar långsiktiga miljöhänsyn” 
(Ericsson 1999, s. 27). Här är fokus på det moraliskt föredömliga genom adjektiv 
med positiva konnotationer som etisk, god, ansvarskännande och långsiktiga. Detta 
kan ses som ett exempel på mytopoesis, berättelsen om det goda företaget. Även 
1999 har Ericsson en separat miljöredovisning, dock utan att nämna begreppet 
hållbarhet.   
 
I likhet med telekomföretaget Ericsson intresserar sig Nordeas föregångare 
Nordbanken och MeritaNordbanken för internets utveckling, den allmänna 
teknikutvecklingen och persondatorns framväxt under andra halvan av 1990-
talet. Företaget beskriver också ekonomin i Sverige och finansmarknaden globalt. 
Åren 1996 och 1997 omnämns hållbarhet inte alls. I VD har ordet 1998 
förekommer adjektivet uthållig två gånger, men i traditionell ekonomisk betydelse 
som snarast avser tillräcklig tillväxt för företagets fortbestånd och expansion: 
”MeritaNordbanken har nu organiserat sig för en stark och uthållig tillväxt inom 
området kapitalförvaltning.” Att årsredovisningarna inte nämner något om 
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hållbarhet innebar dock inte att miljöfrågor negligerades, utan snarare att de 
diskuterades just under begreppet miljö. Alla former av legitimeringar – antingen 
det gäller miljö eller socialt eller ekonomiskt ansvarstagande – lyser alltså med sin 
frånvaro. 

Vid hållbarhetens gräns (2000–2003) 

Hållbarhetsbegreppet börjar etableras på bred front från millennieskiftet. De 
första åren omnämns det sparsamt och knutet till initiativ på finansmarknaden. 
Företagens samhällsansvar, eller CSR (Corporate Social Responsibility), etableras 
också vid denna tid. H&M redovisar att företaget gått med i Global 
Responsibility, en internetbaserad kommunikationsplattform för ”så kallade 
hållbarhetsfrågor” (H&M, 2000, s. 27). Kommunikationsplattformen kan ses 
som en rationalisering genom medel men också som en moralisk legitimering 
genom att plattformen gäller hållbarhet. Att företaget använder garderingen så 
kallade signalerar tydligt att begreppet inte ännu är etablerat, något som också kan 
läsas som en delegitimering. Åren 2000 och 2001 använder H&M i stort sett 
samma ordalydelse. Då hållbarhet omnämns är det i samband med att företagets 
miljömässiga och sociala ansvar beskrivs, och här finns ingen delegitimerande 
gardering. Snarare framstår viljan att bidra till hållbar utveckling som något 
rationellt och välavvägt (H&M, 2000, s. 27, 2001, s. 28). Hållbar utveckling 
omnämns, men fokus är på det mera avgränsade begreppet miljö och företagets 
miljöpolicy:  
 

Miljötänkandet är en naturlig del i vår verksamhet. Våra restriktioner och 
målsättningar revideras fortlöpande. Under året har H&M genomfört en rad 
miljöförbättrande åtgärder. Sedan 1 januari 2002 skall till exempel produkter 
som innehåller PVC inte finnas i vårt sortiment (H&M, 2001, s. 29). 

 
Adjektivet naturlig blir en moralisk legitimering av hållbar utveckling i form av 
miljötänkande. År 2002 blir hållbarhetsbegreppet mer framträdande. Att 
återbruka tidigare formuleringar och ordalydelser är inte längre aktuellt. 
Hållbarhet har nu blivit inte bara ett begrepp att referera till utan även ett synsätt 
att diskutera. H&M förknippar dock hållbarhet fortsatt främst med miljö: ”ta 
ansvar för miljöpåverkan från tillverkningen av våra produkter” (2002, s. 26). 
Under rubriken Övergripande miljömål används frasen hållbar resursanvändning 
(H&M, 2002, s. 26). Året efter används frasen på samma sätt, då det fortsatt 
handlar om ”återvinning, minskning av avfall och bevarande av naturtillgångar” 
(H&M, 2003, s. 26), något som kan tolkas på två sätt, dels som en moralisk 
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legitimering genom anknytning till vår gemensamma värld, dels som ett medel 
för rationalisering. Detta återbruk av text är dock inte förvånande då sådana 
övergripande mål i regel gäller för flera år i ett så pass stort företag som H&M. 
Hållbarhet används nu också i beskrivningar av de övergripande miljömålen i det 
att ”hållbar produktion och hållbara produktionsmetoder” ska gå genom hela 
produktionskedjan (2003, s. 26). Dessa ordalydelser återbrukas 2004 och 2005 
och blir till en auktorisering i och med att företagsledningen slår fast 
färdriktningen. År 2005 har användningen av hållbarhet etablerats även i mer 
detaljerade beskrivningar av företagets verksamhet där rutiner och ledningssystem 
skrivs fram som förutsättningen för hållbara förändringar och förstärker 
auktoriseringen. Samtidigt fungerar det som en rationalisering både i form av 
medel och mål. Det understryks också i participen bestående i det följande:  
 

…ett viktigt område i arbetet med hållbara förändringar är att det finns 
rutiner och ledningssystem på fabrikerna, som fångar upp och permanentar 
förbättringarna. Brister i dessa system har varit ett förhållandevis vanligt 
problem. Bestående rutiner på fabrikerna är ett avgörande steg mot att 
leverantörerna ska kunna arbeta mer självständigt med frågorna (H&M, 
2005, s. 32).  

 
I Volvo omnämns hållbarhet för första gången 2001:  
 

Från och med 2002 ingår Volvoaktien i det nyligen lanserade Dow Jones 
STOXX Sustainability Indexes. Introducerat 1999, är Dow Jones 
Sustainability World Index det första världsomspännande index som anger 
ett mått på hållbar utveckling inom företag världen över (Volvo, 2001, s. 
16).  

 
Intressant nog omnämns hållbarhet när Volvo beskriver aktiekursens utveckling 
under året och ger alltså hållbarhet samma status som Dow Jones övriga index. 
Dow Jones hållbarhetsindex är en självklar opersonlig auktorisation. Det används 
även senare när företaget beskriver sin roll i samhället och sitt CSR-arbete: ”Som 
ytterligare ett led i det arbetet undertecknade Volvo i november 2001 FN:s 
initiativ för en hållbar utveckling, Global Compact” (Volvo, 2001, s. 22). 
Företaget beskriver dock att detta egentligen inte är nytt, för det har i ”praktiken 
[…] sedan länge tillämpat de principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga 
frågor och miljöskydd som anges i Global Compact. Men i och med 
undertecknandet klargör Volvo ytterligare [sin] ambition att verka som en 
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ansvarstagande och trovärdig aktör i samhället” (Volvo, 2001, s. 22). Hållbarhet 
skrivs fram som en del av Volvos samhällsroll och blir genom frasen 
ansvarstagande och trovärdig aktör till en moralisk legitimering. År 2002 nämns åter 
Dow Jones Sustainability World Index. Utöver detta omnämns inte hållbarhet 
annat än i samband med lastbilarnas styrka och hållbarhet.  
 
År 2000 nämner Ericsson hållbarhet implicit i beskrivningen av produktion 
inriktad på sammansättning av elektronikkomponenter samt tillverkning av 
kablar och komponenter: 
 

Miljöpåverkan från dessa verksamheter utgörs av utsläpp i luft och vatten, 
avfallsprodukter och störande ljud. Kemikalierna, inklusive flussmedel, 
lödpasta och lacker, påverkar miljön, men företaget menar samtidigt att 
livscykelanalyser av deras produkter visar att den största påverkan på miljön 
är energikonsumtionen vid användning (Ericsson, 2000, s. 10). 

 
Det är snarare konsumtionen än produktionen som belastar miljön, menar 
Ericsson i denna omvända moraliska legitimering av den miljöfarliga 
produktionen. Likväl poängteras förmågan att även kunna minska på 
konsumtionens miljöpåverkan: ”Ericsson utnyttjar till fullo IT-industrins 
inneboende möjligheter att miniatyrisera produkter och minska deras 
energikonsumtion, vilket ofta också minskar den icke önskvärda miljöpåverkan 
av en viss funktion avsevärt” (2000, s. 10). De kommande två åren (2001 och 
2002) omnämns hållbarhet inte, utan det är fortsatt fokus på miljön som 
avgränsad del av hållbarhet. Under rubriken Miljöfrågor skriver Ericsson: 
”Miljöhanteringssystemet ISO14001 är implementerat i alla Ericssons 
produktionsenheter. Som första företag fick Ericsson en global ISO 14001-
certifiering. Ericsson rankades som branschetta inom kommunikationsteknologi-
sektorn i Dow Jones ’sustainabilitetsindex’” (Ericsson, 2001, s. 8).  
 
Värt att notera är alltså att företaget använder uttrycket sustainabilitetsindex som ett 
citatlån omgivet av just citattecken, något som också är fallet 2002. Detta visar 
att begreppet inte är etablerat, och för Ericsson kan detta även ses som en 
gardering för att begreppet är något nytt, kanske övergående eller som en 
delegitimering av hållbarhet till något som Ericsson inte ser som legitimt från 
företagets mål att växa och ge god avkastning till aktieägarna. År 2003 används 
adjektivet hållbar för första gången. Ericsson skriver under rubriken Hållbar 
utveckling och miljö: ”Vi har föresatt oss att arbeta med ständiga förbättringar när 
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det gäller miljöanpassningar av våra produkter, tjänster och verksamheter” 
(Ericsson, 2003, s. 16). Adjektivet hållbar används också för att beskriva 
affärsverksamhetens långsiktighet: ”att öka effektiviteten för att etablera ett 
hållbart och konkurrenskraftigt rörelseresultat” (Ericsson, 2003, s. 74). Här blir 
hållbart till en medelrationalisering tillsammans med konkurrenskraftig för att 
generera resultatet. Hållbarhetsperspektivet tar alltmer plats och används mer 
frekvent, men placeras på webbplatsen snarare än i årsredovisningen (Ericsson, 
2003, s. 80). Här finns alltså samma typ av hänvisning till webbplatsen som Volvo 
gör. I båda fallen kan det tolkas som att legitimeringen av begreppet hållbarhet 
inte är helt självklar. Förvisso är det en opersonlig auktorisation att skapa fliken 
sustainability på webbplatsen. Samtidigt är den inte särskilt kraftfull eftersom den 
inte översätts till svenska. Hållbarhet är det moraliskt goda, och webbplatsens 
omnämnanden blir till en moralisk legitimering. Men att begreppet har en så 
undanskymd position i Volvos årsredovisningar tyder på att den överordnade 
moraliska legitimeringen är att göra aktieägarna nöjda genom tillväxt, vinster och 
aktieutdelning. 

Ett etablerat begrepp byter skepnad (2004–2007) 

Efter millennieskiftet etableras begreppet hållbarhet i de undersökta företagen. 
Den stora förändringen i Volvo sker 2004 då hållbar utveckling ägnas ett helt 
eget kapitel i årsredovisningen, vilket i sig markerar vikten av hållbarhet för 
företaget. Just användningen av uttrycket hållbar är dock fortsatt begränsad. När 
det förekommer är det i meningar som denna: ”Vi har också infört en rad olika 
aktiviteter, policyer och kontrollsystem för att främja en hållbar utveckling inom 
vår intressesfär” (2004, s. 42). Hållbar utveckling avser således inte hela planeten, 
utan det företaget definierar som sin ”intressesfär”. Det är dock en tydlig och 
stark opersonlig auktorisation eftersom hållbarhet ska genomsyra Volvos 
regelverk och aktiviteter. Hållbarhet kommer nu också in i Volvos kärnvärden 
vilket är en understrykning av begreppet: ”Kvalitet, säkerhet och miljöomsorg är 
ett uttryck för Volvokoncernens strävan att skapa värde för kunderna och bidra 
till hållbar utveckling” (Volvo, 2004, s. 38).  
 
Hållbar utveckling legitimeras genom auktorisation i det att det dels knyts till 
kvalitet, säkerhet och miljöomsorg, dels ses som värdeskapande. Samtidigt är det en 
moralisk legitimering att skapa värde för kunden och än mer att bidra till en bättre 
värld genom hållbar utveckling. Det sistnämnda blir också till ett värde för 
kunden. Följande år är hållbar utveckling en överordnad rubrik i 
årsredovisningen. Det är dock först 2007 som orden ansvar och hållbarhet 
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omnämns i samband med att klimatförändringarna diskuteras. I VD har ordet 
uttrycks det så här: 
 

Ansvar för hållbar utveckling. Hotet mot klimatet är vår tids största 
problem. Som en av världens största fordonstillverkare har vi ett ansvar för 
att minska miljöpåverkan både från vår egen produktion och från våra 
produkter. Om vi lyckas med detta så stärker vi vår egen och våra kunders 
konkurrenskraft, samtidigt som vi bidrar till en positiv samhällsutveckling 
(Volvo, 2007, s. 9). 

 
Här sker alltså en moralisk legitimering genom att knyta an till klimatet och inte 
bara till den egna intressesfären. Det är också en rationalisering till mål och medel 
om att konkurrenskraften stärks. Hållbara förändringar är inte samma sak som 
en hållbar utveckling. Medan förändringar syftar till att minimera risken för att 
underleverantörer inte följer H&M:s etiska riktlinjer är hållbar utveckling tätt 
kopplat till FN:s millenniemål, alltså en moralisk legitimering genom kopplingen 
till FN:s hållbarhetsdiskurs och samtidigt en medelrationalisering. År 2006 går 
H&M med i flera så kallade hållbarhetsindex. Syftet med dessa index är att 
underlätta för ”institutionella investerare att välja socialt och miljömässigt 
hållbara placeringar” (H&M, 2006, s. 44). Åtgärden kan ses ett sätt att höja 
statusen på hållbarhet genom institutionalisering, d.v.s. opersonlig auktorisation. 
Samtidigt är det en moralisk legitimering men på ett annat sätt än med 
millenniemålen eftersom kopplingen görs till ekonomisk diskurs. Det kan också 
läsas som en rationalisering genom att indexen blir medel för att uppnå 
hållbarhetsmålen.  
 
År 2006 publicerar H&M ingen separat CSR-rapport. Utöver informationen som 
finns i årsredovisningen redogör företaget för årets viktigaste händelser på sin 
webbplats såsom nivåerna på koldioxidutsläppen, uppförandekoden, miljöpolicy, 
övergripande mål inom miljö och socialt ansvar. H&M betonar också sin 
medverkan i att ta fram och uppdatera standarder för hållbarhetsredovisning 
(Global Reporting Initiatives, GRI), med särskilda redovisningsriktlinjer för 
beklädnads- och skobranscherna. H&M går från att ha en miljöpolicy (2006) till 
en hållbarhetspolicy (2007). Detta kan förstås på flera sätt. Det mest uppenbara 
är att det inte längre är tillräckligt att beskriva policyn som en miljöpolicy 
eftersom den inbegriper sådant som social hållbarhet. Den ändrade policyn kan, 
liksom anslutningen till index, ses som moralisk legitimering genom den höjda 
statusen och en förstärkt institutionell roll för hållbarhet. Det är samtidigt en 
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auktoritetslegitimering eftersom en policy är dels en rekommendation, dels en 
opersonlig auktoritet i form av ett mer eller mindre styrande regelverk. I VD har 
ordet understryks detta så här: ”Eftersom hållbarhetsfrågor och inte minst 
klimatfrågan får allt större utrymme tog H&M bland annat fram en ny 
hållbarhetspolicy under året” (H&M, 2007, s. 15).  
 
I Ericssons årsredovisningar stavas hållbarhet fortfarande miljö, alltså det mer 
begränsade perspektivet på hållbarhet genom denna målrationalisering: ”Vi 
arbetar ständigt med att minska våra produkters, tjänsters och verksamheters 
miljöpåverkan och strävar efter att uppfylla eller överträffa rättsliga och andra 
miljöskyddskrav” (Ericsson, 2004, s. 22). Socialt ansvar börjar dock lyftas fram: 
  

En effektiv hantering av sociala, miljörelaterade och geopolitiska frågor kan 
göra det lättare att skapa varaktiga möjligheter till värdeskapande och ge 
konkurrensfördelar. Vårt mål är att vara en ansvarsfull medlem av det 
globala samhället och i de samhällen där vi verkar. Ericsson stöder FN:s 
Global Compact och dess tio vägledande principer. Vi ser principerna som 
en förutsättning för sund, långsiktig affärsverksamhet (Ericsson, 2004, s. 
22). 

 
En tolkning av citatet är att företaget genom att hantera dessa yttre tryck kan öka 
möjligheterna till lönsamhet även framgent. Detta blir ett sätt att avväpna 
eventuell ekologisk kritik. Uttrycket hållbarhet nämns inte explicit men väl dess 
komponenter. Liksom för H&M är detta en moralisk legitimering av företagets 
verksamhet genom anknytningen till FN:s hållbarhetsdiskurs. Det är också en 
moralisk legitimering i så måtto att hållbarhet ses som ”förutsättning för sund, 
långsiktig affärsverksamhet” i citatet ovan, alltså en sammanflätning av 
hållbarhetsdiskurs och ekonomisk diskurs. Återigen fastslås att mer utförlig 
information finns på webbplatsen. Ericsson publicerar 2004 en särskild 
”Sustainability-rapport” om bolagets sociala och miljömässiga ansvar (Ericsson, 
2004, s. 96). Värt att notera är att hållbarhet ännu inte är ett etablerat uttryck 
eftersom sustainability som citatlån blir första delen av ett sammansatt ord liksom 
2001. Den här tematiken fortsätter de kommande åren. Under 2005 har Ericsson 
rubriken VÅR VERKSAMHET KAN GÖRA VÄRLDEN BÄTTRE, och i 
texten som följer på rubriken omnämns hållbarhet åtskilliga gånger. Företagets 
ansvar grundas på tre huvudprinciper – ekonomiskt välstånd, miljöprestanda och 
social rättvisa (2005, s. 20). 
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Dessa tre huvudprinciper motsvarar den klassiska indelningen av hållbarhet. 
Intressant i sammanhanget är det styrelsens ordförande, Michael Treschow, 
skriver:  
 

Vårt arbete när det gäller hållbar utveckling har rönt erkännande från 
finansvärlden då företaget utnämndes till ”Supersector leader” i Dow Jones 
STOXX Sustainability Index, och dessutom inkluderades i indexet 
FTSE4Good Europe 50 och listades bland världens hundra mest 
miljövänliga företag (Global 100 Most Sustainable Corporations) (Ericsson, 
2005, s. 32).  

 
Det blir tydligt att hållbarhet ges auktoritetslegitimering genom kopplingen till 
finansmarknaderna och lönsamhetsmål samt genom att Ericsson stöder FN:s 
Global Compact. Ansvarsfullt företagande introduceras 2006 och ersätter delvis 
hållbarhet som begrepp. Det kan tolkas som ett sätt att ge ökad tyngd genom en 
moralisk legitimering med det positivt laddade adjektivet ansvarsfull. Förutom att 
hållbarhet, då det används, kopplas samman med ekonomisk tillväxt (Ericsson, 
2006, s. 36) beskrivs företagets sociala ansvarstagande som respekt för de 
mänskliga rättigheterna. Dessutom redovisas miljöförbättrande åtgärder i siffror. 
Den moraliska legitimeringen sker genom de åtgärder Ericsson vidtar. I lika mån 
är det en medelrationalisering genom att åtgärderna logiskt och rationellt 
redovisas med siffermått. Begreppet hållbarhet används inte längre lika frekvent, 
och 2007 används hållbar bara en gång. En förklaring till den här avtrappningen 
eller omdefinieringen är att hållbarhet nu ersatts av socialt ansvarstagande och 
CSR. Ericsson hänvisar till exempel till sin CSR-rapport, som alltså tidigare hette 
Sustainability-report.  
 
Nordeas årsredovisningar från 2004 är endast tillgängliga på engelska som en 
konsekvens av sammanslagningen av den finsk-svenska banken 
MeritaNordbanken, danska Unibank och norska Kreditkassen. Tillsammans 
bildade dessa Nordea. År 2004 förekommer sustain inte alls. Liksom 2003 likställs 
miljö med ekonomi och risker kopplade till utlåning. År 2005 förekommer sustain 
tre gånger, två gånger som hållbar lönsamhet och en gång i samband med miljö 
(Nordea, 2005, s. 32). Medan Nordea beskriver sina Corporate Citizenship 
Principles upptar perspektiv på hållbarhet något mer utrymme än tidigare. 
Hållbarhet omnämns sex gånger i årsredovisningen för år 2006. Nordea använder 
en målrationalisering för att beskriva att företagets målsättning är att uppnå 
hållbar utveckling genom att kombinera finansiellt resultat med ansvarstagande 
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för miljö och det sociala: “committed to sustainable development by combining 
financial performance with environmental and social responsibility” (Nordea, 
2007, s. 41). Nordea betonar alltså det finansiella i sin användning av 
hållbarhetsbegreppet och inkorporerar det inte i sin verksamhet som en reaktion 
på kritik utifrån, till skillnad från H&M.  

Avslutande diskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur hållbarhetsbegreppet 
etablerats i svenska börsnoterade företag. För att kartlägga detta har fyra svenska 
storföretags årsredovisningar 1996–2007 studerats: H&M, Nordea, Volvo och 
Ericsson. Hållbarhetsbegreppet har analyserats med utgångspunkt i kritisk 
politisk ekonomi och legitimeringsanalys, och vi har visat hur begreppet 
introducerats i näringslivet för att avväpna såväl faktisk som potentiell kritik. 
Studien har även resulterat i en periodisering av hur begreppet vuxit fram och 
etablerats i stora svenska företag.  
 
Vi betecknar den första perioden Från ingenting till miljö. Från 1996 och fram till 
millennieskiftet används hållbarhetsbegreppet väldigt sparsamt för att inte säga 
ekonomiskt (i dubbel bemärkelse) i årsredovisningarna. Förutom att inkludera de 
förväntade beskrivningarna av lönsamhet och tillväxtmöjligheter ligger fokus på 
att beskriva företagens miljöpåverkan. Ericsson skriver om IT och 
kommunikationens betydelse i miljösamhället, och Volvo redovisar sitt arbete 
med miljöfrågor med hänvisning till EU:s regelverk för koldioxidutsläpp. Denna 
hänvisning tolkar vi som en opersonlig auktorisation, en målrationalisering och 
samtidigt en moralisk legitimering. Ericssons drivkraft är Kyotoprotokollets 
opersonliga auktorisation som samtidigt kan ses som rationalisering av mål och 
medel eftersom dokumentet handlar om när och hur utsläppen av fossila 
växthusgaser ska minska. 
 
Kring millennieskiftet sker en förändring. År 1999 lanserar börsen Dow Jones i 
New York ett Sustainability World Index där börsnoterade företag listas utifrån 
hur väl de uppfyller indexets kriterier. Hållbarhet blir då allt viktigare, även om 
det används på ett distanserat sätt av de undersökta storföretagen. Enligt vår 
tolkning blir hållbarhet framför allt ett sätt att beskriva och kategorisera den 
existerande verksamheten (eller delar av den) på ett nytt sätt. Det kan ses som ett 
nytt sätt att skriva företaget berättelse, mytopoesis, i form av en ny moralisk 
berättelse om det goda företaget där skildringarna av det föredömliga inte längre 
bara handlar om tillväxt, effektivitet och vinst utan även om miljö, ansvar och 
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hållbarhet. Samtidigt sker det uppenbarligen faktiska förändringar inom 
företagen. Energieffektiviteten förbättras och resursförbrukningen minskar även 
om det sannolikt hade skett ändå p.g.a. ekonomiska drivkrafter. Att klassificera 
sådana förändringar som härledda ur miljöarbete eller hållbarhetsarbete visar på 
den begränsade genomslagskraft begreppet trots allt har haft. Samtidigt 
framkommer att företagen införlivar hållbarhetsbegreppet i sin kommunikation, 
främst som ett resultat av att Dow Jones lanserar sitt index. Viljan att rankas och 
listas i detta index verkar driva hållbarhetsarbetet mer än en social eller ekologisk 
kritik.   
 
Perioden mellan 2000 och 2003 benämner vi Vid hållbarhetens gräns eftersom 
begreppet hållbarhet etableras i de fyra storföretagens årsredovisningar, till att 
börja med lite trevande, men sedan snabbt. När hållbarhet förekommer är det 
knutet till beskrivningar av initiativ på finansmarknaderna, som nämndes ovan, 
men i vissa fall även till FN:s initiativ på klimatområdet. En slutsats är att 
hållbarhet är tydligt kopplat till företagens strävan att rankas på Dow Jones 
Sustainability World Index, alltså både en målrationalisering och en opersonlig 
auktorisation. En annan slutsats är att hållbarhetsbegreppet svarar mot en 
växande ekologisk kritik som företagen neutraliserar bland annat med moraliska 
berättelser om sin verksamhet. En delvis parallell utveckling som slår igenom 
under första halvan av 2000-talet är företagens samhällsansvar eller CSR. Dessa 
utvecklingstendenser existerar som sagt parallellt, men efter 2004 skiljs de delvis 
åt.  
 
Den sista perioden mellan 2004 och 2007 benämner vi Ett etablerat begrepp byter 
skepnad. Under denna period expanderar användningen av hållbarhetsbegreppet 
och blir totalt dominerande i både Volvo och H&M, medan det byter skepnad 
hos Ericsson, där begreppet ersätts av socialt ansvarstagande och CSR. Som 
nämnts är 2007 ett gränsår, både för att H&M ersätter sin miljöpolicy med 
hållbarhetspolicy och för att Volvo och H&M båda kopplar ansvar och hållbarhet 
till de globala klimatförändringarna.  
 
Vår analys visar att företagen har gått från att beskriva hur de försöker minska 
sin negativa miljöpåverkan till att aktivt vilja påverka miljön i positiv riktning.  
H&M, Volvo, Nordea och Ericsson har alltså under ett decennium gått från en 
frånvaro av begreppet hållbarhet till att anamma och omvandla hållbarhet så att 
det ligger i linje med deras affärsmodeller och vinstintressen. Detta kan förstås 
utifrån Boltanski och Chiapellos (2005) arbete. Storföretagen legitimerar sin 
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lönsamma verksamhet genom att visa att de bidrar till att realisera sociala mål 
(t.ex. minska den globala fattigdomen) samt genom att de tar ansvar för miljön 
(t.ex. förhindra klimatförändringen) som ett svar på en ekologisk kritik.  
 
Av vår analys framgår också att företagens användning av hållbarhetsbegreppet 
är nära sammankopplat med strävan att låta sig rankas på Dow Jones 
Sustainability World Index. Företagen har genom en rad olika 
legitimeringsstrategier lyckats neutralisera kritik, såväl ekologisk som social. Den 
sociala kritiken hänger samman med den intensifierade globaliseringen där 
produktionen förlagts till låglöneländer. Den ekologiska kritiken bygger på 
klimatförändringar, förbrukning av icke-förnybara resurser och förstörda 
närmiljöer. Medan CSR avväpnat den sociala kritiken, har hållbarhetsbegreppet 
gjort detta gentemot den ekologiska kritiken. Förändringen är tydlig. Istället för 
att betrakta hållbarhet som ett hot mot företagens verksamhet har företagen 
anammat begreppet och omvandlat det till en strategi för att garantera framtida 
lönsamhet. 
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Abstract 

I arbetslivet är möten vanliga, och ett centralt mål för mötena är fatta 
gemensamma beslut för att komma vidare i arbetet. I artikeln utforskas den 
interaktion som bildar vägen till det första (större) beslutet i ett 
terminologiprojekt. Projektet är typiskt för många terminologiprojekt genom att 
det innefattar samarbete mellan ämnesexperter och leds av en professionell 
terminolog. Artikelns syfte är att belysa hur interaktionen leder fram till att ett 
beslut fattas i detta möte där olika experter bidrar med sin kunskap. Hur är 
beslutsfattandet organiserat i interaktionen? Hur förhåller sig deltagarna till 
varandras expertiser i arbetet? En analys av topiker och epistemiska 
positioneringar i samtalet visar att topiken som leder fram till beslutet inte 
behandlas samlat och att samtalet övergår till att behandla beslutsfrågan först när 
samtliga ämnesexperter explicit har redogjort för sin epistemiska tillgång. 
Samtalet kännetecknas således av ett gemensamt epistemiskt ansvar, där beslut 
inte fattas förrän alla har uttryckt samma uppfattning. Det framkommer också 
att terminologen har en epistemisk särställning i arbetet genom att ta epistemiskt 
företräde att avgöra när kunskapsläget har inventerats nog och tillräckligt med 
delad kunskap har etablerats så att beslut kan fattas. Han intar därmed en typ av 
grindvaktsroll genom att ta ansvar för att beslut är välgrundade. 
 

Inledning1 

Terminologiarbete är en verksamhet som är mycket strukturerad – det finns 
standarder för hur termordlistor ska utformas – och det finns också framtagna 
processer för hur arbetet ska bedrivas (se t.ex. Nuopponen & Pilke, 2016). Viktiga 
delsteg i arbetet är inventering av relevant källmaterial, analys av begreppet och 
definitionsskrivning. Dessa steg innefattar med nödvändighet beslut som ofta 
fattas kollektivt inom en arbetsgrupp. Arbetsgruppen brukar sättas samman så 
att den representerar olika expertiser inom ämnesområdet (jfr Costa m.fl., 2012). 
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I denna artikel utforskar vi den interaktion som bildar vägen till det första (större) 
beslutet inom ett terminologiprojekt, och som tas under det första arbetsmötet. 
Projektet drivs av en svensk myndighet, och målet för projektet är att avgränsa 
ett från början otydligt definierat vårdanknutet begrepp, så att en definition kan 
formuleras, och att välja en term, dvs. ett språkligt uttryck för att referera till 
begreppet.2 Beslutet vi studerar kan formuleras som att ”begreppet är en typ av 
medicinteknisk produkt” (se förklaring längre fram), och det fattas som ett steg 
på vägen i arbetet. 
 
Projektet är typiskt för många terminologiprojekt genom att det innefattar 
samarbete mellan ämnesexperter och en professionell terminolog. Projektet leds 
av terminologen, som är anställd vid myndigheten. Hans uppgift är att inventera 
och dokumentera ämnesexperternas kunskap och föra arbetet framåt genom att 
se till att en serie (del)beslut blir fattade, eller som terminologerna Nilsson och 
Asp (2016) sammanfattar det: föra gruppen till konsensus. Costa m.fl. (2012) 
formulerar det rent av som att konsensus mellan experterna är ”the ultimate goal” 
i terminologiarbete (s. 4). På det möte som vi studerar deltar vid sidan av 
terminologen sex personer med expertis inom olika ämnen, som patientsäkerhet, 
medicinteknik och hjälpmedelsregelverk. 
 
Syftet med undersökningen är att belysa hur interaktionen leder fram till att ett 
beslut fattas i ett möte där olika experter bidrar med sin kunskap, med fokus på 
terminologens roll i beslutsfattandet. Vi utgår i analysen från två frågeställningar: 

• Hur är beslutsfattandet organiserat i interaktionen? 
• Hur förhåller sig deltagarna till varandras expertiser i arbetet? 

 
Den första utforskas genom en kartläggning av bl.a. topiker och topikskiften i 
samtalet och den senare genom en analys av vissa aspekter av epistemiska 
positioneringar.  

Tidigare forskning om möten, beslutsfattande och 
kunskapsasymmetrier 

I arbetslivet är möten vanliga, men de kan organiseras på olika sätt (Holmes m.fl., 
2007; Holmes & Stubbe, 2015; Svennevig, 2012). En skillnad rör agendans roll 
och hur strukturerad ärendehanteringen är. I en studie av åttio möten från olika 
sammanhang iakttar Holmes och Stubbe (2015) stor variation: I formella, 
agendastyrda möten tenderade strukturen att vara tydligt linjär och ett ärende i 
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taget avhandlas. I mer informella möten blev mönstret istället ofta att topikerna 
flätas in i varandra, vilket de kallar ”a spiral or cyclical topic organisation”: 

 
In this style of discussion, the same point often recurred several times, each 
time receiving a little more discussion and taking the argument a little 
further. Planning meetings often adopted or developed this kind of spiral 
or cyclical structure, as did meetings which involved ‘brainstorming’ or 
creative problem solving. (Holmes & Stubbe, 2015, s. 69) 

 
Holmes och Stubbe (2015) observerar också i flera möten det de kallar ”a 
digressional pattern”, dvs. att det finns ”a basic linear sequence” men där sidospår 
accepteras, antingen i form av längre sidosekvenser eller ”off-topic talk”. Detta 
mönster visade sig vara särskilt vanligt i sammanhang där samma människor 
möttes ofta och var vana att arbeta tillsammans (Holmes & Stubbe, 2015, s. 69). 
Det varierar också vilken roll ordföranden har. Nästan alla möten har någon typ 
av ordförande, men ibland dominerar ordföranden starkt, medan andra möten 
bygger på mer jämlika roller där alla deltagare ges möjlighet och uppmuntras att 
vara aktiva (Baraldi, 2013; Holmes & Stubbe, 2015). 
 
Ett centralt mål för många möten är att fatta beslut som för arbetet vidare. Enligt 
Halvorsens (2013) översiktsstudie av just beslutsfattande i arbetsplatsmöten är 
ett återkommande resultat att beslut sker gradvis (emergent eller inkrementellt). 
Det kan alltså vara svårt att avgöra när ett beslut fattas eller ens att det är fattat 
(Huisman, 2001). I formaliserade möten – som alltså typiskt kännetecknas av en 
detaljerad agenda som följs och en uttalad ordföranderoll – kan besluten dock bli 
ganska synliga. Om ett dokumentationskrav finns, kan det innebära att det måste 
explicitgöras vad beslutet blev om detta inte är entydigt (jfr Lundgren, 2009, s. 
126). 
 
Barnes (2007) iakttar i en studie av planeringsmöten på universitetet att ett beslut 
dessutom kan vara något som avslutar hanteringen av en viss punkt på agendan. 
Dessa signaleras typiskt av ”candidate pre-closing formulations”, dvs. 
sammanfattande formuleringar som, om de accepteras, avslutar topiken. I Barnes 
material var dock accepterandena normalt tysta snarare än aktivt uttryckta. 
 
Ännu en aspekt av interaktion som vi kommer att förhålla oss till rör kunskap 
och kunskapsanspråk. Hur detta förhandlas är centralt i såväl vardagliga som 
institutionella samtal (Drew, 1991; Stivers m.fl., 2011). Bland de senare har man 
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särskilt studerat samtal med starka kunskapsasymmetrier, exempelvis samtal 
mellan läkare och patienter. Kommunikation mellan professionella som tillhör 
sinsemellan olika professioner, det Sarangi och Roberts kallar ”communication 
’across’ professional groups” (1999, s. 11), har utforskats mindre. Speciellt för 
dessa är dock att kunskapsasymmetrierna är mindre förutsägbara och att flera 
parter kan ha komplementära expertroller (Nord, 2013, 2015). Hur olika roller 
och expertkunskaper samspelar på ett intrikat sätt vid beslutsfattande på 
arbetsplatsmöten visas av bl.a. Halvorsen och Sarangi (2015) och Lundgren 
(2009). 
 
Tydligt är alltså att kunskapsrelationer är en central aspekt i möten. Sådana är 
komplexa, och Stivers m.fl. pekar på tre viktiga dimensioner avseende 
kunskapshantering och epistemisk positionering: epistemisk tillgång (epistemic access), 
epistemiskt företräde (epistemic primacy) och epistemiskt ansvar (epistemic responsibility) 
(Stivers m.fl., 2011, s. 9). I korthet och något förenklat innebär epistemisk tillgång 
att veta eller inte veta, något som också relaterar till bl.a. graden av säkerhet 
(Stivers m.fl., 2011, s. 9). Epistemiskt företräde handlar om att inneha 
kunskapsauktoritet och rätten att hävda kunskap, medan epistemiskt ansvar, 
slutligen, bl.a. innebär att i en kontext få (eller ta på sig) ansvaret för att ha viss 
kunskap. 
 
Hur kunskapsasymmetrier hanteras inom terminologiarbete har inte studerats 
specifikt, men centralt är uppdelningen mellan ämnesexperter och terminolog. 
Costa m.fl. (2012) lyfter att ämnesexperterna har kunskap om begreppet inom 
sina ämnesområden, som följd av utbildning och erfarenheter genom deras 
yrkesliv. Terminologen har däremot kunskaper som sådant som ”the functioning 
of language, the theories and methodologies applicable in Terminology as well as 
how to make the connection between linguistic and extralinguistic elements” 
(Costa m.fl., 2012, s. 8). 

Material 

Materialet för vår analys är en videoinspelning av det andra mötet inom det 
terminologiprojekt som vi alldeles strax presenterar lite närmare. I det möte som 
vi analyserar deltog följande sju personer, och vi anger här också den förkortning 
som används för respektive person i transkriptionerna: 

• Myndighetens fastanställda terminolog, projektledare (TRM) 
• läkare anställd på myndigheten som arbetar med patientsäkerhet (LÄK) 
• jurist på myndigheten som är expert på vårdfrågor (JUR) 
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• hjälpmedelsexpert på en annan myndighet (HJ1) 
• kontaktperson för hjälpmedelsfrågor på myndigheten och initiativtagare 

till projektet (HJ2) 
• företrädare för Medtech, branschorganisation för medicinteknik (TEK) 
• medicinteknisk expert på annan myndighet som deltar via telefonlänk 

(TFN). 
 

Under mötet sitter alla deltagare runt ett konferensbord, utom den som deltar på 
telefonlänk och hörs via en högtalare mitt på bordet. Terminologen har en dator 
med sig och projicerar sin skärm på väggen. 
 
Till vår bakgrundsförståelse bidrar även en intervju med terminologen som leder 
projektet, genomförd efter att projektet var avslutat. Intervjun var informell till 
sin karaktär men spelades in. Avsikten med den var att ge bakgrunden till 
projektet, men den gav också upphov till reflektioner över arbetet från 
terminologens sida, som vi i något fall kommer att återkoppla till i tolkningen av 
den interaktionella analysen. 

Terminologiprojektet som materialet ingick i 

Innan vi redovisar resultaten av vår analys ger vi en översikt av projektet som 
mötet ingick i. Projektets mål var att göra en begreppsutredning och ta fram en 
definition, och det konkreta resultatet blev följande termpost i myndighetens 
termbank: 
 

hjälpmedel för vård och behandling 
Definition: förskriven medicinteknisk produkt som syftar till att kontrollera, 
bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna 
användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning 

 
Till definitionen finns också en anmärkning som listar några exempel på 
hjälpmedel för vård och behandling, däribland insulinpump, ståstöd och cpap 
(som är ett andningshjälpmedel). En medicinteknisk produkt är en produkt som 
det ställs särskilda patientsäkerhetskrav på. Kraven anges i Läkemedelsverkets 
föreskrifter, och produkterna får en s.k. CE-märkning, som garanterar att 
noggrann testning och riskanalys gjorts. Att den medicintekniska produkten är 
förskriven innebär att vården efter en behovsbedömning och utprovning försett 
en patient eller brukare med en passande produkt. Enligt lag är vårdgivare – som 
kommuner och regioner – skyldiga att erbjuda de hjälpmedel som en person med 
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funktionsnedsättning anses behöva, antingen som en del av vård och behandling 
eller för att kunna fungera i det dagliga livet. När vårt projekt startade fanns det 
i myndighetens termbank redan en definition av hjälpmedel för det dagliga livet:  
 

hjälpmedel för det dagliga livet 
Definition: individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka 
aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en 
funktionsnedsättning 

 
Som exempel på detta slags hjälpmedel angavs i anmärkningen rollatorer, 
hörapparater och appar för påminnelser. Som synes definierades inte hjälpmedel 
för det dagliga livet som en typ av ”medicinteknisk produkt”, utan bara som en 
”produkt”. I praktiken är de flesta hjälpmedel för det dagliga livet 
medicintekniska produkter, men brukare kan också ha rätt att få bekostat ett 
hjälpmedel som är en vanlig konsumentprodukt, dvs. en som marknadsförs mot 
privatpersoner i allmänhet och inte är särskilt utvärderad och testad med tanke 
på olika funktionsnedsättningar som en användare kan ha. Det kan t.ex. vara en 
ipad som innehåller en app som kan hjälpa brukaren med kommunikation. 
Konsumentprodukter har ingen CE-märkning, och tillverkaren har inte samma 
ansvar för patientsäkerhet. Det beslut som vi analyserar handlar just om huruvida 
alla hjälpmedel för vård och behandling är medicintekniska produkter, eller om 
det kan finnas enstaka referenter till begreppet som är vanliga 
konsumentprodukter. 
 
Projektet bestod av följande sex möten om 2–3 timmar: 

• Möte 1: Terminologen håller en liten termskola  
• Möte 2: Begreppsutredningen börjar ß det som vi analyserar 
• Möte 3: Fortsatt begreppsutredning 
• Möte 4: Gruppen blir klar med ett förslag på termpost 

o Termpostförslaget sänds ut på internremiss på myndigheten 
• Möte 5: Internremissvaren diskuteras 

o Termpostförslaget sänds ut på externremiss 
• Möte 6: Externremissvaren diskuteras och termposten spikas 

 
Enligt vad terminologen uppger i intervjun är detta ett förhållandevis litet projekt, 
och det är vanligt med betydligt fler möten. Vidare säger han att samarbetet 
mellan deltagarna gick enkelt och att samtalsklimatet var gott. I jämförelse med 
vissa andra projekt har han, som han säger, ”inte behövt fördela ordet så mycket” 
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under mötena. En sådan karakteristik stöds också av en tidigare analys som vi 
gjort av möte 2, dvs. samma möte som i denna artikel (Byrman & Nord, under 
utgivning). Där konstateras att det är ett relativt informellt möte med en ganska 
oauktoritär ordförande, något som bl.a. tar sig uttryck i att agendan i mötet får 
en relativt undanskymd roll. Det ger ett mötesklimat där det är lätt för alla 
deltagare att ta initiativ, samtidigt som det ändå är tydligt att det är terminologen 
som leder mötet mot det gemensamma målet. 

Vägen till beslutet – översikt 

I detta avsnitt ger vi en överblick över vägen till beslutet, för att sedan längre 
fram i större detalj analysera det epistemiska arbete som deltagarna gör under 
vägen. Tabell 1 visar en översikt över hur beslutstopiken, som berörs inte mindre 
än 12 gånger under samtalets första 43 minuter, introduceras och hanteras och 
av vem. 
 
Terminologen är den som först aktualiserar beslutstopiken när han i mötets 
inledning annonserar att ”de stora frågorna som man ställer sig när man reder ut 
begrepp” är ”vad är det en typ av” och ”vad skiljer det från de sidoordnade 
begreppen”. Här introduceras alltså frågan om vad hjälpmedel för vård och behandling 
är en typ av. Den behandlas dock inte sammanhängande förrän efter 28 minuter, 
utan är i början en underordnad topik. Istället behandlas termval, 
användningsområden för dessa hjälpmedel och hur hjälpmedel tidigare beskrivits 
i olika källmaterial. 
 
Under dessa diskussioner kommer dock samtalet ändå flera gånger in på frågan 
om huruvida begreppet är en medicinteknisk produkt. Oftast är det en av 
ämnesexperterna som för ämnet på tal (se Tabell 1), genom att säga saker som 
”det är medicinteknik vi talar om” eller ”det är en medicinteknisk produkt”. 
Terminologen behandlar till en början frågan som off topic, med hänvisning till att 
han ”skulle vilja att vi börjar med att gå igenom” ett dokument med källmaterial 
först. Vid två tillfällen skjuter han uttryckligen upp diskussioner i ämnet genom 
formuleringarna ”jag vill att vi väntar med den diskussionen” (6 minuter in i 
mötet) respektive ”vi sparar frågan om medicinteknik” (16 minuter in i mötet). 
Att terminologen skjuter upp diskussionen markerar att han ändå anser att den 
är relevant för mötets globala projekt, bara felplacerad i tiden. 
 
Organisationen här följer således snarast en cyklisk eller möjligen ”digressional” 
väg – parallell med brainstorming-mötena hos Holmes och Stubbe (2015) – där 
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frågan om beslutet från början är ett sidospår, även om den kommer upp med 
jämna mellanrum. Men efter 28 minuter övergår beslutsfrågan alltså till att bli en 
av terminologen sanktionerad huvudtopik och beslutspunkt. 
 
Vi ska nu analysera mer i detalj hur vägen ser ut, och beskriva de epistemiska 
förhållanden som karakteriserar arbetet. 
 
Tabell 1. Översikt av när beslutsfrågan ”Vad är hjälpmedel för vård och behandling en typ 
av?” berörs 

 Tid Beslutet berörs Samtalsämnen som ej rör beslutet 
   Diskussion om förra mötet. 
1 01.46 TRM säger att en stor fråga för projektet att reda 

ut är vad begreppet är en typ av. 
 

   Termen hjälpmedel för vård och omsorg. 
2 05.26 TEK säger ”att det är medicinteknik vi talar om”. 

TRM skjuter upp diskussionen. 
 

   TRM börjar gå igenom källmaterialet. Avbryts av 
JUR, som vill diskutera hur (re)habilitering 
förhåller sig till vård och behandling. 
Diskussion om relationen mellan hjälpmedel för det 
dagliga livet och hjälpmedel för vård och behandling – 
HJ2, HJ1 och TEK tycker att de båda är produkter. 

3 11.30 HJ1 säger att begreppet är en medicinteknisk produkt. 
HJ2 och TEK instämmer. 

 

   TFN säger att (re)habilitering är ett slags 
behandling. 

4 12.24 TFN säger att begreppet är en medicinteknisk 
produkt. HJ1, HJ2 och TEK instämmer. 

 

   Diskussion om rehabilitering.  
 14.10  TRM går igenom källmaterialet. 
6 16.31 TEK påpekar att exemplen i källmaterialet är 

medicinteknik. TRM skjuter upp diskussionen. 
 

   Diskussion om källmaterialet. 
7 24.42 TEK tror att alla kommer att vara medicintekniska 

produkter. HJ1 och HJ2 instämmer. Även LÄK 
(och ev. JUR) verkar instämma. 

 

   Diskussion om läkemedel. 
8 25.54 JUR vill att definitionen ska inledas med 

”medicinteknisk produkt”. 
 

   Diskussion om läkemedel och förskrivning av 
hjälpmedel. 

9 27.34 LÄK säger att alla produkter som de talar om är 
medicintekniska produkter. HJ1, HJ2 och TEK 
instämmer. 
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 28.03 TRM föreslår ett beslut: ”Men ska vi ta den då? Är 
det nån som tycker att det finns hjälpmedel för vård 
och behandling som inte är medicintekniska 
produkter?”.  HJ1, HJ2 och TEK skakar på 
huvudet. 

 

   Diskussion om hur enstaka hjälpmedel för det 
dagliga livet inte är medicintekniska produkter. 

10 34.55 TRM föreslår på nytt beslut: ”men om vi kan spika 
att alla hjälpmedel för vård och behandling är 
medicintekniska produkter”. HJ1, HJ2 och TEK 
bekräftar. 

 

   Diskussion om konsumentprodukter. 
11 38.15 TRM undrar om en piratkopia (som därmed inte är 

en medicinteknisk produkt) ändå kan vara ett 
hjälpmedel för vård och behandling. 

 

 39.02 HJ2 säger nej: de tror att alla hjälpmedel för vård 
och behandling är medicinteknik. 

 

 39.15 TRM säger att detta ska ut på bred remiss, och om 
någon ”tycker att det inte är så, då byter vi 
överordnat begrepp till produkt ”. 

 

   Diskussion om egentillverkade medicintekniska 
produkter. 

12 41.31 TRM föreslår att de ska börja skriva på sin 
definition och går fram till tavlan och skriver 
”medicinteknisk produkt som”. 

 

   Reparation av missförstånd hos LÄK. 
 42.34 TRM säger ”vi vet att än så länge tycker vi att det är 

en medicinteknisk produkt som”. 
 

 

Epistemiska roller i de tidiga diskussionerna av beslutsfrågan   

Samtidigt som terminologen alltså ger uttryck för att vilja gå igenom källmaterialet 
innan de går vidare till nästa steg – fokuserad analys av begreppets relationer till 
andra begrepp – tillåter han i hög utsträckning att experterna redan innan 
genomgången är klar initierar diskussioner om överordnat begrepp och 
definierande särdrag. Vid ett tillfälle kan han dessutom själv sägas initiera en 
sådan diskussion. Detta inträffar knappt 10 minuter in i mötet, när frågan om vad 
begreppet är en typ av aktualiserats genom att hjälpmedelsexperten HJ2 talat om 
hjälpmedel för vård och behandling och hjälpmedel för det dagliga livet som två sidoordnade 
kategorier. Terminologen tar upp att han inte är säker på att de är sidoordnade 
(rad 1–6 i utdraget nedan), och förklarar vidare att hjälpmedel för det dagliga livet i 
termbanken beskrivs som en typ av ”individuellt utprovad produkt” och att om 
de ska vara sidoordnade så måste hjälpmedel för vård och behandling också ha det 
överordnade begreppet ”produkt” (rad 10–21):  
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Samtalsexempel 1. ”Då måste hjälpmedel för vård och behandling ha det överordnade 
begreppet produkt” (09.47) 

1 TRM vi e ju inte ens säkra p- jag e åtminstone inte säker på→ 
2   (1.8)  
3 TRM svaret på den frågan (.) alltså e den här uppdelningen som (.h 
4   MED NÄSAN) (0.6) känns så→ (1.6) nästan medfödd i diskussionen, 
5   att hjälpmedel består av två (.) subtyper, hjälpmedel för de 
6   dagliga livet å hjälpmedel för (0.6) vård å behandling 

7    (1.6)  
8 TRM (PT-SMACK) jag e <inte> jag har inte blivit helt övertygad om 
9   att de e glasklart 

 
//30 RADER UTELÄMNADE DÄR DELTAGARNA, FRAMFÖR ALLT HJ2, EFTERLYSER 
FÖRTYDLIGANDEN AV VAD TRM MENAR OCH TRM BÖRJAR FÖRKLARA MÖJLIGA 

BEGREPPSLIGA RELATIONER// 
 

10 TRM om dom ska vara syskon (0.6) de vill säga sidoordnade begrepp 
11 HJ2 mm 
12 TRM två typer av samma överordnade (.) 
13 HJ2 mm 

14 TRM grej 
15   (1.4)  
16 TRM då måste hjälpmedel för vård å behandling 
17   (1.1)  
18 TRM ha 
19   (1.3)  

20 TRM de överordnade begreppet produkt åtminstone, inte nödvändigtvis 
21   individuellt [utprovad produkt   ] men [produkt] [som= 
22 HJ2               [(ja de låter ju så)] 
23 HJ1                                        [mm     ] 
24 HJ2                                                  [de e ju en 
25   produkt= 

26 HJ1 =mm 
27 TEK ja 
28 HJ2 °mm° 
29 HJ1 känns [ju 
30 TEK?       [°mm° 
31 HJ2       [°som man får°= 

32 TRM =+ja+ 
33 HJ2 =indi[viduellt utprovad], [ja] 
34 HJ1      [okej             ]  [.hja] 
35    (0.2)  
36 TEK ja=  
37 TRM =[+men+     ] 

38 HJ2 =[för annars] kan de ju va vilken produkt som helst  
39 TEK ja just [de    
40 HJ1         [och: medi[cin]teknisk produkt  
41 TRM?                   [mm ] 
42 HJ2 mm 
43 TEK mm 

44 HJ2 vad säger du TFN 
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Intressant i detta utdrag är den epistemiska roll som terminologen intar, som 
någon som ska bli övertygad (i det här fallet om att begreppen är sidoordnade, 
rad 8). Han markerar därmed att det är ämnesexperternas ansvar att utifrån sin 
epistemiska tillgång ge honom tillgång – och att detta ännu inte skett. Tre av 
ämnesexperterna bekräftar omedelbart att de anser begreppet vara en produkt 
(rad 22–28), och en av hjälpmedelsexperterna föreslår dessutom det insnävande 
tillägget ”och medicinteknisk produkt” (rad 40). Dessa tre tar därigenom ansvar 
för att redovisa sin epistemiska tillgång, bekräfta varandra samt att förfina den 
gemensamma verklighetsbeskrivningen. På rad 44 bjuder den andra 
hjälpmedelsexperten också aktivt in en fjärde ämnesexpert att redovisa sin 
epistemiska tillgång: ”vad tycker du TFN?”. 
 
Som också framgår av samtalsexempel 1 intar terminologen inte någon dominant 
och styrande ordföranderoll, utan deltagarna fördelar själva ordet som i ett mer 
vardagligt samtal. (Jämför också hur han i intervjun beskrev projektet som ett där 
han ”inte behövt fördela ordet så mycket”.) Vad han istället ofta gör är att börja 
anteckna på sin dator. Därigenom bekräftar han relevansen i experternas bidrag 
och manifesterar också sin roll som sekreterare. Även detta är en roll med 
epistemiska implikationer, för genom att vara förvaltaren av den skrivna 
dokumentation blir terminologen också automatiskt den som kontrollerar det 
som skrivs ned och därmed är att betrakta som fastlagt inför det vidare arbetet. 
Detta är en aspekt av den roll som epistemisk grindvakt som vi urskiljer i 
analysen. 

Successiv manifestation av konsensus  

Som framgick av uppställningen i Tabell 1 kommer beslutstopiken upp med 
jämna mellanrum, oftast i form av hävdanden att det rör sig om en 
medicinteknisk produkt, som efter hand får bifall från allt fler av 
ämnesexperterna. I uppställningen i Tabell 2 framgår när de olika 
ämnesexperterna hävdar och ger bekräftelse på andras hävdanden. 
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Tabell 2. Översikt av när ämnesexperter säger att hjälpmedel för vård och behandling är 
en typ av medicinteknisk produkt (█████) eller verkar uttrycka medhåll med annan 
deltagare som säger så (xx=tydligt medhåll, x=svagare uppbackning) 

Tid TEK HJ1 HJ2 TFN LÄK JUR 
05.26 ████      
11.30 x ████ x    
12.24 xx xx xx ████   
24.57 ████ x x x xx (x?) 
26.00      ███ ? 
27.36 x xx x  ████  

 
Överblicken i Tabell 2 indikerar en tendens att medhållet blir starkare och 
kommer från fler personer ju längre mötet lider, åtminstone fram till den punkt 
(24.57) där alla visat medhåll. När en av hjälpmedelsexperterna (HJ1) vid 11.30 
säger att det är en medicinteknisk produkt håller bara Medtech-representanten 
och den andra hjälpmedelsexperten med – och inte så starkt. Men när Medtech-
representanten vid 24.57 säger att han tror att ”alla kommer att vara 
medicintekniska produkter” visar alla experter utom kanske juristen medhåll – 
även läkaren som tidigare suttit tyst. Detta kan tolkas som att konsensus och ett 
stöttande samarbetsklimat växer fram under mötets gång, liksom att 
ämnesexperterna i ökande grad är beredda att ta epistemiskt ansvar när de har 
fått epistemisk tillgång genom sina expertkollegors kunskapsbidrag. Med andra 
ord verkar ansvaret vara kollektivt mellan experter: alla tar – och ges – epistemiskt 
ansvar för beslutet. Individuella skillnader syns dock: tre av experterna 
(hjälpmedelsexperterna och Medtech-representanten) är mer aktiva i att ge 
bekräftelse på andras hävdanden. 

Beslut 

Terminologen lyssnar aktivt på allt som sägs i frågan och dokumenterar det. Det 
indikeras av att han omedelbart efter att den sjätte och sista ämnesexperten, 
läkaren, sagt att ”allt det här” är medicintekniska produkter (rad 3–4 i utdraget 
nedan) orienterar sig mot att det är dags att besluta: 

 
Samtalsexempel 2. ”Men ska vi ta den då? Är det nån som tycker att det finns hjälpmedel 
för vård och behandling som inte är medicintekniska produkter?” (27.36) 

1 LÄK precis, de e då de börjar- (.) men (egentligen e ju-) allt 

2   hamnar ju- (0.5) om man ser de- om jag tänker patient- inom 
3   patientsäkerhetsarbete så e ju allt de här (.) 
4   [medicinsktekniska produkter] 
5   [(TEK OCH HJ1 NICKAR)       ] 
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6 TEK [ja 
7 HJ2 [mm 
8 HJ1 [mm absolut 
9 LÄK mm   
10 TRM men ska vi ta den då- e de nån som eh (1.1) e de nån som eh 

11   tycker att (.) de finns hjälpmedel för vård å behandling som 
12   inte är medicintekniska produkter 
13    (1.7 DÄR HJ1, HJ2 OCH TEK SKAKAR PÅ HUVUDET)   
14 JUR vi har [ju  ] presen[terat eh en ut]redning som heter fritt= 
15 TEK       [°nä°] 
16 HJ1                    [mm mm         ] (SKAKAR PÅ HUVUDET) 

17 JUR =valt hjälpmedel som påstår de (.) att de [finns]= 
18 TRM                                           [mhm   
19 JUR =konsumentprodukter som [(xx)] 
20 HJ2                         [jo fast] de e ju [mer    ] hjälpmedel= 
21 TRM                                           [men de-] 
22 HJ2 =för [de dagliga] livet= 

23 JUR      [ja        ] 
24 TRM =pre[cis] 

 
LÄK:s bidrag innebär att terminologen har fått ta del av alla ämnesexperternas 
epistemiska tillgång genom att de uttryckligen sagt sig godkänna att hjälpmedel 
för vård och behandling beskrivs som en typ av medicinteknisk produkt.  
 
Det är efter denna vändpunkt som terminologen börjar behandla frågan som on 
topic, genom att 28 minuter in i mötet försäkra sig om att det finns konsensus i 
frågan: ”Men ska vi ta den då? Är det nån som tycker att det finns hjälpmedel för 
vård och behandling som inte är medicintekniska produkter?” (10–12). Turen på 
rad 10–12 är ett typiskt ordförandedrag och påminner om den typ av pre-closing 
som Barnes (2007) identifierat som ett centralt ordförandeverktyg för 
beslutsfattande och transition till nästa punkt. Som verktyg orienterar det alltså 
sig både bakåt, genom att visa upp en förståelse för vad samtalet dittills gett 
uttryck för, och framåt, genom att det blir ett initiativ till att sätta punkt för en 
diskussion och gå vidare till en ny topik. I Barnes material är det normala att en 
pre-closing från ordförande, som dock i hennes analys är av typen formulation 
(”so we’ll put that down as a plenary slot”), följs av en accepterande tystnad, och 
beslut och vidaregång till ny topik kan därmed anses fullbordat. Den tystnad som 
ordförande lämnar efter en sådan pre-closing formulation erbjuder enligt Barnes 
(2007) ett relevant tillfälle för invändningar eller ytterligare förslag. Det gör att en 
pre-closing som ”Är det nån som tycker att det finns hjälpmedel för vård och 
behandling som inte är medicintekniska produkter?” kan få två följder. Antingen 
kommer det inga invändningar utan bara tystnad eller bekräftande nej, som på rad 
13 och 15, och då kan beslut anses vara fattat och topiken stängd. Eller så sker 
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det som sker på rad 14, nämligen att någon formulerar en tänkbar invändning, 
vilket gör att topiken förblir öppen. I samtalsexempel 2 är det juristen (JUR) som 
tar upp att en utredning menat att också konsumentprodukter kan vara 
hjälpmedel, i alla fall bland hjälpmedel för det dagliga livet. 
 
Juristens invändning leder till en 6 minuter lång diskussion om hur hjälpmedel för 
det dagliga livet definieras i termbanken och vilka orsaker och konsekvenser detta 
haft. Terminologen är aktiv i diskussionen, eftersom han var med vid utredningen 
av hjälpmedel för det dagliga livet och kan förklara hur den projektgruppen resonerade 
då. Därefter säger terminologen ”jag tycker vi ska släppa hjälpmedel för det 
dagliga livet lite grann” och gör ett nytt försök till beslut och avrundning genom 
turen ”men om vi kan spika att alla hjälpmedel för vård och behandling är 
medicintekniska produkter”. Det ger den medhållssekvens som visas i 
samtalsexempel 3: 

 
Samtalsexempel 3. Terminologens beslutsförslag följs av en medhållssekvens (34.55) 

1 TRM eh men  
2    (4.1)   
3 TRM om- om vi kan spika att (0.8) alla hjälpmedel för vård å 
4   behandling= 
5 HJ2 =mm= 
6 TRM =[e medicintekniska produkter]   

7 LÄK  [men- +hh+ MED NÄSAN        ] 
8 HJ2 mm= 
9 TEK =[ja  ] [de:] (.) [tror jag, de vet [ju ni: eh (MOT HJ1)= 
10 HJ1  [.hja] 
11 HJ2         [ja ] (.) [måste dom ju vara, .hja 
12 HJ1                                     [ja a. ja 

13 TEK =[men jag kan inte [tänka mig nåt] [annat        ] 
14 HJ1 =[absolut                        ] [de skulle vi-] vi skulle= 
15 HJ2                    [mm             [nä           ] 
16 HJ1 =inte *godkänna*→ 
17    (0.5)   
18 TEK [nä precis    ] nä precis= 

19 HJ1 [nånting annat] 
20 HJ1 =nä absolut [inte 
21 TEK             [så e de [ju ] 
22 HJ2                      [man] går ju inte ut å köper ett 
23   hjälpmedel för behandling (.)  eller som en vanlig 
24   konsument[produkt      ]          [*nä*       ] [SKRATTAR] 

25 HJ1           [en ventilator] som inte [e en medic-] [klassas som 
26 TEK                                                 [SKRATTAR]  
27 HJ1 =medicinteknisk pro[dukt, nä] 
28 TEK                    [nä   
29 LÄK                    [(xx xx xxx xxx            ] 
30 HJ2                    [(de skulle jag i alla fall] Per vilja göra 
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31   [(SKRATT)] *åka till Tyskland å köpa [.h venti[lator*] 
32 HJ1  [*ja*   ] 

 
I och med samtalsexempel 3 kan beslut sägas vara fattat, 35 minuter in i mötet. 
Vi kan notera att beslutspunkten inte formuleras som i ett mer formellt möte 
med motioner eller yrkande, med formuleringar av typen ”är mötet redo att gå 
till beslut?” eller ”kan vi besluta att …?”. Istället används det vardagligare ”men 
om vi kan spika att…?”. Responsen är heller inte den typ av acklamation med 
bestämda ”ja” från samtliga runt bordet som är vanligt vid formella möten. 
Snarare liknar det vad Pomerantz (1984) noterat om hur samtalsdeltagare i 
vardagliga samtal håller med varann när någon uttryckt en värdering: att det kan 
bli lite längre sekvenser av ömsesidigt medhåll som också ofta kan innehålla 
uppgradering. I samtalsexempel 3 ser vi ett långt exempel på en sådan 
medhållssekvens – den löper från rad 8 till 32, och tre av ämnesexperterna deltar. 
De börjar med ”det tror jag”, ”det måste dom ju vara”, ”jag kan inte tänka mig 
nåt annat”, ”absolut, det skulle vi inte *godkänna*”, ”nä precis” och ”absolut 
inte” under raderna 8–20. Därefter övergår det i ett skämtande och skrattande 
över absurditeten i motsatsen, att gå till en vanlig affär för att köpa ett hjälpmedel 
för vård och behandling, och HJ2 tar skämtsamt upp en person som gärna skulle 
vilja att det var så att man kunde åka till Tyskland och köpa en ventilator. 
 
Beslutsförslaget möts alltså med aktivt och successivt uppgraderat medhåll från 
tre av experterna, men tystnad och avsaknad av opposition från de tre övriga. 
Barnes (2007) analys av möten visade att uttryck för enighet och fattande av 
beslut oftast inte görs via aktivt medhåll utan snarare passivt genom avsaknad av 
opposition. Men i vårt möte visar tre av de sex ämnesexperterna aktivt medhåll. 
De tre övriga som sitter tysta har dock tidigare visat att de står bakom beslutet. 
 
Hela sekvensen illustrerar det delade epistemiska ansvaret, som också 
manifesteras i terminologens formulering med ”om vi kan spika” – beslutet är 
kollektivt. Vi kan också notera att Medtech-representanten tillskriver 
hjälpmedelsexperterna, framför allt HJ1, ett epistemiskt företräde, dvs. en 
starkare epistemisk tillgång än han själv har, på rad 9. Där besvarar han nämligen 
terminologens fråga med ”ja, det tror jag, det vet ju ni: eh” samtidigt som han 
tittar på HJ1. 
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Efterarbete – osäkergörande av beslutet 

Här skulle man kunna tänka sig att beslutet var definitivt fattat och att 
terminologen, vars roll är att se till att projektet bedrivs rimligt effektivt, vill 
betrakta punkten som stängd och lägga strikt fokus på nästa steg: att vaska fram 
vilka särdrag som skiljer begreppet från andra medicintekniska produkter. Men 
istället förekommer det två ytterligare episoder där han antingen formulerar 
möjliga invändningar mot den antagna beskrivningen eller formulerar sig på ett 
sätt som visar att beslutet kan komma att rivas upp. 
 
Första gången detta sker är 38 minuter in i mötet, efter att en av 
hjälpmedelsexperterna sagt att hennes landsting är det mest rigida av alla, och att 
där bekostas enbart hjälpmedel som är medicintekniska produkter. Terminologen 
börjar då fundera på om det är rimligt att säga att något inte är ett hjälpmedel 
bara för att det inte förskrivs i ett visst län (för att det till exempel är en piratkopia 
som saknar CE-märkning): 

 
Samtalsexempel 4. Terminologens första invändning post beslut (38.15) 

1 TRM (PT-SMACK) jag e lite sådär→ 
2    (2.5)  
3 TRM hh vad ska man säga 
4    (1.5)  

5 TRM bara för att (.) jag tänker så här bara för att (0.3) de inte 
6   förskrivs som hjälpmedel 
7     (2.0)   
8 TRM säg en piratkopia av nånting som inte (.) har CE-märkning, så 
9   de inte e en medicinteknisk produkt i den bemärkelsen 
10    (0.9)  

11 TRM eh 
12    (1.3)  
13 TRM eller bara e en version som inte eh inte förskrivs i Skåne 
14   för att de inte e en medicinteknisk produkt 
15    (0.8)  
16 TRM betyder de verkligen att (0.5) de därmed inte är ett hjälpmedel 

17   för vård å behandling 
18    (1.4)  
19 TRM eller e de bara ett hjälpmedel för vård å behandling (1.1) som 
20   inte (0.5) förskrivs i Skåne län 
21    (1.4)  
22 HJ2 fast vi säger ju liksom egentligen att alla hjälpmedel för vård 

23   å behandling i Skå- alltså överallt i Sverige (0.7) tror vi 
24   är medicin[(tekniska produkter)] 
25 TRM           [ja 
26 HJ1 mm 
27 TRM då kör- då kör [vi på de] 
28 HJ1                [just för vård å behandling så tror vi faktiskt 
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29   att de e så 
30 HJ2 ja   

 
Terminologens tur på rad 1–20 kan ses som en invändning för att pröva 
hållbarheten i det fattade beslutet. I intervjun som vi gjorde med terminologen 
framgår att han ser som en viktig del av sitt uppdrag att formulera just 
invändningar, till exempel för att experterna inte ska missa mindre prototypiska 
referenter, som kanske borde inkluderas i begreppet: 

 
Min roll är liksom att provocera och att utmana deras bild av vad det här är 
för nåt, och att ställa massa jobbiga frågor och massa dumma frågor. […] 
Jag försöker ju hitta hål i deras resonemang så att säga. 

 
I samtalsexempel 4 följs dock terminologens invändning av att experterna står på 
sig i sitt beslut, genom att en av hjälpmedelsexperterna gör sig till språkrör för 
gruppen på rad 22–24 och 28–29, och backas upp av den andra 
hjälpmedelsexperten. I HJ1:s tur på rad 22–24 ser vi en orientering mot att 
uttrycka gruppens gemensamma hållning med vi-formuleringar: ”vi säger” att alla 
hjälpmedel för vård och behandling i hela Sverige ”tror vi” är medicintekniska 
produkter. Detta accepteras av terminologen med ett ”då kör vi på det” på rad 
27. Efter samtalsexempel 4 fortsätter terminologen med att påpeka att deras 
termpostförslag ska ut på en bred remiss, och ifall remissinstanserna protesterar, 
”då byter vi bara överordnat begrepp till produkt”. Därigenom kan man säga att 
terminologen gör sig till ett språkrör för frånvarande röster, när han pekar ut att 
remissinstanser skulle kunna komma med invändningar som grundar sig i en 
epistemisk tillgång som de närvarande deltagarna saknar.  
 
Vid ytterligare ett tillfälle markerar terminologen att beslutet är preliminärt. Det 
är när han 42 minuter in i mötet övergår till nästa beslutssteg, nämligen att börja 
bena i vilka särdrag som skiljer begreppet från sidoordnade begrepp. Han går 
fram till tavlan och säger ”vi kan väl börja skriva på vår definition”. Han skriver 
”medicinteknisk produkt som”, vilket kan sägas på nytt befästa deras beslut om 
vad begreppet är en typ av. Men samtidigt som han skriver säger han ”vi vet att 
än så länge tycker vi att det är en medicinteknisk produkt som”, och markerar 
därmed än en gång att beslutet kan behöva revideras. 
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Beslutsfattande genom successiv konsensusmanifestering och 
gemensamt epistemiskt ansvar 

Vår analys visar att topiken som leder fram till beslutet inte behandlas samlat, och 
att det inte heller är terminologen som från början driver samtalet mot ett beslut. 
Det är visserligen han som introducerar frågan, men det är istället 
ämnesexperterna som återkommande gånger orienterar sig mot beslutspunkten, 
bara för att få frågan avvisad av terminologen som för tidigt väckt. Han drar alltså 
nytta av sin självklara ordföranderoll med mandatet att avgöra vilken topik som 
behandlas när, även om övriga deltagare uppenbarligen har rätt att lansera en ny 
topik. Samtalet övergår till att handla om beslutsfrågan först när samtliga 
ämnesexperter explicit har hävdat att begreppet är en medicinteknisk produkt 
och därmed redogjort för sin epistemiska tillgång, och beslutet fattas inte förrän 
terminologen har inventerat att ingen kan komma på något motexempel.  
 
Analysen visar därmed att samtalet kännetecknas av ett gemensamt epistemiskt 
ansvar, där beslut inte fattas förrän alla har uttryckt samma uppfattning. 
Ämnesexperternas konsensus manifesterar sig gradvis, genom att allt fler 
instämmer när en annan expert säger att begreppet är en medicinteknisk produkt. 
En möjlighet är att alla från början inte är beredda att uttrycka denna uppfattning, 
men blir det i takt med att övriga experter redovisar sin hållning, kanske för att 
de bedömer att en annan expert har bättre epistemisk tillgång (som 
Medtechrepresentanten i samtalsexempel 3). Det gemensamma ansvaret 
framträder även på andra sätt, inte minst i formuleringar med ett vi som syftar på 
arbetsgruppen. Exempelvis är förslaget till beslut formulerat som att vi ska spika 
det. 
 
Men även efter att beslutet är fattat testar terminologen beslutets hållbarhet 
genom att formulera möjliga typer av invändningar. Han markerar därigenom att 
gruppens samlade epistemiska tillgång inte nödvändigtvis är komplett.  

Terminologens roll: epistemisk grindvakt i beslutsfrågan 

I mötet framträder terminologen som både ordförande och sekreterare, vilket är 
ganska självklara roller (jfr Nilsson & Asp, 2016). Terminologens uppgift att föra 
gruppen till konsensus framträder däremot inte lika tydligt. Tvärtom behöver 
terminologen knappast göra det i vårt fall, eftersom gruppen själva i hög 
utsträckning tar ansvar för att gemensamt fördela ordet och inventera den 
gemensamma kunskapen, genom att lyssna på, bekräfta och ibland också aktivt 
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efterfråga de andras expertis. Att de kan göra detta beror också på att 
terminologen intar rollen av aktiv och dokumenterande lyssnare, snarare än 
dominant ordförande. Han tillåter också digressioner och ett cykliskt 
topikmönster (jfr Holmes & Stubbe, 2015, s. 69), och att mötet har en sådan 
struktur trots att deltagarkonstellationen är ny tyder på god stämning, eftersom 
de beter sig mer som en grupp med ett väl etablerat samarbete. 
 
Ytterligare en slutsats är att terminologen har en epistemisk särställning i arbetet 
i relation till de övriga deltagarna. Han tar inte epistemiskt ansvar för att uttala 
sig i sakfrågan, men tar (och har) ändå epistemiskt företräde att avgöra när 
kunskapsläget har inventerats nog och tillräckligt med delad kunskap har 
etablerats så att beslut kan fattas. Detta uppnår han inte minst genom att 
osäkergöra och ifrågasätta hävdanden, och tvingar därmed fram ett utforskande 
av kvaliteten på ämnesexperternas epistemiska tillgång. Terminologen gör alltså 
ett visst epistemiskt arbete genom att ta ett slags omvänt epistemiskt ansvar: att 
inte släppa fram till beslut något som inte är tillräckligt utrett. Snarare än att föra 
mot konsensus arbetar han alltså för att motarbeta en potentiellt förhastad 
konsensus. Med andra ord intar han inte så mycket en framåtdrivande ledarroll 
som ett slags epistemisk grindvaktsroll. Att han också är den som dokumenterar 
alla beslut ger honom både kontroll över och ansvar för hur de beslut som fattas 
lever vidare i skrift. Denna makt över det förskriftligade beslutet kan i sig ses som 
ytterligare en typ av epistemiskt ansvar i relation till arbetsprocessen. 
 
Sammanfattningsvis spelar alltså terminologen – vid sidan av tidigare 
identifierade roller som ordförande och mötessekreterare – också en nyckelroll 
epistemiskt genom att fungera som grindvakt för kunskap, med ansvar för att 
besluten är välgrundade. 

Noter 

1. Vi vill tacka Erik Wellanders fond och Svenska Akademien för bidrag till 
denna artikel. 

2. I allmänspråket används ofta begrepp i betydelsen ’ord’ eller ’språkligt 
uttryck’, men inom terminologiarbete är man noga med att skilja mellan 
begrepp, ’ett koncept i idévärlden’, och term, ’ett språkligt uttryck för att 
referera till begreppet’. 
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Abstract 

I sexualbrottsmål kan sekundär viktimisering, alltså ifrågasättanden som 
genererar känslor av skuld och skam hos parterna, påverka upplevelsen av 
processuell rättvisa: känslan av att som part ha fått göra sin röst hörd inför en 
neutral domstol som respekterar människor och deras rättigheter. Denna studie 
syftar till att synliggöra hur bedömningar i sexualbrottsmål redogörs för i den 
skriftliga domen och hur tingsrättens dialogiska positionering styr vilka röster 
som får komma till tals i domskälet, den del av domen där tingsrätten utövar 
makt. För att visa hur tingsrätten positionerar sig gentemot yttranden används 
analysverktyg från appraisal-ramverkets dialogicitetssystem (Martin & White, 
2005). Resultatet visar hur tingsrättens dialogiska positionering öppnar alternativt 
stänger det dialogiska utrymmet genom att antingen positionera sig i solidaritet 
med eller distansera sig från någon av parterna. Resultatet visar också att vissa 
dialogiska val har en validerande funktion. Sammantaget har studiens resultat 
betydelse för förståelsen för kopplingen mellan språkets funktion i den skriftliga 
domen och arbetet för ett processuellt rättvist bemötande i sexualbrottsmål. 
 

Inledning 

Sveriges domstolar ska följa ett antal förtroenderelaterade krav som brukar 
sammanfattas i begreppet processuell rättvisa vilket definieras som upplevelsen 
av att man som part har haft möjlighet att komma till tals inför en neutral domstol 
som respekterar människor och deras rättigheter (Domstolsverket, 2017, s. 6). 
Processuell rättvisa har betydelse för hur parterna värderar sina erfarenheter av 
rättsprocessen och beror till stor del på bemötandet i rättssalen. I sexualbrottsmål 
kan dock sekundär viktimisering påverka upplevelsen av processuell rättvisa 
negativt (Adolfsson, 2018, s. 11). Sekundär viktimisering innebär att personer 
utsatta för sexualbrott känner sig ifrågasatta av rättsväsendet på ett sätt som 
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genererar känslor av skuld och skam (Adolfsson m.fl., 2020; Campbell & Raja, 
1999; Williams, 1984). Rättsprocessen kan därför upplevas som en andra våldtäkt. 
Byrman och Skoglund (2018, s. 35) menar emellertid att det kanske inte går att 
undvika sekundär viktimisering under rättegången men att den skriftliga domen 
inte nödvändigtvis behöver återge eventuella integritetskränkande detaljer. 
 
Min utgångspunkt är dock att detaljerade återgivningar av sexuellt våld kan vara 
nödvändiga i sexualbrottsdomar eftersom parternas egna berättelser utgör en stor 
del av bevisningen. Avsaknaden av vittnen – vilket utmärker just sexualbrott – 
gör alltså att berättelserna måste bedömas utifrån grad av trovärdighet. 
Sammantaget skiljer sig därmed sexualbrott från andra brottstyper på två punkter: 
att motsättningar i berättelserna är mer relevanta för bevisvärderingen än i andra 
typer av brott och att brottsoffer – där majoriteten är kvinnor – upplever sig som 
särskilt utsatta under rättsprocessen. 
 
För att dra nytta av de fördelar som processuell rättvisa för med sig menar 
domare Fredrik Bohlin att domstolarnas verksamhetsutveckling måste ”utgå från 
människors hela upplevelse av domstolsprocessen” (Domstolsverket, 2017, s. 6). 
Jag vill därför med följande studie bidra med kunskap om den skriftliga domens 
roll i den rättsliga processen. Utifrån den processuella rättvisans fokus på 
möjligheten att göra sin röst hörd och sexualbrottens särskilda tonvikt på utsagor 
som bevisning vill jag alltså öka förståelsen för kopplingen mellan språkets 
funktion i den skriftliga domen och arbetet för ett processuellt rättvist 
bemötande. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra hur tingsrättens bedömning i sexualbrottsmål 
redogörs för i den skriftliga domen och hur tingsrättens dialogiska positionering 
styr vilka röster som får komma till tals i domskälet, den del av domen där 
tingsrätten utövar makt. Sexualbrottsdomar är särskilt relevanta att undersöka på 
grund av kvinnors upplevelser av sekundär viktimisering i sexualbrottsmål. 
Genom att förstå hur bedömningen görs i skrift är det möjligt att diskutera vilka 
konsekvenser som språket i sexualbrottsdomar kan tänkas ha för processuell 
rättvisa. 
 
För att uppnå studiens syfte används analysverktyg från appraisal-ramverkets 
dialogicitetssystem (eng. engagement, Martin & White, 2005) där begreppet 
solidaritet har potential att visa hur tingsrätten förhåller sig till externa rösters 
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sanningsanspråk. Med externa röster menas parter, parternas företrädare, vittnen, 
läkarutlåtanden och liknande, alltså röster som inte tillskrivs den interna, 
tingsrätten (det maktutövande subjektet). Med sanningsanspråk menas 
målsägandens anspråk att ha blivit utsatt för sexualbrott och den tilltalades 
anspråk att vara oskyldig till brott. Målsägande är den person som äger målet – 
den som anser sig utsatt för brott – och tilltalad den som åtalats för brott, alltså 
den som (oftast) anser sig vara oskyldig. Tillsammans med begreppet distans som 
motpol till solidaritetsbegreppet använder jag dialogicitetssystemet för att visa 
hur tingsrätten närmar sig vissa röster och tar avstånd från andra. Studien tar 
också fasta på huruvida det förekommer några skillnader mellan friande och 
fällande domar. Följande frågor besvaras för att uppnå studiens syfte: 

• Hur positionerar sig tingsrätten i solidaritet med externa röster och vilka 
röster solidariserar sig tingsrätten med?  

• Hur positionerar sig tingsrätten distanserande från externa röster och 
vilka röster distanserar sig tingsrätten från? 

Sexualbrottsdomar som arena för sanningsanspråk 

I sexualbrottsdomar står ofta ord mot ord. I sådana fall måste domstolen redovisa 
skälen till att en utsaga ges högre bevisvärde än ett annat (Ekelöf m.fl., 2011, s. 
273), men en trovärdig utsaga är inte ensam tillräcklig för att det ska vara ställt 
utom rimligt tvivel att ett brott har begåtts. Samtidigt slår Högsta Domstolen fast 
att en huvuduppgift i sexualbrottsmål där ord står mot ord är att bedöma 
målsägandens utsaga. Högsta Domstolen menar att en ”trovärdig utsaga från 
målsäganden kan i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet – t.ex. 
om målsägandens beteende efter händelsen – vara tillräcklig för en fällande dom” 
(NJA 2009, s. 447 I & II). För att en utsaga ska klassas som trovärdig ska utsagan 
vara ”klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga 
enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga 
moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar” 
(NJA 2010, s. 671). 
 
Bedömningen av utsagornas trovärdighet avhandlas i domskälen som syftar till 
att redovisa rättens motivering för domslutet. Jag har i en tidigare genreanalys 
kategoriserat rättens motivering som draget bedömning och beskrivit draget som 
monologiskt eftersom tingsrättens röst är särskilt framträdande (Orrbén, 2020). 
Tingsrättens röst är dock inte den enda röst som hörs även om tingsrätten för 
ordet; yttranden uppstår inte i tomma intet utan förhåller sig till tidigare 
yttranden. Tingsrätten ses därför här som subjektet, den bedömande, medan 
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parternas berättelser utgör objektet för bedömningen. Förhållandet mellan 
tingsrätten och berättelserna som subjekt och objekt kan ses som en binär 
maktrelation där subjektet – i relation till juridisk praxis – positionerar sig 
gentemot objektet. Begreppet makt förstås alltså som performativa handlingar 
där den offentliga maktutövningen i domar positionerar objekten – de bedömda 
berättelserna – som antingen trovärdiga eller osannolika. 
 
Positioneringsbegreppet förstås i relation till appraisal-ramverkets dialogiska 
perspektiv där avsändaren tar ställning (eng. taking stance) för eller mot tidigare 
yttranden. Det dialogiska perspektivet bygger på Bakhtins (1981, s. 281) teori om 
dialogism där tidigare texter och samtal anses utgöra en fond av (motsatta) 
värderingar, perspektiv och attityder som nya teorier, idéer och bedömningar om 
världen förhåller sig till. Appraisal-ramverkets dialogicitetssystem erbjuder i detta 
avseende verktyg för att visa hur den dialogiska positioneringen ser ut och att 
olika dialogiska val får olika effekter; utvidgning av röster bjuder in och ger 
utrymme för alternativa ståndpunkter medan inskränkning istället begränsar 
utrymmet varpå divergerande åsikter trycks undan eller förminskas. 
 
De dialogiska valen att utvidga eller inskränka signalerar också en syn på den 
tänkbara läsaren (eng. putative addressee) som antingen likasinnad eller icke-
likasinnad gentemot textens propositioner (Martin & White, 2005, s. 95). Vissa 
synpunkter kan tas för givna medan andra kräver någon typ av argumentation. 
Dialogicitetssystemet kan då visa hur avsändaren positionerar sig i solidaritet med 
röster. Min utgångspunkt är därför att dialogicitetssystemet, förutom solidaritet, 
också kan synliggöra positioner av distans. Jag använder alltså solidaritet och 
distans som begrepp för att visa hur tingsrätten närmar sig vissa röster och tar 
avstånd från andra. 
 
Dialogicitetssystemet har särskilt använts för att analysera avsändarens relation 
till tidigare och förväntade yttranden (dialogisk/intersubjektiv positionering) i 
opinionsbildande journalistik (Elyamany, 2020; Shokouhi & Akbarzadeh, 2017) 
och nyhetsartiklar (Aragbuwa, 2020). Syftet med dessa studier är att synliggöra 
vilka dialogiska resurser som skribenter nyttjar för att rama in sitt budskap och 
visa vilka effekter skribenters dialogiska val får för textens framtoning och 
funktion att övertyga den empiriska läsaren. Aragbuwa (2020) visar till exempel 
att dialogisk inskränkning används i nigerianska nyhetsmedier online av både 
journalister och kommenterande läsare för att presentera propositioner som 
universella och valida (se även Hagren Idevall, 2016). 
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Även White (2020, 2021) applicerar appraisal-ramverkets dialogicitetssystem på 
journalistiska texter men för att på ett mer systematiskt vis synliggöra hur den 
tänkbara läsaren konstrueras. Utgångspunkten är att textens avsändare 
positionerar den tänkbara läsaren i olika hög grad som antingen (1) likasinnad 
(likeminded) gentemot avsändarens propositioner, (2) oengagerad/obestämd 
(uncommitted/undecided) och därigenom möjlig att övertyga eller (3) icke-
likasinnad (un-likeminded). Fokusbytet från vilka effekter som avsändarens 
dialogiska val får för textens framtoning till valens konsekvenser för den 
konstruerade läsaren menar White har möjlighet att klargöra hur uppenbart 
monologiska texter också kan vara övertygande (White, 2020, s. 405). 
 
Tidigare forskning visar alltså att dialogicitetssystemet kan synliggöra hur 
avsändaren övertygar en empirisk läsare alternativt positionerar den tänkbara 
som övertygad, obestämd eller oförenlig. Jag använder dialogicitetssystemet för 
att synliggöra hur tingsrätten i sin bedömning positionerar sig gentemot tidigare 
yttranden och hur positioneringen påverkar möjligheten att göra sin röst hörd i 
den del av domen där tingsrätten utövar makt. Utifrån det dialogiska perspektivet 
på draget bedömning, där tingsrättens röst återger tidigare yttranden för att 
bedöma dess trovärdighet, ser jag sexualbrottsdomen som arena för rösters olika 
sanningsanspråk där den offentliga maktutövningen styr vilka röster som 
kommer till tals och vilka som trängs undan. 

Material 

Materialet utgörs av tingsrättens bedömning i 12 sexualbrottsdomar som 
inkommit och avslutats med dom under 2017. Alla domar i materialet rör därmed 
brott som faller under sexualbrottslagstiftningens lydelse före 1 juli 2018, alltså 
före det som i Sverige har kommit att benämnas samtyckeslagstiftningen. 
Materialet avgränsas till tre olika typer av sexualbrott: våldtäkt, sexuellt ofredande 
och köp av sexuell tjänst. Rekvisitet för våldtäkt utgjorde under perioden för 
materialets tillkomst av tvång där ”den som […] tvingar en person till samlag” (6 
kap. 1 § första stycket brottsbalken, lydelsen före 1 juli 2018) döms för våldtäkt 
till skillnad från nuvarande lagstiftning där den som genomför ett samlag med en 
person som inte deltar frivilligt döms för våldtäkt. Rekvisiten för sexuellt ofredande 
och köp av sexuell tjänst är oförändrade sedan lagändringen 2018 så att ”den som 
blottar sig för någon annan på ett sätt som […] är ägnat att kränka personens 
sexuella integritet” (6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken) döms för sexuellt 
ofredande medan ”den som […] skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot 
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ersättning” (6 kap. 11 § första stycket brottsbalken) döms för köp av sexuell 
tjänst. 
 
I samtliga fall, utom i sexköpsdomarna, är målsäganden kvinna och den tilltalade 
man. Köp av sexuell tjänst skiljer sig från brottstyperna våldtäkt och sexuellt 
ofredande i det att målsägande oftast saknas eftersom det vanligtvis är staten som 
anmäler brott – inte personen som sålt sex. Åklagaren för då statens talan mot 
den tilltalade istället för en målsägandes. I materialet är samtliga personer som 
säljer sex kvinnor som endast hörts under inledande polisförhör vilket innebär 
att sexköpsdomarna saknar referat från en motpart. Däremot är alla tilltalade, i 
likhet med övriga domar, män. 
 
Även om genus kan ses som en relevant variabel för studien använder jag de 
juridiska benämningarna på parterna eftersom studiens syfte är att visa hur 
tingsrätten förhåller sig till målsägande och tilltalade som juridiska objekt och inte 
som kvinnor och män. De juridiska benämningarna är alltså neutrala på ett sätt 
som gör att jag som forskare – i redovisningen av material och resultat – inte 
automatiskt tillskriver parterna roller som kvinna/offer eller man/förövare. 
Däremot diskuteras resultatet i ljuset av tidigare forskning om sekundär 
viktimisering eftersom kvinnor är särskilt utsatta både för sexualbrott i sig och 
för ifrågasättanden av såväl rättsväsendet som samhället. 
 
Materialet har tagits fram med hjälp av målförteckningar från 13 tingsrätter. 
Målförteckningarna listar inkomna och avslutade mål, sak och målnummer. Efter 
en sökning i målförteckningarna på saken i målet begärde jag slumpvis ut domar 
från mitt urval av tingsrätter och tog emot 62 domar (15 våldtäkt, 32 sexuellt 
ofredande och 15 köp av sexuell tjänst) av drygt 250 möjliga. Därefter 
genomförde jag ett urval i två steg. 
 
Det första urvalssteget utgjordes av en exkludering av domar skrivna med 
vävteknik. Vid skrivsättet vävteknik vävs referat av utsagor in i tingsrättens 
bedömning och den röstsammanblandning som skrivsättet medför försvårar en 
analys av själva bedömningen. Jag exkluderade också domar där den tilltalade 
erkänt gärningen eftersom erkännanden resulterar i fåordiga bedömningar. Efter 
detta första urval återstod 30 domar skrivna med antingen block- eller 
blandteknik (jfr Orrbén, 2020). I domar skrivna med blockteknik placeras referat 
av partsutsagor och redogörelser för tingsrättens bedömning i separata block. Vid 
blandteknik används en mix av väv- och blockteknik; referat och bedömning 
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separeras men delar av parternas utsagor vävs in i bedömningen. Till skillnad från 
skrivsättet vävteknik gör block- och blandteknik domar mer lättnavigerade vilket 
underlättar en analys av specifika textpartier. 
 
I ett andra steg valde jag slumpmässigt ut 2 friande och 2 fällande domar för 
respektive brottstyp. Det slutliga materialet utgörs därför av 4 våldtäktsdomar, 4 
domar som rör sexuellt ofredande och 4 sexköpsdomar med ett sammanlagt 
omfång på 116 sidor. Jag analyserar dock endast de delar av domarna som utgörs 
av draget bedömning (jfr Orrbén, 2020) vilket sammanlagt rör sig om 6 084 ord. 
Materialet är alltså förhållandevis begränsat men domarna är så pass homogena 
att även ett mindre urval kan ge en inblick i hur tingsrätten förhåller sig till 
sexualbrottsdomens röster. 
 
Av etiska skäl avidentifierades domarna före analysen (projektet är godkänt av 
Etikprövningsmyndigheten (dnr 2019-00521)). Avidentifierade namn eller 
platser markeras med hakparentes i exempel från materialet. Parternas namn 
ersätts med respektive juridisk roll alltså [målsägande] och [tilltalad]. 

Analysverktyg 

Dialogicitetssystemet delar på en övergripande nivå in yttranden i två kategorier: 
heterogloss och monogloss (se Figur 1 för dialogicitetssystemet i sin helhet). 
Heterogloss bär spår av externa röster medan monogloss på motsatt vis saknar 
spår av andra röster. Monoglosser kan därtill uttrycka antingen propositioner 
som tas för givna eller propositioner som är öppna för diskussion genom att 
följas av argument som signalerar en medvetenhet om att den tänkbara läsaren 
inte nödvändigtvis allierar sig med avsändarens yttrande (Martin & White, 2005, 
s. 101–102). 
 
Heteroglosser delas in i yttranden som är dialogiskt utvidgande respektive 
inskränkande. Utvidgning och inskränkning beskriver yttrandens förmåga att 
antingen vidga utrymmet för alternativa röster eller begränsa detsamma. 
Attribuerande och övervägande heterogloss används för att öppna utrymmet för 
externa röster där attribuering explicit knyter påståenden till specifika röster (han 
berättar, enligt henne) (Martin & White, 2005, s. 111) medan överväganden implicit 
placerar röster i texten via avsändarens övervägande av röstens validitet (jag tror, 
det verkar som, kan vara så att) (Martin & White, 2005, s. 104). Attribuering delas 
vidare in i två kategorier: erkännande och distans. Erkännande attribuering 
specificerar inte avsändarens relation till påståendet (Martin & White, 2005, s. 
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112). Distanserande attribuering uttrycker däremot en viss skepsis gentemot 
propositionen (han påstår, hon hävdar) (Martin & White, 2005, s. 113). 
 
Inskränkning sker genom att antingen avvisa externa röster eller hävda rösters 
invaliditet i relation till valida auktoritära röster (Martin & White, 2005, s. 117–
118). Avvisanden förnekar (inte, aldrig) eller motsäger (men, fastän) röster. 
Hävdanden konfronterar och utmanar alternativa propositioner genom att stödja 
(visar, bevisar) eller instämma (förstås, naturligtvis, visserligen) med röster alternativt, 
med en tydligt auktoritativ röst, förkunna (faktum är att, jag hävdar) hur det 
verkligen förhåller sig. 
 
Analysen av de dialogiska valen sker genom en kategorisering mening för mening 
i materialet. En grafisk mening kan dock ge uttryck för flera dialogiska val. 
Erkännande attribuering (hon berättar att) kan till exempel inleda en mening varpå 
den röst som attribueras senare kan avvisas (vittnesuppgifter visar dock att) eller 
stödjas (och hennes uppgifter vinner gott stöd av övervakningskameror som visar). Då en 
mening uttrycker flera olika dialogiska val placeras under analysen delar av 
meningen i respektive tillhörande kategori. 
 
Figur 1. Dialogicitetssystemet efter Martin och White (2005, s. 134). Kategorier som inte 
förekommer i materialet markeras med asterisk. Översättningar till svenska följer i huvudsak 
Nord (2008, s. 190) 
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Resultat 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat. Först besvarar jag studiens första 
forskningsfråga om hur och vilka rösters sanningsanspråk tingsrätten 
solidariserar sig med. Därpå redogör jag för hur och vilka röster som tingsrätten 
distanserar sig från för att besvara studiens andra frågeställning. Det jämförande 
perspektivet mellan friande och fällande domar redovisas löpande under 
avsnittets gång. Jag inleder dock med en kort redogörelse för en dialogicitetstyp 
med neutral position till externa röster. Analysen har nämligen visat att olika 
dialogiska val positionerar tingsrätten olika starkt där positioneringen för och 
emot parternas yttranden sker på en glidande skala mellan två motpoler av stark 
solidaritet och stark distans. 
 
Figur 2 nedan visar att dialogisk inskränkning av hävdande typ uttrycker stark 
solidaritet med tidigare yttranden medan avvisande dialogisk inskränkning istället 
distanserar tingsrätten från yttranden. Mellan dessa två motpoler finns två 
utvidgande dialogicitetstyper: övervägande och distanserande attribuering, som 
konstruerar en svagare typ av solidaritet och distans. I mitten av denna glidande 
skala placerar jag dialogicitetstypen erkännande attribuering som med en neutral 
dialogisk effekt bjuder in till möten mellan röster istället för att fungera 
positionerande. 
 
Figur 2. Dialogicitetstypernas funktioner att uttrycka solidaritet med och distans från röster 
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målsägandens egna uppgifter och vittnesförhören framgår att målsäganden har 
varit berusad under den aktuella kvällen.” 
 
Utgångspunkten för analysen är att verb som berätta, uppge, göra gällande och framgår 
är likvärdiga i funktionen att referera berättelser eftersom de varken är positivt 
eller negativt laddade i sin kontext. De positionerar alltså inte tingsrätten på 
samma sätt som verben konstaterar eller finner vilka istället används för att 
solidarisera sig med målets vinnande part. Den neutrala positionen kan därför 
tänkas konstruera en obestämd tänkbar läsare. 

Hur positionerar sig tingsrätten i solidaritet med externa röster och vilka 
röster solidariserar sig tingsrätten med? 

För att visa solidaritet med röster används övervägande och hävdande 
heterogloss, alltså genom att antingen ge röster utrymme via dialogisk utvidgning 
eller begränsa utrymmet genom dialogisk inskränkning. I funktionen att ge 
utrymme åt röster används övervägande heterogloss för att positionera sig i svag 
solidaritet med rösternas sanningsanspråk medan hävdande heterogloss används 
för att positionera sig i stark solidaritet (se Figur 2). Nedan redogörs först för hur 
tingsrätten solidariserar sig svagt genom dialogisk utvidgning. Därefter redogörs 
för hur tingsrätten solidariserar sig starkt genom dialogisk inskränkning.  

Solidaritet genom dialogisk utvidgning 

Övervägande heterogloss används för att positionera sig i svag solidaritet och 
förekommer i en friande dom för sexuellt ofredande samt en friande och en 
fällande dom för våldtäkt. I de friande domarna övervägs delar av målsägandens 
berättelse medan det motsatta gäller i den fällande domen. Överväganden tillför 
alltså alternativa bedömningar i målet där det som tingsrätten bedömt som 
osannolikt ändå framställs som möjligt: 
 

Med tanke på [målsägandens] och [den tilltalades] skillnader i längd kan det 
i och för sig inte uteslutas att det är möjligt att [målsägandens] fot vid något 
tillfälle skulle ha kunnat vidröra [den tilltalades] könsorgan. 
 

Citatet ovan kommer från den fällande våldtäktsdomen och relaterar till ett 
påstående i den tilltalades berättelse där tilltalad menar att målsäganden vidrört 
hans könsorgan med sin fot. Påståendet övervägs då som ett möjligt scenario vilket 
i kombination med ett senare avvisande (dialogisk inskränkning) av påståendet 
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konstruerar svag solidaritet med den tilltalades anspråk att vara oskyldig till brott. 
Samma typ av övervägande förekommer i de friande domarna: 
 

Tingsrätten, som egentligen inte finner anledning ifrågasätta [sic] att 
[tilltalad] under massagen råkan [sic] vidröra [målsägandens] underliv och 
bröst, finner inte visat att så skett uppsåtligen. 

 
I exemplet ovan konstruerar adverbet egentligen övervägandet tillsammans med 
tingsrättens resonemang om huruvida det finns någon anledning att ifrågasätta 
målsägandens anspråk att ha blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Tingsrätten 
finner det inte styrkt att den tilltalade menat att begå ett övergrepp men utesluter 
inte möjligheten att målsäganden vidrörts på ett sätt som upplevts som obehagligt 
under massagen. I en annan friande dom konstrueras övervägandet med verbet 
talar och prepositionen för, tillsammans med garderingen i viss mån. 
 
Vems anspråk som övervägs beror alltså som exemplen ovan visat på part och 
utgång i målet. I den fällande domen utvidgas först den tilltalades påstående för 
att slutligen inskränkas medan det motsatta sker i de friande domarna; 
målsägandens röst utvidgas för att senare inskränkas. Positionen svag solidaritet 
uttrycks alltså genom dialogisk utvidgning i kombination med inskränkning. 
 
Då övervägande heterogloss ger plats åt röster kan det dialogiska valet att 
överväga, i positionen svag solidaritet, tolkas ha en validerande dialogisk effekt 
eftersom utvidgningen ger den förlorande partens röst utrymme. Validering 
används här i betydelsen att bekräfta en annan persons sanning som giltig för 
personen i fråga. Överväganden gör alltså att utsagor som tingsrätten bedömer 
som mindre trovärdiga ändå får höras vilket kan ses som en funktion i språket 
med potential att bidra till processuell rättvisa. 

Solidaritet genom dialogisk inskränkning 

I samtliga domar används det dialogiska valet att hävda där själva domslutet 
avfattas. Hävdande delas i dialogicitetssystemet in i två kategorier: förkunnande 
och stödjande. Förkunnanden är en typ av dialogisk inskränkning där en 
auktoritativ röst explicit eller implicit träder fram och där närvaron av den 
auktoritativa rösten framhäver vissa sanningsanspråk som giltiga. Vid explicita 
förkunnanden får tingsrättens röst en framskjuten position i texten: ”Tingsrätten 
anser att [tilltalads] uppgifter har ett svagt bevisvärde som inte försvagar 
åklagarens bevisning.” Rätten hävdar här sin position till den tilltalades berättelse 
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genom verbet anser. Även verb som konstaterar och finner eller nominaliseringar 
som mening, uppfattning och bedömning kan användas för att tingsrättens röst ska 
framträda tydligt och inskränka möjligheten till alternativa bedömningar och 
ståndpunkter. 
 
Vid implicita förkunnanden döljs tingsrätten som aktör via passiva 
konstruktioner: ”Detta får anses utgöra ett förnedrande eller förödmjukande 
agerande, varför brottet inte kan anses mindre grovt.” Funktionen att minska 
utrymmet för andra röster kvarstår dock. Även om tingsrättens röst är mindre 
framträdande är det ändå utifrån kontexten – genrens syfte att redogöra för 
tingsrättens bedömning och beslut – tydligt att tingsrätten dialogiskt hävdar sin 
position för att inskränka alternativa positioner. Förkunnanden förminskar alltså 
det dialogiska utrymmet och positionerar, oavsett explicita eller implicita satser, 
tingsrätten i stark solidaritet med den vinnande partens sanningsanspråk och 
stark distans från den förlorande partens. 
 
I samtliga fällande domar förekommer förkunnanden också i kombination med 
det dialogiska valet att stödja, den andra undertypen till kategorin hävda, vilket 
förstärker solidariteten med målsägandens version av händelsen. Dialogisk 
inskränkning genom stödjande av andra röster realiseras i andra sammanhang 
vanligtvis genom uttryck som visar att (Martin & White, 2005, s. 126). Denna typ 
av uttryck förekommer inte i domarna. Istället förekommer uttrycket framgår att 
men som tidigare nämnts används uttrycket också för att på ett neutralt sätt 
placera röster i texter utan att inskränka det dialogiska utrymmet. När uttrycket 
istället används för att hävda anspråk visar framgår att hur något förhåller sig i 
solidaritet med den refererade rösten: ”Av SMS-konversationen framgår med all 
tydlighet att det var fråga om köp av en sexuell tjänst.” I citatet visar SMS-
konversationen tillståndet att tilltalad faktiskt har begått brott. Stödet för, i det 
här fallet åklagarens sanningsanspråk, betonas dessutom med den förstärkande 
prepositionsfrasen med all tydlighet. 
 
Förutom stödjande genom framgår att förekommer också uttryck där 
målsägandens utsagor vinner stöd av eller är förenliga med utredningen. Dessa 
konstruktioner har i likhet med framgår att tolkats ha samma betydelse och 
innebörd som visar att: 
 

Målsägandens uppgift om att hon när hon gick hem var på bra humör 
vinner stöd i vad [vittnet] berättat. […] Enligt tingsrättens mening är den 
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av åklagaren åberopade bevisning [sic] tillräcklig för att det ska vara ställt 
utom rimligt tvivel att [tilltalad] har begått den gärning som åklagaren 
påstår. 

 
I citatet ovan stöds målsägandens utsaga av vittnesuppgifter som framkommit 
under förhandlingen vilket landar i förkunnandet att bevisningen är tillräckligt 
stark för att döma den tilltalade för brott. Den hävdande kombinationen av stöd 
och förkunnande förekommer endast i fällande domar. I friande domar förstärks 
alltså inte solidariteten med den vinnande parten genom att låta förkunnandet 
föregås av ett explicit stöd för den tilltalade. Istället föregås förkunnandet av 
distansering från målsägandens berättelse. Rent språkligt uttrycker alltså inte 
tingsrätten stöd för den tilltalades berättelse även om tingsrätten finner honom 
icke skyldig till brott. Kombinationen av stöd och förkunnande uttrycker alltså 
en starkare solidaritet med den vinnande parten i fällande domar än vad 
förkunnande ensamt gör i friande domar. Oavsett domslut konstruerar dock 
solidaritet genom dialogisk inskränkning en likasinnad tänkbar läsare där 
respektive part – de empiriska läsarna – har potential att uppleva processuell 
rättvisa endast om de instämmer med tingsrättens beslut. Den förlorande parten 
torde ha svårare att känna sig förstådd och lyssnad på när dennas sanningsanspråk 
inskränks. 

Hur positionerar sig tingsrätten distanserande från externa röster och 
vilka röster distanserar sig tingsrätten från? 

För att distansera sig från röster används distanserande attribuering och 
avvisande heterogloss, alltså genom att antingen ge röster utrymme via dialogisk 
utvidgning eller begränsa utrymmet genom dialogisk inskränkning. I sin funktion 
att ge utrymme åt röster används distanserande attribuering för att positionera 
sig svagt distanserande från rösters sanningsanspråk medan avvisande 
heterogloss används för att positionera sig starkt distanserande (se Figur 2). 
Nedan redogörs först för hur tingsrätten positionerar sig svagt distanserande från 
röster genom dialogisk utvidgning. Därefter redogörs för hur tingsrätten 
distanserar sig starkt genom dialogisk inskränkning.  

Distans genom dialogisk utvidgning 

Erkännande attribuering av röster kan, som tidigare nämnts, användas för att på 
ett neutralt vis placera röster i texten. Distanserande attribuering däremot kan 
användas för att låta röster höras samtidigt som en svagt avståndstagande 
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position intas. I materialet förekommer ett exempel på distanserande attribuering 
endast en gång, i en friande våldtäktsdom: 
 

Hon menar att hon har vaknat upp i sängen med [tilltalad] över sig och att 
han har förgripit sig på henne när hon pga. [sic] sömn befunnit sig i en 
särskilt utsatt situation. 
 

Genom verbet menar i ovanstående citat ges målsägandens röst utrymme 
samtidigt som en avståndstagande position intas mot målsägandens yttrande. I 
likhet med övervägande heterogloss kan distanserande attribuering fungera 
validerande med potential att bidra till processuell rättvisa genom att låta en 
extern röst höras även om tingsrätten ämnar positionera sig mot den. 
 
På engelska används verbet claim för att utvidga utrymmet och samtidigt 
distansera sig från röstens proposition (Martin & White, 2005, s. 113). På svenska 
torde claim motsvaras av verbet hävda men jag har valt att även låta mena klassas 
som distanserande attribuering eftersom verbet i Svensk Ordbok definieras som 
”ha som sin åsikt”. Mena kan därmed per definition knytas till en annan persons 
uppfattning. Yttrandets proposition i citatet ovan tillskrivs alltså den refererade 
rösten, målsäganden, istället för att – som de mer neutrala anföringsverben 
berätta, uppge eller göra gällande – placera rösten i texten utan att tingsrätten 
positionerar sig för eller mot yttrandet. I andra kontexter, exempelvis 
forskningsöversikter, kan dock mena tolkas vara ett mer neutralt dialogiskt val. 

Distans genom dialogisk inskränkning 

Tingsrätten distanserar sig från röster med det inskränkande dialogiska valet att 
avvisa genom att antingen förneka eller säga emot röster. Analysen visar att vilka 
röster som avvisas beror på utgången i målet. I samtliga friande domar där 
förnekanden förekommer distanserar tingsrätten sig från målsägandens röst. Det 
omvända gäller i fällande domar där den tilltalades röst förnekas. Motsäganden 
är dock något mer komplexa än förnekanden. I samtliga friande domar där 
motsäganden förekommer avvisas målsägandens röst men i fällande domar 
avvisas förutom den tilltalades sanningsanspråk även vissa av målsägandens. 
Tingsrätten tenderar alltså generellt att avvisa den förlorande partens 
sanningsanspråk men avvisandena skiljer sig åt beroende på om det är 
målsägandens eller den tilltalades röst som avvisas. Jag kommer därför att visa på 
vilka olika sätt som tingsrätten positionerar sig distanserande från parternas 
anspråk. Först redogör jag för förnekanden av målsägandens respektive den 
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tilltalades påståenden, därefter för motsäganden enligt samma ordning, 
målsäganden först och den tilltalade sist. 
 
Målsägandens berättelse avvisas genom förnekande i alla friande domar på grund 
av otillräcklig bevisning eller bristande utredning. Förnekanden sker med 
adverbet inte:   
 

Även om det kan finnas naturliga och begripliga förklaringar till bristerna i 
målsägandens berättelse […] finner tingsrätten […] att målsägandens 
berättelse inte är så trovärdig och tillförlitlig att den kan läggas till grund för 
bedömningen och att [bevisningen] har sådana brister och inkonsekvenser 
att den i sig inte är av den styrka som måste krävas i ett fall som detta. Det 
är därför inte ställt utom rimligt tvivel att [tilltalad] gjort sig skyldig till det 
brott som lagts honom till last. 

 
Negationerna i exemplet ovan förnekar alltså målsägandens och åklagarens 
anspråk att den tilltalade utsatt målsäganden för våldtäkt. Målsägandens berättelse 
är inte trovärdig, utredningen är inte av den styrka som krävs och det är därför inte 
ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått ett brott. Tingsrättens förnekande 
position framställer alltså målsägandens sanningsanspråk, alternativt åklagarens 
gärningsbeskrivning, som ogiltigt. 
 
I fällande domar avvisas den tilltalades utsaga av liknande anledningar som 
målsägandens i friande domar, alltså i relation till bevisvärdering, men inte genom 
att direkt förneka värdet i den tilltalades utsaga. Det vore exempelvis möjligt att 
förneka tilltalads berättelse genom att bedöma berättelsen som inte trovärdig. 
Sådana konstruktioner saknas dock. Istället förnekas den tilltalades 
oskyldighetsanspråk genom att negera förekomsten av, enligt Högsta Domstolen, 
oönskade egenskaper hos målsägandens utsaga:  
 

De uppgifter som [målsäganden] lämnat om vad som skulle hänt vid 
tillfället är detaljrika och har inte inslag av att vara motsägelsefulla eller på 
annat sätt vara oriktiga. De av henne lämnade uppgifterna synes inte heller 
överdrivna på något sätt. 
 

I citatet ovan framställs målsägandens sanningsanspråk som sannolikt och 
trovärdigt genom bedömningen att det inte framkommit något som gör att det 
finns anledning att ifrågasätta uppgifterna; de är inte motsägelsefulla och inte 
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överdrivna. Förnekande av den tilltalades berättelse via bedömningen av 
målsägandens trovärdighet förekommer i samtliga domar och positionerar 
tingsrätten starkt distanserande från den tilltalades sanningsanspråk i solidaritet 
med målsägandens utsaga. Förnekandet av de tilltalades utsagor sker alltså 
systematiskt i relation till Högsta Domstolens kriterier för trovärdiga berättelser, 
men i materialet finns också ett undantag. I ett fall förnekas den tilltalades utsaga 
direkt: 
 

Det framstår inte heller som sannolikt att målsäganden – på sätt som [den 
tilltalade] har uppgett – ena sekunden skulle ha suttit gråtandes på en 
parkbänk för att i nästa sekund börja kyssa [den tilltalade]. 
 

Tingsrätten framhäver i citatet ovan att den tilltalades version av händelsen inte 
framstår som sannolik, men även här utgår trovärdighetsbedömningen från 
målsäganden. Dock inte i relation till målsägandens trovärdiga utsaga utan till 
uppfattningen om hur en kvinna som är intresserad av sexuellt umgänge 
uppträder. Bedömningen utgår rimligen från antagandet att sexuella handlingar 
som att kyssas vanligtvis inte föregås av emotionella handlingar som att gråta. 
Målsäganden står alltså i fokus vid förnekandet av den tilltalades sanningsanspråk 
i friande domar, främst via bedömningen av trovärdigheten i målsägandens 
utsaga – utifrån Högsta Domstolens kriterier – men i undantagsfall också genom 
uppfattningar om hur kvinnor som är intresserade av sexuellt umgänge förväntas 
uppträda. 
 
Vid avvisande av röster genom motsäganden får tvetydigheter och oklarheter i 
berättelserna en framskjuten position där bedömningar av motstridiga uppgifter 
via konjunktionen men eller adverben dock, emellertid och likväl distanserar 
tingsrätten från yttrandets proposition. Därmed kan tingsrätten resonera om 
oklarheter och samtidigt exkludera dem från tingsrättens slutliga bedömning och 
beslut. Då tingsrätten positionerar sig motsägande till målsägandens berättelser 
konstrueras i friande domar stark distans från målsägandens anspråk, särskilt i 
kombination med ytterligare förnekande positioner: 
 

Målsäganden har berättat för vittnena att hon blivit våldtagen men har 
lämnat olika uppgifter till de olika vittnena i vilken omfattning och av vem 
eller vilka hon ska ha blivit våldtagen och även var våldtäkten/erna ägt rum. 
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I citatet ovan avvisas målsägandens berättelse på grund av uppgifter som inte 
stämmer överens med varandra. Motsägandet inleds med en neutral erkännande 
attribuering till målsägandens röst av anspråket att hon blivit våldtagen vilket 
därefter avvisas genom konjunktionen men. Ifrågasättanden av denna typ 
förekommer också i de två fällande våldtäktsdomarna vilket torde bero på 
brottets egenart i avsaknaden av vittnen där ord står mot ord vilket för med sig 
uppgifter från parterna som kan vara svåra att bevisa. I en av domarna 
framkommer exempelvis att målsäganden uppvisat skador som styrks av ett 
rättsintyg: 
 

Även det åberopade rättsintyget är förenligt med målsägandens berättelse, 
nämligen att målsäganden uppvisat skador som kan vara förenliga med att 
[tilltalad] mot målsägandens vilja […] särat på hennes ben. Det bör dock 
framhållas att det inte kan uteslutas att alla eller vissa av dessa skador skulle 
kunna ha uppkomit [sic] även vid ett frivilligt umgänge utomhus. 

 
I citatet ovan positionerar tingsrätten sig både i solidaritet med och distans från 
målsägandens berättelse. Inledningsvis solidariserar sig tingsrätten med 
målsägandens sanningsanspråk i konklusionen att rättsintyget stöder påståendet 
att hon utsatts för våldtäkt. Därefter intas viss distans från anspråket genom 
adverbet dock i kombination med förnekandet att det inte kan uteslutas att de 
styrkta skadorna skulle kunna orsakats av frivilligt sexuellt umgänge utomhus. 
Motsägandet av målsägandens röst vägs alltså upp av stödjande positioner för 
hennes anspråk att ha utsatts för brott. 
 
Motsäganden av de tilltalades anspråk förekommer endast i fällande domar men 
till skillnad från tidigare nämnda förnekande avvisanden, där fokus riktas mot 
målsäganden, riktas här istället uppmärksamheten mot den tilltalade. Funktionen 
är densamma som vid motsäganden av målsägandens utsagor och beteenden, att 
distansera sig från det refererade yttrandet: ”Vissa uppgifter tyder på att 
målsäganden skulle ha varit lättklädd vid något tillfälle men sådana uppgifter finns 
även om andra närvarande.” I citatet överväger tingsrätten den tilltalades version 
av händelsen (”vissa uppgifter” refererar till tilltalads utsaga under förhandlingen) 
att målsägandens lättkläddhet ska ha signalerat en önskan om sexuell kontakt 
varpå den tilltalade i sådana fall kan svära sig fri från ansvar. Detta avvisas dock 
genom konjunktionen men med motsägandet att andra personer också varit 
lättklädda. 
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Sammanfattningsvis konstruerar avvisanden en likasinnad tänkbar läsare där 
potentialen att uppleva processuell rättvisa – precis som för det 
solidaritetspositionerande dialogiska valet att hävda – beror på om den empiriska 
läsaren (någon av parterna) instämmer med tingsrättens beslut. Dialogisk 
inskränkning kan alltså få konsekvenser för upplevelsen av processuell rättvisa 
oavsett om inskränkningen positionerar tingsrätten i solidaritet med eller distans 
från parternas röster. 

Avslutande diskussion 

Resultatet visar hur tingsrättens dialogiska positionering i sexualbrottsdomar styr 
vilka röster som får komma till tals i tingsrättens bedömning vilket får 
konsekvenser för möjligheten att som part göra sin röst hörd. Det dialogiska 
utrymmet öppnas för den vinnande parten och stängs för den förlorande. I 
fällande domar öppnas utrymmet särskilt för målsägandens berättelse genom 
tingsrättens stödjande position i solidaritet med målsägandens sanningsanspråk. 
Därmed förminskas utrymmet för den tilltalades anspråk. I friande domar öppnas 
utrymmet för den tilltalades anspråk men inte lika kraftigt som för målsäganden 
i fällande domar. För att besvara studiens forskningsfrågor kan jag därför 
konstatera att tingsrätten positionerar sig i solidaritet med den vinnande parten – 
särskilt mot målsägandens sanningsanspråk i fällande domar – och distanserande 
från den förlorande parten. Distanserande positioner från den tilltalades 
berättelse (i fällande domar) sker också huvudsakligen i relation till målsägandens 
trovärdiga berättelse medan distanseringen från målsägandens anspråk (i friande 
domar) genomgående sker i relation till teman som rör bevisning och brister i 
utredningen. Stort fokus läggs alltså på målsägandens berättelse oavsett vems röst 
som tingsrätten distanserar sig från. 
 
Det har tidigare konstaterats att referat av målsägandes berättelser i 
brottmålsdomar rörande fridskränkning, misshandel och sexualbrott ges mer 
utrymme än tilltalades (Byrman & Skoglund, 2018, s. 5; Skoglund, 2020). 
Tingsrättens fokus på målsägandens berättelse i domskälen kan därför ses som 
ett väntat resultat eftersom mer utförliga referat rimligen resulterar i fler detaljer 
att bedöma. En annan förklaring kan sökas i det att bevisbördan ligger hos 
åklagaren. Det är alltså upp till åklagaren att bevisa att ett brott har begåtts och 
inte upp till försvaret att bevisa den tilltalades oskuld. Därmed är det inte helt 
oväntat att distansering från de tilltalades berättelser i friande domar sker i 
relation till målsägandenas trovärdighet istället för att som alternativ direkt 
avvisas som osannolika eller icke trovärdiga. 
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Utifrån resultatet drar jag också slutsatsen att positioneringen sker i 
inskränkningen av röster (jfr Aragbuwa, 2020), att inskränkningen konstruerar en 
likasinnad tänkbar läsare och att tingsrättens dialogiska val positionerar 
respektive part som offer, förövare eller icke-trovärdig men aldrig som oskyldig. 
Stark solidaritet med målsäganden i studiens fällande domar positionerar alltså 
kvinnan som sexualbrottsoffer och mannen som förövare. Sexköpsdomarna 
utgör dock ett undantag eftersom de saknar målsägande. Vid bevisade sexköp 
finns inget egentligt brottsoffer. De kvinnor som kommit till tals i rollen som 
målsägande ges däremot i de fällande domarna makt att äga sin sanning i 
positionen som offer. Motsvarande makt ges inte mannen i studiens friande 
domar. Avvisandet av kvinnans sanningsanspråk och svagare solidaritetsposition 
med den tilltalade ger alltså inte mannen makt att äga sin sanning i positionen 
som oskyldig. Istället positioneras båda parterna som icke-trovärdiga. I friande 
domar äger ingen (av parterna) sanningen. 
 
Frånvaron av stark solidaritet med någon av parterna i friande domar kan också 
vara en bidragande orsak till sekundär viktimisering av sexualbrottsoffer 
(Adolfsson m.fl., 2020; Campbell & Raja, 1999; Williams, 1984), men frågan är 
hur den skriftliga domen kan undvika ifrågasättande av kvinnors upplevelser på 
ett sätt som minskar risken för sekundär viktimisering samtidigt som 
rättssäkerheten säkerställs. Kanske finns svaret i den dialogiska utvidgningens 
validerande funktion. Är det möjligt att tänka sig ett språkbruk som bjuder in 
röster till domens maktutövande textparti på ett sätt som validerar människors 
olika sanningar i enlighet med kraven för processuell rättvisa: att få komma till 
tals inför en domstol som respekterar dig och dina rättigheter? Utmaningen skulle 
jag säga ligger i relationen mellan en mångfacetterad empirisk läsare – antingen 
likasinnad eller icke-likasinnad med tingsrättens bedömning – och en konstruerad 
tänkbar läsare, likasinnad eller möjligtvis obestämd, men i vilket fall möjlig att 
övertyga (jfr White, 2020, 2021). Hur kan språket i sexualbrottsdomar övertyga 
en icke-likasinnad kvinna att mannen är oskyldig till brott utan att ifrågasätta och 
frånta henne makten att äga sin egen sanning? 
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