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Växjö i juni 2006 

 
 
Hej Jan! 
 
Vi har skrivit en bok till dig, och då tänker du väl: – Men jag fyller ju inte 
jämnt eller ska gå i pension, åtminstone inte nu …? Lugn, vi vill bara visa 
att vi uppskattar dig som lärare, forskare, kollega och inte minst som vän.  

Du gör inte så mycket väsen av din egen person, men ändå har du 
redan hunnit med en del här i livet. Det förstår man av meritlistan över 
ditt yrkesliv som lades ut på nätet i samband med att du installerades 
som professor 2000. Har du själv skrivit texten?  
 

Jan Einarsson är född 1940 i Urshult, Kronobergs län. År 1974 blev han fil.lic. i 
nordiska språk på avhandlingen Sammanträdet som talsituation och 1978 fil.dr på 
avhandlingen Talad och skriven svenska. Sociolingvistiska studier. Han förordna-
des som docent i nordiska språk vid Lunds universitet 1980. Jan Einarsson har 
varit tf professor i svenska vid Stockholms universitet, metodiklektor och forskare 
vid Lärarhögskolan i Malmö, extern lektor vid Roskilde Universitetscenter, redak-
tör för språkartiklarna i Nationalencyklopedin, men framför allt forskare och lära-
re vid Institutionen för nordiska språk i Lund. Han är känd i vida kretsar för sina 
föreläsningar om språk och jämställdhet. Jan Einarsson utnämndes att vara pro-
fessor i nordiska språk vid Lunds universitet från den 26 november 1999. 

           (http://www3.lu.se/info/profinst/2000/3mars/07_einarsson.html) 
 
Mycket har hänt i ditt yrkesliv sedan denna meritlista skrevs, och nu är 
du hos oss på svenska språket i Växjö. Här har du grundat Skrivbanken, 
slagit upp Textverkstaden och värnat forskningsmiljön för studenter, 
doktorander och kolleger. Och vi är stolta över att du är vetenskaplig le-
dare för Nationella forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning.  

Du ska veta att personerna i denna vänbok är sådana som vill visa dig 
sin uppskattning. Vi är många som har ansträngt oss för att skriva om 
något som intresserar dig, exempelvis språksociologi, svenska i skolan 
men också annat som vi tror att du tycker om. Titeln – Lekt och lärt – 
förstår du nog. Luta dig nu tillbaka och läs – och njut av tanken på att vi 
är många som tagit intryck av allt det du forskat och skrivit om under 
ditt framgångsrika yrkesliv! 
 
Hälsning och handslag från vänner och kolleger från när och fjärran via 
 

Gunilla, Maria, Sofia, Solveig och Per  
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Om assonans i samtal 

Jan Anward1 

1. Turer i samtal konstrueras med en väsentligen poetisk metod. Nya 
turer görs som variationer på gamla turer och balansen mellan gammalt 
och nytt är bärare av sekventiella och sociala innebörder. Denna grund-
metod för turkonstruktion har beskrivits av Goodwin & Goodwin (1987), 
Tannen (1989), Du Bois (1996), Gasparov (1998), Fant (1999) och Blanche-
Benveniste (2000), under namn som format tying (Goodwins), repetition 
(Tannen, Blanche-Benveniste), citat (Gasparov) och resonans (Du Bois). 
Själv har jag visat hur metoden innebär en systematisk användning av 
både likheter och skillnader mellan successiva turer och har därför valt 
att kalla den ÅTERANVÄNDNING MED DIFFÉRANCE (Anward & Lindblom 
2000, Anward 2000, 2005a, 2005b). Différance är Derridas (exempelvis 
Derrida 1981) nyord för skillnad som den konstrueras i tid, en temporali-
sering och ett oavslutande av Saussures språkkonstituerande skillnader 
(Saussure 1967).  
 
2. Samtal har dock normalt ett långt ifrån poetiskt innehåll och samtals-
deltagare orienterar sig ytterst sällan mot de språkliga uttrycken i sig. I 
ett samtal uppdateras och förhandlas typiskt en gemensam värld inom 
ramen för en välkänd tradition och i ett sådant sammanhang blir både en 
alltför poetisk form och ett alltför poetiskt innehåll noterbara och bety-
delsedigra brott mot det gemensamma och det ömsesidiga (se Ahlgren 
1975 och Anward 2003 för olika aspekter på detta). 

Inte desto mindre använder sig, som bl.a. Sacks (1992, se referenserna 
under ’Poetry’ i indexet till vol. I och under ’”Poetics” of ordinary talk’ i 
indexet till volym II) och Tannen (1989: 77) har påpekat, samtalsdeltagare 
i vissa lägen av traditionella poetiska tekniker, som olika slag av ljudmäs-
sig parallellism. Syftet med den här artikeln är att genom en fallstudie 
visa hur systematisk ljudmässig parallellism utgör en integrerad del av 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Varmt tack till Auli Hakulinen, Margret Selting, Suzanne Uhmann och Klaas Willems 

för relevant och konstruktiv kritik av tidigare analyser av materialet i denna artikel. 
Varmt tack också till mina åhörare vid OFTI 23 i Uppsala, 16/9 2005, för goda synpunkt-
er på den analys som presenteras här, och till Lars-Håkan Svensson för vårt pågående 
samtal om samtal och poesi. 
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återanvändning med différance och ett redskap för ett särskilt slag av 
interaktivt arbete. 

 
3. Som analysfall har jag valt en sekvens från ett av samtalen i Talsyntax 
talspråksmaterial2. Fyra läkare, en kvinna och tre män, som känner va-
randra sedan tidigare, har ombetts att genomföra en formell debatt om 
eutanasi. De sitter nu och förbereder denna debatt. Vi kommer in i början 
av samtalet, när drygt sju minuter har gått. Deltagarna sitter och prövar 
vilka frågor som skulle gå att diskutera i den debatt som de planerar, när 
plötsligt en av deltagarna, Arne, uppmärksammar en märklig karta på 
väggen i det rum där de sitter. Nästan sömlöst byter han ämne och börjar 
prata om kartan. De andra deltagarna hänger på och gemensamt etable-
rar de vad det är de tittar på. Efter det så nämns inte kartan något mer. 

(1) Oskyldig 

1. Arne:  .hhh de där e minsann tillåme sionistisk 
propaganda. 

2. Daniel: ((MUTTRAR)) 
3. Björn:  °(   ) där° (p) jaså 
4. X:    ((SKRATT)) 
5. Björn:   de e inte turistartat? 
6. Arne:   näej absolut inte. 
7. Björn:  de e de inte nähä. 
8. Arne:  undrar var i allsindar han fått tag i den. 
9. Daniel:  titta där de e liksom slag, 
10. Arne:  hel:a faderullan. 
11. Daniel:  Israel air-strikes, 
12. Carla:  jaha. 
13. Daniel:  de e luftslage va. 
14. Arne:  de va katten, 
15.        de e tydligen ifrån israeliska 

propagandaministeriet 
16.        å sen e där en lampa bak som lyser precis (p)  
  överallt [där] israelerna slogs. 
17. Carla:           [.hja] 
18. Björn:  de va ju som sjut:ton. 
19. Daniel:  va var har vi hamnat riktit. 
20. Carla:  ja 
21. X:    [((SKRATT))] 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2  E 6:1: Läkare diskuterar eutanasi I. För bakgrunden till och resultaten från Talsyntax, se 

Jörgensen 1970, Loman 1977, Einarsson 1978 och de referenser som ges där. Jag har revi-
derat den ursprungliga transkriptionen. För transkriptionskonventioner, se appendix. 
Stort tack till Jan Einarsson som gett mig tillgång till materialet! 
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22. Arne:  [ja just de ja e oskyldig] 
23. Daniel:  okej vi tror dej. 
24. Arne:  .hhh mm 

 

4. I Riffaterres omformulering av Jakobsons ursprungliga insikt (Jakob-
son 1960, Riffaterre 1978) består den poetiska metoden i upprepade trans-
formationer av kärnuttryck. De successiva turerna i Oskyldig utgör upp-
repade transformationer av tre kärnuttryck, de tre turerna på raderna 1, 8 
och 14.  

(2) Kärnturer i Oskyldig 
1. Arne:  .hhh de där e minsann tillåme sionistisk 

propaganda. 
8. Arne:  undrar var iallsindar han fått tag i den. 
14. Arne:  de va katten, 

 

Genom turen på rad 1 och dess transformationer — turerna på raderna 5, 
6, 7, 9, 10, 11, 13 och 14-16 - utvecklar deltagarna en dubbel beskrivning 
av kartan på väggen, som propaganda och som avbildning av ett antal 
slag. I (3) har jag återgivit dessa turer i diagrafform (Du Bois 1996), där 
likvärdiga enheter i de olika turerna placerats under varandra. Som fram-
går av (3) är grundstrukturen i turerna enkel. Den kan beskrivas som 
Z[D(K)], en utpekande ram, D, med formen de (där) e K, kombinerad med 
en möjlig beskrivning av kartan, K och där kombinationen i sin tur är 
modulerad av en ståndpunkt, Z, som uttrycks  genom en initial eller final 
responspartikel, som på raderna 1, 6, 7 och 13, ett satsadverbial (minsann, 
inte, absolut inte, tydligen) i positionen mellan D och K och en intonations-
kontur, fallande, jämn eller stigande.  

(3) Beskrivande turer i Oskyldig 

1. Arne: .hhh  de där e minsann till å me sio-
nistisk propa-
ganda. 

5. Björn:   de e  inte turistartat? 

6. Arne: näej   absolut 
inte. 

 

7. Björn:   de e de  inte  

  nähä.     

9. Daniel:  titta 
där  

de e  liksom slag, 

10. Arne:      hel:a 
faderullan. 

11. Daniel:   
 

 Israel air-
strikes, 
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12. Carla: jaha     

13. Daniel:   de e   luftslage 

  va.     

15. Arne:   de e tydligen ifrån isra-
eliska propa-
gandaministe-
riet 

16.   å sen  e där  en lampa bak  
som lyser pre-
cis (p) över-
allt [där] 
israelerna 
slogs. 

17. Carla: [.hja]     

 

Deltagarnas metod när de gemensamt utvecklar denna dubbla be-
skrivning är, enkelt uttryckt, att de återanvänder D, varierar K och för-
handlar successiva K genom Z.  
 
5. I den första delsekvensen av Oskyldig (raderna 1-8) etableras Arnes ut-
saga att ”de där”  är sionistisk propaganda, dels genom att han själv 
säger det (rad 1), dels genom att han kraftfullt avvisar Björns förslag till 
en alternativ tolkning och får denne att ta tillbaka det (raderna 5-7). Del-
sekvensen avslutas med att Arne undrar var ”han” fått tag i ”den”. Låt 
oss se igen på de beskrivande turerna i den delsekvensen. 

(4) Beskrivande turer i den första delsekvensen av Oskyldig 

1. Arne: .hhh  de där e minsann till å me sionistisk 
propaganda. 

5. Björn:  de e  inte turistartat? 

6. Arne: näej  absolut 
inte. 

 

7. Björn:  de e de  inte  

  nähä.    

 

När Björn föreslår en alternativ tolkning av kartan på väggen, gör han det 
genom att introducera ett nytt K. Samtidigt återanvänder han det mesta 
av Arnes D men med en betydligt svagare ståndpunkt, en negerad fråga, 
till skillnad från Björns bestämda kombination av minsann och fallande 
intonation. Björns beskrivning är dock inte oberoende av Arnes beskriv-
ning, eftersom de båda beskrivningarna är oförenliga. Det är därför na-
turligt att tolka turen på rad 5 som en fråga adresserad till Arne. Arne tar 
också mycket riktigt upp den kastade handsken och avvisar Björns alter-
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nativa beskrivning, i turen på rad 6. I den turen låter han helt enkelt D 
och K ligga kvar från den föregående turen och förändrar bara stånd-
punkten. Därefter faller Björn till föga och avslutar bidraget med att an-
sluta sig till Arne. Det gör han genom ännu en explicit återanvändning av 
D, denna gång förenad med en pronominell återanvändning av K (det 
initiala de i turen på rad 7). Samtidigt gör han en instämmande variation 
på Arnes ståndpunkt i turen på rad 6. 

Den första delsekvensen avslutas med Arnes tur på rad 8, återgiven 
i (5).  

(5) Den andra kärnturen i Oskyldig 
8. Arne:  undrar var i allsindar han fått tag i den. 

 
Där påbörjar Arne  ytterligare en aktivitet, utöver den beskrivande. 
Denna aktivitet går ut på att placera kartan socialt i förhållande till sam-
talsdeltagarna. Medan deltagarna i de beskrivande turerna framför allt 
tar kognitiv ställning till olika beskrivningar av kartan, så utvecklar de i 
den andra kärnturen och dess transformationer en gemensam socioemo-
tiv position gentemot kartans närvaro i rummet som innebär en distanse-
ring från kartan och från den som bär ansvar för att den sitter där den 
sitter.  

 

6. Återanvändning med différance i denna första delsekvens av Oskyldig 
är byggd på tre metodiska principer, två som preciserar återanvändning 
och en som preciserar différance.  

Den första principen innebär att varje nytt bidrag till en aktivitet åter-
använder det turformat som tidigare har använts för aktiviteten. Därav 
den återkommande formen på D i de deskriptiva turerna och, genom en 
omvändning av principen, det skilda turformatet för den andra 
aktiviteten i sekvensen.  

Den andra principen innebär att ett återanvänt format kan brukas i 
mer eller mindre reducerad form och att graden av reduktion indicerar 
hur en pågående tur knyter an till den pågående sekvensen. En tur an-
knyter alltid till den närmast föregående turen. Därutöver anknyter den 
också till närmast föregående tur med samma format, förutsatt att forma-
tet har samma eller en lägre grad av reduktion. Turen på rad 5 anknyter 
således också till turen på rad 1 och turen på rad 7 anknyter också till 
turen på rad 5. Vi får sålunda en strukturerad kontinuitet mellan turerna 
i sekvensen som väl stämmer med deras socialt positionerande inne-
börder.  
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Den tredje principen är att varje tur är unik inom sekvensen. Detta är 
själva kärnan i différance, skillnad i samspel med sekventialitet. De unika 
egenskaperna hos en tur indicerar dess unika kombination av talare och 
sekventiell position. 

 

7. I den andra delsekvensen av Oskyldig, som återges i (6), återupptar 
Daniel den beskrivande aktiviteten. 

(6) Beskrivande turer i den andra delsekvensen av Oskyldig 

9.      Daniel:  titta 
där  

de e liksom slag, 

10.    Arne:     hel:a faderullan. 

11.    Daniel:    Israel air-strikes, 

12.    Carla:  jaha    

13.    Daniel:   de e luftslage 

  va.    

 
Det är inte svårt att se att den andra delsekvensen av Oskyldig återan-
vänder den första delsekvensens grundformat. I turen på rad 9 anknyter 
Daniel direkt till turen på rad 1. Han återanvänder inte bara ett explicit 
D, kombinerat med ett nytt K, han återanvänder också det utpekande där 
från turen på rad 1, dessutom förstärkt av ett föregående titta. Därigenom 
etablerar han ett specifikt turformat, nämligen denna form av D i kombi-
nation med ett nytt K, som formatet för ett nytt bidrag till den beskrivan-
de aktiviteten. 

Daniel får därefter understöd från Arne, i turen på rad 10, och sedan 
utvecklar han K i ytterligare två turer, på rad 11, med understöd från 
Carla på rad 12, och på rad 13. De successiva turerna på raderna 10, 11 
och 12 anknyter bara till närmast föregående tur. I turen på rad 13 däre-
mot återanvänder Daniel explicit D och anknyter därmed också till turen 
på rad 9. Turen på rad 13 får därmed samma funktion som turen på rad 
7, en summerande utgång ur ett bidrag till den beskrivande aktiviteten. 

Dock är mönstet med successiva K:n i den andra delsekvensen ett 
annat än motsvarande mönster i den första delsekvensen. I den första 
delsekvensen hade vi två oförenliga K, varav det andra också åter-
användes pronominellt. I den andra delsekvensen har vi fyra successiva 
och olika K. De är förenliga med varandra och de är dessutom betydels-
emässigt och lexikalt relaterade. K:na på raderna 9, 11 och 13 är succe-
ssiva preciseringar, som dessutom är uppbyggda av genomgående lexi-
kala komponenter: slag, strikes, slage och air, luft.  Arnes K på rad 10 är en 
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generalisering av Daniels K på rad 9. Tekniskt kunde slag sägas vara en 
meronym till hela faderullan, dvs. slag är en del av hela faderullan. De 
olika uttrycken i K:na i (6) bildar därmed vad Guiraud (1966) har kallat 
ett morfosemantiskt fält, en uppsättning formellt och/eller betydelse-
mässigt relaterade uttryck.  

Ändå finns det gemensamma nämnare hos de båda K-mönstren. K:et i 
turen på rad 5 är en visserligen oförenlig men dock omformulering av 
K:et i turen på rad 1. På samma sätt är de successiva K:na i turerna på 
raderna 10, 11 och 13 successiva – men i det här fallet ömsesidigt fören-
liga – omformuleringar av K:et i turen på rad 9. Igen ser vi hur återan-
vändning med différance arbetar med en strukturerad kontinuitet. Ett 
nytt K indicerar ett nytt bidrag medan ett betydelsemässigt och/eller 
lexikalt relaterat K indicerar en ny formulering av ett pågående bidrag. 

Dessutom ser vi att varje deltagare har sitt eget ordförråd vid formu-
leringen av K. De lexikalt relaterade K:na i turerna på raderna 9, 11 och 
13 kommer alla från samma deltagare, Daniel. Annars använder sig de 
successiva K:na av lexikalt orelaterade uttryck, även i de fall när de är be-
tydelsemässigt relaterade. Vi kan se detta som ytterligare en precisering 
av den tredje metodiska principen i återanvändning med différance, den 
att varje tur indicerar sin unika kombination av talare och sekventiell 
position med en unik form. 

 
8. Den lexikala skillnaden mellan K:na i turerna på raderna 1 och 5 
dämpas dock av en ljudmässig parallellism mellan uttrycken. K i turen 
på rad 1, tillåme sionistisk propaganda, har två frasbetonade stavelser, nist 
och gan. Den senare stavelsen följs omedelbart av en annan stavelse med 
a som vokal. K i turen på rad 5, turistartat, har en likartad fonologisk 
struktur. Ordet har en frasbetonad stavelse, rist, bitrycket i ordet ligger 
på stavelsen art och den stavelsen följs omedelbart av en annan stavelse 
med a som vokal.  

På samma sätt dämpas den lexikala skillnaden mellan K:na i turerna 
på raderna 9 och 10 också av en ljudmässig parallellism. Det genomgåen-
de l i orden i liksom slag får en återklang i det genomgående l i orden i 
hel:a faderullan. I båda fallen består K av två ord, där den första - och be-
tonade - stavelsen i det första ordet och den betonade stavelsen i det and-
ra ordet innehåller l. Tre av de fyra orden innehåller också ljudföljden la. 

Den poetiska teknik som deltagarna använder sig av i de båda fallen 
är assonans.3 Överensstämmelsen mellan rist och nist är ett fall av voka-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3  Detta stycke bygger på artikeln Assonans i Nationalencyklopedin, hämtad på 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=119563 2006-01-19. 
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lisk-konsonantisk assonans, eller helassonans (adalhending i den forn-
nordiska skaldediktningen), överensstämmelsen mellan artat och ganda är 
ett fall av vokalisk assons och återklangen av l är ett fall av konsonantisk 
assonans (skothending i den fornnordiska skaldediktningen). 

Notera att vi hör en systematisk assonans mellan olika K i precis de 
fall då en deltagare med egna ord omformulerar en annan deltagares bi-
drag. Turen på rad 9, där Daniel påbörjar ett nytt bidrag är inte på sam-
ma sätt ljudmässigt parallell med någon tidigare tur. Visserligen kan vi, 
med lite god vilja, höra en assonans mellan liksom slag i turen på rad 9 
och sionistisk propaganda i turen på rad 1 men turerna har inte parallella 
metriska strukturer. Ljudmässig parallellism tycks således indicera att ett 
lexikalt orelaterat K inte utgör ett nytt bidrag utan en omformulering av 
ett pågående bidrag. Därför får vi assonans mellan turerna på raderna 1 
och 5 och mellan turerna på raderna 9 och 10 men inte mellan turerna på 
raderna 1 och 9.  

Därmed har vi nått den ljudmässiga parallellismens interaktiva särart. 
Med hjälp av assonans och, som vi ska se, allitteration kan samtalsdel-
tagare både upprätthålla ett individuellt ordförråd och markera ett nytt K 
som en omformulering av ett pågående bidrag. Vi kan också konstatera 
att samtalsdeltagare använder sig av samtliga Saussures associativa rela-
tioner (Saussure1967: 170 -175) för att åstadkomma en individualiserad 
och strukturerad progression i samtal. 

 
9. Utrustad med den ovanstående analysen ska jag nu kortfattat ta mig an 
den tredje och sista delsekvensen i Oskyldig, som, i sina huvudrag och 
tillsammans med turen på rad 8, upprepas i analyserad form nedan.  

(7) Den tredje delsekvensen av Oskyldig 

8. Arne:  undrar var 
iallsindar

han  fått tag i 
den. 

…        

14. Arne:    de va  katten, 

15.
    

    de e tydli-
gen 

ifrån 
israeliska 
propaganda-
ministeriet

16.
    

         å sen e där  en lampa 
bak  
som lyser 
precis (p) 
överallt 
[där] 
israelerna 
slogs. 

…        
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18. Björn    de va ju som 
sjut:ton. 

19. Daniel: va  var har vi  hamnat 
riktit. 

…        

22. Arne: ja just 
de 

  ja e  oskyldig 

23. Daniel: okej   vi  tror dej. 

 
Delsekvensen inleds med en komplex tur, på raderna 14 – 16, där Arne 
först påbörjar en tredje aktivitet (rad 14), som fokuserar på den förvåning 
som finns som ett moment i den andra, socioemotiva aktiviteten, och 
sedan summerar, i två steg, de beskrivningar som deltagarna gemensamt 
kommit fram till.  

I det första steget (rad 15) anknyter Arne direkt till sin egen tur på rad 
1 genom att han explicit återanvänder D och kombinerar det med ett K 
som är en närliggande variation på K:et i turen på rad 1. Dessutom kan vi 
också notera att stavelsen ist som ju var en del av den ljudmässiga paral-
lellismen mellan turerna på raderna 1 och 5 också dyker upp på rad 15.  

I det andra steget (på rad 16) anknyter Arne, men lite mer indirekt, till 
Daniels bidrag i turerna på raderna 9 och 13. D:et på rad 16 inleds med å 
sen och innehåller också, i likhet med turerna på raderna 1 och 9, där, 
denna gång dock efter verbet och omöjligt att skilja från det skånska 
formella subjektet i presenteringar. Det är inte orimligt att anta att denna 
utformning av D:et på rad 16 markerar att nu följer en föreslagen avslut-
ning på den beskrivande aktiviteten. K:et på rad 16 anknyter också till 
turerna på raderna 9 och 13, genom att utgöra en elaborering av K:na i 
dessa turer och genom slogs, som är lexikalt relaterat till slag och luftslage. 
Dessutom vidareutvecklar Arne den ljudmässiga parallellismen från den 
andra delsekvensen. De flesta innehållsord i K:et på rad 16 innehåller l 
och vi har också en allitteration där: lampa – lyser.  

När Arne på ett uppsummerande sätt anknyter till det bidrag som han 
själv infört och försvarat, så sker det genom en ganska direkt återanvänd-
ning av det tidgare bidraget; när Arne anknyter, igen på ett uppsumme-
rande sätt, till det bidrag som någon annan, Daniel, infört och utvecklat, 
så ökar skillnaden till de återanvända turerna. Därför finner vi också, 
precis som vi nu har lärt oss att förvänta oss, en systematisk ljudmässig 
parallellism i det senare fallet, som dämpar skillnaderna och tillåter Arne 
att utveckla en konsensus och en laganda som inte gör avkall på de in-
blandades individualitet. 
 
10. Den avslutande delen av sekvensen vidareutvecklar denna konsensus 
och laganda i förening med bevarad individualitet. 
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I turen på rad 18 instämmer Björn i Arnes förvåning genom att åter-
använda turen på rad 14. Den återanvändningen är också precis i linje 
med vad vi numera förväntar oss: samma turformat och lexikal skillnad 
men systematisk assonans (katten – sjutton, som desutom är likadant 
accentuerade) mellan de variabla delarna av turen. 

Därefter återvänder Daniel, i turen på rad 19, till den distanserande 
aktivitet som Arne inledde i turen på rad 8. Den utförs med hjälp av ett 
paradigm av färdiga formuleringar, utan variabla delar, och bärs, i den 
här avslutande delen av sekvensen, av ett gemensamt skratt. I turen på 
rad 23 hittar vi ett numera välbekant mönster: den lexikala skillnaden 
mellan turerna på raderna 22 och 23 dämpas av en ljudmässig parallel-
lism. Båda turerna har sin frasaccent på en stavelse med o som vokal och 
den stavelsen följs av en stavelse med initialt d. 

Sammanfattningsvis samspelar ljudmässig parallellism på ett syste-
matiskt sätt med återanvändning och skillnad för att möjliggöra en lämp-
lig balans mellan anknytning och lagbildning, å ena sidan, och individu-
alitet, å andra sidan. 
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Transkriptionsnyckel 
men   betoning (frasaccent) 
°men°   tystare tal än normalt 
.h/.hh   inandning (kortare/längre) 
.hja   ordet sägs på inandning 
[   överlappning inleds 
]   överlappning slutar 
:   förlängt ljud 
(p)   paus 
(   )   ohörbart 
((SKRATT))  transkriberarens kommentarer 
.   fallande ton 
,   fortsättningston 
?   stigande ton 
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Skurkdiskurs? 
Semiotiska resurser i en lärobokstext 

Sofia Ask 

I föreliggande text analyseras en sida ur en lärobok i svenska för de 
yrkesförberedande programmen på gymnasieskolan, Praktisk handbok i 
svenska (Jansson & Levander 2001). Boken används flitigt på skolorna 
runt om i landet. Boken riktar sig till de yrkesförberedande programmens 
elever, och då särskilt – även om det inte sägs explicit – pojkar i övre ton-
åren. I avsnittet ”Texttyper” finns en introduktionstext med en efter-
följande övning som handlar om att skriva personbeskrivningar. Instruk-
tionstexterna är genomgående knapphändiga i boken, medan bilder ges 
stort utrymme. 1  Den sida jag analyserar här presenteras i sin helhet 
nedan (bild 1).  

Det kan dock först vara på sin plats att säga något om läromedlens 
speciella ställning i skolan. Läroböcker är både språkliga och sociala 
fenomen. Läroboken som ett specifikt språkligt fenomen beskrivs bland 
annat av Ulla Ekwall (1995) och Monika Reichenberg (2001). Som ett soci-
alt fenomen är läroboken en del av en större kulturkontext (Selander 
1988, Englund 1999, Wikman 2004). Det finns en allmän konvention som 
säger att vi ska förstå och tolka lärobokstexter som sanna och rätta. Detta 
kan tänkas gå tillbaka till tiden när undervisning bedrevs i kloster och 
kyrkor, där Bibeln, som ju inte fick ifrågasättas, dominerade som lärobok.  

De obligatoriska inslag som gör att vi uppfattar en text som just en 
lärobokstext ligger bland annat i textens struktur; normativa  introduk-
tioner följs av övningar av olika slag. Exempeltexter förekommer ofta, 
men inte alltid. Framför allt är övningarna centrala, eftersom deras ut-
förande och innehåll blir normerande för elevens eget skriv- och tanke-
arbete. Kombinationen av lärobokens sanningsanspråk och, som jag visar 
i exemplet nedan, val av semiotiska resurser kan istället för att utmana 
ungdomars tankemönster faktiskt befästa fördomar.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Endast en mycket liten del av boken analyseras här. Men urvalet är någorlunda repre-

sentativt för hela materialet.  
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Först kommer jag att visa vilka diskurser som ryms inom det valda 
läroboksavsnittet och sedan hur de semiotiska resurserna på den analy-
serade sidan samverkar med dessa.2 Mitt mål är att visa hur diskurser 
och semiotiska resurser gemensamt kan fungera i en lärobokstext och att 
diskutera vad denna samverkan kan få för effekt i ett didaktiskt samman-
hang.  

 
Bild 1. Sidan 99 ur Praktisk handbok i svenska (Jansson & Levander 2001) . 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2  Med semiotiska resurser avses här de symbolelement som förekommer i  texten, i det 

här fallet en illustrerande bild. Med diskurs avses här främst ”grundläggande tanke- 
och handlingsmönster som utmärker olika slags verksamheter” (Hellspong och Ledin 
1997:51). I den analyserade texten används olika språkliga strukturer beroende på 
avsikt och målgrupp. Dessa olika tilltal benämner jag diskurser.   
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Text och bild 
Jag har funnit ett antal olika diskurser i textavsnittet. Även om diskurser-
na varierar är det alltid en och samma röst, författarnas, som talar till lä-
saren. Jansson & Levander har valt att använda olika diskurser för att nå 
fram till eleverna. Inledningsvis finns en läroboksdiskurs som instruerar 
och undervisar om hur en personbeskrivning skall göras. Konnektiverna 
är då många (men enahanda) och uppfordrande till sin natur: endast men 
och så används. Effekten av det anaforliknande användningen kan upp-
fattas som tjatigt snarare än som stilistiskt säkert.  
 

Men det går inte att rada upp allt, huller om buller. 
Men det går att försöka 
 
Så kan ett ansikte beskrivas  
Så arbetar tecknare 
Så arbetar författare 
Så arbetar man också i filmer 

 
Som ett mantra upprepas orden ”den talande detaljen” fyra gånger på 
sidan, en gång i avsnittsrubriken och tre gånger i den löpande texten. Det 
är tydligt att författarna vill betona vikten av de detaljer som på något 
sätt är karaktäristiska för en person som helhet. 

En kompisdiskurs finns insprängd i texten på ett antal ställen. För-
fattarna använder direkt tilltal när de vill låta vänliga och familjära. 
Genom att dessutom peka på företeelser som Hollywood, tv-serier och 
filmer (”som du själv har sett i film efter film”) väljer man en diskurs som 
står ungdomarna nära och som de kan relatera till.  

 
Tänk bara på några av de skurkansikten du själv sett i film efter film! 
Detta kan organiseras som en övning för en grupp eller tävling 
mellan lag. Obs! Eventuella belöningar måste samlas in före 
tävlingen. Det finns dåliga förlorare . . . .  

 
En skurkdiskurs finns i hela högerspaltens ordval och framtoning. Skurk-
diskursen förstärks av val av och placering av bilden på sidan. Karikatyr-
en av Yassir Arafat, som återfinns i centrum av sidans vänsterspalt, står 
på temaplats, alltså som något redan känt. Den nya informationen kom-
mer från högerspalten där ord som typ, skum, direkt farlig, typecasted, 
skurkansikten, efterlysning, känd person och belöning alla pekar åt samma 
håll: mannen på bilden till vänster är en förbrytare. Även om orden inte 
direkt används om bilden av Arafat så står bild och text i ett 
problematiskt förhållande till varandra genom sin placering på sidan. 
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Texten förstärker bilden och ger en begreppsapparat för den osäkre att 
använda om Arafat.  Som en isolerad ö, långt från skurkdiskursen, åter-
finns längst ner på sidan ordförklaringen till sympatisk: trevlig.  

Bilden och diskurserna  
Något skall också sägas om bilden som semiotisk resurs på den här 
sidan. Dess placering, som jag redan berört ovan, ställer frågor om dess 
funktion (se även Alinder 1999). Hånar den och förlöjligar eller manar 
den till diskussion? Säkert är att den innehåller en politisk dimension 
som kan vara olika påträngande för olika grupper i klassrummet. Bilden 
står i centrum för blicken och den anger tonen för hur texten och 
övningen (att skriva efterlysningar, också det en aktivitet som andas 
kriminalitet och förbrytare) som följer på den skall uppfattas. Bilden 
saknar bildtext och dess storlek är iögonfallande, ca 20 % av sidan, vilket 
också är symptomatiskt för just det här läromedlet i sin helhet. 
Färgsättningen är blågrå. Karikatyren är visserligen skickligt utförd, men 
den vuxne läsaren ställer frågan varför just denna bild valdes som 
exempel på ett tecknat personporträtt? Arafats stickande blick, över-
dimensionerade läppar och karaktäristiska huvudbonad ger inte en dis-
kussion om etnicitet och världspolitik en rättvis start. Eleven, som kanske 
inte alltid är bevandrad i samtidsfrågor, får ingen information om vem 
mannen på bilden är, utan antas känna igen den palestinske ledaren. 
Texten tillhandahåller istället en arsenal med ord i högerspalten (skurk-
diskursen) som kan kopplas samman med bilden och fyller den med 
mening. Bilden ingår alltså i och förstärker skurkdiskursen. Semiotiska 
system är aldrig neutrala till sin karaktär menar Scollon & Scollon: 

 
All semiotic systems operate as systems of social positioning and 
power relationships both at the level of interpersonal relationships 
and at the level of struggles for hegemony among social groups in 
any society precisely because they are systems of choices and no 
choices are neutral in the social world. (2003:7) 

 
Detta exempel på kombination av text och bild i ett läromedel är viktig 
att betrakta utifrån elevens möjlighet att orientera sig i en turbulent och 
svårgreppbar omvärld. Det är tydligt att varken text eller bild hjälper ele-
ven att ta ställning, tvärtom gör boken en saklig och kritisk bedömning 
svår.  
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Avslutning 
Valet av karikatyren av Arafat är problematiskt på fler sätt. Det ställer 
svåra frågor på sin spets: Vilket är egentligen skolans uppdrag i etnici-
tetsfrågor och vilket ansvar har svenskämnet för demokratiuppdraget? I 
läroplanens värdegrund talas om att ”skolan har en viktig uppgift när det 
gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt sam-
hällsliv vilar på” (Lpf 94:5). I ett större socialt och kulturellt sammanhang 
kan lärobokens snäva omvärldsbild bidra till och förankra helt andra 
åsikter hos eleverna än de demokratiska mål ”rättskänsla, generositet, 
tolerans och ansvarstagande” som läroplanens värdegrund stipulerar.  

Den inneboende auktoritet som läroböcker har och unga elevers brist 
på omvärldskunskap och okritiska förhållningssätt innebär att det som 
står i boken ofta framstår som sanning. Alltför ofta kan lärobokstext 
också vara den enda text eleven läser, vilket gör den till stilbildare språk-
ligt sett, men också till opinionsbildare i de unga generationerna. Läro-
boksförfattare, redaktörer och förlag har därför ett stort ansvar för text, 
bild och layout i läromedel, ett ansvar som inte alltid är så lätt att han-
tera. Många intressen sliter och drar i läromedelsförfattarna: förlagets 
ekonomiska ramar, styrdokumentens intentioner och i många fall den 
egna lärarerfarenheten.  

Ur ett didaktiskt perspektiv är det dock intressant att nämna att mot-
svarande lärobok för de studieförberedande programmen (Handbok i 
svenska, skriven av samma författare) inte innehåller någon politiskt 
laddad karikatyr eller annan flirt med föregivna fördomar som den ovan 
analyserade boken för yrkesprogrammen. Vad detta avslöjar om den rå-
dande människosynen i läromedelsdiskursen lämnar jag därhän i denna 
framställning. Diskussioner om innehåll och diskurs i läromedel måste 
dock ständigt föras så att skolans demokratiuppdrag på allvar kan för-
verkligas, inte bara i  svenskundervisningen utan i skolans alla ämnen. 
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Skrivande och identitet 

Görel Bergman-Claeson 

På utsatt tid står hon i dörren med sin C-uppsats: ”Min handledare sa att 
språket måste förbättras och att jag skulle gå till Språkverkstaden och att 
ni kunde hjälpa mig”. Samma vecka läser jag mina collegestudenters 
kommentarer till kursen i akademiskt skrivande. En student ställer en ex-
plicit fråga: ”Varför fick vi inte lära oss om IMRAD?” Det visade sig att 
lärare på senare kurser hade räknat med att studenterna kände till för-
kortningen. 

Situationerna oroar mig. Vems ansvar är den samhällsvetenskapliga 
C-uppsatsen? Och varför förklarade jag inte att IMRaD eller IMRoD är en 
vanlig akronym bland naturvetare: introduktion, metod, resultat och 
(and) diskussion, alltså standardmönstret för naturvetenskapliga upp-
satser? Räknade jag med att den normalmodell för PM-skrivande som jag 
introducerat för collegestudenterna skulle vara gemensam för olika 
ämnesområden, och att det fanns ett gemensamt sätt att tala om skrivan-
de? Eller trodde jag att studenterna skulle få en introduktion till skriv-
konventionerna inom områden som är nya för dem?  

Collegestudenten och studenten med C-uppsatsen har av olika lärare 
blivit betraktade som bekymmer. Lärarna ser en bristande färdighet hos 
studenterna och beskriver den som brist på kunskap om de normer och 
regelsystem som styr det akademiska skrivandet. Studenterna kategori-
seras som ”svaga skribenter”, och slussas mellan språkverkstäder och 
studierådgivare. Själva delar de ofta denna syn på sig själva, men räknar 
med att mer undervisning, fler regelsamlingar och tydligare råd ska kun-
na avhjälpa problemen.  

För många studenter fungerar systemet utan större problem. Man 
snickrar och knåpar på skrivkurser och i språkverkstäder, följer hand-
böckernas råd och tillägnar sig småningom ett acceptabelt akademiskt 
skrivande. Det finns också studenter som lär sig skriva inom olika genrer 
utan explicit undervisning. För en i dag medelålders forskargeneration 
har detta varit regel snarare än undantag – att skriva akademiska texter 
lärde man sig genom försök, misstag och nya försök.  

I dag verkar dock systemet vara i gungning. Många lärare säger att de 
möter svårigheter av ett nytt slag i studentgrupperna. Den stora aktivitet 
som råder inom högskolevärlden, med språkverkstäder, skrivarstugor, 
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introduktionskurser och kommunikativa övningar visar att man är 
överens om att det finns ett problem och att något måste göras. Kanske är 
också det ökade intresset för skrivforskning, och särskilt för forskning 
kring skrivande och identitet, ett tecken på samma sak. 

De ungdomsgrupper som tidigare sökte sig till universitet och 
högskolor hade oftast en relativt likartad bakgrund och likartade erfaren-
heter. Gymnasiet var förbehållet en liten minoritet och hade dessutom ett 
förhållandevis enhetligt och centralt reglerat kunskapsinnehåll. Sam-
hällets och skolans demokratisering, högskolans expansion och politiska 
mål som ”högre studier för 50 procent av alla ungdomar”, ”breddad re-
krytering” och ”fler studenter från underrepresenterade grupper” har i 
grund förändrat denna situation. 

Honnörsordet i dag är mångfald. De nya grupper som söker sig till 
högre utbildning bär med sig nya erfarenheter, som traditionellt inte är 
giltig kunskap inom högskolan. Och de saknar ofta andra erfarenheter 
och kunskaper som traditionellt förutsätts. Inom övriga delar av vuxen-
utbildningen, till exempel på folkhögskolor och inom den kommunala 
vuxenutbildningen, har sådana studerande länge varit över- snarare än 
underrepresenterade. Där högskolan utgått från brist-tänkande har man 
inom vuxenutbildningen i övrigt – och kanske framför allt inom folkhög-
skolan – utgått från de erfarenheter individerna bär med sig och sett sin 
uppgift framför allt som identitetsskapande och identitetsförändrande. 

Vem är skribenten? 
När den internationella skrivforskningen nu i allt större utsträckning 
uppmärksammar frågor om identitet är det rimligt att se ett samband 
med att fler studenter från nya grupper söker sig till högre utbildning. 
Det identitetsbegrepp man diskuterar är mångfacetterat. Liksom inom 
forskningen kring skrivprocessen placeras skribenten i centrum, men nu 
gäller frågan inte vad skribenten gör utan vem eller vad hon är. Det kan 
till exempel gälla skribentens sociala, kulturella och yrkesmässiga identi-
tet, hennes rötter, och hur denna identitet formar skrivandet. Det kan 
också handla om hur skribenten framträder i sin text, alltifrån de enskilda 
språkliga val hon gör till hur hon uppfattas, eller vill bli uppfattad, av 
läsaren. (Se vidare till exempel Ivanič 1998 och där anförd litteratur.) 

Vad är det då för sociala och yrkesmässiga identiteter som finns re-
presenterade 2005 i Uppsala i en föreläsningssal med studenter från 
”tidigare underrepresenterade grupper”? Som exempel tar jag den grupp 
på 11 studenter som våren 2005 genomförde den universitetsbaserade 
delen av collegeutbildningen vid Uppsala universitet. I en enkät har de 
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besvarat frågor om ålder, språklig bakgrund, yrkeserfarenhet, tidigare 
utbildning och planerade studier. 

Collegeutbildningen bedrivs sedan 2002 av Uppsala universitet i 
samverkan med den kommunala vuxenutbildningen i kommuner i Nord-
uppland och i Mälardalsområdet. Gemensamt för de båda regionerna är 
att andelen universitetsstuderande bland ungdomar är låg. Norduppland 
karakteriseras av glesbygdsproblematik med arbetslöshet och utflyttning, 
medan det i Mälardalsområdet finns en hög andel ungdomar med in-
vandrarbakgrund. 

Av de 11 studenter som våren 2005 genomförde collegeutbildningen 
har fem andra modersmål än svenska. Dholuo, wollof, amhariska, tigrin-
ja och spanska har varit eller är studenternas hemspråk, även om engel-
ska har varit skolspråk för många. Formellt har alla studenterna de kun-
skaper i svenska som behövs för högskolestudier. I praktiken är situa-
tionen en annan. 

Alla 11 studenterna är kvinnor. Medelåldern är 32 år – den yngsta är 
22 och den äldsta 44 år. De yrkeserfarenheter de för med sig är både bro-
kiga och likartade: sju av de 11 har arbetat inom hotell- och restaurang-
branschen, fem inom vård och omsorg och fem med försäljning av olika 
slag. Tre har städat. Men det finns också studenter som har arbetat som 
brevbärare, taxichaufför, reseledare, dansare eller flygvärdinna. Eller som 
haft en modellagentur, varit målarhantlangare eller tidtabellskoordinat-
or. Endast en har erfarenhet av arbete inom industrin. Det är vanligt med 
erfarenhet från många olika branscher; en av studenterna uppger så 
många som 13 yrken. 

För studenterna med invandrarbakgrund finns de vanligaste yrkena 
inom den offentliga sektorns eller servicesektorns lågbetalda kvinnoyr-
ken: vården och hotell- och restaurangbranschen. ”Vårdbiträde, servitris 
och lokalvårdare” är en typisk lista på yrken som många i denna grupp 
är bekanta med. 

Listan på yrken ger inte i sig någon nyckel till hur studenterna ser på 
sig själva och hur de förhåller sig till skrivande. Men de många väx-
lingarna mellan olika yrken antyder att yrkesidentiteten är svag. Yrkes-
identiteten har också konkurrens – två av kvinnorna likställer i enkäten 
familjeförhållanden och yrkeserfarenhet, och vi möter exempelvis en 
småbarnsmamma med wollof som modersmål som också har arbetat som 
apotekstekniker och inom hotell- och restaurangbranschen. 

När det gäller studenternas tidigare utbildning skiljer den sig inte 
mycket från andra studentgruppers. Av de 11 har åtta gått genom tre-
åriga svenska gymnasieprogram, en har gått två år på folkhögskola och 
två har gått etiopiskt gymnasium. Tre har eftergymnasiala utbildningar 
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av olika slag. Man skulle alltså kunna tänka sig att det fanns snabbare 
vägar för dem in i universitetsvärlden än via collegeåret. För många av 
studenterna utgör dock collegeutbildningen, med dess relativt goda möj-
ligheter till tät personlig kontakt mellan lärare och studenter, en chans att 
ta sig över en hög tröskel. 

En ny identitet? 
 Flera av de studenter som är födda i Sverige förmedlar en starkt kluven 
känsla inför universitetsstudier – dels förväntan, nyfikenhet och spän-
ning, dels osäkerhet och rädsla. Kommer den egna förmågan att räcka 
till? ”Har lite skräck att min egen disciplin inte skall räcka inför komman-
de studier” som en av studenterna uttrycker sig. Ingen av studenterna 
med andra modersmål formulerar liknande farhågor. De talar i stället om 
sina erfarenheter av tidigare studier och förutser att universitetsstudierna 
kommer att kräva mycket tid och att studietekniken skiljer sig från gym-
nasiestudierna, men i grunden ser de med tillförsikt på sina möjligheter. 

De svenska studenterna tvekar alltså att anta en identitet som ”univer-
sitetsstuderande” eller ”blivande akademiker” inte bara för att det kon-
kurrerar med andra, etablerade sociala identiteter (till exempel ”små-
barnsförälder”), utan också för att grundinställningen till universitets-
världen är ambivalent. Det förväntade kravet på anpassning och konfor-
mitet (”rädd att verka annorlunda”) blir extra problematiskt om universi-
tetet motsvarar studenternas farhågor och blir en plats där de kan ”få 
[sina] fördomar bekräftade om den akademiska världen”. 

Många av collegestudenterna befinner sig i ett övergångsskede i livet. 
De har en svag yrkesidentitet och ofta en svag förankring på arbetsmark-
naden. Collegeutbildningen, med dess karaktär av förberedelse för fort-
satta, i förväg preciserade studier, ger möjligheter till nya livsval och i 
förlängningen en ny yrkesidentitet. Men vägen dit går över flera år av 
universitetsstudier. Studenterna kan alltså knappast välja bort identiteten 
som universitetsstuderande, utan står inför ett reellt anpassningskrav. 

Från vårdbiträde till sjuksköterska 
Vad väljer då studenterna för inriktning på sina fortsatta studier? Väljer 
de utbildningar som ligger i linje med deras tidigare yrkeserfarenheter 
eller markerar de en önskan om förändring? 

För fyra av de 11 studenterna kan man snarast tala om fortbildning 
och kompetensutveckling: från vårdbiträde till sjuksköterska eller från 
ekonomihandläggare till ekonom. Mer än halva gruppen, sex studenter, 
vill bli sjuksköterskor. Av dem har fyra andra modersmål än svenska. 
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Andra utbildningar som nämns är personaladministrativa programmet 
och lärarprogrammet (”låg- och mellanstadielärare” respektive ”svenska 
+ något annat, kanske något kreativt ämne?”). Det handlar alltså om 
kvinnodominerade yrkesområden inom sektorer som i många fall är be-
kanta för studenterna.  

Yrkesplanerna kan vara mycket konkreta och väl preciserade – stu-
denterna vill bli ”röntgensköterska” eller ”distriktssköterska” eller 
”starta BB på väg”. En av de äldre i gruppen är realist: ”Om jag sedan 
tycker att tiden räcker till vill jag bli distriktssköterska och kombinera 
hembesök, mottagning och BVC”. Den av studenterna som klarast mar-
kerar en önskan om en ny yrkesidentitet – försiktigtvis beskriven som en 
dröm – har erfarenhet av arbete inom hotell- och restaurangbranschen 
och inom handel och industri. Hon vill bli lärare ”för att sedan i 
drömmarna bli rektor”.  

Problematiskt skrivande 
Den osäkerhet som många av studenterna känner inför den nya 
identiteten som universitetsstuderande markeras tydligast när det gäller 
skrivandet. I collegeutbildningen ingår en 7-poängskurs i skriftlig och 
muntlig kommunikation. När studenterna beskriver sina förväntningar 
inför kursen pekar de regelmässigt ut sina brister i förhållande till 
förväntade krav. Det kan gälla övergripande önskemål om att få insikt i 
och hjälp med problem. En av studenterna säger sig till exempel ha ”både 
läs- och skrivsvårigheter ’typ’ ordblindhet som gör saker och ting svårare 
…” och en annan nämner stavning som ett problem. Det kan också gälla 
osäkerhet inför ”akademisk skriven text” eller utpekade genrer som 
”uppsatsskrivning”. För de studenter som inte har svenska som moders-
mål är förväntningarna entydiga och till synes oproblematiska: man vill 
få ”bättre kunskap i att uttrycka [sig] både muntligt och skriftligt på 
svenska”. Ingen uttrycker tvivel på att 7-poängskursen ska kunna rätta 
till åtminstone något av bristerna – till exempel genom att förmedla efter-
traktade ”knep för skrivandet”. 

Att skriva är alltså av olika skäl problematiskt för studenterna. Bara 
en av dem formulerar ett delvis positivt omdöme om sig själv: hon vill 
lära sig nyttiga saker och ”förbättra det som jag redan kan”. Men de 
flesta ser inte sig själva som kompetenta skribenter, och det finns en risk 
att några av dem kan få problem i mötet med kraven på de utbildningar 
de valt. 
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Avsändaren i texten  
Hur framträder då skribenterna i sina texter? En av de första skrivupp-
gifter studenterna ställdes inför var att berätta om sitt namn, alltså en 
icke akademisk text av begränsat omfång som gav möjlighet till personli-
ga reflexioner.  

Varje text avspeglar naturligtvis en skribents identitet på olika text-
nivåer, från skiljeteckenbruk och stavning till meningsbyggnad, struktur 
och genreval. I namnuppgiften strävar flera av studenterna, förvånans-
värt nog, efter att anpassa sig till en akademisk textnorm, trots att det i 
instruktionen till uppgiften inte fanns några antydningar om sådana 
krav. Exempelvis anger två av studenterna källor enligt akademisk stan-
dard, och en skriver ett försättsblad enligt den modell som beskrivs till 
exempel i Strömquist (2005). 

Också i ordval och textstruktur närmar sig denna student ett akade-
miskt mönster med sin inledande bakgrundsteckning: 

 
1. Inom namnforskningsvärlden är man mycket tveksam om 

vad namnet Maria egentligen betyder. En möjlig betydelse 
är gåva eller älskad. Vad man säkert vet är att det kommer 
från hebreiskans Miriam. Namnet är mycket populärt runt 
om i världen och i Sverige är Maria det vanligaste namnet 
bland kvinnor. Ca 450 000 kvinnor har Maria som förnamn, 
men endast 83 000 har det som tilltalsnamn (Svenska Namn 
2005). 

 
Hänvisningen till forskarvärlden, angivandet av källa och det neutrala 
återgivandet av fakta antyder att studenten strävar efter att följa en för 
henne bekant norm. Och kanske också att hon är på väg mot och accepte-
rar en identitet som universitetsstuderande. 

Skillnaden mellan de olika texterna ligger bland annat i graden av 
omedelbart synlig avsändarnärvaro. I motsats till Maria i exemplet ovan 
inleder Suzanna sin text i den privata familjesfären: 

 

2. Jag heter Suzanna med z för att vara lite speciell (det är vad 
mamma säger). 

 
Den talspråkliga syntaxen och hänvisningen till mamma gör att den pri-
vata Suzanna omedelbart tar plats på scenen. Också inledningen ”Jag 
heter X” bidrar till att skribenten framträder tydligt. Majoriteten av stu-
denterna inleder med just denna fras, ”Jag heter X” eller ”Mitt namn är 
X”, vilket kanske kan ses som den enklaste lösningen på problemet att 
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formulera en inledningsfras. Det finns heller inte någonting i in-
struktionen till skrivuppgiften som talar emot en sådan inledning.  

De studenter som avviker från ”Jag heter”-inledningen skapar i stället 
en textstruktur där det egna namnet och det privata jaget placeras in i ett 
större sammanhang. Det kan handla om namnforskning – eller om geo-
grafiska och befolkningsmässiga förhållanden: 

 
3. Kenya är ett land som ligger i östra Afrika och har över 30 

miljoner invånare som talar 45 olika språk, eftersom de 
kommer från 45 olika stammar. Jag kommer från en av de 
största stammarna och vi talar dholuo. 

 
Genom att avstå från jag-centreringen anpassar studenterna texten till ett 
mer akademiskt mönster. Båda de citerade studenterna (exempel 1 och 3) 
har tidigare erfarenhet av högskolestudier. För dem är identiteten ”hög-
skolestuderande” alltså bekant – vilket ger utslag i förhållningssätt och 
formuleringar också i fria skrivuppgifter. 

Den synliga mottagaren 
Att behärska de akademiska skrivkonventionerna framstår för många 
studenter, inte bara på collegeprogrammet, som nyckeln till studiefram-
gång. Av skrivundervisningen önskar man sig råd och knep, regler och 
modeller. Själva undervisningssituationen problematiseras sällan, varken 
av lärare eller studenter: under skrivkurser skriver man dels för övnings 
skull, dels för att bli godkänd (och rangordnad). Och man skriver för 
läraren. Mottagarsituationen är inte olik den som råder i grundskolan 
och gymnasiet. Eller för den delen bland akademiska skribenter på 
universitet och högskolor, om man byter ut ”läraren” mot exempelvis 
”de sakkunniga” eller ”beviljare av projektmedel”. 

I drivna skribenters texter ser man sällan oavsiktliga spår av denna 
mottagarsituation. Men när en av collegestudenterna i skrivuppgiften 
”Intervju” som rubrik på försättsbladet skriver ”Intervjun” i bestämd 
form kan man se det som en vacklan mellan två identiteter. För det första 
den privata identiteten, Johanna som riktar sig till Görel och lämnar in en 
efterfrågad skrivuppgift, ”här kommer intervjun du vet”. För det andra 
den universitetsstuderande, som känner till standardmodellen för PM-
försättsblad, med noggrant angivande av avsändare, mottagare och upp-
gift. 

Att tona ner den privata identiteten men ändå tala med egen röst i sin 
text är svårt för många studenter, också för det flertal som strävar efter 
att anpassa sig till det akademiska skrivandets konventioner. Inte oväntat 
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är gränsen mellan privat och personligt, liksom mellan tillåtet referat och 
lagstridigt plagiat ständigt återkommande problem på språkverkstäder 
och skrivkurser. 

 En fråga om identitet och makt 
Är då mer skrivundervisning och klara regler lösningen för svaga 
skribenter? Eller handlar de problem som lärare och studenter faktiskt 
upplever om helt andra saker? För C-uppsatsstudenten på Språkverk-
staden handlar det kanske om svårigheten att kunna tala med auktoritet i 
texten och ovana vid vad som är legitim kunskap inom ämnet. För 
IMRoD-studenten och för majoriteten av collegestudenterna handlar det 
kanske snarare om osäkerhet inför en ny studie- och livssituation. Ytterst 
kan problemen kopplas till frågor om identitet, och om vem som har 
makten över den akademiska diskursen. 
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Te skriv sôm en taL 

Björn Bihl & Nils-Erik Nilsson 

Rubriken på den här artikeln bygger på det svar vi fick av en av våra in-
formanter, en elev i skolår nio från Sunne i Värmland, när vi ställde 
frågan om han tyckte det var svårt att skriva på dialekt: Nej, det är bara 
”te skriv sôm en taL”, svarade han utan att blinka. 

Kanske det var ett uttryck för en något lägre grad av språklig med-
vetenhet som denne unge man besatt. Kanske det var ett uttryck för en 
ungdomlig attityd. Hur som helst skulle vi vilja påstå att det inte är så 
lätt att svara på frågan: Hur ska man återge tal i skrift? 

För avgränsnings skull ska vi inledningsvis fastslå att en lösning på 
problemet inte kan bestå i en ljudfil som integreras i en text vid pub-
licering på Internet eller en CD som infogas som bilaga till en boktext. 
Nej, i vårt fall handlar det enbart om omkodning av tal till skrift. 

Man kan ta rubriken som exempel på hur man kan resonera. Från 
början tänkte vi skriva den på konventionellt sätt, dvs. med vanliga 
alfabetiska tecken, den första bokstaven med versal och resten med ge-
mener. Men då skulle två för dialekten karakteristiska ljud inte komma 
till sin rätt, nämligen ö-haltigt å (tecknat ô) och tjockt l (tecknat L). Vi reso-
nerade också om ifall den ersättningsförlängning/tvåtoppsaccent som rätt 
ofta följer på apokope (kasta > kaast) skulle markeras på något särskilt 
sätt. Men vi bestämde oss för att låta bli eftersom detta språkdrag inte är 
så markant och frekvent som de två andra och eftersom vi inte ville 
belasta skriftbilden i onödan – en aspekt som i sammanhanget inte är 
minst viktig. 

Eget språk och andras 
Språket har en stor betydelse för den personliga identiteten. Genom 
språket identifierar sig individen som tillhörande en specifik språkge-
menskap. Med växande ålder utvidgas de sociala sfärer man ingår i, 
vilket medför att man kommer att ingå i allt fler olika språkgemenskaper. 
Språkets identitetsskapande funktion bidrar till att man positionerar sig i 
den sociala tillvaron i förhållande till andra grupper. Genom språket 
visar man vilken språklig grupp man identifierar och solidariserar sig 
med. Likaså positioneras individen av andra utifrån vilken språklig vari-
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etet man väljer i olika typer av situationer. Ett problem av principiell be-
tydelse är därför hur skolan ska hantera relationen mellan det egna 
språket och det standardspråk som elever behöver erövra för att kunna 
lyckas i sina vidare studier och i sitt kommande förvärvsliv och som 
aktiva medborgare i samhällslivet. 

Undervisningen i modersmålet och sedermera svenska kom under 
lång tid att präglas av standardiseringssträvanden och kamp mot dialek-
terna, vilket bidrog till uppfattningen att det vi brukar kalla standard-
svenska (vad det nu är) är den korrekta formen av det svenska språket, 
och alla andra språkformer är felaktiga former. Acceptansen av olika 
språkliga varieteter har ökat, men samtidigt kvarstår kravet att eleverna 
ska utveckla sin förmåga att ”tillämpa skriftspråkets normer” (Skolverket 
2000, s. 4). Vad händer då med den egna språkliga identiteten? I vilka 
sammanhang ska eleverna få öka den språkliga medvetenheten om sitt 
eget språk, så att de kan utveckla egna språkliga konventioner? 

I en mycket intressant bok med titeln On Literacy – The Politics of the 
Word from Homer to the Age of Rock diskuterar Robert Pattison (1982) just 
det här problemet. Han har noterat att många av dagens unga 
amerikaner inte använder skriften som medium på grund av rädslan att 
misslyckas med att skriva ”korrekt”, en rädsla som grundas i att lärarnas 
kommentarer till elevers texter oftast har rört just formsidan. Han ställer 
sig frågan om modersmålslärarens uppgift är att lära eleverna standard-
engelska eller att utveckla elevers språkliga medvetenhet så att de kan 
förstå det egna språkets konventioner. Slutsatsen han drar är att läraren 
måste göra bägge sakerna. 

Pattison menar att det måste finnas ett rationellt motiv för elever till 
varför de ska lära sig standardspråket. Han föreslår att man måste be-
trakta standardspråket som ett praktiskt verktyg med vars hjälp man kan 
nå framgång i det sociala livet – inte som en moralisk eller estetisk norm. 
Ur ideologisk synpunkt är det av stor vikt hur man ser på standardspråk-
et i relation till det egna språket. Pattison menar därför att man ska be-
handla standardspråket som ett andraspråk, inte som den korrekta for-
men av det språk eleven redan talar och skriver. Elever ska också upp-
muntras att skriva på sitt ”eget språk” i sitt personliga skrivande och där-
vid ges största frihet att utveckla sina egna konventioner. 

I det projekt som vi har initierat – och som ännu befinner sig i sin lin-
da – har en av utgångspunkterna varit att eleverna tillsammans skulle få 
skriva på sitt ”eget språk” och därvid få tillfälle att reflektera över olika 
skriftspråkliga konventioner. Med elevernas ”eget språk” menas den dia-
lekt eller språkvarietet som de använder dagligdags utanför skolan. 
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Mellan tal och skrift 
Att skriva på talets grund är inget nytt fenomen. Redan de gamla vi-
kingarna gjorde det. Det vittnar nämligen våra tidigaste skriftliga källor, 
runstenarna, om. Enligt en äldre uppfattning hade en någorlunda stan-
dardiserad ortografi utvecklats redan under den runsvenska tiden. Av-
vikelser från denna ortografi betraktas därför av vissa forskare som fel-
ristningar. Henrik Williams går i sin avhandling om åsrunan (1990 
s. 13 f.) emot denna uppfattning när han argumenterar för att det inte 
fanns någon sådan stavningsnorm. Visserligen förekommer felaktiga 
skrivningar på runstenarna. Men man bör skilja på ”rena felristningar 
och avvikande ortografi på fonologiskt motiverad grund”. Istället menar 
han något förenklat uttryckt att man skrev som man talade. 

Allteftersom ett skriftspråk växte fram kom det att skilja sig från det 
talade språket – periodvis dessutom tämligen mycket. Tal- och skrift-
språket har dock närmat sig varandra de senaste hundra åren genom öm-
sesidig påverkan. Tack vare nya tekniska landvinningar har vi idag till 
och med fått ett slags kommunikativa hybridformer som kan sägas ligga 
mellan tal och skrift i form av chatt- och sms-språk. 

Ett mellanting mellan tal och skrift är också den typ av diktning som 
kallas landsmålslitteratur eller dialektlitteratur och som hade sin stor-
hetsperiod i slutet av 1800- och början av 1900-talet. I boken Folket, de 
bildade och landsmålslitteraturen. Svensk dialektdikt 1875–1900 redogör Sven-
Bertil Jansson för denna litterära strömnings framväxt. Han ser den som 
en del av den rörelse som var en motreaktion mot det industrialiserade 
samhället. Till företrädarna för landsmålslitteraturen kan räknas F. A. 
Dahlgren och August Bondeson. 

De begränsningar som en professionell skribent ställs inför när 
han/hon ska skriva på dialekt kan sammanfattas på följande sätt (a.a. s. 
11): 

1. Tekniska begränsningar 

2. Ekonomiska skäl 

3. Bristande insikter hos författaren 

4. Formella estetiska krav 

Den första punkten handlar om de praktiska problem diktaren ställs 
inför när han/hon ska omkoda dialekten till skrift, vilket innebär kompro-
misser för diktaren. Punkt 1 hänger ihop med punkt 2 på det sättet att de 
båda resulterar i förenklingar. I det senare fallet rör det sig istället om be-
gränsningar som läsarna tvingar fram. Man kan ju i och för sig tillgripa 
andra tecken än de som ingår i alfabetet för att återge ljud som är 
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speciella för dialekten. Men går man för långt i detta är risken stor att 
skriftbilden blir svårgenomtränglig. Punkt 3 gäller det faktum att dikta-
ren kan ha otillräckliga kunskaper om dialekten. Punkt 4 rör verstekniska 
företeelser som rim och rytm. Ju större de formella estetiska kraven är 
desto svårare för diktaren att återge dialekten på ett riktigt sätt, eftersom 
den språkliga rörelsefriheten blir mindre. 

Men hur kan dessa begränsningar relateras till icke-professionella 
skribenter, t.ex. högstadieelever? Punkt 1 är i princip lika för bägge kate-
gorierna. Möjligen att de icke-professionella skribenterna är lite friare 
eftersom de inte berörs i samma utsträckning av punkt 2. Punkt 3 torde 
vara lika. Detsamma skulle kunna gälla punkt 4 beroende på hur skriv-
uppgiften ser ut. 

Ytterligare en punkt kan räknas hit, nämligen den som berör stan-
dardspråkets påverkan på dialekten i skrivögonblicket. Eftersom man 
nästan uteslutande använder sig av standardspråket när man skriver är 
det lätt att bli färgad av detta när man skriver på dialekt. 

Man kan i sammanhanget fråga sig om det över huvud taget är 
möjligt att skriva på dialekt. En sådan språkart är ju per definition tal-
språk. I ett tidigare sammanhang (Bihl 2003) för en av oss ett resonemang 
om detta utifrån den skrivna dialekten hos närkemålsdiktaren Jeremias i 
Tröstlösa (pseudonym för Levi Rickson). Efter en genomgång av olika 
kriterier för tal- respektive skriftspråk kan följande konstateras: ”Sam-
manfattningsvis leder dessa argument till synen på TM [= Tröstlösamål, 
dvs. den språkart som Jeremias i Tröstlösa skrev sina dialektdikter på] 
dels som ett genomgående stildrag hos dialektdikterna (skriftspråk), dels 
som ett försök att återge bygdens dialekt (talspråk)” (a.a. s. 25). 

Elever skriver på dialekt 
I en grundskola i Sunne i Värmland – där en ganska utpräglad dialekt 
talas, och där eleverna kommer från både mindre byar och centralorten – 
startade vi tillsammans med en lärare i svenska ett skrivprojekt under 
våren 2005. Eleverna fick i skrivgrupper vid tre olika tillfällen under 
våren skriva på sitt ”eget språk”. Ett övergripande syfte med projektet är 
att undersöka om en kontrastiv språkundervisning leder till ökad språk-
lig medvetenhet. Vi vill också undersöka vilka strategier elever använder 
när de konstruerar sina egna skrivkonventioner och samtidigt utveckla 
metoder för hur en kontrastiv språkundervisning kan gestaltas. 

Eleverna uppmanades att skriva på sitt ”eget språk”, det språk som 
de själva använder på fritiden i umgänget med sina kamrater eller föräld-
rar och syskon, det språk som de känner sig mest bekväma med och som 
de upplever att de känner sig mest naturliga med när de använder. Ele-
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verna delades in i grupper utifrån ett dialektsociogram, dvs. utifrån hur 
de själva definierar sin tillhörighet i ett språksamfund. Gruppen uppma-
nades också att diskutera några typiska språkdrag utmärkande för sitt 
språksamfund. Arbetet med texterna genomfördes i dessa skrivgrupper. 

Eleverna var positiva både till att delta i ett forskningsprojekt och till 
själva uppgiften, att skriva på dialekt. Det ska också sägas att inställ-
ningen till den egna dialekten som talas i området övervägande är posi-
tiv, vilket en undersökning genomförd av en av våra studenter visar 
(Johansson 2005). Alla elever i klassen är dock inte dialekttalande, bl.a. 
beroende på att de är inflyttade till orten. 

Eleverna visade sig vara väldigt osäkra vid det första skrivtillfället. 
Det visade sig att de i princip följde standardnormen. En av flickorna 
skrev på en berättelse om när hennes häst skenade iväg på riksväg 45 
utan kusk med en pulka efter sig. Texten började: Jag och min syrra skulle 
ut och åka pulka efter våran häst. På frågan om det verkligen var så som hon 
pratar var svaret jakande. När hon ombads att säga meningen som hon 
skulle göra då hon pratar vardagligt läste hon upp meningen på stan-
dardsvenska, varvid hon uppmanades att inte läsa meningen utan säga 
precis som hon gör när hon talar med en kamrat. Då kunde vi tillsam-
mans påbörja analysen och försöka återge den i skrift. Resultatet blev den 
här gången: Ja å min syrra skuull ut å ååk pulka efter våran häst. Den största 
och mest iögonenfallande skillnaden var analysen av skulle och åka där 
hon lyckas återge talet på ett acceptabelt sätt (skuul hade eventuellt varit 
att föredra beroende på vilken princip man valt). Hennes kommentar 
efter att ha skrivit den första meningen mer talspråksnära var också den 
som kom att bli det som fick eleverna att våga experimentera mer: ”Du 
menar alltså att vi ska skriva som fröken säger att vi inte ska skriva!” 

Skrivgruppens texter 
Vid ett annat skrivtillfälle fick skrivgrupperna transponera en talspråks-
nära text till sitt eget språk. Texten är hämtad från Bengt af Klintbergs 
bok Råttan i pizzan (1990), som ursprungligen bygger på insamlade munt-
liga berättelser. Vi ska närmare se hur en av grupperna löste uppgiften 
med att transponera en av texterna med titeln ”Hustrun i husvagnen”, 
för att därefter diskutera några språkliga fenomen som man skulle kunna 
lyfta upp i undervisningen. I sammanhanget ska tilläggas att en av oss 
hade anslutit sig till gruppen genom deltagande observation. På så sätt 
kunde vi få en fördjupad förståelse för de olika språkstrategiska val som 
eleverna gjorde. 
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Kärringa i husvangen 
Dä här feck jah hör tå kusin min: 
   Ett gift par frå en sysvensk stad va på väg hem frå en husvangsse-
mester. De hadd vör på västkusten å åkt E-6:an sör övver. För å slepp 
den värst trafiken åkt  di på natta. De va göbben söm körd. Hans kär-
ring va trött ätter en lang varmen  da å lågg i husvangen å togg igen 
sä, trötts att dä va mot bestämmelsera. Ätter fler timmers köring 
stann göbben på e parkering å togg sä en töpplur ve ratten. Sen fort-
satt han färden sörövver. Plötslit såg han dä blåljuse frå polis-
motorcykel i backspegeln. Motorcykeln kör öpp jämsies män, å po-
lisen vinker öt än å stann. Han tror int öga sinn när han ser hökken 
söm sitter gränsle på sadeln bakom polisen. Dä ä hans ega kärring, å 
ho har int e trå på kröppen! 
   När han stann får han e förklaring te den märkli syn. Kärringa 
hadd lögg naken i husvangen på grunn tå varmen. E stönn ätter att 
göbben hadd kört in på parkeringa smög ho sä ut i natta å sätt sä 
bakom en bösk å pess. När ho komm  tebak va allt bårt. Te alles lycka 
stann en polis mä motorcykel å rädd a ur den pinsamm situation. 

Språkreflektioner 
Elevtexten ger en hel del uppslag till diskussion kring språkfrågor som 
man skulle kunna ägna sig åt i svenskundervisningen. För att diskussion-
erna ska vara meningsfulla för eleverna måste de kännas relevanta. Det 
viktigaste motivet i den här situationen måste vara att tillsammans ut-
veckla gemensamma skrivkonventioner som är konsekventa och genom-
tänkta. Eleverna får alltså i princip vara med om att skapa ett eget skrift-
språk för det egna språket. Samtidigt får de reflektera över det egna språ-
kets egenart och jämföra det med standardspråket. Därvid blir det nöd-
vändigt att använda sig av en uppsättning av språkliga analysverktyg, 
och det är kring några av dessa som vi här tänker uppehålla oss. Det är 
också viktigt att bestämma sig för till vad ett sådant skriftspråk ska an-
vändas. Av flera skäl, men främst den kommunikativa aspekten, är det 
rimligt att utgå från att skriften ska ge vägledning för högläsning. 

En intressant och viktig diskussion är vilken eller vilka stavningsprin-
ciper som står till buds och vilken eller vilka klassen ska välja. Här är det 
naturligt att utgå från och exemplifiera med de stavningsprinciper som 
tillämpas i standardspråket. Den kanske mest användbara principen i det 
här sammanhanget, den fonematiska stavningen som innebär att ett fo-
nem motsvaras av ett grafem, innehåller som alla principer en hel del 
problem som man måste ta ställning till. Hur ska t.ex. vokallängd marke-
ras, hur ska å-ljudet markeras (o eller å), hur ska vi markera ng-ljudet, sj-
ljudet och tj-ljudet osv.? Det är dock just detta som är själva poängen 
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med diskussionerna, nämligen att eleverna därigenom ska komma till 
insikt om att det faktiskt är så här det går till när standardspråket 
normeras – en mängd överväganden på olika nivåer måste göras. 

Vi ska se närmare på några exempel som visar hur eleverna kan un-
dersöka sitt eget språk och därvid konstruera en egen minigrammatik 
kring några språkliga företeelser. I den andra meningen skriver eleverna 
en sysvensk stad. I sysvensk har mycket riktigt d uteslutits, men det borde 
rimligtvis ha fallit också i ordet stad. Eleverna måste därför undersöka 
hur substantivet stad böjs i den egna dialekten. Heter det sta i grundform? 
Hur heter det i bestämd form och i genitiv? 

Formen jah (rad 2) för jag passade vi på att fråga om: Varför inte bara 
ja? Eleverna förklarade då att man lagt till ett h för att skilja det från 
svarsordet ja och att detta var vanligt i sms- och msm-språket. Vi frågade 
också om l i formen -ljuse (rad 9). Eleverna svarade då att man ju sa /j/ 
även på standardspråket trots att skrev lj och ansåg därför att de kunde 
skriva på samma sätt. 

Vidare kan eleverna undersöka substantivens genus. I många värm-
ländska dialekter är fortfarande tregenussystemet levande. I texten ovan 
ser vi hur de skriver e parkering, e trå, e förklaring och e stönn (stund), men 
en töpplur, en bösk och en polis. I de första exemplen är det fråga om den 
feminina obestämda artikeln e och i de andra om den maskulina obe-
stämda artikeln en. Eftersom bruket vacklar blir det nödvändigt för 
eleverna att diskutera fenomenet tillsammans och kanske intervjua äldre 
människor för att få en bättre bild av hur genussystemet ser ut. Här är 
det också naturligt att jämföra med dagens tvågenussystem. 

Den bestämda singularformen kärringa (rad 1) rådde det ingen tvekan 
om i gruppen. Däremot fastnade man något ifråga om realiseringen av 
den bestämda slutartikeln i maskulinum för ordet husvagnen. Man var ett 
tag inne på den feminina ändelsen -a, vilket hade inneburit en hyperdia-
lektism, men bestämde sig till slut för -en. 

I ordet bestämmelsera finner vi en för götamål typisk bestämd form 
som också är värd att undersöka. Hur ser de bestämda formerna av sub-
stantiven ut i dialektområdet? Finns det alternativa former? Det är 
nämligen troligt att formen bestämmelsan också finns i området. 

Formen syn (bestämd form singularis femininum, rad 14) kom man 
fram till via formerna syn > synen > syna. Det första förslaget avslöjar att 
man tidigt var inne på en apokoperad form. Det andra förslaget är en 
standardspråklig form och det tredje en dialektal form. Det är intressant 
att se att man valde den form som är mest karakteristisk för dialekten, 
samtidigt som man hade de andra i åtanke. 
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I meningen Motorcykeln kör öpp jämsides män, å polisen vinker öt än å 
stann finns det anledning att undersöka ordgränser. Vi har dels män (mä 
än < med en < med han, ’med honom’), dels öt än (åt honom). Den gramma-
tik eleverna skapar måste vara konsekvent. Frågan är här hur man på 
bästa sätt ortografiskt ska återge det första exemplet. Möjligtvis skulle 
något sådant här kunna användas: mä’n. 

Eleverna har helt uppenbart inte velat se n (rad 11) som ett eget ord 
(jfr än och a rad 11 respektive 18). Eftersom de inte använder några apo-
strofer och dylikt i texten för övrigt har det varit naturligt att se n som en 
ändelse och foga den till ordet före. Däremot fördes vissa diskussioner 
runt ordet sörövver om det eventuellt skulle skrivas isär eller inte. Att 
båda alternativen förekommer i texten (i rad 4 och 9) skvallrar om en 
osäkerhet i den språkliga hanteringen på den punkten. 

Verben uppvisar i många fall former som avviker från standardsven-
skan som i vör (varit), slepp (slippa), körd (körde), lögg (legat). I samtliga 
dessa fall är det fråga om inte uttalet borde återges med dubbel vokal då 
det rör sig om ändelsebortfall, s.k. apokope, vilket lett till cirkumflexering 
av stamstavelsen, vilket kan beskrivas som en tvåtoppsaccent. 

Ingen av eleverna hade någon idé i den riktningen, något som kan 
bero på att tvåtoppsaccent inte alltid följer på apokope i det målområde 
som vi befinner oss i (jfr också inledningen). 

En, åtminstone från skolgrammatiken, avvikande fras finner vi i de 
efterställda attributen kusin min och öga sinn. I originalet står det min 
kusin respektive sina ögon, dvs. den i skrift mer vanliga formen med fram-
förställt attribut. Exemplet visar att eleverna uppenbarligen föredrar den 
efterställda formen, vilket naturligtvis borde diskuteras. Är det så att fler-
talet elever i sitt tal föredrar konstruktionen med efterställd bestämning 
när attributet är ett possessivt pronomen? 

Gruppen vi följde visade inte någon som helst tvekan ifråga om att 
använda efterställt attribut enligt ovan. För dem fanns inget alternativ. 
Man måste därför följa upp fler grupper för att komma åt en eventuell 
variation på den här punkten. 

Avslutning 
Alldeles uppenbart visar dessa få exempel på nödvändigheten att skapa 
en ordlista och en grammatik för det egna språket så att konsekvens i 
bruket kan uppnås. Utifrån detta språkarbete finns stora möjligheter att 
gå vidare för att undersöka det egna språket. Genom att intervjua äldre 
släktingar och yrkesutövare av olika slag kan man t.ex. få tillgång till 
språkliga företeelser som inte är så vanliga längre eller t.o.m. håller på att 
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försvinna. Språkhistoriska undersökningar och jämförelser med andra 
dialekter och grannspråk borde också kunna bli intressanta för eleverna. 

Det är genom språket man markerar sin tillhörighet och stärker sin 
identitet. En språkundervisning som tar elevernas eget språk på allvar 
inte bara ökar deras intresse för språk utan bidrar till att utveckla deras 
medvetenhet om språkliga fenomen över huvud taget. 
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Högtidsdagens dilemma 
offentliggjort 

Gunilla Byrman 

1 Inledning  
 

Det som förundrade mig mest i tidningen var en sorts annonser som 
stod i slutet – efter födda men före döda, där stod: All uppvaktning på 
min bemärkelsedag undanbedes. Eller: All uppvaktning med anledning av 
min instundande bemärkelsedag undanbedes vänligt men bestämt. Bortrest. 
Att vänligt men bestämt vägra att fira att man fyller år, vem gör 
något så bortom? (Malmsten 2003:100) 

 
I citatet ovan skriver Bodil Malmsten om de annonser som hon läste i tid-
ningen i sin barndom. Citatet visar barnets perspektiv på dessa annonser 
och på födelsedagsfirande men när vi blir äldre kan synen på detta änd-
ras. En del av oss tycker fortfarande det är angenämt att fira födelse-
dagen, andra våndas när dagen nalkas. Den svenska traditionen bjuder 
att personer som fyller jämnt – nollor och ibland även femmor – ska ställa 
till med fest och ta emot presenter från släkt och vänner. En önskan om 
att bli firad respektive inte bli firad kan från jubilarens sida ta sig olika 
uttryck. Om detta vittnar de annonser som finns på tidningarnas familje-
sidor under rubriken Uppvaktning.  

Syftet med den här artikeln är att i annonstypen Uppvaktning undan-
bedes studera innehåll och form, dvs. vilken information som framkom-
mer, hur denna information framställs och vad detta förmedlar för bud-
skap till mottagaren. Dessutom vill jag utröna om det finns skillnader 
mellan kvinnors och mäns annonser. 

Merparten av annonserna i mitt material härrör från 1990-talet och 
början av 2000-talet. De är hämtade från lokala och regionala tidningar, 
närmare bestämt Arbetet (Arb), Jönköpings-Posten (JP), Smålandsposten 
(Smp), Sydsvenska Dagbladet (SDS), Vimmerby Tidning (VT) och Ystad 
Allehanda (YA). De rikstäckande och största tidningarna har praktiskt 
taget aldrig denna annonstyp, vilket troligen beror på att annonsörerna 
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enbart riktar sig till människor i lokalsamhället. Dock fanns följande notis 
i Dagens Nyheter: 

 
Kerstin L Johanssons 
60-årsmottagning 
den 5/11 2002 är 
inställd, får ej ledigt (DN 1.11.2002)  

 
Denna annons är ett undantag och kan betraktas som ett nödrop i sista 
stund från annonsören om att festen tyvärr inte blir av eftersom hon 
tvingas arbeta på högtidsdagen.  

2 Om familjesidan 
Dagstidningarnas språk, innehåll och utformning är under ständig ut-
veckling. Detta gäller även familjesidans annonser om familjehändelser 
mellan vaggan och graven. På familjesidan kommer den privata sfären i 
människors liv fram i offentlighetens ljus. Huvudanledningen till att sätta 
in en familjeannons är att informera släkt, vänner, bekanta och arbets-
kamrater.  

Familjeannonserna fyller på många sätt en viktig social funktion. Att 
läsa familjesidan är ett accepterat sätt att hålla sig uppdaterad med delar 
av sina medmänniskors privatliv, och det kan i umgängeslivet exempel-
vis vara värdefullt att veta om en människa bär sorg efter en nära anhör-
ig, nyss har fått barn eller snart fyller år. Det kan också vara viktigt för 
tidningsläsarna att då och då visa upp sig och väcka uppmärksamhet 
med sin person. Annonsörerna kan göra detta på ett mer eller mindre 
personligt eller uppseendeväckande sätt (se Byrman 1992:72). 

I dagliga tidningar är lokalnyheter det som läses mest, men familjeny-
heter intar en överraskande andra plats (Tidningsläsaren 1998:7). Det kan 
tilläggas att 8 av 10 svenskar läser minst en dagstidning (Tidningsläsaren 
1998:26). Texterna på familjesidan har alltså en god möjlighet att bli lästa 
av många. 

Annonstyperna under rubriken Uppvaktning har troligen utvecklats ur 
annonser om födelsedagar, som funnits i tidningarna under hela 1900-
talet. I början av seklet var det nästan uteslutande män med hög sam-
hällsställning i annonserna, såsom provinsialläkare, skeppsredare, fäng-
elsedirektörer och professorer.  
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Att undanbe sig uppvaktning i en annons började komma i allmänt 
bruk först under senare delen av 1960-talet. Den första annonsen av den-
na typ som finns i mitt material är från 1969 och ser ut på följande sätt.1 

 
På grund av anhörigs 
dödsfall undanbedes 
all uppvaktning på min 
50-årsdag. 
Carl P*** (SDS 11.9.1969)  

 
På 1960-talet förekom alltså annonstypen enbart sporadiskt och av socialt 
tvingande skäl såsom sjukdom eller anhörigs död, som i texten ovan.  

3 Uppvaktning undanbedes  
Att sätta in en annons om att man inte önskar bli uppvaktad på födelse-
dagen är ett aktivt val och innebär paradoxalt nog att man offentligt upp-
märksammar sin födelsedag fast man egentligen inte vill göra det.  

Nils-Arvid Bringéus har studerat fenomenet fest och hävdar att: ”fes-
ten avslöjar, förstorar och förstärker ordinära samhällsproblem” (Bringé-
us 1979:59). Han pekar på att festen kan vara traumatisk eftersom den 
utesluter genom att säga: ”Välkommen!” till somliga men inte till andra. 
Festen ställer krav på de inbjudna och särskiljer också olika sorters män-
niskor med olika social status. Dessutom tvingar den festdeltagarna att 
bete sig på ett särskilt sätt och göra vissa saker för att de ska passa in, 
t.ex. att ge gåvor, klä sig fint, vara glada eller säga vackra ord om jubi-
laren. Fest kan utgöra ett sanktioneringsmedel med belöningar och be-
straffningar. Kort sagt är festen enligt hans mening en spegel av olika 
samhällstrauman (Bringéus 1979:60–70). 

Om annonsörerna i mitt material har genomgått ett trauma är inte lätt 
att säga. En del har dock haft svårt att bestämma sig för om det ska bli 
fest eller ej. Ibland är det heller inte festföremålet som avgör saken. Det 
framgår av följande två annonser, som var införda veckorna efter varand-
ra: den första av jubilarens fru och den andra av jubilaren själv. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  För att i viss mån skydda annonsörernas identitet men ändå låta könstillhörigheten 

framgå, uppges hela förnamnet men bara första bokstaven i efternamnet; resten har 
ersatts med tre stjärnor som i annonsen ovan. 
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Nu har jag bestämt oss – 
Lars är hemma den 10 aug! 
Välkomna från kl 11.30 
Margareta G*** (SDS 1.8.2004) 

Jodå! 
Jag håller mig hemma 10.8 
så välkomna efter kl 11.30! 
Lars G*** (SDS 8.8.2004) 
 

Formuleringarna i annonserna ovan skiljer sig åt, men budskapet är det-
samma: Välkommen på fest! Men vi förstår av hustruns formulering och 
delvis också av mannens, att det hade kunnat bli en undanbedesannons i 
stället.  

Anledningarna till att inte vilja fira sin födelsedag varierar. Ibland an-
ges orsaken i annonsen. Det kan exempelvis vara dålig hälsa, som i nedan-
stående annons: 

 
All uppvaktning på min 
högtidsdag undanbedes pga  
sjukdom 
Arne L*** (SDS 12.9.2004) 

 
Texten anger på ett kort och korrekt sätt att annonsören inte vill upp-
vaktas på födelsedagen eftersom han är sjuk. Detta är ett tråkigt skäl till 
att inte kunna fira födelsedagen. Kvinnan i annonsen nedan anger sam-
ma skäl, men hon har försökt att lätta upp detta genom att uttrycka sig på 
vers: 

 

Då hälsan ej vill stå mig bi,  
jag låter dagen gå förbi,  
och all uppvaktning utebli 
ELSA B***, Askeröd (Arb 26.1.1992) 
 

Sannolikt har hon genom sin rimmade annons lyckats förta lite av bud-
skapets allvar. I materialet finns endast en annons som uppger hög ålder, 
som en anledning till att inte vilja bli uppvaktad. 

 
Med anledning av min 108-åriga  
födelsedag den 28.5 undanbedes  
vänligen all uppvaktning på grund  
av min höga ålder 
Maria J***, Villa Vånga (SDS 23.5.1990) 

 
Annonsören tal om hög ålder är inget koketterande utan kan i detta fall 
sägas vara fullt befogat. 
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I en del annonser framkommer en önskan om att annonsören vill fira 
sin födelsedag men enbart i familjekretsen. I följande text blinkar annon-
sören till mottagaren: 

 
Pingstafton den 24 maj 1980 är 
varken jag eller andra familje- 
medlemmar hemma. Glad Pingst! 
Sven J M*** (SDS 22.5.1980) 

 
Annonsören ovan nämner inte att det rör sig om en födelsedag utan 
skriver att han och familjen inte är hemma och tillönskar slutligen de till-
tänkta mottagarna en glad pingst. Följande annonsörer vill också enbart 
fira med familjen.  

 
Födelsedagen är vikt åt min familj.  
Ni som vill göra något av dagen  
gå i naturen, njut och tänk på mig 
Tomas B***, Dalby (SDS 8.8.2004) 
 

Texten avslutas med en ganska beskäftig uppmaning till mottagaren att 
gå ut i naturen och där tänka på jubilaren. Gemensamt för dessa två 
texter är att de utesluter vissa från att uppvakta. Det vill säga annonsör-
erna vill låta sig uppvaktas men bara inom den närmaste familjekretsen. 
Därigenom riskerar annonsörerna att ge alla andra som hade tänkt att 
uppvakta en känsla av att stå utanför.  

Några, oftast manliga, annonsörer åskådliggör i texterna en rädsla att 
visa upp sig på födelsedagen; man vill i stället gömma sig. Att framföra 
budskapet i en rimmad text kan delvis sägas ta udden av att man den 
dagen hellre sysselsätter sig med sina fritidsintressen än eventuella 
gratulanter, vilket framkommer i följande versifierade annonser: 

 
Den 15:e jag fyller  
då jag rymmer 
Till laxvatten mina 
med spö och lina 
Kent A***, Harlösa (SDS 31.7.2005) 
 

Min födelsedag kan ni helt 
glömma, för då ska jag mej vid 
Världens ände gömma 
Det räcker om ni på mej tänker 
för detta mej stor glädje skänker, 
när jag fiskar vithaj i Sydatlanten 
och jagar vilt och kanske den 
stora elefanten 
Sven-Åke E***, Skanör (SDS 17.8.1997) 

 
Ett vanligt förekommande skäl som anges är att jubilaren är bortrest. 
Frågan är om man främst reser bort för att man inte vill uppvaktas eller 
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för att man fyller år. Kanske är det en kombination av bådadera. En åter-
kommande rimmad vers med variation på detta tema är: 

 
Släkt och vänner gör som jag  
fira ej min högtidsdag. 
Ingenting före och ingenting efter. 
i stället åker jag på semester. 
Åke A***, Flyinge (SDS 22.3.1992) 

 
Det är påfallande många av annonserna som är rimmade. Skribenterna 
använder slutrim som ger versen en trivial anstrykning, något som vi 
känner igen från julklappsrim, s.k. grötrim (jfr Cassirer 2003:56). 

 
Ännu en dekad har gått o 
fler grå strå jag fått 
Fira detta känns inte rätt 
så använd slanten på 
bättre sätt. Bortrest 
Ulla-Britt G*** (SDS 3.7.2005)  
 

Rimmen i verserna vill sig många gånger inte riktigt. Som i följande två 
annonser.  

 
När jag fyller 65 inom kort 
reser jag med min man bort 
Gunvor N***, Lomma (SDS 17.7.2005) 
 

När det är dags för fest, 
Har vi redan rest 
Vi får ta det en annan gång 
Nu väntar oss moselvin,  
utflykt och sång 
William O***, Sjöbo (SDS 24.7.2005) 

 
Det finns också texter som är befriande annorlunda än alla klichéartade 
versifierade annonser; följande text är ett exempel på detta. 

 
Himma bra  
borta bäst 
inte inne 
utan ute 
Hej då! 
Jonny N***, Malmö (SDS 7.4.1992) 
 

En hel del annonser antyder vad jubilarerna ska göra när de är bortresta. 
Ofta rör det sig om en utlandsresa, och utlandsvistelsen framställs ofta 
som njutningsfull och avundsvärd.  
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När jag nu ska bli en 75:a  
tänker jag inte vara hemma 
Vi far till Ponta Delgada  
för att njuta, sola och bada 
Ulla J***, Kävlinge (SDS 24.7.2005) 
 

I följande text gör annonsörerna, man och hustru, två saker samtidigt. De 
berättar att de ska fara utomlands och skickar en hälsningar i förväg, så 
de inte behöver skicka vykort när de väl befinner sig där: 

 
Leif 50 år den 5 mars 
Istället för vykort till Er vi känner 
släkt och alla våra vänner 
en hälsning från Australien Ni får  
där vi firar mina 50 år 
Leif och Lena W*** (SDS 23.2.1992) 
 

Givetvis förekommer också enkla och orimmade annonser som i texterna 
nedan. De två första annonsörerna är förhållandevis ospecificerade och 
nämner inte när födelsedagen är eller var de tänker fira den. 
 
Bortrest till slutet av juli 
Åke A*** (SDS 11.7.2002) 
 
Jag firar min födelsedag  
på annan ort 
Marianne S*** (SDS 3.7.2005) 

Min födelsedag 
firar jag med nära och kära 
på hemlig ort. 
ANN-CHRISTINE W***, (Smp 7.8.2004) 
 

 
Att informationen förmodligen ändå går fram i dessa texter bygger på att 
mottagarna vet vem annonsörerna är. Men det finns också annonser som 
är mer formella och exakta. 

 
Jag önskar ingen uppvaktning 
på min dag den 14 september. 
Bortrest 
Ingrid J***  
Tack (SDS 12.9.2004) 
 

Hos några annonsörer, mest kvinnliga, finns ett engagerat och förtroen-
deskapande tonläge som kvinnor är kända för att ha (jfr Einarsson 
2004:174–178). Följande annons framtonar som ett brev med vänskapligt 
tilltal av mottagaren: 
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I år firar jag min födelsedag i 
Grekland med familjen 
Nästa år är ni välkomna att fira 
med mig igen 
Kram Helén E*** (SDS 11.8.2002) 

 
I texten tar annonsören udden av att hon inte är hemma på högtidsdagen 
genom att säga att nästa år blir det kalas som vanligt.  

Andra, mest kvinnliga, annonsörer framför att även om de inte vill 
uppvaktas, så vill de inte bli bortglömda. Budskapet i annonsen är: Kom 
inte hit, men tänk på mig ändå på min födelsedag! 

 
Kära släkt och vänner! 
All uppvaktning undanbedes  
på min 60-årsdag! 
Maken o jag åker på kryssning 
till en solig strand, 
men tänk gärna på mig lite grand 
Ingrid J***, Svedala (SDS 15.8.2002) 
 

Skänk mig en tanke 
eller gärna ett kort 
min 70-årsdag firar 
Per och jag på annan ort 
Ev uppvaktning undanbedes såväl före 
som efter 
Vänligen Ulla-Britt K*** 
(SDS 17.7.2005) 

 
I vissa fall vill annonsören skjuta upp firandet av en anledning som fram-
kommer i texten. 

 
Far väntar med att fira 35-årsdagen 
tills Mor har blivit av med magen. 
JOEL och PAUL, Stiby (YA 1.2.1992)  

 
Annonsen ovan verkar föregivet vara insatt av två, kan vi föreställa oss, 
ganska unga söner till en far som fyller 35 och en mor som snart ska ha 
barn. Annonsörernas efternamn anges inte, men texten når förmodligen 
ändå sina avsedda mottagare, eftersom den var införd i Ystad Allehanda 
och vänder sig till den lilla världen, där mottagaren inte har några prob-
lem att identifiera sändare trots att bara förnamnen nämns.  

Även om många anger olika skäl till varför de inte vill ha uppvakt-
ning är det nog ändå vanligast att inte ange något skäl alls. Sådana 
annonser har ofta en formell och korrekt stil, där annonsören är tydlig 
genom att ange att det är totalförbjudet med uppvaktning och inte bara 
på födelsedagen. En återkommande formulering är följande:  

 
All ev uppvaktning på min födelsedag 
den 8.2 undanbedes såväl före som efter 
Willy N***, Malmö (SDS 26.1.1992) 



 48

 
I annonsen finns ett ev, dvs. eventuell uppvaktning. Detta är ett sätt att 
inte framstå som förmäten och utgå från att de man känner verkligen vill 
uppvakta på födelsedagen. 

Några annonser har ett nästintill aggressivt tonläge. Det verkar som 
jubilaren enbart tycker att det är trams med uppvaktning på födelse-
dagen, och detta föranleder annonsören att, som i nedanstående text, ta 
avstånd från firande genom att foga in s.k. före högtidsdag.  

 
Absolut ingen uppvaktning 
på min s.k. högtidsdag.  
Respektera ovanstående. 
Ulla-Britt F***-J*** (VT 1.7.2000) 
 

Avslutningen ”Respektera ovanstående” kan tolkas som en regelrätt 
förbud eller ett milt hot. 
 
Respektera min  
önskan, ingen uppvaktning i  
samband med min födelsedag. 
Inger A***, Vaggeryd (JP 18.5.2002) 
 

Till släkt och vänner, riktar jag en 
önskan om att inte bli föremål för  
uppvaktning på min 40-årsdag 
Ingrid A***, Hofterup (SDS 27.5.1990) 

Sändarna av de ovanstående tre annonserna tar i med verbala hårdhand-
skar, och det är inte otänkbart att mottagarna känt sig kränkta, eftersom 
det i annonsen antyds att eventuella gratulanter tränger sig på.  

Andra annonser, som inte heller anger något skäl, är mer rättframma, 
ibland en smula komiska i sitt tonläge.  

 
Kerstin P*** på Tranberga firar 
ingen födelsedag i år  
(SDS 10.7.2005) 
 
Släkt och vänner jag firar 
inte min 40-årsdag 
Anette A***, Hörby (SDS 17.7.2005) 

Vi ”hoppar” över min födelsedag 
helt och hållet 
Birgitta W***, Malmö (SDS 29.1.1992) 
 
 

 
Ibland förekommer det också i undanbedesannonserna att jubilaren ön-
skar att personer som vill uppvakta ska skänka pengar till en fond för 
välgörande eller nyttiga ändamål. Det kan se ut på följande vis: 
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Istället för att uppvakta  
mig på min 50-årsdag 
den 11.8 ber jag ev givare  
att tänka på föreningen 
Djurens Vänner i Malmö 
PG 431985-1 
Suzanne B***, Malmö (SDS 31.7.2005) 

 
Hur budskapet i annonsen ska uppfattas är osäkert. Ska det inte vara 
någon uppvaktning alls och bara en gåva till Djurens Vänner? Eller ska 
det vara fest men inga presenter undantaget gåvor till Djurens Vänner? 

I några annonser framkommer det att de blivande jubilarerna är osäk-
ra på hur de ska fira sin dag. 

 
Hur jag skall fira min 60-årsdag? 
Det vet inte jag.  
Med man o barn förstås, 
men inte hos oss. 
Ingen ev uppvaktning i hemmet. 
Gerd H***, Sjöbo (SDS 11.8.2002) 
 

Nu när jag fyller jämna, 
låter jag impulsen bestämma. 
Vet ej vart det bär, 
bara att jag ej hemma är. 
Kjell P*** (SDS 17.8.1997) 

Ovanstående annonser säger egentligen enbart att jubilaren inte är 
hemma på sin födelsedag. Annonsören undanber sig i klartext inte upp-
vaktning. 

I materialet förekommer det också ett slags svårtolkade annonser, som 
är utformade som en inbjudan till födelsedagsfirande. Men frågan är om 
inbjudan i annonsen är allvarligt menad. Nedanstående texter ger exem-
pel på detta. 

 
Min 60-årsdag den 1 mars firar jag 
på Pacific Bayview Hotel Penang. 
Välkommen dit! 
Nils-Erik N***, Alberta (SDS 23.2.1992) 
 
Du som tänkt fira mig 
välkommen till Georgioupolis 
på Kreta den 31/5 
Ulla S***, Habo (JP 27.5.1998) 

Min 60-årsdag den 6 februari 
firar jag ENDAST på Madeira! 
Välkommen dit! 
Lennart M***, Malmö (SDS 26.1.1992) 
 

 
I annonserna framgår det att jubilaren ska göra en dyrbar utlandsresa och 
att ev. gratulanter välkomnas till resmålet. Men angivelsen av platsen där 
festen ska hållas är så oprecis, så detta nog främst får tolkas som att 
annonsören vill skylta med att födelsedagen firas i utlandet. Det man kan 
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fråga sig är vad som skulle hända om någon i bekantskapskretsen oan-
mäld verkligen hade dykt upp på festen i utlandet.  

4 Sammanfattande reflexion 
Sammanfattningsvis kan sägas att jubilarer ofta undanber sig uppvakt-
ning i en annons utan att uppge någon orsak. Men i några annonser an-
ges skälet; ett vanligt sådant är att jubilaren uppger sig vara bortrest på 
sin födelsedag. Detta anses väl numera vara en legitim anledning till att 
inte ställa till med fest och ta emot gratulanter. 

Hur kan en annons utformas? På den frågan finns inget entydigt svar, 
förutom att den måste vara mottagaranpassad och informativ och inom 
rimliga gränser språkligt korrekt och begriplig antingen den är allvarlig 
eller skämtsam, på prosa eller vers. 

Annonserna är inte redaktionella texter utan betaltext, vilket gör att 
annonsören själv kan bestämma innehåll och form inom rimliga gränser. 
Precis som längden på texten kan expressiviteten variera. Några uttryck-
er sig kort och koncist. Många av annonsörerna vill skoja till det, och 
detta görs ofta i rimmad form, med mer eller mindre lyckat resultat. Det 
förefaller som några annonsörer anser att det i detta sammanhang måste 
vara rimmade texter eftersom påfallande många annonser har slutrim. 

Annonserna ger alla tidningsläsare möjlighet – inte bara de som när-
mast berörs – att få reda på om annonsörerna vill uppvaktas eller inte. 
Ibland framgår det också vad jubilaren ska göra på födelsedagen och var 
han eller hon kommer att befinna sig. 

Det är inte ovanligt att annonser under Uppvaktning undanbedes förs in 
mer än en gång. Detta är ett tecken på att annonsörerna vill förvissa sig 
om att budskapet går fram till de tänkta mottagarna. Annonsörerna gör 
sig besväret att planera inför det som enligt seden bör firas men som de 
av olika anledningar inte vill fira – högtidsdagen. Somliga annonstexter 
avslöjar att det ligger en del tankemöda bakom handlingen att välja bort 
festen och gratulanterna. 

Har undanbedesannonserna ökat med ökande välstånd och den 
moderna tiden? Ja, troligen, eftersom detta har bidragit till att man har 
råd att fara bort på sin högtidsdag och att man kanske hellre spenderar 
sina pengar på detta än på ett stort kalas för släkt och vänner. Tvånget att 
ha en traditionell fest verkar ha minskat med urbaniseringen. 

En jämförelse mellan kvinnliga och manliga annonsörer visar att män-
nen är något fler under rubriken Uppvaktning undanbedes (jfr Byrman 
2004). En snabbstatistik i Sydsvenska Dagbladet över dessa annonser gjorda 
under alla söndagar i juli 2004 – söndagen är den veckodag då det finns 
mest annonser – visar att 81 män och 75 kvinnor undanber sig uppvakt-
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ning. Inom parentes kan sägas att det också är fler manliga annonsörer än 
kvinnliga – 32 respektive 23 – som önskar sig uppvaktning.  

En annan skillnad är att de kvinnliga annonsörerna ofta är lite mjuka-
re i sin framtoning med uppmaning till mottagaren att tänka på dem på 
högtidsdagen. En tredje skillnad är att det finns fler manliga än kvinnliga 
annonsörer som nämner att de vill gömma sig på födelsedagen och hellre 
ägna sig åt sin hobby. Sammantaget kan dessa skillnader mellan kvinnli-
ga och manliga annonsörer tolkas i termer av traditionella könsroller, där 
kvinnor generellt uppfostras till att vara mer modrande (Einarsson 
2004:218) och låter sina känslor komma fram, medan männen förhåller 
sig mer sakligt neutrala till sin högtidsdag genom att tala om att de vill 
ägna sig åt sin fritidssyssla den dagen. Annonser med män som av-
sändare är i majoritet, vilket visar att män även på denna offentliga arena 
är fler och mer tongivande än kvinnor. 

Att vilja smita undan på högtidsdagen är inget nytt fenomen. Barbro 
Alving filosoferar 1945 över detta på följande vis: 

 
En manlig vän fyllde fyrtio år härförleden. Vänkretsen ringde runt 
och resonerade med jagade små röster om hur han skulle firas, för 
det var mitt i julklappsruschen. I alla fall så ringde vi runt runt och 
talade om festvåningar och subskriberade saker och insamlingar och 
vad kunde han vilja ha och fyrtio är ändå fyrtio – och så satte sig 
gossen i Dalarna och firade för sig själv! 
    Jubilaren lät meddela att han tillbringade högtidsdagen på annan 
ort, med andra ord. Vi suckade lättat, det skall inte förnekas, och fick 
en dunkel förstärkning av vår uppfattning att han var en gentleman 
och dunkade honom i ryggen per interurbantelefon och sa att nåde 
dig om du smiter när du fyller femtio. Det kommer han antagligen 
att göra, för det gör ju alla. (Alving 1972:15)  
 

I citatet får vi en inblick i hur pressade presumtiva gratulanter kan känna 
det inför vänners jämna födelsedagar. Är det kanske därför – för att sko-
na släkt och vänner – som jubilarer undanber sig uppvaktning? Om så är 
fallet skulle denna strategi kunna sägas vara en väg att lätta på festtrau-
mat hos såväl gratulant som festföremål. 
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Flickor och pojkar i 
responssamtal  

Judith-Ann Chrystal och Ulla Ekvall 

Jan Einarssons och Tor Hultmans bok God morgon pojkar och flickor” från 
1984, har blivit en klassiker. Den har också inspirerat till nya under-
sökningar och starkt bidragit till att könsroller i skolan nu är väl belysta. 
Einarsson & Hultman pekar bl.a. på att pojkars talutrymme i lärarstyrd 
klassrumsundervisning är större än flickors, men att mönstret i grupp-
samtal kan vara annorlunda. Talföra flickor kan t.ex. ta på sig ansvaret 
för gruppuppgiften, som en slags motsvarighet till den hjälpfrökenroll i 
klassrummet som gärna intas av flickor. Men inte bara gruppstorlek har 
visat sig inverka på flickors och pojkars talaktivitet utan även grupp-
sammansättning. Maria Ohlsson (1999) visar t.ex. att flickor ändrade sitt 
beteende när gruppsammansättningen förändrades. De kom med färre 
förslag och färre invändningar när de gick från enkönad grupp till 
blandad. Men Ohlson ger också exempel på att pojkar anpassade sig, 
genom att t.ex. tona ner grabbigheten, för att verka trevligare inför 
flickorna. 

Hur flickor och pojkar agerar i s.k. responssamtal ter sig då särskilt 
intressant, eftersom eleverna förväntas att både avge positiva omdömen 
till kamratens text och att ställa (utvecklande) frågor till den, vilka impli-
cerar att texten inte är helt bra. I linje med Ohlssons studie skulle flickor 
alltså kunna tänkas kommentera färre brister i pojktexter än i flicktexter, 
medan pojkar skulle kunna tänkas avge fler positiva kommentarer till 
flicktexter än till pojktexter.  

Hur flickor och pojkar faktiskt agerar i responssamtal har på nordiskt 
område främst behandlats av den norske forskaren Torlaug Løkensgard 
Hoel (1995). Hon undersöker dock bara en åldersgrupp, en gymnasie-
klass. I den här studien av svenska elever utgår vi också från yngre elever 
och avser att teckna en utveckling under skoltiden med avseende på just 
”ris och ros”.  Vi koncentrerar oss på tre delaspekter, nämligen i vad mån 
könsroller avspeglar sig ifråga om 1) positiva omdömen, 2) negativa hel-
hetsomdömen och 3) identifiering av specifika problem. I samband 
därmed ger vi också några inblickar i hur yttrandena formuleras.  
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Samtalen och texterna  
Studien görs inom ramen för projektet Skribenter in spe (1996). Material-
et består av responssamtal med elever från fyra klasser. De ljudbandade 
samtalen har spelats in vid fyra tillfällen, en gång per termin under fyra 
terminer. Vid de första inspelningarna gick eleverna i skolår 1, 4, 7 och 
gy1 och vid de sista inspelningarna gick de i skolår 3, 6, 9 och gy3. Sam-
talen har normalt förts mellan två elever. Bara i enstaka fall har tre elever 
deltagit i ett samtal. Paren sattes samman utifrån lärarnas bedömning om 
vilka elever som skulle samarbeta bra med varandra.  

Så långt möjligt är det samma par som deltar under samtliga inspel-
ningar. I var och en av de fyra åldersgrupperna, elever från 1-3, 4-6, 7-9 
och gy1-3, har vi valt ut sju samtal per inspelningstillfälle. Bland dessa 
finns både enkönade samtal, (flicka-flicka, pojke-pojke) och blandsamtal 
(flicka-pojke).  

Totalt ingår 112 samtal om 228 texter. De är fördelade på 30 flick-
samtal, 35 pojksamtal och 47 blandsamtal, rörande 109 texter skrivna av 
flickor och 119 texter skrivna av pojkar. Skillnaden i antalet flick- och 
pojksamtal beror på ett överskott på pojksamtal bland de yngsta eleverna 
(skolår 1-3). Vid två av inspelningstillfällena kommenterar eleverna be-
rättande texter och vid två tillfällen diskursiva texter. På grund av mate-
rialets storlek har vår tredje fråga, identifiering av problem, dock behand-
lats utifrån bara hälften av materialet, d.v.s. en berättande och en utre-
dande uppgift (14 flick- 18 pojk- och 24 blandsamtal rörande 54 flick-
texter och 59 pojktexter).  

Inför responssamtalen fick eleverna instruktionen att de skulle läsa 
sina texter högt för varandra och sedan hjälpa varandra att göra texterna 
så bra som möjligt genom att kommentera det som var bra och det som 
kunde förbättras. Någon specifik modell för responsen presenterades 
dock inte och eleverna skötte inspelningarna på egen hand. 

För den här studien har vi enbart studerat tal som är direkt relaterat 
till själva textarbetet och plockat ut repliker, som vi bedömt som antingen 
positiva omdömen, negativa helhetsomdömen eller tecken på problem. 
Vårt intresse inriktas alltså mot innehållet i samtalen, vad och hur mycket 
flickor och pojkar tar upp, inte mot samtalsförloppen som sådana. Dock 
har vi funnit det nödvändigt och intressant att skilja på samtalsroller, 
d.v.s. om eleverna fällt kommentarer om kamratens text, i medhjälparroll, 
eller om egen text, i skribentroll. Agerande i skribentroll har nämligen 
uppmärksammats mycket lite tidigare, sannolikt för att medhjälpare i 
den klassiska modellen för responssamtal bär ett större ansvar än det vi 
tilldelade dem.  
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Det var ju väldigt bra! 
Trots att eleverna i vår undersökning uppmanades att kommentera posi-
tiva aspekter i texterna – att ge ros såväl som ris – har inte särskilt många 
hörsammat denna uppmaning. Endast 102 av de 228 texterna har fått be-
röm. Sammanlagt 149 positiva kommentarer har registrerats i samtalen 
vilket ger ett genomsnitt på 0,6 kommentar per text. Motsvarande siffra 
för problemorienterade kommentarer är 6,6 per text. I merparten av sam-
talen sägs alltså ingenting positivt om texterna.  

De positiva kommentarerna som förekommer ges gärna direkt efter 
högläsningen av texterna innan eleverna ger mera specifika kommentarer 
om brister och förbättringsförslag. Berömmet gäller normalt texten som 
helhet och är oftast vagt, t.ex. Det lät ganska bra alltihop. Eleverna talar 
sällan om varför de anser att något är bra, något som är ett välkänt pro-
blem i responsmodeller där beröm ingår som ett första steg (se t.ex. Neu-
bert & McNelis 1990:53). Placeringen och det oftast ospecificerade inne-
hållet i elevernas beröm tyder på att kommentarerna snarare har ett slags 
rituell funktion liknande den som uppmärksammats i samband med ne-
gativa skribentkommentarer i responssamtal (Freedman 1992:98).  

Absolut vanligast är, som väntat, att de positiva kommentarerna som 
förekommer i samtalen ges av medhjälparna, d.v.s. att eleverna beröm-
mer kamratens text. Men det förekommer också att elever berömmer den 
egna texten.   

I medhjälparroll berömmer flickor och pojkar ungefär lika många texter 
var. Det resultatet verkar skilja sig från Hoels. Hon anför att flickorna är 
mer generösa med positiva kommentarer än pojkar (1995:722). Men möj-
ligen avser Hoel i första hand flickor i flicksamtal. Hennes konkreta 
exempel är hämtat från ett sådant, likaså hennes jämförelser med lik-
nande studier. Och om ”våra” flick- och pojkkommentarer fördelas på 
enkönade samtal och blandsamtal framträder det mer kända mönstret.  
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Positiva kommentarer i medhjälparroll 

Skolår Flickor i medhjälparroll  Pojkar i medhjälparroll  
 Enkönad 

grupp 
A 

Blandad 
grupp 
B 

Enkönad 
grupp 
C 

Blandad 
grupp 
D 

Skolår 1-3  57 % - 25 % 10 % 
(1 text)

Skolår 4-6 12 % 42 % 44 % 23 % 

Skolår 7-9 93 % 7 % 
(1 text) 

57 % 29 %

Gy 1-3  75 % 58 % 75 % 92 %

Totalt  58 % 28 % 44 % 40 %
 

Berömmet är allra vanligast i flicksamtal där 58 % av flickorna gett be-
röm. (Flickorna i skolår 4-6 utgör dock ett undantag, där bara 12 % av 
flickorna berömmer annan flickas text.) Flitigast är flickor i skolår 7-9 där 
93 % har gett kamratens text beröm. I pojksamtal har sammanlagt 44 % 
av medhjälparna gett beröm. Gymnasiepojkar är flitigast med 75 % och 
ligger därmed på samma nivå som gymnasieflickor i flicksamtal.   

I blandade samtal är det vanligare att pojkar ger flickor beröm än 
tvärtom. Endast 28 % av flickorna har berömt pojktexter i blandsamtal 
medan 40 % av pojkarna har berömt flicktexter. Det är huvudsakligen 
gymnasiepojkar som berömmer flicktexter. Pojkkommentarer i övriga 
åldersgrupper är relativt få.  För flickornas del är det både gymnasie-
flickor och flickor i skolår 4-6 som berömmer pojktexter. Inga flickor i 
skolår 1-3 och endast 1 flicka i skolår 7-9 har berömt pojktexter.  

Byter man perspektiv och ser på vilka elever som får beröm fram-
träder flickorna som en gynnad grupp. 49 % av flicktexter ges beröm mot 
37 % pojktexter. Störst chans för beröm ger flicksamtalet, (kolumn A) 
men särskilt lite äldre flickor kan också påräkna ros från pojkar (kolumn 
D). Minst beröm får pojkar i blandad grupp (kolumn B)  

Det är alltså främst flickor som agerar olika beroende på grupp-
sammansättning. Resultaten går i linje med Ohlssons studie (1995) med 
flickor som stöttar varandra, men verkar frånsäga sig sitt ”rosande” be-
teende i samtal med pojkar. Även pojkar agerar något olika, men visar 
som äldre en tendens att framträda som lite chevalereska. Eller är rosan-
det av flickor ett inlärt skolbeteende? I Jan Einarssons studie av livet på 
lågstadiet får t.ex. flickor under tidiga skolår mer beröm av lärare än poj-
kar (1983:67) 
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Men resultaten kan också spegla att flicktexterna uppfattats som 
bättre, en rimlig förklaring med tanke på t.ex. Larssons undersökning 
från högstadiet och gymnasiet, där flicktexter fått högre betyg än pojk-
texter (Larsson 1984:180). Möjligen hör detta delvis samman med att 
flickornas texter är generellt sett längre (både i vårt material och i tidigare 
undersökningar. Se t.ex. Hultman & Westman 1977:53, Larsson 1984:203). 
Textlängd har nämligen visat sig korrelera med kvalitetsbedömning (t.ex. 
Hultman & Westman 1977:53, Larsson 1984:193) (Se också nedan om 
negativa helhetsomdömen.)  

Det är som sagt främst i medhjälparroll som eleverna ger beröm, men 
det händer i ett litet antal samtal (14) att skribenter berömmer sina egna 
texter. När så sker, händer det normalt i enkönade samtal. Merparten av 
kommentarerna förekommer i gymnasistsamtal och i skolår 4-6. I skolår 
1-3 och 7-9 förekommer positiva skribentkommentarer i endast ett 
samtal.  

Även om underlaget är mycket litet tycks det finnas vissa skillnader i 
hur pojkar och flickor använder det egna berömmet. I fem av pojkarnas 
åtta fall omfattar berömmet en jämförelse med den andra elevens text, 
vilket ger associationer till det konkurrensorienterade prestationstänkan-
de och den polemiska stil som anses mer typisk för män än kvinnor 
(Norrby 1996: 198 f). Tre pojkar framhåller t.ex. att bägge texter är lätt-
lästa eller har korrekt meningsbyggnad medan två pojkar använder jäm-
förelsen som försvar och indirekt kritik av motpartens text, t.ex. min är i 
alla fall trevlig och kort! (skolår 5). Inga flickor gör jämförelser. En gymna-
sist i ett pojksamtal bemöter en invändning mot sin text genom att fram-
hålla en positiv egenskap: Längden inte det viktigaste utan innehållet att få 
fram budskapet på rätt sätt det tycker jag att jag har fått. I gymnasisternas 
flicksamtal talas mer om arbetsprocess och resultat: jag har kämpat, jag är 
nöjd; jag är själv stolt, i vissa fall dock med skämtsamt tonfall: Jag kände att 
jag fick med allt ramade in, specificerade mig snabbt fick med det som var viktigt 
- tog bort allt slabb runt omkring.  

Den är jättetråkig 
I responssamtalen förekommer också en del negativa helhetsomdömen, 
trots att eleverna alls inte uppmanades att avge sådana. De 55 kommen-
tarerna utgör visserligen en mycket liten del i samtalen men är ändå in-
tressanta ur samarbets- och könsperspektiv. Dels kan det vara känsligt att 
som medhjälpare ge ett sådant omdöme om en text, dels kan en negativ 
kommentar om den egna texten från skribenten indirekt inbjuda till re-
spons från medhjälparen, i form av antingen ett positivt omdöme eller ett 
förbättringsförslag (jfr Freedman 1992:81).  
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De negativa helhetsomdömena som förekommer är oftast mycket 
vaga, t.ex. anmärkningar om att texten inte är bra, men vi har även inklu-
derat kommentarer om textlängd, läsvärde och läsbarhet. Omdömena 
förekommer oftast i direkt anslutning till högläsningen av texterna, alltså 
i samma skede som många av de positiva kommentarerna. Merparten av 
de negativa helhetsomdömena ges av skribenterna själva, men nedan 
redogör vi ändå först för dem som ges i medhjälparroll. 

Negativa helhetsomdömen i medhjälparroll uppgår endast till 20. 
Flickorna ger 5 omdömen mot pojkarnas 15. Men skillnaden mellan 
könen märks framför allt i enkönade samtal. Endast en flicka ger ett 
negativt omdöme om en annan flickas text medan elva pojkar ger andra 
pojktexter negativa omdömen. I blandsamtalen ger flickor och pojkar 
varandra negativa kommentarer i lika stor utsträckning. Sammantaget är 
det alltså främst pojktexter som får negativa helhetsomdömen antingen i 
enkönade eller blandade samtal.  

Pojkarna framstår alltså som något mer konfrontationsbenägna och 
tävlande, åtminstone gentemot pojkar, vilket stämmer med att de också 
är mindre benägna att berömma varandra. Men också flickor risar pojkar 
något mer än flickor, i linje med att pojkar ges mindre beröm.  

Negativa helhetsomdömen i skribentroll uppgår till 35 (15 flickor, 20 
pojkar) och de uppvisar en mycket jämnare könsfördelning än de negati-
va medhjälparkommentarerna. I enkönade samtal avger 10 pojkar och 7 
flickor negativa helhetsomdömen om sina texter, t.ex. den här är så himla 
konstig (år 9 flicka). I blandade samtal förekommer 10 pojkkommentarer 
och 8 flickkommentarer om egna texter, t.ex. Jag ser att det är helt sjukt det 
jag skrivit (gy pojke). Det är möjligt att skribenter ibland använder dem 
för att förekomma kritik från medhjälparen (jfr Freedman 1992:98f). Det 
kan upplevas mindre ansiktshotande att själv erkänna brister än att 
någon annan påpekar dem (se t.ex. Norrby 1996: 175).  

Vissa skillnader finns också i fråga om vad pojkar och flickor väljer att 
kommentera. Det vanligaste negativa omdömet handlar om för korta 
texter. Särskilt i medhjälparroll tycks det vara mindre känsligt att tala 
negativt om längden än om innehåll och utformning. Kommentarer om 
textlängd rör nästan uteslutande pojktexter, tio av tolv, och ges oftast av 
pojkar i pojksamtal. Intressant är att en pojke i ett blandsamtal klagar på 
en flicktext som han tycker är för lång! Inga pojkar klagar på korta 
flicktexter men två flickor, i skolår 2 och i gymnasiet, är missnöjda med 
längden på sina egna texter. Textlängd är alltså något som främst kom-
menteras av pojkar och kommenterarna gäller dessutom främst texter 
skrivna av pojkar. Generellt sett är pojktexterna i materialet också korta-
re, och i de fall texter bedömts som alltför korta är de som regel kortare 
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än kamratens. Också i andra undersökningar har det visat sig att pojkar 
skriver kortare texter än flickor, även om skillnaden minskar med åldern 
(jfr t.ex. Hultman & Westman 1977:53, Larsson 1984:203).  

Pojkar utmärker sig också genom att fälla övergripande kommentarer 
om förekomsten av fel i texterna. Det resultatet stämmer med Hoels 
iakttagelser att pojkar har en tendens att formulera sin respons mer 
generellt (Hoel 1995:717). I likhet med positiva omdömen händer det då 
att pojkar uttalar sig om båda texterna: Vi har en massa fel (skolår 2), Det är 
en djävla massa fel i texterna (gy). I ett par fall kommenterar också pojkar i 
blandsamtal att det är fel i deras egna texter, t.ex.: här blev mycket fel. Inga 
flickor ger eller får sådana övergripande kommenterar om språkriktig-
heten, möjligen därför att flickornas texter inte innehåller lika många fel 
(jfr Hultman & Westman 1977:232, Larsson 1984:254).   

Vidare utmärker sig ett pojkpar i skolår 7-9 genom att fälla rätt hårda 
domar om varandras texters läsvärde, t.ex.: ointressant handling, en djävla 
massa käft; du skriver som du gick i ettan…; långtråkigt. I övrigt är både pojk- 
och flickmedhjälpare mycket försiktiga med kritik på denna punkt. De 
undviker också normalt att bekräfta negativa skribentomdömen om läs-
värdet (se nedan). 

Som nämndes ovan ges bara ett negativt omdöme om en flicktext av 
en flickmedhjälpare. En flicka i skolår 5 tycker att kamratens text är mes-
ig. Bägge flickor föreslår sedan flera ändringar under samtalet vilka tro-
ligen syftar till att få textens kvinnliga aktör att framstå som lite tuffare i 
sitt språkbruk, t.ex. gud föreslås utbytas mot fan och pengar föreslås utbyt-
as mot  stålar eller money.  

I de fall då flickor och pojkar i medhjälparroll ger varandra negativa 
kommenterar är tongången normalt mycket försiktig, t.ex. jag vet inte om 
jag riktigt förstår vad du menar med allting (gy flicka i blandsamtal).  Av 
flickornas fem kommentarer om pojktexter handlar två om begriplighet, 
två om textlängd och en om ”lite formuleringar”. Två av pojkarnas fyra 
kommentarer om flicktexter handlar om att texterna inte är tillräckligt de-
taljrika: lite tunt på detaljer; jag saknar det där beskrivande. En handlar om 
textlängd (för lång) och en om att handlingen är overklig.   

I skribentroll ger pojkar också en del rätt vaga negativa omdömen om 
sina egna texter, t.ex. Min är hej kom och hjälp mig; helt skumt; helt sjukt. 
Flickor talar om sina egna texter som konstiga, dåliga eller fåniga, t.ex. min 
är skitdålig; den är så himla konstig.  

Negativa kommentarer om egna textens läsvärde förekommer bland 
både pojkar och flickor, t.ex. Den är jättetråkig (gy pojke i blandsamtal); 
den är oerhört kort och tråkig (gy flicka i blandsamtal).  
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Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att pojkar och flickor 
tycks lyfta fram delvis olika aspekter när de ger övergripande negativa 
kommentarer om texterna och att pojkar är mer benägna att avge 
negativa helhetsomdömen om en text skriven av en elev av samma kön 
än vad flickor är. Pojkarnas negativa helhetsomdömen verkar delvis bero 
på att de, liksom i Hoels studie (1995), i större utsträckning uttrycker sig 
just generellt i stället för att som flickorna gå i närkamp med textproblem. 
Därmed över till själva närkampen.  

Det är väldigt mycket lilla plötsligt  
Negativa helhetsomdömen utgör som sagt en mycket liten del av alla de 
problem i texterna som aktualiseras. Merparten problem rör en specifik 
del av texten. De flesta aktualiseras som konkreta lösningsförslag, oftast 
utan någon motivering eller förklaring. Ofta läser eleverna ett kort text-
avsnitt och upprepar det i modifierad form: det som hände > det fruktans-
värda som hände. De kan också ge mer eller mindre konkreta förslag i form 
av frågor, påståenden eller imperativ: t.ex. Ska det inte va nån punkt där och 
ny mening – eller nåt komma?; jag ändrar äh till shit; Flytta ner sista meningen 
på en rad för sig. Problem som inte beledsagas av lösningsförslag kan ha 
formen av påståenden eller frågor, t.ex. på 1600-talet fanns inte telefoner; 
varför ska hon packa upp bara för en dag?  Ibland används i stället paraling-
vistiska medel – textavsnitt kan läsas eller upprepas med markerad röst, 
håller på och håller, i just detta exempel sannolikt i syfte att påtala en stö-
rande upprepning.  

Samtalen rörande två av uppgifterna (alltså halva materialet) har 
genererat 737 sådana problem, som vi kunnat hänföra till talarens kön. 
De fördelar sig mycket ojämnt på flickor och pojkar. Flickorna svarar för 
500 och pojkarna för 237. Flickorna som grupp aktualiserar alltså mer än 
dubbelt så många problem som pojkarna, i genomsnitt 9,4 problem mot 
pojkarnas 4,6. Det högsta antalet för en enskild flicka under ett och 
samma samtal är 36 probleminitiativ, medan motsvarande siffra för en-
skild pojke är 14. Men givetvis finns stora variationer. Både bland pojkar 
och flickor finns enstaka elever som inte aktualiserar något problem alls 
under ett samtal.  

En möjlig förklaring till flickornas större andel är att flickor ofta är 
mer ambitiösa och villiga att följa lärardirektiv (jfr Einarsson & Hultman, 
1984). Kanske hör skillnaderna också samman med ett generellt sett stör-
re intresse för texter och skrivande. Flickor skriver som sagt längre texter 
och kan också i revideringsfasen tänkas vilja lägga ner mer möda på text-
arbete. I det arbetet kan de tänkas favorisera detaljer framför mer över-
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gripande kommentarer. Ytterligare en förklaring kan ligga i att deras 
längre texter kan ha genererat fler problem.   

Men resultaten är kanske mest intressanta om vi ser till samtalsroller. 
I följande tabell anges ageranden i medhjälparroll för flickor och pojkar i 
olika åldersgrupper.  
 

Flickor och pojkar i medhjälparroll. Antal probleminitiativ i snitt 
per flicka/pojke och samtal i olika gruppkonstellationer  

Skolår Flickor  
i medhjälparroll  

Pojkar  
i medhjälparroll  

 Enkönad 
grupp 
A 

Blandad 
grupp 
B 

Enkönad 
grupp 
C 

Blandad 
grupp 
D 

Skolår 2 2 3,2 2,2 1 
Skolår 5 11,9 4,2 4,7 3,2 
Skolår 8 7,7 4,2 1,2 2,9 
Gy2  4,5 2,1 3 2 
Medel 6,8 3,1 2,7 2,3 

 
Tabellen avslöjar först och främst att flickorna är totalt sett mer aktiva 
som medhjälpare än pojkarna. Med undantag för de allra yngsta ger de 
fler kommentarer både i enkönad och i blandad grupp än vad pojkar gör. 
Trots att probleminitiativ innebär en form av kritik vågar flickorna 
tydligen föra fram den. Troligen uppfattar de probleminitiativ inte som 
ris utan mer som hjälp, vilket förstås också är den pedagogiska avsikten 
med arbetssättet. Att responsuppgiften är ålagd kan också ha inverkat; 
flickorna kan tänkas ha varit mer benägna att följa anvisningarna. I gym-
nasiet minskar dock flickornas aktivitet, men ändå stämmer resultaten 
med den tendens som Hoel (1995:717) tecknar. Också i hennes undersök-
ningar av gymnasister gav flickor i allmänhet grundligare och mer speci-
fik respons än pojkar.  

Men av tabellen framgår också att flickors agerande tycks mer be-
roende av gruppsammansättning än pojkars. I enkönad grupp initierar 
flickor i snitt 6,8 problem, mot bara 3,1 i blandgrupp. Också pojkar visar 
upp olika agerande, men i mindre grad. (Bara i skolår 8 avviker mönstret 
något). Upplevs kanske den enkönade gruppen tryggare? Ser man kam-
ratens probleminitiativ som en hjälp får de flickor som ingår i enkönad 
grupp allra mest hjälp (kolumn A), och de flickor som ingår i blandad 
grupp allra minst (kolumn D) (med undantag för skolår 8 där pojkar i 
pojkgrupp får minst hjälp)  
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Hur många problem eleverna tar upp i medhjälparroll kan förstås 
höra nära samman med hur kamraten själv agerar. Att en skribent själv 
tar upp många egna problem kan uppfattas som en inbjudan att delta och 
alltså bidra till att även medhjälparen vågar komma med förslag och 
synpunkter. Hur flickor och pojkar agerar i skribentroll framgår nedan.  

 
Flickor och pojkar i skribentroll. Antal probleminitiativ i snitt 
per flicka/pojke i olika gruppkonstellationer. 

Skolår Flickor  
i skribentroll  

Pojkar  
i skribentroll  

 Enkönad 
grupp 

Blandad 
grupp 

Enkönad 
grupp 

Blandad 
grupp 

Skolår 2 0,7 1,2 0,5 1,6 
Skolår 5 7,5 4,3 1,2 2,8 
Skolår 8 8,5 3,2 1,2 2 
Gy 2 8,3 1,5 2 2 
Medel 6,5 2,6 1,2 2,1 

 
Tabellen visar att flickorna överlag är mer aktiva också i skribentroll och 
att detta likaså främst gäller i enkönad grupp (förutom bland de allra 
yngsta). De undrar t.ex. ofta om ett avsnitt duger eller ber medhjälparen 
om lösningsförslag. Men det händer också att de ”tänker högt”, ändrar i 
sin text utan att hörbart begära medhåll. Att flickorna i större utsträck-
ning inbjuder till synpunkter bekräftar Hoels resultat (1995:723). Hon på-
pekar t.ex. att flickor ibland försäkrade medhjälparen om att även negati-
va kommentarer var välkomna. Flickornas inbjudande strategier leder 
ganska ofta också till ett kollaborativt skrivande – ett gemensamt text-
bygge, där ändringsförslag byggs på eller ger upphov till en mängd alter-
nativ. Som exempel kan nämnas ett samtal från skolår 8 om en berättelse 
som handlar om ett samtal på ett advokatkontor. Skribenten identifierar 
själv ett problem och säger: advokaten ska vara lite bekymrad. Hon föreslår 
sedan ett tillägg, i form av en replik från advokaten: Kommer du att klara 
dig nu? Medhjälparen bygger direkt vidare på förslaget genom att föreslå 
ett tillägg till det yttrandet: Du vet att jag finns här. Skribenten anammar 
tillägget och bygger ut det ytterligare: Du vet att jag finns här om du 
behöver prata. Sådant textbygge är ovanligt mellan pojkar, kanske delvis 
för att de mindre ofta själva påtalar brister, föreslår ändringar eller begär 
hjälp, åtminstone under de tidiga skolåren.  
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Slutord 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flickor och pojkar beter sig 
delvis olika i responssamtal. Flickorna tycks generellt sett mer aktiva och 
”hjälpsamma” i medhjälparroll än pojkarna. De ger mer beröm, aktuali-
serar fler problem och tycks undvika negativa helhetsomdömen. Deras 
till synes goda beteende används dock främst i samtal med flickor. Poj-
karna ger totalt sett mindre av hjälp, men tycks fördela hjälpen mer rätt-
vist, även om också pojkar är något mer benägna att hjälpa kamrater av 
det egna könet. Som grupp visar pojkar också en svag tendens till att ge 
mer ros åt flickor och mer ris åt pojkar.  

Det ligger alltså nära till hands att tro att flickor i flicksamtal får ut 
mer och kanske utvecklas till bättre skribenter. Men någon sådan slutsats 
kan ändå inte dras av denna mest kvantitativt inriktade studie. Särskilt 
de många problemkommentarerna är nämligen en heterogen grupp, som 
kräver näranalyser av olika slag. Många småändringar ger t.ex. inte nöd-
vändigtvis mer hjälp än färre mer övergripande kommentarer. Ett annat 
problem är att många av de hjälpande problemkommentarerna utgörs av 
konkreta lösningsförslag. De kan visserligen tänkas bidra till en bättre 
version av den aktuella texten, men om de på sikt hjälper skribenten till 
bättre revideringsstrategier är högst osäkert (Scardamalia & Bereiter 
1987:256). Vad för slags hjälp skribenter får måste alltså undersökas i en-
skilda samtal, och det mot bakgrund av hur olika slags kommentarer tas 
emot. Studier av enskilda samtal kan kanske också belysa vad med-
hjälparna själva lär sig av att ge respons. Slutligen måste en värdering av 
olika responsstrategier också ta hänsyn till deltagarnas mål med respon-
sen och hur de själva upplever den (jfr Hoel 1995:713-717). Det är med 
andra ord många frågor kvar att undersöka, både vad gäller frågan om 
hur flickor och pojkar i olika åldersgrupper agerar i responssamtal och 
vilket utfall olika responsstrategier verkar ge på både kortare och lite 
längre sikt. Vi hoppas kunna återkomma till dessa frågor.  
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Bruket av sån i ungdoms-
språk på mångspråkig grund 

Lena Ekberg 

1. Inledning1 
I beskrivningar av ungdomsspråk har i första hand lexikala och prag-
matiska drag uppmärksammats, såsom slangord och diverse ”småord” 
som används i samtalsreglerande funktioner (Kotsinas 1994). Beträffande 
ungdomsspråk som talas i flerspråkiga förortsområden har, jämte ett ka-
rakteristiskt uttal, också grammatiska drag noterats, som en sporadiskt 
förekommande avvikande ordföljd (se t.ex. Kotsinas 1988). Den här ar-
tikeln behandlar ett annat grammatiskt drag som kan knytas till (en vari-
etet av) ungdomsspråket, nämligen den flerfunktionella användningen 
av pronomenet sån i attributiv ställning. Det handlar m.a.o. om variation 
inom nominalfrasen. Exemplen samma sån låt – där sån har klassificeran-
de betydelse – och jag hade tagit sån pistol – där sån har en funktion liknan-
de den obestämda artikelns – illustrerar två motsatta poler av ett kon-
tinuum av betydelser, från en jämförande, klassificerande betydelse till 
en (mer) grammatisk betydelse. 

Studien av sån är gjord inom ramen för det nationella projektet Språk 
och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer.2 Syftet är 
att beskriva och analysera de varieteter av svenska som används av ung-
domar i områden med hög andel invånare med utländsk bakgrund, när-
mare bestämt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Varieteterna går under 
beteckningar som rinkebysvenska, rosengårdssvenska, gårdstenska och 
liknande, beroende på var de har sin geografiska tillhörighet. Inom 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Innehållet i den här artikeln presenterades i olika sammanhang under hösten 2005. Tack 

till alla som kom med synpunkter på presentationerna, nämligen konferensdeltagarna 
på Svenskans beskrivning 28 respektive Semantik i fokus samt kollegerna i projektet 
Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer. Tack också till 
Christer Platzack som läst preliminära versioner av artikeln och kommit med idéer till 
förbättringar. 

2  Se http://hum.gu.se/institutioner/svenska-spraket/isa/verk/projekt/pag/pg_forsk2. 
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projektet använder vi i stället den övergripande termen ”svenska på 
mångspråkig grund” (SMG). 

Det material som ligger till grund för studien härrör från Malmö och 
utgörs av inspelat material från en kamratgrupp bestående av fem 
kvinnliga informanter med utländsk bakgrund. Informanterna går i 
andra årskursen på gymnasiet (naturvetarprogrammet). Gruppen be-
nämns här C-gruppen efter kodnamnet på gymnasieskolan (Cypressko-
lan). 3  Fyra av informanterna har på grundval av ett perceptionstest 
klassificerats som talare av SMG4, nämligen C29, C41, C32 och C28,5 och 
en, C37, som talare av något annat än SMG. (Se vidare Bodén (under 
utgivning) för en beskrivning av såväl perceptionstestet som de fonetiska 
och fonologiska dragen hos SMG-talarna.) Resultatet av perceptionstestet 
visar att de fyra SMG-klassificerade informanterna i en specifik samtals-
situation uppvisar språkliga drag som förknippas med föreställningen 
om rosengårdssvenska. Det säger dock ingenting om huruvida även den 
femte informanten har dessa drag i sin språkliga repertoar. 

Från C-gruppen finns totalt åtta s.k. egeninspelningar på sammanlagt 
330 minuter. Det material som ligger till grund för min analys baseras på 
transkriptioner av fem inspelningar på sammanlagt 211 minuter.6 När jag 
i fortsättningen uttalar mig om användningen av sån i SMG avser jag 
enbart det ovan beskrivna materialet. 

I den följande beskrivningen av bruket av sån utgår jag till en början 
från den beskrivning av standardsvenskans sådan som görs i Teleman et 
al. (1999) (hädanefter SAG). Jag noterar dels de användningar i SMG som 
överensstämmer med dem som beskrivs i SAG (avsn. 2), dels de använd-
ningar som tycks specifika för SMG. De senare avviker semantiskt, lexi-
kalt eller syntaktiskt från standardsvenskan och finns följaktligen inte 
heller beskrivna i SAG (avsn. 3). 

2. Så(da)n i standardsvenskan och SMG  
Den grundläggande betydelsen hos standardsvenskans sådan är jämförel-
se av två referenter i fråga om typ. SAG konstaterar att sådan är ”den pro-
nominella motsvarigheten till ett klassificerande adjektiv” (SAG, bd 2, 
s. 447). Jämförelsefunktionen kan emellertid vara mer eller mindre bort-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3  På Cypresskolan har 65% av eleverna utländsk bakgrund. 
4  I perceptionstestet efterfrågades vilka som talar ”det som brukar kallas rosengårds-

svenska”. 
5  I tre fall är bedömningen signifikant, nämligen beträffande C29, C41 och C32.  
6  Malmömaterialet är transkriberat av Gudrun Svensson. 
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trängd och användningen av sådan blir då snarare deiktisk eller anafor-
isk. Den deiktiska användningen är kanske den mest sammansatta: den 
kan peka ut en referent i den fysiska talsituationen, men också aktuali-
sera en referent som inte är närvarande i talsituationen men som finns i 
talarens och lyssnarens minne (SAG, bd 2, s. 447). Den deiktiska använd-
ningen kan också vara huvudsakligen expressiv. 

I det följande presenterar jag SAG:s kategorisering av de olika an-
vändningarna av så(da)n (bd 2, s. 447 f.), med exempel hämtade från 
SMG-materialet. 

 

a) Ordinär deixis. 
(i) utpekande av något i talsituationen: 
 
(1) tänk dej en förtifemåring ha sån kropp (C37)  
 (Informanterna tittar på en videofilm.) 
 
(ii) aktualisering av något som finns i talarens eller lyssnarens 

minne:  
 
(2) jag har sån säng # du vet sån sån fjärrkontroll (C28) 

 
I standardsvenskan förekommer sådan i den här funktionen ofta tillsam-
mans med här/där. I SMG uppbär sån ofta ensamt denna funktion; där-
emot förekommer inte sällan i samma yttrande du vet, som indikerar att 
talaren förutsätter att lyssnaren kan identifiera referenten ifråga (se 
vidare Svensson under arbete). 

 
(iii) osäkerhet om hur en referent ska benämnas: 
 
(3) hon å hennes man gick på sån föräldraterapi eller va fan de 

heter sån program (C32) 
(4) vad heter sån musiklärare han liknade han som var reklam 

(C32) 
 

I exempel (3) ger informanten på flera sätt uttryck för sin osäkerhet be-
träffande benämningen av referenten: sån föräldraterapi följs av eller va fan 
de heter, varpå informanten prövar ett nytt uttryck, sån program. I (4) 
signaleras osäkerheten redan initialt genom vad heter, följt av en nominal-
fras med attributivt sån. Denna användning hos sån finns också i stan-
dardspråket men där kombineras vanligen sån med här/där, jfr (det kon-
struerade exemplet) sån där föräldraterapi eller vad det heter. Både beträffan-
de (ii) och (iii) avviker således SMG från standardspråket genom att sån 
inte kombineras med här/där. 
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b) Expressiv deiktisk användning.  
 
(5) sån tur jag hade avstängt (C32) 

 
I exemplen ovan betecknar sån en anmärkningsvärd grad av tur. 

 
c) Anaforisk användning. 

 
I standardsvenskan kan sådan fungera anaforiskt i en indefinit nominal-
fras som ersättare för ett substantiv. Sådan syftar då på referentens typ, 
inte dess specifika egenskaper, jfr När hustrun började på en självbiografi, 
ville han också skriva en sådan (SAG, bd 2, s. 448). I SMG-materialet finner 
vi bl.a. följande exempel: 

 
(6) och när personer e tysta så vet man inte vad # hur såna tänker 

fattar du+ (C41) 
 

Vidare finns det i materialet exempel på en annan anaforisk användning 
av sån som också nämns i SAG, nämligen att tillsammans med ett sub-
stantiviskt huvudord syfta på samma typ av en tidigare aktualiserad re-
ferent, eller ett tidigare aktualiserat propositionellt innehåll. Jämför sam-
talsutdraget nedan där en sån batteri i C37:s sista yttrande anaforiskt syf-
tar på den tidigare aktualiserade typen av batteri (i C37:s första yttrande). 

 
(7) C28: har du nån minidisc? 
 C41: va har du för musik på din minidisc? 
 C37: de e bra att du köpte jag trodde du skulle köpa sån 
   minidisc där e sån platt batteri # de inte bra med dom. 
 C28:  nä jag vet # ja. 

C37: vet du om man köper en sån batteri de kostar minst 
 femhundra spänn å sånt 

 
d) Explicit jämförelse.  
 
(8) han gjorde en sån uppsats som ingen i klassen gjorde (C28) 

 
I exemplen ovan blir jämförelsen explicit genom den följande som-satsen. 

 
e) Konsekutiv användning.  
 
(9) alla hans frågor e såna man måste skriva mycket du vet (C32) 
 

Här anger sån den grad eller egenskap som medför det sakförhållande 
som beskrivs i den konsekutiva satsen (SAG, bd. 2, s. 448). I den konseku-
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tiva användningen är sån m.a.o. framåtsyftande – en funktion som sån 
kan ha även i andra användningar i SMG (se avsn. 3.1.). 

3. Den specifika användningen av sån i SMG 
Av genomgången ovan framgår att sån i SMG används i alla standard-
svenskans betydelser av ordet. Här ska jag visa på ytterligare andra bety-
delser (funktioner) som är specifika och/eller typiska för den varietet av 
ungdomsspråk som undersöks. För överskådlighetens skull har jag kate-
goriserat de olika användningarna som semantiska (3.1), lexikala (3.2) 
respektive syntaktiska utvidgningar (3.3) i förhållande till standardsven-
skan. Kategoriseringen fyller funktionen att fokusera på framträdande 
drag i SMG-användningarna, även om kategorierna överlappar (en se-
mantiskt utvidgad användning kan också innebära en syntaktisk utvidg-
ning etc.). Över huvud taget ska indelningen ses som tentativ i det att 
den återspeglar en första analys av materialet.  

3.1. Den klassificerande betydelsen kvarstår i den 
deiktiska användningen 
Den grundläggande betydelsen hos sån – att jämföra två referenter i fråga 
om typ (se ovan) – är tydligast när sån används i en explicit jämförelse 
med en efterföljande som-sats:  

 
(10) de e sån figur du vet för barn # så e de sån fågel som e gul 

(C41) 
 

Men även när sån har deiktisk användning – dvs. pekar ut eller aktuali-
serar en referent i talsituationen – kvarstår ofta den klassificerande bety-
delsen. I exemplen nedan svarar sån ungefär mot ”(av) typ” (11) respek-
tive ”typ av” (12). I exempel (12) framhävs den jämförande, klassificeran-
de betydelsen genom att sån N föregås av samma, vilket inte är möjligt i 
standardsvenskan.  

 
(11) de e bättre å köpa i en ee butik asså sån onoff (CNO)7 
(12) å har du hört den låten dom har gjort samma sån låt till 

Alaya (C28) 
 

En annan användning där den klassificerande betydelsen är framträdan-
de är när sån används i en nominalfras som syftar framåt (jfr den konse-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7  CNO betecknar en anonym informant som tillhör kretsen kring C-gruppen. 
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kutiva användningen) genom att beteckna den typ av referent narration-
en kommer att handla om. Sån förekommer här typiskt i en presente-
ringskonstruktion. I (13) nedan använder informanten först presente-
ringskonstruktionen för att introducera den nya referenten (en tjej), och 
upprepar sedan introduktionen (efter ett inskott) med en ny presente-
ringskonstruktion, nu med attributivt sån (så var det en sån tjej). Nominal-
frasen en sån tjej konstruerar här en kategori i vilken den nyss introduce-
rade specifika referenten placeras in. En sån tjej blir framåtsyftande gen-
om att den följande beskrivningen av referenten betecknas som giltig för 
kategorin ifråga (jfr C32:s sista yttrande). 

 
(13) C32: de fanns en tjej i skolan du vet # vet du vi snacka om

 du vet om de vi snacka i dag # så var det en sån tjej
 asså hennes +. 

 C37: CHI! 
 C28: de e bra gjort # fortsätt så så får du en stor choklad av 

mej 
 C32: en tjej som hade byxorna ända hit # och jag kolla vet du 

e de röven eller 
 

Ytterligare exempel på framåtsyftande sån med klassificerande betydelse 
ges i (14) och (15), där  sån NP introducerar en typ av referent vars egen-
skaper därefter successivt specificeras. 

 
(14) C28: när jag var i bibl+ ee var det i banken i fredags så var 
    det sån lite bebis sån asså du vet jag ville bara du vet så 
    ta henne å krama en 
 
(15) C37: va snackar ni om? 
 C32: de va sån man du vet jag vet inte va han va # han bara 

snacka # om skolan å sånt # jag vet inte va # han bara 
så hipp hipp # alla ba så hurra hurra alla asså alla 
reagera bara när han sa hipp hipp 

3.2. Sån används i stället för sån här/där 
I utdraget nedan (16) används sån inte mindre än åtta gånger i syfte att 
aktualisera en referent som finns i (åtminstone) talarens minne. Standard-
svenskan skulle i samtliga fall (där det är möjligt att använda sån) föredra 
konstruktionen sån här/där. 

 
(16) C28: du ska jobba i sockerfabrik. 
 C37: ja. 
 C28: du ska bada i socker # har du sett den filmen # om sån 

chokladfabrik (1) 
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 C37: chokladfabrik? 
 C41: jag tror de e+. 
 C28: chokladfabrik # sån gammal film (2) 
 C37: tecknad eller? 
 C28: nej de e sån journalfilm (3) # sån färgfilm (4) # ja # såna 

fem kakor (5) å sen så xxx för å baka typ sån fastlag (6) 
sån godis (7) å sånt tänk dej asså xx sån socker (8) xxx 

 
I vissa fall – sån chokladfabrik (1), sån fastlag (6) – markerar användningen 
av sån förmodligen en viss osäkerhet om själva beteckningen, i andra fall 
är beteckningen mer given, som i sån socker (8). I ytterligare andra fall är 
den klassificerande betydelsen framträdande, sån journalfilm (3), sån 
färgfilm (4), sån godis (7). I såna fem kakor (5) betecknar sån dock knappast 
vare sig osäkerhet om benämningen eller typ av referent. Jag återkommer 
till denna användning nedan. 

3.3. Sån står på artikelns plats i nominalfrasen 
I SMG-materialet finns det en mängd exempel på indefinita nominal-
fraser utan obestämd artikel men med attributivt sån; jämför (16) ovan 
där obestämd artikel genomgående saknas. Andra exempel på kontexter 
med sån där obestämd artikel saknas är: 

 
(17) som du e klar varför jag hade tagit sån pistol å skjutit alla # 

upp # ner (C28) 
 
(18) C41: de e stranden va? 
 C37: nä de e öken. 
 C32: hä 
 C37: typ # ser du inte här # de e typ sån lit+ sån liten öken jag 

fattar inte. (Informanterna tittar i fotoalbum.) 
 
(19) C41: så e de lite fjäril fattar du # så finns de sån e e typ tecknad 
   figur nåt sånt # nej de e inte tecknad figur # de e sån 
   figur du vet för barn # så e de sån fågel som e gul så jag 
   xxx 
 

Användningen av sån i (17)-(19) kan tolkas så att pronomenet helt enkelt 
ersätter den obestämda artikeln. I (18) och (19) introducerar den indefini-
ta nominalfrasen, tillsammans med presenteringskonstruktionen, en ny 
referent.8 Mellan (18) och (19) finns för övrigt en intressant skillnad be-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
8   Jämför detta med de fall där sån NP inom ramen för presenteringskonstruktionen intro-

ducerar en ny typ av referent (se ex. (13)-(15) ovan). 
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träffande ordningen mellan sån och typ. Huruvida denna indikerar också 
en betydelseskillnad låter jag tills vidare vara en öppen fråga.  

Också i exempel (16), såna fem kakor, och (17), sån pistol, tycks den in-
definita nominalfrasen introducera snarare än aktualisera en ny referent. 
I (18) indikerar dessutom ordningen mellan sån och räkneordet att prono-
menet har en funktion som liknar den obestämda artikelns. Lite tillspet-
sat skulle man kunna säga att såna i såna fem kakor fungerar som pluralens 
obestämda artikel. Jämför ena som i huvudsakligen talspråkliga varieteter 
av svenska utgör en plural motsvarighet till den obestämda artikeln (Del-
sing 1993, s. 33). 

Vidare finns det i SMG-materialet exempel på att sån används framför 
ett egennamn. Här har sån en användning som liknar den propriella ar-
tikelns (ett pronomen eller en artikel som står framför ett egennamn).9  

 
(20) CNO: jag gillar faktiskt sån Dajni Minore hennes nya platta 
 C32:    Danni Minogue # xxx inte Dajni Minogue. 
 

Slutligen finns det exempel på att sån också kan stå på den bestämda ar-
tikelns plats, nämligen i frasen sån värsta N. Jfr ordningsföljden mellan 
attributen i sån värsta brunkräm i (21) nedan.  

 
(21) C28:  hon e brunett nu # hon håller på så vet du vet sån 
   korsett 
 C41: som vanligt 
 C28: ja # så # du vet hennes hud rätt så vitt typ ännu vitare 
   än min 
 C41: håhå 
 C28: å så har hon målat du vet med sån värsta brunkräm över 
   ansiktet. 
 

Här tycks den klassificerande betydelsen hos sån vara mer eller mindre 
bortträngd, vilket jag antar sammanhänger med pronomenets position.  

Gemensamt för de användningar där sån står på artikelplats tycks så-
ledes vara att pronomenet är mindre klassificerande och mer gramma-
tiskt än i övriga användningar. I en indefinit nominalfras, och inte sällan 
tillsammans med en presenteringskonstruktion, introducerar attributivt 
sån en ny referent. Hypotetiskt har sån den funktionen också när prono-
menet används som bestämning till ett egennamn, och där detta refererar 
till en specifik person, inte en typ av person, som i (20) ovan. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
9  Se Delsing (1993, s. 54, 66 f.) beträffande förekomsten av den propriella artikeln i de 

skandinaviska språken. 
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4. Sammanfattning 
Sån har en frekvent användning i SMG. I attributiv ställning förekommer 
pronomenet i samtliga de användningar som finns beskrivna i SAG. Där-
till kommer ytterligare användningar som i semantiskt, lexikalt eller syn-
taktiskt avseende är specifika för SMG. Sån tycks i deiktisk användning i 
högre grad än i standardsvenskan behålla den grundläggande klassi-
ficerande betydelsen hos sådan (jfr samma sån låt; de va sån man du vet). 
Vidare ersätter sån ofta standardsvenskans sån där (jfr de e sån journal-
film # sån färgfilm). Slutligen kan sån stå på artikelns plats i nominalfrasen 
och tycks framför allt kunna ersätta den obestämda artikeln (jfr jag hade 
tagit sån pistol; de e sån journalfilm). Sån kan sammanfattningsvis användas 
både för att beteckna (dvs. peka ut, aktualisera) en (typ av) referent och 
för att introducera en viss (typ av) referent.  

I jämförelse med standardsvenskan har sån å ena sidan en mer klassi-
ficerande betydelse – nämligen i vissa deiktiska användningar – å andra 
sidan en mer grammatisk funktion, nämligen när sån står på artikelns 
plats i nominalfrasen. Beträffande det senare fallet kan vi fråga oss om vi 
här bevittnar uppkomsten av en ny ”artikel”?  

Även om vi förstås inte kan utesluta att en del av den rika an-
vändningen av sån också är pleonastisk, ger det analyserade materialet 
således indikationer på att sån i SMG har utvecklat (eller håller på att ut-
veckla) nya betydelser och funktioner i förhållande till standardsvenskan. 
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Fri sikt!  
Om elevers val inom nationella prov i 
svenska/svenska som andraspråk 

Birgitta Garme 

Eva Östlund-Stjärnegårdh  

Många aspekter måste hållas aktuella hos dem som konstruerar de natio-
nella proven i svenska och svenska som andraspråk. Det gäller texter och 
bilder, uppgifter och utprövningar, bedömningsunderlag och exempel 
och mycket annat. Två hörnstenar finns dock: valfrihet för eleven och 
progression i uppgifternas svårighetsgrad.  

I provet för skolår 9 är antalet skrivuppgifter att välja mellan fyra 
stycken; varje elev ska ha möjlighet att visa sin skrivförmåga, men efter-
som skrivtiden är förhållandevis kort, 160 minuter, begränsas antalet 
uppgifter. Niorna utgår liksom gymnasisterna från ett texthäfte som är 
inspirationskälla till skrivandet och underlag för ett separat prov i att läsa 
och förstå text. Ett steg på vägen mot att själv välja hur den egna för-
mågan kommer till sin rätt får eleven i nian genom en eller flera större 
frågor i delprovet Att läsa och förstå. Sådana uppgifter kan gälla att välja 
en kombination av text och bild ur texthäftet och motivera detta val eller 
att välja ett citat och förklara hur det kan sägas ha samband med provets 
tema eller någon enskild text. 

I provet Svenska B för gymnasieskolan har eleverna i ett av delproven 
ett tiotal skrivuppgifter att välja mellan; alla elever kan inte tycka om 
eller klara varje uppgift, men varje elev ska kunna välja någon som hon 
klarar och som ger henne möjlighet att visa vad hon kan. Bland texterna 
och bilderna i provets texthäfte väljer eleven underlag för sitt arbete.  

Strävan efter valfrihet och progression blir belyst i två artiklar med 
uppgifter inom de nationella proven i svenska och svenska som andra-
språk som utgångspunkt. I den ena skriver Birgitta Garme om hur elever 
i år 9 väljer kombinationer av bild och text. Den andra handlar om vilka 
skönlitterära texter elever i gymnasieskolan väljer för sina skrivuppgifter 
och är skriven av Eva Östlund-Stjärnegårdh. Men elever är inte bara ele-
ver utan flickor och pojkar med möjligen olika preferenser, läs-och skriv-
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vanor och förutfattade meningar, liksom vi alla. Därför behandlar artik-
larna elevernas val även ur ett könsperspektiv. 

 

Vem ser vad?  
Om hur flickor och pojkar väljer 
att kombinera text och bild 
Birgitta Garme 

Begreppet text innefattar idag inte bara skriven text av alla slag utan 
också bilder och andra uttrycksformer. I de nationella proven för elever i 
alla åldrar arbetar vi ganska medvetet med konstbilder. Bilderna är inte 
tänkta som något som lättar upp texten, även om de även kan fylla den 
funktionen, utan som en annan dimension av mänsklig uttrycksförmåga 
än skriven text. Alla möter vi ju ständigt bilder av olika slag och det finns 
därför all anledning att uppmärksamma bilden likaväl som texten. 

Provet för skolår 9 är uppbyggt kring ett tema där ett tjugosidigt 
texthäfte är utgångspunkten. Häftet, som innehåller bilder, skönlitteratur, 
faktatext, tidningstext, lyrik och ibland även en citatsida, läses och disku-
teras i klassen före provtillfällena. Eleverna ska vara någorlunda förtrog-
na med provmaterialet före delprov A och C, som prövar läsförståelse 
respektive skrivande. Delprov B är ett muntligt prov och berörs inte här.  

Någon uppgift i niornas delprov ”Att läsa och förstå” prövar vanligen 
elevens förmåga att överblicka flera texter, att se skillnader mellan genrer 
eller att finna en koppling mellan till exempel en skriven text och en bild. 
Så var det i provet 2004 med temat Drömmar, där eleverna uppmanades 
att välja ett citat och en bild ur texthäftet och motivera sitt val så att 
läsaren skulle förstå kopplingen. Uppgiften kan givetvis lösas på kvalita-
tivt olika sätt och bedömas på en skala från 1, där eleven gjort en kopp-
ling utan kommentar, via 2, där kopplingen görs konkret men inte helt 
tydlig till nivå 3, där motiveringen är tydlig och inkluderar en förklaran-
de tolkning. Det är alltså en krävande uppgift och man skulle kanske tro 
att många elever hoppar över den. Så är det emellertid inte. Även om en 
sådan uppgift kommer mot slutet av provet är det mycket få elever som 
inte försöker lösa den. Av lärarnas kommentarer och elevernas svar att 
döma är detta en uppgift där eleverna uppfattar att de har goda möj-
ligheter att visa sin språkliga förmåga på flera nivåer.  
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Citat, bilder och reaktioner på uppgiften 
Texthäftet Drömmar (2004) innehåller ett uppslag med sju stycken kortare 
eller längre citat ur olika texter samt en seriestrip ur Ensamma mamman. 
Tre av författarna är kvinnor. Tre citat handlar om personer och dessa är 
kvinnor. Övriga anknyter allmänt till drömmar: av Calderon, av Martin 
Luther King, sångtext av Kent och dikt av Bob Hansson. På samma upp-
slag finns också ett konstverk av Wassily Kandinsky, On points. Övriga 
konstnärer som representeras i häftet är Georgia O´Keefe, Oscar Reuter-
svärd, Olof Hellström, Pablo Picasso, William Turner, Oda Krogh, Inger 
Edelfeldt och René Magritte, en manlig övervikt, alltså, i just detta prov. 
Två foton, från Sjöberg bild respektive Tiofoto, föreställer en stuga mot 
en kvälls- eller mogonhimmel respektive ett ensamt träd. I den mån 
konstbilderna är föreställande avbildar Picasso och Krogh en flicka res-
pektive en ung kvinna och Edelfeldts Tolkienillustration visar en väldig 
drake, en fallen riddare och en knäböjande jungfru. Hellströms bronshän-
der, Befrielsen, uppfattas nog som manliga och Magrittes bild, Odling av 
idéer, är ytterst mångtydig.  

I detta material av citat och konstbilder skulle eleverna vid provtill-
fället, våren 2004, lösa följande uppgift: 

 
Välj ett av citaten på citatsidan. Vilken bild i texthäftet passar bäst 
ihop med citatet? Motivera ditt val så att läsaren förstår kopplingen 
mellan citat och bild. 
 

Uppgiften är kvalificerad och kräver att eleven är bekant med texthäftets 
innehåll, vilket hon bör vara genom att häftet tidigare har lästs och disku-
terats. Hon måste dock raskt överblicka såväl citaten som bilderna och 
göra sina val. Man kan tänka sig att valet av citat är relativt lätt; i diskus-
sionen i klassen har kanske många fångats av de korta textbitarna och 
säkert känt till flera av dem sedan tidigare. Däremot kan bilderna ha 
behandlats ytterst olika i klasserna. Det har framgått av lärarenkäter att 
variationen är stor när det gäller att lägga märke till, diskutera och 
kanske även analysera bilder i provmaterialet (se http://www.nordiska. 
uu. se/natprov/skolar9/hurgickdet2004.htm). Lärare kan själva känna sig 
osäkra när det gäller bildanalys och även de som gör tappra försök kan 
tycka att de inte får så stort gensvar i klassen. Motsatsen kan också vara 
fallet – bilder kan ge intressanta vägar in till provets tema och emellanåt 
också till en del av texterna och därmed underlätta förståelsen. 

Hur har då elever klarat denna uppgift, vilka citat och bilder har de 
valt och finns det någon skillnad i flickors och pojkars sätt att hantera 
uppgiften? För att få en uppfattning om detta har jag bland provlösning-
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arna slumpat fram hundra prov, lika många flick- som pojklösningar, 
med betygen Godkänd eller Väl godkänd på provet totalt. I detta fall har 
jag gjort den bedömningen att lösningar som inte når målen respektive 
de som får högsta betyg är mindre intressanta – hyggligt bra mellan-
prestationer som utesluter extremresultat skulle kunna ge en bättre bild 
av hur elever förhåller sig till uppgiften. Ytterligare ett skäl till att hålla 
sig inom dessa två betygsgrupper är att samma provresultat tidigare 
analyserats och bedömts av nya bedömare med syfte att undersöka hur 
överens lärare är i sin bedömning. Enligt den undersökningen förefaller 
rimligt god samstämmighet råda mellan lärares bedömningar. 

I lärarenkäten till provet finns också en fråga om hur uppgifterna 
text–bild har tagits emot av eleverna: positivt, negativt eller utan märkbar 
reaktion. Många har utnyttjat möjligheten att kommentera sitt svar på ett 
intressant sätt. En lärare skriver så här efter att ha satt kryss i rutan 
”positivt”: Eleverna släppte loss sin fantasi och blev väldigt aktiva. En annan 
kommenterar: Vi diskuterade en hel del kring bilderna och många skrev bra på 
bildfrågan. En lärare som markerat ”ingen märkbar reaktion” kommente-
rar dystert: trots att de arbetat med bildanalys i såväl SO som bild. En annan 
som inte noterat någon reaktion lägger till: Dock har flera elever skrivit bra 
om bilderna på berörda uppgifter.  

Lärarnas kommentarer kan naturligtvis tolkas på många sätt. Den 
som skrev om fantasin har också uppgivit att hon arbetar med skoltrötta 
elever som har dåliga baskunskaper men ändå tar provet på allvar. 
Kanske blev det en sporre att reflektioner kring bilder kräver något annat 
än att ge sig på en skriven text. Flera som skrivit att de diskuterat 
bilderna visar samtidigt hur viktigt samtalet är kring alla texter, även när 
de är i form av bilder. Kommentaren om bildanalys i andra ämnen illu-
strerar utmärkt det välkända faktum att elever inte alltid lär in vad lära-
ren tror sig lära ut. Utan att märkbart reagera på bilderna har många ele-
ver ändå skrivit bra om bilduppgifterna – en viktig iakttagelse som kan-
ske helt enkelt visar att eleverna känner sig kompetenta att klara upp-
gifter av skilda slag. 

Flickors och pojkars val av citat och bild 
Redan en översiktlig genomgång av vilka citat respektive bilder eleverna 
valt ger ett spännande resultat. I hela flickgruppen (46 flickor) har sex 
olika citat kommit till användning och sju olika bilder. I hela pojk-
gruppen (44 pojkar) är motsvarande antal fem olika citat och sex stycken 
olika bilder. Skillnaden verkar marginell så länge bara antalet anges. Be-
traktar man däremot vilka citat som kopplas ihop med vilka bilder blir 
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valet lite annorlunda, inte bara mellan könen utan också mellan betygs-
grupperna.  

Med citatet som utgångspunkt kan konstateras att utdraget ur Martin 
Luther Kings tal, Jag har en dröm, valts av flest elever, elva flickor och tolv 
pojkar. Citatet har, av tio pojkar och fem flickor, kopplats till Hellströms 
skulptur. Det betyder att sex flickor förmått koppla citatet till fyra andra 
bilder medan de två pojkarna funnit en annan bild som de anser höra 
ihop med detta citat.  

Nu kan läsaren invända att den koppling mellan citat och bild som 
görs av majoriteten faktiskt är den bästa: bilden av skulpturen, med hän-
derna som tycks bända isär ett hindrande galler, handlar om frihet. Men 
till detta kan genmälas att de som kopplat citatet till andra bilder också 
har funnit goda motiveringar som i följande exempel, där eleven hän-
visar till Magrittes bild, Odling av idéer:  

 
Bilden visar en odling av idéer och Martin Luther Kings tal handlar 
om en idé och en dröm.  

 
Kandinskys nonfigurativa bild, på samma sida som citatet, får den här 
kopplingen till talet:  

 
Bilden visar att alla kommer från samma jord (se pilarna) men de är 
ändå olika. Pilarna går ut åt olika håll, det visar olikheten bland 
människor. Trots detta ska alla respekteras och hålla ihop. Pilarna 
symboliserar världens alla människor, olika färger osv. 

 
Ett annat frekvent val av citat är det lilla utdraget ur Livet en dröm av 
Calderón som inleds med ”Vad är livet? Moln som fara, rop som inga 
röster svara…”. Detta citat har valts av fjorton pojkar som funnit kopp-
lingar till tre olika bilder medan tolv flickor har fördelat bildvalet på sex 
bilder.  

Mest påfallande är att hälften av pojkarna väljer Turners målning som 
verkligen domineras av moln och heter Grov sjö med vrak. Kroghs 
målning av en kvinna som drömmande (?) sitter under en japansk lykta 
har valts av fyra pojkar. Tre stycken har stannat för fotot av ett ensamt 
träd mot en disig bakgrund. 

De många pojkar som valt Turners målning motiverar sitt val rätt 
likartat: 

 
Det ser dystert ut, bara mörker. Ingen som kan svara på dina frågor. 
Man tror deta är inte värklighet men det är det, därför drömmer 
man. Man drömmer om ett liv som inte är mörkt och dystert. 
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 eller  
 
bilden på sidan nio tycker jag passar bra för det ser ut som moln och 
från drömmars värld.  

 
En av dem som valt Kroghs målning till Calderons text skriver så här: 

 
Dikten är filosofisk. Hon sitter där och tittar ut och tänker på livet. 
Tittar ut i det tomma. Kastar sina tankar mot träden men inget svar 
får hon. 

 
Som översikten av elevernas svar visar är flickornas val av bild till 
Calderons text mycket mer varierat. Tre har valt Krogh, tre har valt Edel-
feldts bild med flickan, draken och den fallne riddaren, tre har valt fotot 
med trädet, en har valt Reutersvärds förvridna trappkonstruktion, en har 
valt Turner och en har valt omslagsbilden av O´Keeffe. Motiveringen till 
valet av Reutersvärds trappa lyder så här:  

 
”Man vet inte riktigt vad livet är. Livet är kanske bara en dröm som 
en trappa som går runt. Man går och går men kommer egentligen 
ingenstans. Man är fortfarande sig själv, fast man förändras. I samma 
trappa!”  

 
Följande översikt vill ge en bild av hur flickor och pojkar som fått betyget 
G och VG på hela provet har valt att kombinera ett citat med en bild. 
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Översikt över kombinationen citat och bild 
Teckenförklaring: X= Flicka, betyg G, X+= Flicka, betyg VG 
Z= Pojke, betyg G, Z+= Pojke, betyg VG 
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Av de flickor som i likhet med pojkarna valt Krogh skriver en så här efter 
att ha återgivit hela citatet av Calderon:  
 

Bild. s. 13. Tycker det låter som en tanke, bara sitta där och tänka och 
undra hur det egentligen är.  

 
Fotot av den ensamma stugan får en likartad koppling till Calderon: 

 
Jag tycker det finns ett samspel. ’Det står Ty en dröm är hela livet’ 
den meningen tycker jag passar väldigt bra ihop med bilden för den 
lilla stugan representerar ’hela livet’. 

 
Det är naturligtvis inte vilka citat och vilka bilder eleverna väljer som är 
mest betydelsefullt utan hur eleverna tänker sig och uttrycker den kopp-
ling de ser mellan de två medierna text och bild. Som jag redan har visat 
är motiveringarna av ganska varierande kvalitet. Uppgiften är en av 
provets tjugofyra och en av de mest krävande, så alltför mycket tanke-
djup kan man inte vänta sig att eleverna hinner uppbringa. Men det är 
ändå intressant att de allra flesta försöker lösa uppgiften och att det fak-
tiskt är en betydande skillnad på flickors och pojkars sätt att hantera den. 
Vissa skillnader är främst knutna till kön, vissa till betyg. I fortsättningen 
kommer jag att helt kort behandla två företeelser som blivit synliga i den 
här lilla undersökningen. 

Läsning, skrivning och bildtolkning 
Det ligger nära till hands att förknippa flickornas goda läsförmåga med 
deras större variation i bildval i den här studien. Resultaten både i de 
nationella proven och i andra undersökningar visar stora skillnader 
mellan flickors och pojkars läsförmåga (www.Skolverket.se/ klicka vidare 
till Nationella prov och Resultat). En skicklig och van läsare är sannolikt 
mer rörlig i sin bedömning av texters budskap och innehåll och bör där-
för ha lättare att se flera möjligheter när texter får möta bilder.  

En annan aspekt är förhållandet mellan skrivförmåga och förståelse 
för bild och bildtolkning. Kursplanen i skolämnet bild framhåller bland 
annat i sina mål att sträva mot att eleven ska bli medveten om bilden som 
språk och dess roll och användning i skilda sammanhang och kulturer 
samt utveckla förmåga att kommunicera med hjälp av egna och andras 
bilder (Kursplanen i bild, rev. 2000). Intressant nog beskriver Hans 
Wetterholm, en av experterna i kursplanearbetet, i en artikel med titeln 
Bildämnet i ett didaktiskt perspektiv (1993) bildprocessen på i stort sett 
samma sätt som skrivprocessen brukar beskrivas. Här är arbetet från 
stoffsamling, utkast, gensvar från kamrater och lärare, bearbetning till ut-
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värdering av resultatet minst lika centralt som i ett språkutvecklande 
skrivande. I en sådan process får uppgiften kanske inte vara alltför om-
fattande men den måste vara angelägen. Bildprocessen likaväl som skriv-
processen ska utföras med ”allvar och mening”, för att citera Ulf Teleman 
(1979:162). 

Utan att ha säkra belägg kan man fundera över om ett processinriktat 
skrivande faktiskt har vunnit säkrare insteg i skolans värld och 
skrivundervisning än motsvarande process inom bildundervisningen. 
Frågan är intressant och var i hög grad aktuell redan 1993 under förarbe-
tena till de nya kursplanerna. Redan då uppmärksammades naturligtvis 
mediesamhällets krav på skolan och på skolans möjligheter att både ta 
vara på individens behov av att uttrycka sig och samhällets behov av 
mediemedvetna medborgare. Detta behov har förstås inte blivit mindre 
angeläget sedan dess. I sin bok Literacy in the New Media Age (2003) disku-
terar Gunther Kress begreppet literacy som sådant och vad begreppet 
står för i en multimedial värld som blir mer och mer mångskiftande. I 
denna mediala miljö blir till exempel läsning i en mening kanske enklare 
men kanske också mer komplex i kombination med nya mediala ut-
trycksformer.  

Samspelet mellan text och bild i tecknade serier har ofta studerats. En 
amerikansk serieskapare, Scott McCloud, citeras i en artikel på svenska 
av Göran Ribe (1993). McCloud listar sju sätt att kombinera bild och text i 
serier varav flera är särskilt relevanta för den här artikeln:  

 
Bilden illustrerar bara vad som sägs i texten, texten ger bara 
ytterligare emfas åt bilden, text och bild dubblerar varann med precis 
samma innehåll. Den mest lyckade kombinationen är att text och bild 
tillsammans uttrycker en tanke som ingendera kan uttrycka ensam 
(s. 161).  

 
Sammantaget kan flickornas rörlighet i text-bildval ha att göra med att de 
är skickliga läsare och ofta också goda skribenter. Av översikten framgår 
att pojkar med betyget Väl godkänd (Z+) är mer samlade kring den rim-
ligaste kombinationen, Martin Luther Kings tal och Hellströms skulptur 
Befrielsen, där text och bild tillsammans ger mer än om de betraktas var 
för sig, medan pojkar med betyget Godkänd samlas kring Calderon och 
Turner – vilket av deras motiveringar kan ses som ett uttryck för att bil-
den bara illustrerar texten. Bob Hanssons ironiska ”det minsta man är 
skyldig sina drömmar är att tro på dem” och Kroghs drömmande flicka 
har lockat endast pojkar, medan kombinationen Calderon, fotona och 
Krogh har valts av båda könen och av elever med både G och VG på hela 
provet.  
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Kanske skulle andra och mer provocerande bilder och texter kunna 
inspirera eleverna till ytterligare spännande och tankeväckande kombi-
nationer. Det vet vi inte än. Men granskningen av elevernas val och 
motiveringar har visat att uppgifter av det här slaget är såväl intressanta 
som utmanande. Kanske kan de också bidra till att läsning och skrivning 
kommer att samverka med fler medier. 
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Skön litteratur för gymnasister 
Vilka texter väljer tjejer och killar i det nationella provet? 
Eva Östlund-Stjärnegårdh 

Man lär så länge man har elever, eller i mitt fall numera studenter. I en 
uppsats av en lärarstudent framkom resultat som inspirerade och utma-
nade mig att söka vidare på temat – vilken skönlitteratur väljer kvinnliga 
respektive manliga gymnasieelever inom det nationella provet? 

Texturvalet till det nationella provets texthäfte för gymnasiet är en 
delikat fråga. På ett begränsat antal sidor ska ett tema speglas i skön-
litteratur, debattartiklar, krönikor och andra texter samt bilder. Innehållet 



 84

ska tilltala ungdomar på gymnasiets alla olika program och komvuxstu-
derande. Oftast är både det skönlitterära inslaget och tidningsmaterialet 
nytt och aktuellt men temat kan också återfinnas i äldre texter. Prov-
konstruktörerna har ständigt ögat på ”varannan damernas” i listan över 
författare/journalister och konstnärer/fotografer. Hundraprocentig jäm-
ställdhet kan vi inte uppnå men ambitionen är att nå nästan dit. Däremot 
har vi nog hittills inte tittat så mycket på huvudpersonernas kön och 
vilken roll det kan spela för elevernas val. 

Sedan starten 1996 har provgruppen konstruerat 20 prov för kursen 
Svenska B. Från och med höstterminen 2000 gäller provet också för Sven-
ska som andraspråk B. Jag har gjort nedslag i några av proven och stu-
derat elevtexter i arkivet med syftet att se hur tjejer och killar väljer bland 
de skönlitterära texterna. Däremot tar jag inte hänsyn till vilken skolform 
(gymnasieskolan eller komvux) eller vilka program de går, vilken 
svenskkurs de läser och oftast inte heller vilka betyg de fått på sina texter. 

I provet ingår ett muntligt och två skriftliga delprov. Här ska jag redo-
visa exempel från båda de skriftliga delarna. De är olika till sin karaktär 
och elevens valfrihet är också olika stor. A-uppgiften resulterar i en kort, 
utredande text med angiven omfångsbegränsning. Hela klassen får en 
och samma uppgift som läraren valt ut bland tre möjliga. Läraren kan an-
passa valet efter sin klass och den undervisning eleverna fått. I princip 
går A-uppgiften ut på att välja ut två texter eller bilder från provets text-
häfte och presentera och motivera sitt val. Eleverna ska alltså visa att de 
läst och förstått texter och bilder. I B-uppgiften får eleven själv välja 
mellan 8–10 uppgifter av ganska olika karaktär. Minst en av dem är di-
rekt inriktad på skönlitteraturen – noveller, romanutdrag, dikter – i text-
häftet. 

A-uppgifter 
”Tankar om arbete i skönlitteratur” var rubriken för en av A-uppgifterna 
höstterminen 1999, när provet behandlade temat arbete. Elevens uppgift 
var att välja ut två olika skönlitterära texter i häftet och citera några rader 
eller meningar som skulle vara intressanta att använda i en diskussion 
om arbete. Valet skulle också motiveras. I arkivet finns endast 161 elev-
lösningar som fördelar sig någorlunda jämnt mellan könen: 9 kvinnliga 
elever och 7 manliga. Den text de flesta tar med är novellen ”Pojkjäveln” 
av Aino Trosell, ett självklart val eftersom novellen beskriver en konflikt 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Först år 2000 blev provet obligatoriskt att använda i gymnasieskolan. Dessförinnan var 

det ett erbjudande, och många lärare valde att inte genomföra t.ex. A-uppgiften. Antalet 
elevlösningar i arkivet har ökat efter obligatoriets införande. 
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mellan en far och en son angående pojkens yrkesval. Ganska många 
väljer också novellen ”Myran och gräshoppan” av William Somerset 
Maugham, en parafras på La Fontaines fabel, som också ingick i text-
häftet i en rimmad version. Ett par andra prosatexter representeras i 
några få lösningar. När det gäller alla de här prosatexterna är skillnaden 
mellan könen liten eller obefintlig. ”Pojkjäveln” finns med hos 6 av 9 
tjejer och hos 6 av 7 killar. Eleverna kunde också välja lyrik och där finns 
en tydlig skillnad. En enda kille väljer att ta med någon av de dikter text-
häftet innehåller, nämligen ”Arbetare” av Elmer Diktonius medan 4 av 9 
tjejer väljer antingen La fontaines fabel eller ”Klättermusvisa” av Thor-
bjørn Egner. 

Det fanns alltså två noveller på temat arbete, en av en kvinnlig för-
fattare och en av en manlig, bägge med manliga huvudpersoner. De 
kvinnliga eleverna väljer inte bort ”Pojkjäveln” fastän den har en pojke i 
huvudrollen men de lägger till lyrik, en fabel eller en barnvisa om djur. 
Den enda manliga eleven som väljer lyrik tar då en mycket manlig dikt 
av en manlig författare. 

Höstterminen 2002 hade provet titeln Rätt och rättigheter. En A-uppgift 
hette ”Texter som gör intryck” och bland lösningar av den undersökte 
lärarstudenten Kristina Eriksson 50 kvinnliga och 50 manliga elevers 
texter. Eleverna kunde i denna uppgift välja fritt i texthäftet. Ett av resul-
taten i Kristina Erikssons B-uppsats är följande: ”Författarens kön har 
ingen betydelse för om texten tilltalar främst män eller kvinnor eller elev-
er på olika program. Däremot var texter skrivna av kvinnor generellt sett 
mer populära. 69 % valde en text skriven av en kvinnlig författare mot 
25 % som valde en text skriven av en man.” Ett annat resultat är att 
eleverna hellre väljer nonfiktiva texter, totalt 72 % av textvalen är tid-
ningsartiklar etc. Detta förhållande visar sig vara helt könsneutralt. 

De manliga eleverna uppvisar en större spridning i valet av texter. 
Två skönlitterära texter, den norska dikten ”Spennende dager” av Ailo 
Gaup och novellen ”Vågen” av Gunder Andersson, väljs enbart av killar. 
Kristina Erikssons förklaring är att det verkar som om ”manliga elever 
ofta väljer texter med manliga huvudpersoner”. Detta gäller också sak-
prosatexterna i hennes material. I ett resonemang jämför hon med Mats 
Erikssons avhandling (1997) och de skillnader i flickors och pojkars be-
rättande som han visar på. Pojkar vill gärna framställa sig själva som 
hjältar och säger sig vilja trotsa auktoriteter. Kanske lockas de manliga 
gymnasisterna av dikten om en man som fiskar trots uttryckligt förbud 
från länsman och av novellen där en pojke försöker fuska med en plåt-
bricka i stället för ett mynt i en våg på järnvägsstationen. Det är över 
huvud taget ovanligt att elever tar upp de grannspråkstexter som varje 
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termin finns med i texthäftet, något som stöder tanken att det är det 
spännande innehållet i Gaups dikt som fångar. De kvinnliga eleverna 
lockas i stället av texter som väcker omsorgskänslor och empati enligt 
Kristina Eriksson. I det här provet var det t.ex. dikten ”Människan är 
ingen växt” av Jonas Gardell, som valdes av mer än dubbelt så många 
tjejer som killar, och tidningsartiklar om djurförsök. 

Det styrda skrivandet i A-uppgifterna har både könsneutrala inslag 
och könsskiljande. Att de kvinnliga eleverna i en i övrigt neutral uppgift 
(ht -99) lägger till dikter är uppenbart liksom att ett par litterära texter om 
trotsande av auktoriteter gör intryck på manliga elever (ht -02).  

B-uppgifter 
Genom åren har ett antal B-uppgifter handlat om de noveller, romanut-
drag och dikter som ingått i provens texthäften. Dessa uppgifter har 
sällan lockat många skribenter och aldrig varit bland de mest populära, 
vilket är lite dystert för svensklärare och provkonstruktörer som gärna 
vill hålla fram litteraturen som en viktig del av svenskämnet. En sökning 
i provgruppens databaser visar att bland de elever som ändå valt litterärt 
inriktade uppgifter dominerar tjejerna, termin efter termin. Ett exempel 
på detta är uppgiften ”På och mellan raderna” som behandlar den tidiga-
re nämnda novellen ”Vågen”. Bland elevtexterna är 67 % skrivna av 
kvinnliga elever. En annan termin hette uppgiften ”Läsvärt om familje-
liv” och skrevs till 73 % av kvinnliga elever. Uppgiften ”Att vara annor-
lunda” utgick från Anna-Karin Palms novell ”Tjuvlyssnerskan” och 
lockade kvinnliga elever till 69 %. En traditionell litterär analys skulle ele-
verna göra i ”Sjungom studentens lyckliga dag …”. Två studentskild-
ringar skulle jämföras, en från Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom 
och en från Majgull Axelssons Aprilhäxan. Underlaget innehöll alltså en 
manlig och en kvinnlig huvudperson av en manlig respektive kvinnlig 
författare. Av de elever som skrev uppgiften var så många som 82 % 
kvinnor.  

Uppräkningen skulle kunna bli lång och enahanda. Tre litterära B-
uppgifter vill jag i stället presentera lite närmare. Från höstterminen 1999 
kommer ”Sådan fader, sådan …?”.  ”Läsvärt om kärlek” representerar 
höstterminen 2001 och ”På okänd mark” vårterminen 2005. 

Sådan fader, sådan …? 
Novellen ”Pojkjäveln” som valdes av både killar och tjejer i A-uppgiften 
(se ovan) behandlades i skrivuppgiften ”Sådan fader, sådan …?” av inte 
mindre än 89 % tjejer eller 16 av 18 elever. Eleverna, både killar och tjejer, 
har lätt att identifiera sig med pojken och hans val av yrke. Pappan är 
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svetsare och vill absolut att hans studiebegåvade son ska läsa vidare och 
”bli nåt” men ”pojkjäveln” vill gå i faderns fotspår. Flera elever fokuserar 
pappans roll i konflikten och diskuterar föräldrars syn på barnens studie- 
och yrkesval. Den dominerande meningen är att den unga människan 
måste välja själv och det blir också kontentan i novellen. Så här står det i 
en representativ text: 

 
Som barn går det inte att vara alla till lags. Om gammelmormor fick 
bestämma skulle man kanske bli präst, om mormor fick bestämma så 
skulle man bli lärare, om mamma eller pappa fick bestämma skulle 
det bli läkare eller advokat, om lillebror fick bestämma så skulle man 
bli rockstjärna och om man själv skulle bestämma så kanske man 
skulle bli svetsare! Det går alltså inte att göra som alla andra vill. Det 
enda rätta är att följa sitt eget hjärta och känna efter vad man själv 
vill göra med sitt liv. 
 

I novellen finns också en mamma i bakgrunden. Hon ”håller en låg pro-
fil”, som en elev skriver, men tycker att sonen är gammal nog att själv 
välja mellan gymnasiestudier och yrkesarbete. En av de två manliga skri-
benterna nämner mamman som hastigast. Flera av de kvinnliga eleverna 
har mamman med och ett par av dem återkommer till hennes roll vid 
upprepade tillfällen. Det sista gäller två texter som fått högsta betyg och 
visar snarast på dessa elevers förmåga att ta in hela novellen i sitt resone-
mang om generationernas syn på yrkesval och studier och inte bara stan-
na vid den tydliga konflikten mellan far och son. 

Ingen av eleverna utnyttjar luckan i rubriken direkt, ingen fyller i den 
med son eller dotter och ingen kommenterar talesättet. Däremot tolkas 
rubriken på ett neutralt sätt och de kvinnliga eleverna skriver om sina 
personliga val. Elever av båda könen behandlar snarast ämnet föräldrar 
och barn i sina diskussioner, inte bara far och son. 

Läsvärt om kärlek 
Ett intressant undantag i raden av litterära skrivuppgifter som främst 
väljs av kvinnliga elever är ”Läsvärt om kärlek”. I arkivet finns 19 texter 
skrivna av 10 manliga och 9 kvinnliga elever. Just det undantaget skulle i 
alla fall inte jag ha gissat på efter alla år med provtexter.  

På ett uppslag i texthäftet fanns fyra dikter om kärlek: ”Vad kärlek 
är”, en arabisk sång utan angiven författare men översatt av Maria Wine, 
Tomas Tranströmers ”C-dur”, Göran Tunströms ”Din kärlek och min …” 
samt Sapfos ”Gudars like tycks mig den mannen vara”. Den sista är den 
dikt i urvalet som många gymnasister kan tänkas ha mött förut. Skriv-
uppgiften uppmanade eleverna att välja dikter eller prosatexter, men 
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ingen valde att rekommendera exempel på prosa. Läsvärt om kärlek ska 
tydligen vara i poetisk form. Möjligheten att komplettera från egen läs-
ning gavs också. 

Hur väljer då eleverna i detta jämställda diktutbud? Kvinnliga och 
manliga elever väljer så lika att det är ointressant att tala om de små 
skillnaderna. Det är också ett litet underlag för beräkningar. Wines över-
sättning av ”Vad kärlek är” har tilltalat de flesta eleverna liksom Tun-
ströms dikt. Sapfo och Tranströmer rekommenderas båda av en tredjedel 
av eleverna. En enda kille lägger till en sångtext från egen läsning, 
nämligen Beatles ”All you need is love”. Däremot är det fyra kvinnliga 
och tre manliga elever som bjuder på egna dikter under rubriken Läsvärt.  

Varför lockar skrivuppgiften ”Läsvärt om kärlek” de manliga elever-
na mer än övriga litterära uppgifter? Ett skäl måste vara att dikturvalet 
faktiskt har tilltalat elever av bägge könen. Alla fyra dikterna är korta, 
koncentrerade texter med formuleringar som gått in hos eleverna och 
som de gärna citerar i sina framställningar. Dikterna presenteras över-
skådligt på mittuppslaget, vilket gör dem lättillgängliga att arbeta med. 
Ett annat skäl torde vara uppgiftens inriktning. Eleverna skulle diskutera 
hur kärleken skildras i de texter de valt och motivera varför dikterna är 
läsvärda. Detta kan man göra utan att ha läst många andra dikter eller 
litterära texter, bara de givna dikterna appellerar, väcker tankar och 
skapar möjlighet till identifikation. Tankar och identifikation gav också 
novellen ”Pojkjäveln” men uppenbarligen avskräckte uppgiftsinstruk-
tionens ”Diskutera skildringen av … Reflektera över …” de manliga ele-
verna, en instruktion som pekar mot en mer traditionell analys. Erfarna 
lärare som jag diskuterat detta med säger att manliga elever generellt 
undviker analysuppgifterna. De litterärt intresserade tjejerna kunde den 
terminen också välja uppgiften ”Kärlek med motstånd” där man utifrån 
ett kapitel ur Tove Janssons Sommarboken skulle diskutera kärlekshistori-
er. Av arkivets lösningar av den uppgiften är två tredjedelar skrivna av 
kvinnliga elever. 

Uppgiften att rekommendera skönlitteratur från texthäftet har funnits 
med fler gånger i olika varianter, och alltid har uppgiften valts av över-
vägande kvinnliga elever. En gång testades ”Läsvärt/sevärt” med fritt val 
av litteratur, film eller pjäs att rekommendera. Då valde många fler att 
skriva uppgiften och könsfördelningen var jämnare. Utfallet av ”Läsvärt 
om kärlek” kvarstår som ett undantag. 

På okänd mark 
Vårterminen 2005 hette provet Vida världen och berörde olika aspekter på 
människans upptäckarlust och ansvar. I texthäftet fanns många skön-
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litterära inslag, bl.a. en novell av Ninni Holmqvist, ”Flower power” och 
ett utdrag ur John M. Coetzees roman Pojkår. Bägge texterna handlar om 
ett barn, en flicka respektive en pojke, som kommer till en ny skola och 
möts av problem med att passa in i den nya gruppen. Flickan i novellen 
har inte som de nya klasskamraterna blommiga byxor och får därför inte 
vara med och hoppa gummiband, men hon är stark och säger ifrån och 
tar sig på så sätt in i gemenskapen. Pojken i romanen får första dagen i 
skolan frågan om vilken religion han tillhör. Han vet inte men hugger till 
med romersk katolik eftersom han är intresserad av det antika Rom. 
Valet gör att han slipper morgonbönen men han trakasseras av protestan-
ter och ”äkta” katoliker. Den situationen är kanske mer komplicerad än 
flickans. 

De här två prosatexterna var inte förvånande de mest använda i B-
uppgiften ”På okänd mark”. Uppgiften gick ut på att skriva en essä om 
möten med nya miljöer och ge både ett eget exempel och något ur en 
skönlitterär skildring. Uppgiften lockade många elever, och i arkivet 
finns 135 texter av kvinnliga elever och 52 av manliga, alltså ungefär 
samma kvinnliga övervikt som för de flesta uppgifterna med litterär an-
knytning. Jag har plockat ut 50 av vardera (jämnt fördelat i databasen) 
och jämfört elevernas val av skönlitterära texter. Hos både tjejer och killar 
är novellen ”Flower power” den mest valda och Coetzee-utdraget den 
näst mest valda texten. Att börja i en ny skola är en upplevelse som 
många har egna erfarenheter av och det ger mycket att resonera om för 
både tjejer och killar. I båda grupperna finns en tendens att Coetzee före-
kommer mer i texter som fått betygen Väl godkänd och Mycket väl god-
känd.  

De könsskillnader som finns i textvalet rör i stället kvantitet. De 50 
kvinnliga eleverna diskuterar många fler skönlitterära texter i sina essäer, 
54 omnämnanden mot 39. Bland de manliga eleverna finns 4 som inte 
nämner någon skönlitterär text eller text över huvud taget och alltså inte 
löser uppgiften. Där finns också så många som 12 som bara hänvisar till 
tidningsartiklar av olika slag och alltså missar eller struntar i skillnaden 
mellan skönlitteratur och sakprosa. Tjejerna har också ungefär dubbelt så 
många förekomster av dikter bland sina val. Däremot är samma dikt, 
Graciela Curbelos ”När du får resa mitt barn …” favoriten hos båda 
könen och används i samband med egna exempel om resor till främman-
de miljöer. 

Att locka till läsning 
Det allra tydligaste resultatet i min undersökning av ett antal skrivupp-
gifter baserade på skönlitteratur är att markant fler kvinnliga än manliga 
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elever väljer dessa uppgifter. Genomgående är det så, oavsett vilka litte-
rära texter som serveras i provets texthäfte. Internationella undersök-
ningar (PISA 2000) har visat att bland svenska femtonåringar är pojkarna 
både sämre och mer ovana läsare än flickorna i samma ålder. Ämnes-
provet i skolår 9 resulterar också i att flickorna har markant högre betyg 
på läsprovsdelen, liksom på övriga delprov. När eleverna sedan börjar 
gymnasieskolan tycks killarna ofta inte komma i fatt tjejernas försprång 
och har av den anledningen sämre beredskap för de litterära uppgifterna. 
Molloy (2002:322) beskriver arbetet med litteraturen i skolåren 7–9 som 
”en fråga om strukturellt genus”; kvinnliga svensklärare arbetar med 
skönlitteratur, manliga med retorikundervisning och skrivande. De flesta 
pojkar i den undersökningen säger sig inte läsa böcker och beskriver 
läsning som ”inte killigt”.  

Ett lysande undantag finns från det generella mönstret i min studie – 
uppgiften ”Läsvärt om kärlek”. Om nu förklaringen till att de manliga 
eleverna undviker litterärt inriktade uppgifter är att det inte är ”killigt” 
att syssla med skönlitteratur, undrar jag återigen hur man ska förklara 
detta undantag. Jag tror att just de här dikterna faktiskt fått de 18–19-
åriga eleverna att känna igen sig och ”läsa sina liv” som Molloy 
(2002:321) kallar det. Kärlekstemat verkar också ha varit lockande för 
alla. 

Jag har inte funnit några stora skillnader i textval mellan kvinnliga 
och manliga elever. De intresserar sig för och skriver om samma noveller 
och romanutdrag. I det urval som ingick i Kristina Erikssons uppsats 
noterade hon att killar den terminen fastnade för ett par texter som 
beskrev uppror mot auktoriteter, men det temat har inte återkommit i 
övriga här genomgångna uppgifter. En skillnad som däremot återkom-
mer är att kvinnliga elever mycket oftare väljer att ta med lyrik, när de 
kan välja fritt, även i uppgifter som i övrigt visar ett könsneutralt mön-
ster. Ingen kvinnlig elev väljer dock Diktonius dikt om män som utför sitt 
arbete på farliga, isiga plåttak högt upp, utan de väljer i stället fablerna 
om syrsan och myran eller om Klas Klättermus. 

Undersökningen har inte gett något entydigt svar på hur stor roll 
författarens respektive huvudpersonens kön spelar. Ett så tydligt par som 
Hjalmar Söderberg och Majgull Axelsson med sina huvudpersoner av 
respektive kön lockar ändå mest kvinnliga elever, förmodligen på grund 
av uppgiftens inriktning mot analys. Textparet flicka/pojke som börjar 
skolan av författarna Ninni Holmqvist och John M. Coetzee behandlas av 
kvinnliga och manliga elever i väldigt lika utsträckning. Situationen att 
börja i en ny skola kan alla elever identifiera sig med, det tycks inte spela 
någon större roll om det är en flicka eller en pojke det handlar om. Identi-
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fikationen fungerar också för både kvinnliga och manliga elever när det 
gäller novellen ”Pojkjäveln” och konflikten där om val av studiegång och 
yrke. Eleverna läser in ”sitt liv” och resonerar om egna erfarenheter av 
liknande valsituationer oavsett kön.  

I dikter är det inte alltid lika tydligt vilket kön ”huvudpersonen”, ofta 
ett jag, är. Tranströmers ”C-dur” har en ”han” i huvudrollen, men övriga 
här behandlade dikter har jag–du som tilltal. För både kvinnliga och 
manliga elever tycks det vara dikten som sådan som fängslar, inte 
författaren. I t.ex. den hos alla populära dikten ”När du får resa mitt barn 
…” av Graciela Curbelo finns den personorientering som Garme (1996) 
visar är typisk för flickors egna texter. Det kan kanske förklara att de 
kvinnliga eleverna så mycket oftare väljer lyrik än vad de manliga gör. 
Curbelo är mest valda dikt hos bägge könen, men det är samtidigt 
dubbelt så många tjejer som killar som har den med. 

Garme skriver också om skillnaden mellan kvinnliga och manliga 
elever i hur de förhåller sig till en uppgift. Även om skrivuppgiften och 
de texter som eleverna ska använda är så neutralt valda som möjligt visar 
det sig ”att flickorna förmår att både anpassa sig till allehanda restriktio-
ner kring skrivuppgiften och behålla sin egenart, t.ex. i ett speciellt sätt att 
orientera sig mot personer”. Det är alltså ganska typiskt att det framför 
allt är manliga elever som struntar i instruktionen och väljer att ta med 
tidningsartiklar i en uppgift som ska basera sig på skönlitteratur. Detta 
förhållande har vi sett också andra exempel på i proven. 

Vilka konsekvenser kan och bör min undersökning ha för kommande 
texthäften och prov? Enligt Molloy (2002:321) är ”att räkna på författa-
rens eller huvudpersonernas kön […] bara ett första steg i att göra lärare 
uppmärksamma på hur kön är representerat i val av skönlitteratur”. Jag 
anser att vi måste hålla fast vid detta första steg och försöka upp-
märksamma både lärare och elever på frågan. Viktigt är att presentera 
litterära texter som elever av båda könen kan identifiera sig med och 
känna igen sig i. Då väljer de skrivuppgifter som baseras på dessa texter 
och ser allmängiltigheten i situationen när den lilla flickan i Holmqvists 
novell inte får vara med och leka på skolgården eller när ”pojkjäveln” 
bråkar med sin pappa om studier kontra arbete. Att välja bara ”enkla” 
texter tror jag inte är rätt väg, tvärtom, nobelpristagaren Coetzee in-
tresserar också eleverna. Angående de tidigare centralproven skrev 
Pettersson (1997:167) att om tema, texter och skrivuppgifter är ”krävande 
eller stimulerande” så gynnar det både bättre och sämre skribenter. Det 
tror vi gäller dagens nationella prov också; det är en utmaning för 
provkonstruktörerna att komponera ett texthäfte som lockar både 
kvinnliga och manliga elever. 
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Hur grundskolan och gymnasieskolan ska lyckas göra läsare av fler 
pojkar än hittills är en annan fråga. Inte bara i provet utan också i under-
visningen måste valet av skönlitterära texter vara oerhört väsentligt. 
Vilken litteratur lockar flest till läsning? 
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Assimilera, strass och 
repressalier 
Om avslöjande ord i högskoleprovet 

Solveig Hammarbäck 

Högskoleprovet är något som många människor har erfarenhet av. Det 
har sedan 1977 givits två gånger per år, och de senaste åren har det sam-
lat ca 100 000 deltagare per år. Fram till 1991 kunde endast personer över 
25 år och med minst 4 års yrkeserfarenhet kvalificera sig för högskole-
studier genom provet. Från 1991 blev det möjligt för alla sökande till 
högskoleutbildningar att antingen antas på gymnasiebetyg eller på 
resultat från högskoleprovet, och då mångdubblades antalet provdel-
tagare. Här öppnades alltså en möjlighet för gymnasister och Komvux-
studerande att förbättra sina inträdeschanser till attraktiva högskole-
utbildningar, särskilt som provet kunde göras om hur många gånger som 
helst, och bara det bästa provet räknades. En del förändringar i samman-
sättningen av olika delprov har under åren genomförts, men ORD-provet 
har funnits med hela tiden och haft samma uppläggning. I detta delprov 
gäller att på 15 minuter ange rätt betydelsealternativ av fem för 40 bjud-
ord (före 1996 för 30 ord). Orden är utvalda så att de ordklassmässigt ska 
representera fördelningen i svenska språket, och varje prov innehåller 
därför 19 substantiv, 11 verb, 8 adjektiv och 2 adverb (Stage & Ögren 
2001). Innehållsmässigt ska de höra hemma inom följande av högskolans 
utbildningsområden: teknik och naturvetenskap; administration, ekono-
mi och samhälle; vård; kultur och information samt utbildning och yrken 
(Scott 2004:2).  

I dag finns ett stort allmänt intresse kring de olika delproven; tid-
ningsartiklar, läromedel och hemsidor tävlar om att ge övningsuppgifter 
och goda råd inför varje prov. Inte minst brukar ORD-provet med facit 
diskuteras i medierna. Sammanlagt har under åren nästan 2 000 ord tes-
tats på ett stort antal förhoppningsfulla individer, kvinnor och män i oli-
ka åldrar och med olika skolbakgrund. Resultaten bearbetas statistiskt på 
olika sätt och diskuteras i rapporter som kan hämtas på http://www. 
umu.se/edmeas/publikationer/index.html. Där kan man t.ex. läsa att del-
tagarnas utbildningsnivå har höjts; under 90-talet har så många som 70 % 
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av dem genomgått en treårig gymnasielinje när de gör sitt prov. Andelen 
20-åringar och yngre har under samma tid minskat från 47 % till 40 %. 
Störst intresse för att genomföra proven har kvinnorna visat; endast 45 % 
av deltagarna är män (Stage & Ögren 2001, 2003).  

I rapporterna redovisas resultaten övergripande, och det är svårt att få 
insyn i försökspersonernas faktiska val mellan lösningsalternativen, men 
genom vänligt tillmötesgående från Umeå universitet, Enheten för Peda-
gogiska mätningar, har jag fått tillgång till de fullständiga resultaten från 
ORD-proven vårterminerna 1996, 1999 och 2002. Där finns således prov-
deltagarnas svar på 120 bjudord procentuellt fördelade på de fem svars-
alternativen, uppdelade på kvinnor och män och med genomsnittsålder 
angiven för resp. svarsalternativ. Om de 40 544 personer som våren 2002 
skulle ange betydelsen för det svåra ordet avbräck ges t.ex. följande upp-
gifter: 

 
Svarsalternativ valde 

% 
med genom- 
snittsålder år 

män 
% 

kv. 
% 

A. ekonomisk skada 20  26,00 21  20 
B. utjämning 12 19,86 
C. allvarligt misstag 18 21,07 
D. förkortning 27 20,96 
E. synligt hinder 22 20,69 

 

 
 
Avbräck är tydligen ett ord som är lika svårt för kvinnor som för män, och 
fler än hälften av svarspersonerna är på det klara med att ordet syftar på 
något negativt: skada, misstag eller hinder. Däremot måste man uppen-
barligen ha uppnått 25-årsåldern för att veta att ordet har med ekonomi 
att göra och inte med bräcka i betydelsen bryta av, förkorta, som många 
yngre tror. En viktig anledning till att så många som 80 % av försöks-
personerna går bet på detta ord är möjligen att hela 40 % av försöksper-
sonerna vid detta prov inte är äldre än 20 år (Stage & Ögren 2003:4). 

Vart och ett av de 120 orden har förelagts minst 40 000 människor. 
Utifrån detta material kan man alltså dra en hel del slutsatser om vilka 
ord som förstås av många och vilka ord som vållar svårigheter hos olika 
grupper av vuxna som under åren kring millennieskiftet dokumenterat 
ett intresse för högskolestudier. I fortsättningen ska jag lyfta fram några 
intressanta aspekter på materialet och fundera över dess betydelse. 
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Lätta ord 
Ett ord som minst 80 % av provdeltagarna klarar att ange rätt svarsalter-
nativ till kan betraktas som ett lätt ord, och den gränsen klarar följande 
tio ord: vulgär 96 %, princip 91 %, offerera 86 %, acklimatisera sig, bedyra och 
lägga i malpåse 83 %, primus motor och prefix 82 %, ramaskri 81 % samt in-
diskret 80 %. Samtliga ord, utom indiskret, förekommer i Språkbankens 
pressmaterial från 90-talet (flest träffar får princip) och måste betraktas 
som vanligt förekommande i vardagsliv och medier. Att så många klarat 
att para ihop det ovanliga ordet indiskret med svarsalternativet taktlös 
beror kanske på kännedom om motsatsordet diskret, som lätt associeras 
med takt. Den höga lösningsfrekvensen för offerera, som har mycket få 
träffar i pressmaterialet, får kanske i stället tillskrivas deltagarnas kun-
skaper i engelska, där svarsalternativet erbjuda blir självklart. 

Påfallande är att så många av de lätta orden ser främmande ut genom 
sin härkomst från framför allt det latinska språkområdet. Den förlängda 
skolgången har antagligen medfört att de flesta människor ser t.ex. prin-
cip och primus motor så pass ofta i böcker och tidningsartiklar att man inte 
längre uppfattar dem som främmande. Till detta bidrar nog också det 
språk som unga människor möter i radio- och tevenyheterna. Kanske är 
det deras förtjänst att så många provdeltagare klarar de bildliga och i var-
dagslivet användbara uttrycken lägga i malpåse (med svarsalternativen 
lägga om stil, lägga åt sidan, lägga beslag på, lägga under sig och lägga ansvaret 
på) och ramaskri (självömkan, glatt tillrop, samvetsnöd, högljudd klagan och 
dödsångest).  

Den genomsnittliga åldern hos dem som svarat rätt på de lätta orden 
ligger i allmänhet kring 25, medan de som valt fel alternativ oftast är 
mycket unga, 15–20 år. Ett ord som avviker från detta mönster är prefix; 
de som vet att detta ord betyder förstavelse har en genomsnittlig ålder av 
endast 22,77 år, vilket är den lägsta medelåldern för rätt svar i hela mate-
rialet. Naturligtvis är det inte bara svensklärarnas grammatikundervis-
ning som firar triumfer, utan ordförståelsen får i detta fall kanske också 
tillskrivas den ökande telefon- och datoranvändningen med behov av 
ordet prefix i betydelsen riktnummer. Den som i vardagslivet använder 
prefix i den betydelsen har inga problem med att förkasta svarsalternativ-
en förarbete, förutsättning, föraning och förkunskap och välja det som mest 
påminner om riktnummerfunktionen, nämligen förstavelse. Här är alltså 
ett exempel på hur ett ord med gammal vetenskaplig användning snabbt 
slår igenom i ungdomsvärlden när det börjar tillämpas på ett nytt och 
modernt område. I dag ger ordet prefix över 200 000 träffar vid en 
sökning på Google.  
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Svåra ord 
Allra svårast av undersökningens 120 ord är avmätt, som endast 15 % av 
deltagarna kan sammankoppla med svarsalternativet stel (och inte slö 
som 60 % tror är det riktiga). Med en gräns vid minst 40 % rätt svar pla-
cerar sig 12 ord som de svåraste. Förutom avmätt och det tidigare nämn-
da avbräck hamnar följande ord på denna lista: fördra 28 %, okynnig 32 %, 
det glunkas, schattering och assimilera 33 %, implicit 36 %, ciceron och beda-
gad 37 %, sinnebild 38 % och fraternisera 39 %. Till skillnad från de lätta or-
den består de svåra till en mindre del av latinska lånord. I stället domine-
ras listan av tyska lånord, som har funnits i svenska språket sedan 15–
1600-talet. Möjligen har de minskat i användning under de senaste de-
cennierna. Det ursvenska ordet okynnig är i dag en så okänd synonym till 
busig att 68 % av provdeltagarna i stället väljer någon av betydelserna 
falsk, argsint, rättfram och gladlynt. För okynnig och schattering finns endast 
enstaka belägg i Språkbankens pressmaterial från 90-talet. Ordet ciceron 
förekommer desto flitigare, och här kan man undra varför så många som 
32 % av provdeltagarna tror att ordet betyder vapendragare. Kanske är det 
cicerons osvenska stavning som förleder provdeltagarna att gripa efter 
något som förmodas vara ålderdomligt i valet mellan vapendragare och de 
mera genomskinliga alternativorden vägvisare, vigselförrättare, välgörare 
och våldshärskare. 

Resultaten på ORD-provet har ett positivt samband med ålder så att 
antalet rätt stiger med ökande ålder hos deltagarna (Stage & Ögren 
2001:18). Genomsnittsåldern för dem som svarat rätt på de svåra orden 
ligger i allmänhet, precis som för de lätta orden, på 25–26 år, men för 
några ord, avmätt, det glunkas och fraternisera, stiger den till ca 29 år. Dessa 
ord ger samtliga mycket få träffar på Språkbankens pressmaterial, och 
man skulle kunna tro att de är på väg ut ur det aktuella språkbruket. Mot 
detta talar en sökning på dagens Google, där orden får flera hundra 
träffar och således är fullt levande på många områden.  

Svårighetsgraden för orden avmätt, det glunkas och fraternisera visar sig 
inte bara i en hög medelålder hos dem som svarat rätt. Man kan också se 
att genomsnittsåldern hos dem som svarat fel på de svåra orden är 
betydligt högre än hos dem som svarat fel på de lätta orden. Extremt 
svårt att träffa rätt alternativ har äldre provdeltagare haft när det gäller 
uttrycket det glunkas. Det framgår om man jämför resultaten med den 
mer förväntade fördelningen av svar för det lätta ordet indiskret: 
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Det glunkas 
Svarsalternativ valde 

% 
med genom- 
snittsålder år 

A. det sägs 33  28,92 
B. det befaras 20 23,23 
C. det väntas 13 23,95 
D. det tittas 11 24,02 
E. det smusslas 23 23,72 

 
Indiskret 

Svarsalternativ valde 
% 

med genom- 
snittsålder år 

A. likgiltig 10  16,71 
B. oåtkomlig 5 16,07 
C. bekymrad 1 15,26 
D. osäker 4 15,09 
E. taktlös 80 24,11 

 
Det är viktigt att hålla i minnet, när man betraktar dessa tal, att gruppen 
provdeltagare på 21 år och yngre är så stor att den omfattar ca 50 % av 
samtliga (Stage & Ögren 2001:18). I grupperna som anger fel alternativ 
till betydelsen av det glunkas måste därför finnas många i de högsta 
åldersgrupperna, för att medelåldern trots det stora inslaget av ungdom-
ar ska bli så hög som exemplet visar. Detsamma gäller också de båda 
övriga svåra orden avmätt och fraternisera. Omvänt gäller resonemanget 
även för exemplet indiskret, där det stora antalet ungdomar ger en väldigt 
låg medelålder för de grupper som svarat fel.  

Kvinnor och män 
Som tidigare nämnts kan man av det resultatmaterial som jag fått från tre 
ORD-prov 1996, 1999 och 2002 också avläsa fördelningen mellan kvinnor 
och män när det gäller rätt svar (men i just detta material kan man inte 
avläsa könsfördelningen hos dem som svarat fel). Man måste dock hålla i 
minnet att under hela denna tid var deltagande kvinnor fler än antalet 
män. Ungefär 45 % av dem som under 90-talet genomförde högskole-
provet var som tidigare nämnts män. I fortsättningen bortser jag från 
denna ojämnhet i fördelningen och talar om kvinnors och mäns procen-
tuella andel av rätt svar som om antalet kvinnor och män var lika stort.  

ORD-provet anses vara ett könsneutralt prov när man ser till mäns 
och kvinnors totala resultat och jämför med andra delprov i högskole-
provet (Stage & Ögren 2001:9). I min genomgång av resultaten från de tre 
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ORD-proven har jag dock sett att skillnaderna mellan kvinnors och mäns 
förmåga att klara de enskilda orden kan vara påfallande. Jag har funnit 
att skillnaden mellan rätt svar för män och kvinnor vid samma ord kan 
vara så hög som upp till 25 procentenheter. Genom att begränsa min 
utsökning till ord där skillnaden är mer än 10 procentenheter har jag fått 
fram två listor med vardera sju ord, som framstår som speciella kvinno- 
resp. mansord: 
 
Kvinnoord  

rätt svar skillnad ord betydelse 
alla % kvinnor % män %  

strass starkt glittrande 
blyglas 

74 85 60 + 25 

magnolia prydnadsträd 65 75 52 + 23 
aioli sås 66 73 57 + 16 
brokad sidentyg 54 61 46 + 15 
vestibul hall 78 85 70 + 15 
spirituell kvick och fyndig 43 49 35 + 14 
förliden sist förfluten 52 58 45 + 13 

 
Mansord 

rätt svar ord betydelse 
alla % män % kvinnor % 

skillnad

repressalier hämndaktioner 55 68 44 + 24 
embargo handelsförbud 69 82 58 + 24 
quisling landsförrädare 65 75 56 + 19 
hausse kursstegring 54 62 46 + 16 
evaluera utvärdera 54 62 47 + 15 
appellera till vädja till 45 51 40 + 11 
assimilera införliva 33 39 28 + 11 

 
Resultatet känns igen från tidiga undersökningar av mäns och kvinnors 
benägenhet att använda olika ord när de talar och skriver under skolåren 
och i yrkeslivet (t.ex. Einarsson & Hultman 1984, Hultman & Westman 
1977, Allén 1977 och Thelander 1986). Det blir här tydligt att den gamla 
genussocialiseringen fortfarande gäller, även när det gäller människors 
passiva ordförråd; pojkarna skaffar sig under sin uppväxttid, med eller 
utan hjälp av skolan, kunskaper och erfarenheter från ekonomi och sam-
hällsliv, medan flickornas kunskapsområden håller sig till den privata 
sfären med kläder, heminredning, mat och trädgård som viktiga in-
tressen.  



 100

Tar man bort de två sista orden från varje lista och begränsar skillna-
den till minst 15 procentenheter, framträder de innehållsliga skillnaderna 
mellan mans- och kvinnoorden ännu tydligare. Då försvinner också assi-
milera, som är det enda av mans- och kvinnoorden som samtidigt är ett 
svårt ord som bara 33 % av provdeltagarna anger rätt svarsalternativ till. 
De typiska kvinnoorden förstås rätt av 43–78 % av samtliga deltagare och 
mansorden (assimilera borträknat) av 45–69 %. Det är alltså så att det 
varken är de riktigt svåra eller de lätta orden som är könsskiljande. 
Skillnaderna ligger i stället i ordens innehållsliga tillhörighet, och åtmin-
stone när det gäller kvinnoorden förefaller de mer förankrade i hemmens 
än i skolans värld. Alla skolelever och vuxenstuderande har större chans 
att träffa på materialets mansord än kvinnoord i läroböcker och andra 
undervisningstexter. Möjligen har mansorden förstärkts hos männen 
genom att de också på fritiden har stött på dem i böcker och filmer med 
ämnen hämtade från krig och affärsuppgörelser. Kvinnoorden däremot 
skulle kunna vara hämtade från vilken modern damtidning som helst där 
modereportage ofta blandas med artiklar om mat och heminredning. 

Ord och samhälle 
Ordförståelse har länge varit förknippad med skolframgång och önskad 
utjämning av klasskillnader. ”Att så gott det låter sig göra överbrygga 
språkklyftorna, det är en förstarangsfråga för det demokratiska Sverige” 
– så politiskt medvetet såg Nils Frick och Sten Malmström på sitt upp-
drag att under det tidiga 1970-talet kartlägga den aktiva förståelsen av 
svåra ord hos vanliga svenskar (1983:7). I bakgrunden skymtar införan-
det av den nya gymnasieskolan och farhågorna att språkförmågan skulle 
bli ett problem för de nya grupper av ungdomar som nu erbjöds en 
gymnasial utbildning. I dag anses på samma sätt högskoleprovets ORD-
prov ha ett gott prediktionsvärde när man ska bedöma en persons lämp-
lighet för högskolestudier, men det har också kritiserats för att det prövar 
ordförståelse i flervalstest utan kontext (Scott 2004) och således bara kan 
säga något om deltagarnas passiva ordförråd. Frick och Malmström 
(1983) fick precis som Olle Josephson (1982) ut betydligt mera om sina in-
formanters förmåga att hantera olika ord och deras betydelse, när de 
efterfrågade orden skulle förklaras med deltagarnas egna ord och sättas 
in i en kontext. Men redan här är man på det klara med att ökad ordför-
ståelse inte är någon enkel sak som skolan kan klara av med pedagogiska 
övningar. Josephson liknar sina försökspersoners arbete vid en sökpro-
cess, där personerna letar i sitt långtidsminne och där en viktig fram-
gångsfaktor är deras tidigare erfarenheter, kunskaper, värderingar m.m. 
”Människor med liknande bakgrund har liknande långtidsminne. Därför 
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är det rimligt att relatera ordförståelse till sociala förhållanden som ut-
bildning, ålder, yrke, kön, politiska åsikter m.m.” (1982:33)  

Högskoleprovets långa serie av ORD-prov borde kunna säga oss en 
hel del om den ordförståelse som människor förvärvat vid olika åldrar 
sett över en längre period. Grundmaterialet (som jag inte haft tillgång till) 
innehåller också uppgifter om provdeltagarnas utbildning (grundskola, 
realskola, 2- och 3-årig gymnasieskola, folkhögskola och högre utbild-
ning) vid provtillfället, varför materialet också skulle kunna användas för 
studier av utbildningens betydelse för förståelsen av enskilda ord. Det 
finns även möjlighet att undersöka ordförståelsens beroende av sociala 
faktorer. I en särskild undersökning där resultaten från högskoleprovet 
våren 2002 kompletterats med data om deltagarnas socialgruppstillhörig-
het lyfts bl.a. orden assimilera och aioli fram som exempel. För assimilera, 
ett svårt ord som samtidigt är ett mansord, kan man inte se något sam-
band mellan rätt svar och socialgruppstillhörighet. Ordet aioli kände 
kvinnorna till i mycket högre grad än männen. Men av dem som klarade 
detta ord fanns också fler personer med en bakgrund i socialgrupp 1 än i 
övriga grupper (Stage 2005:12). Troligen måste man ha mött aioli i verk-
ligheten, företrädesvis på restaurang, för att säkert veta att aioli är en sås 
och inte något av alternativorden soppa, efterrätt, fiskrätt eller pasta.  

Människors ordförståelse hänger ihop med vars och ens sociala för-
hållanden och de erfarenheter som dessa medger. Sannolikt är det genom 
individers läsning och deltagande i personliga samtal eller kontakt med 
audiovisuella medier som nya ord tar sig in och skaffar sig utrymme i 
individens ständigt växande ordförråd. Jan Einarsson (2005) talar om ett 
”vidgat lekt-berepp” och lyfter fram behovet av att inte bara studera olika 
gruppers produktion av språk utan även konsumtion och reception. Den 
varierande ordförståelse som mitt lilla material från ORD-provsresulta-
ten vittnar om skulle kunna vara ett av många uttryck för hur den språ-
kliga kompetensen formas av de ord och uttryck individen möter och tar 
till sig i de språkliga och sociala sammanhang som erbjuds. 
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Grammatik och normer 

Tor G Hultman 

Året innan Svenska Akademiens grammatik (SAG) kom ut fick jag upp-
draget att skriva en kortare och mera populärt hållen grammatik som i 
motsats till det stora verket också skulle vara uttalat normativ. Min upp-
dragsgivare var  Svenska Akademien, närmast dess språkkommitté med 
Sture Allén som ordförande. Efter många diskussioner fick boken namnet 
Svenska Akademiens språklära (2003), huvudsakligen därför att namnet 
Svenska Akademiens grammatik redan var upptaget.  

I inledningen till Svenska Akademiens grammatik (Teleman 1999) be-
handlas begreppen deskriptiv och normativ grammatik: 

 

Den deskriptiva grammatiken registrerar en faktisk verklighet i all 
dess variation så objektivt som möjligt, medan den normativa 
beskriver en önskad verklighet. Den normativa grammatiken väljer 
en variant bland flera tävlande alternativ och begränsar sig ofta till 
just de konstruktioner som det råder delade meningar om i 
språkgemenskapen. (Teleman 1999:1:17) 

 
Den här beskrivningen av den deskriptiva grammatiken är inte problem-
fri. Även den som har som mål att registrera den faktiska verkligheten 
”så objektivt som möjligt” måste sätta upp gränser för vad som tillhör 
den beskrivna varieteten och vad som inte tillhör den. I den bemärkelsen 
beskriver även den grammatik som har ett deskriptivt syfte snarare en 
idealiserad än en faktisk verklighet. 

I Svenska Akademiens grammatik exemplifieras sådant språkbruk som 
inte hör till modern standardsvenska med bl.a. barnspråk, inlärarspråk, 
experimentellt språk (använt i konstnärligt syfte), dialektalt språk och 
föråldrat språk. Standardsvenska är alltså den delmängd av svenska 
språket som talas och skrivs av vuxna som har svenska som modersmål 
eller behärskar språket på infödd nivå, som inte ägnar sig åt språkliga ex-
periment, som inte talar dialekt och som inte heller uttrycker sig alltför 
gammaldags. Gränsdragningen är givetvis i viss mån godtycklig: ”Grän-
sen mot de nämnda formerna av språk eller språkbruk är oklar och under 
kontinuerlig förskjutning” (Teleman 1999 1:18). 
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Även inom standardspråket, alltså bland språkbrukare som är vuxna, 
behärskar svenska på infödd nivå osv., är variationen så omfattande att 
man måste begränsa beskrivningen – om inte annat så av praktiska skäl. 
Därför beskriver deskriptiva grammatiker inte heller i det här avseendet 
den faktiska verkligheten ”i all dess variation” utan ett urval av denna 
variation. I de enskilda fallen måste även författare till en deskriptiv 
grammatik fatta beslut om vad som faller inom ramen. Urvalet styrs till 
dels av subjektiva kriterier, i synnerhet när man själv ingår i den språk-
gemenskap som man beskriver. Då har man i sitt eget språkbruk in-
förlivat en del av de normer som råder men är så främmande för andra 
att man kanske inte ens får syn på dem. Det finns många exempel på att 
grammatiker som syftar till att vara rent deskriptiva ”väljer en variant 
bland flera tävlande alternativ” och inte beskriver den faktiska variation-
en. I praktiken betyder det oftast att endast den variation som represen-
teras av mera betydande konkurrerande eliter får plats i beskrivningen 
av standardspråket. Problemet ställs naturligtvis på sin spets när man ska 
avgöra vad som är ”ogrammatiskt”. 

SAGs beskrivning av den normativa grammatiken är inte heller den 
problemfri, i varje fall inte beträffande svenskt standardspråk. Det har 
knappast existerat någon normativ svensk grammatik som enbart be-
skriver ”en önskad verklighet”. Alla översiktliga beskrivningar ägnas hu-
vudsakligen åt de gemensamma och från normativ synpunkt 
okontroversiella delarna av standardsvenskan. Dessa ingår i en social 
verklighet, inte i ”en önskad verklighet”. För att få exempel som mot-
svarar den första delen av beskrivningen, dvs. en grammatik som i stor 
utsträckning ”väljer en variant bland flera tävlande alternativ” får vi 
vända oss till  de språkområden där man har konstruerat nya skriftspråk 
på grundval av sinsemellan olika dialekter, t.ex. landsmål/nynorsk i 
Norge. ”Grammatikker som brukes i fremmedspråksundervisningen og 
andre skolegrammatikker, nevnes gjerne som eksempler på typiske nor-
mative grammatikker”, står det i inledningen till Norsk referansegramma-
tikk (Faarlund 1997:3). Svenska skolgrammatiker och avsnitten om gram-
matik i läroböcker i svenska innehåller emellertid till större delen sådan 
upplysningar om språket som man också finner i deskriptiva grammati-
ker – plus normativa förmaningar. Exempel på framställningar som be-
gränsar sig till ”just de konstruktioner som det råder delade meningar 
om i språkgemenskapen” hittar vi inte i grammatiker utan i handböcker i 
språkriktighet, t.ex. Erik Wellanders Riktig svenska (1939) eller Svenska 
språknämndens Språkriktighetsboken (2005). 

Begreppen ’deskriptiv’ och ’normativ’ har olika värdeladdning. ’De-
skriptiv’ står för objektivitet och vetenskaplighet: ”vitenskaplige gram-
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matikker er derfor gjerne typisk deskriptive” (Faarlund 1997:4). 
’Normativ’ står däremot för fördomsfullhet och skolmästaraktighet, 
gärna med en liten biton av rotting. Men att undersöka och beskriva ett 
språkligt normsystem – även i dess kontroversiella delar – behöver inte 
vara en ovetenskaplig verksamhet. 

Begreppet ’normer’ har en vidare och en snävare betydelse i språkliga 
sammanhang. I den vidare betydelsen betecknar ”normer” hela systemet 
av regler för ett språks byggnad och bruk. Det svenska standardspråket 
bygger på normer i den här bemärkelsen, och det är dessa som beskrivs i 
grammatiken, antingen den är ”deskriptiv” eller ”normativ”. Huvud-
delen av dessa normer är så införlivade i våra medvetanden att vi inte 
tänker på dem som ”normer” för hur vi använder språket. Det är först 
när vi närmar oss ett språk utifrån – som inlärare – som de deskriptiva 
utsagorna genom situationen förvandlas till normativa. Det är därför 
naturligt att författarna till Norsk referansegrammatikk nämner läroböcker i 
främmande språk som exempel på typiskt normativa grammatiker. 

I den snävare betydelsen används normer om det som är ”rätt” i en 
konkurrens mellan ”rätt” och ”fel”. Ibland beskrivs språket som en arena 
för en kamp mellan konkurrerande normer i detta perspektiv. Det är 
emellertid långt ifrån all variation som ger upphov till normkonflikter i 
den meningen att den vållar debatt och kritik. I en stor mängd fall samsas 
alternativa uttryck utan att det ena stämplas som ”rätt” och det andra 
(eller de andra) som ”fel”. Ett exempel ger adjektiviska pronomen 
på -dera och på var- plus ordningstal. Här har neutrumformen konkur-
rens av utrumformen, så att man ofta säger och skriver i någondera fallet 
och varannat år i stället för  i någotdera fallet och vartannat år. Ett liknande 
fall är halvannat år i stället för halvtannat år. Möjligen är denna s.k. inre 
böjning på väg att försvinna, även om den fortfarande får betraktas som 
norm, dvs. dominerar i den skrivna offentliga svenskan, och formerna på 
-t anges utan alternativ i Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Det in-
tressanta är nu att denna utveckling sker i det tysta. Den föranleder inte 
några arga insändare om språkets förflackning till tidningarnas språk-
vårdsspalter och omnämns inte heller i Svenska språknämndens Språk-
riktighetsboken (2005), vilket naturligtvis speglar den uteblivna debatten. 
Varför vissa språkliga variationer eller pågående förändringar får stark 
symbolladdning medan andra nästan inte uppmärksammas alls kan man 
fundera över. 

Svenska Akademiens språklära 
Det var från början klart att jag varken ville, skulle eller kunde skriva en 
normativ grammatik i den snäva bemärkelse som beskrivs i inledningen 
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till SAG. Givetvis skulle också den mindre grammatiken innehålla en 
beskrivning av det faktiskt existerande svenska standardspråket och inte 
begränsa sig till förekommande normkonflikter.   

För mitt syfte bestämde jag mig för att gå till verket som en 
socialantropolog skulle ha gjort för att beskriva normsystemet i en papu-
ansk kultur på Nya Guinea. Av en ”socialantropologisk” syn på ett 
normsystem följer att beskrivaren inte ger sin personliga värdering av ett 
visst beteende. I vissa kulturer är det enligt uppgift artigt att visa sin 
uppskattning genom att rapa efter maten – och oartigt att inte göra det. 
Den som beskriver en sådan kultur konstaterar att normen är sådan och 
försöker kanske också förklara varför men väger inte argumenten för 
eller emot rapande eller värderar om det är ”bra” eller ”nyttigt” att rapa. 
På liknande sätt har jag försökt avhålla mig ifrån att argumentera för eller 
emot ett visst språkbruk.  

Mina huvudkällor för kunskap var den stora Svenska Akademiens 
grammatik, där enorma mängder vetande finns samlat, och Språkbankens 
konkordanser, som vid slutet av 1990-talet omfattade ca 50 miljoner (nu 
100 miljoner) löpord. Materialet i Språkbanken var förstås redan då över-
väldigande stort, men det hade samtidigt ofta påtalade luckor.  

För det första innehöll Språkbankens konkordanser enbart skriftspråk. 
Visserligen försökte jag att dra in även talspråk i beskrivningen, men det 
rörde sig naturligtvis mest om introspektion, läsefrukter och mer eller 
mindre osystematiska iakttagelser i min omgivning, inklusive radio och 
teve. 

För det andra innehöll materialet huvudsakligen sakprosa: tidnings-
text med tyngdpunkten i senare delen av 1990-talet och smärre korpusar 
med författningstext och populärvetenskap. Mindre än en femtedel av 
det samlade materialet utgjordes av skönlitteratur som dessutom till 
största delen härrörde från 1970-talet. Det betydde en dubbel obalans i 
materialet: genremässigt och tidsmässigt.  

För det tredje var den geografiska representationen ojämn i sak-
prosan. Stockholms- och Göteborgstidningar dominerade stort i tidnings-
materialet med små inslag av två Malmötidningar. Landsorten (utom 
Göteborg och i viss mån Malmö) saknades helt. Visserligen är det 
svenska skriftspråket mycket homogent och standardiserat, men det 
finns dock vissa regionala skillnader. 

Man kan kritisera Språkbankens material också i ett annat avseende. 
Journalister har att följa de språkregler som finns på åtminstone de stora 
tidningarna. Regelsamlingarna uppmuntrar vanligtvis inte till språkliga 
nyheter. Därför ger texter från de stora tidningarna inte en rättvisande 
bild av den faktiska variationen i mera spontant och okorrigerat svenskt 
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skriftspråk. (Det gör däremot de stora sökmaskinerna på Internet, t.ex. 
Google, som jag dock inte har använt för att söka exempel.) 

Alla smärre brister i Språkbanksmaterialet uppvägs dock av att det 
ger oss möjligheter att sekundsnabbt göra många undersökningar som 
skulle ha tagit år att utföra, om de alls hade varit möjliga. Ur mitt 
perspektiv behöver det inte vara ett svårt fel att materialet inte omfattar 
allt slags språkbruk. Språkläran ska beskriva svenskt standardspråk, och 
mycket av variationen faller utanför standarden som den definieras i 
SAG. 

Jag har närmast arbetat med en funktionell definition av standard-
språket: det är det språk som möter oss i offentligheten, främst i tid-
ningarna, och som läses av miljoner svenskar varje dag. Det definieras 
operationellt av Språkbankens material. 

Standardsvenskans normer är också kodifierade på ord- och formnivå 
– i faktisk om än inte i formell mening. Den dominerande normkällan är  
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) som ger upplysningar inte bara om 
ordens stavning utan också om deras böjning. En given utgångspunkt för 
mig var att det som rekommenderades i språkläran skulle stämma 
överens med vad som stod i den tolfte upplagan av SAOL (1998). Det 
skulle ju se egendomligt ut om den vänstra akademihanden inte visste 
vad den högra gjorde.  

SAOL speglar språkbruket och bygger numera främst på vad som är 
normalt eller i varje fall vanligt i Språkbankens samlingar. Men här finns 
en viss fördröjning, och ofta stämmer det faktiska språkbruket inte över-
ens med den kodifierade normen i den senaste upplagan av SAOL. Några 
av upplysningarna i språkläran om vilken formvariation som faller inom 
standardspråket skulle därför säkert komma att bli inaktuella när den 
trettonde upplagan av SAOL kom ut 2006. 

Normativa uttalanden görs också av Svenska språknämnden i Svenska 
skrivregler, som tar upp vissa grammatiska frågor, i tidskriften Språkvård 
och på språknämndens hemsida. Efter många års arbete kom Språkriktig-
hetsboken ut 2005. Medan jag skrev språkläran hade jag förmånen att få 
läsa och kommentera manus till artiklarna i den boken. Författarna 
brydde sig inte alltid om mina kommentarer, men jag hade stor nytta av 
att se hur de resonerade i de språkriktighetsfrågor som blev aktuella även 
för mig. Många av de problem som avhandlas i Språkriktighetsboken är 
emellertid marginella i förhållande till min beskrivning av det faktiska 
normläget i det standardiserade skriftspråket.  

”Ofta lämnar språkläran rekommendationer i enlighet med traditio-
nella synsätt utan att det funnits möjlighet till en djupare prövning av ar-
gumenten”, står det i inledningen till Språkriktighetsboken (2005:35). Jag 
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har med åren blivit allt misstänksammare mot argumentationen i språk-
riktighetsfrågor. Ofta präglas den av ad hocargument för ett yngre språk-
bruk och mot ett äldre när det i själva verket rör sig om att gilla läget och 
acceptera förändringar i språkbruket. I stället har jag försökt beskriva vad 
som hör respektive inte hör till modernt svenskt standardspråk. I den 
mån jag tycker att mitt material ger underlag för det ger språkläran också 
någorlunda handfasta råd i språkliga frågor, avsedda för dem som vill ha 
sådana. Dessa rekommendationer utgår från en beskrivning av de 
rådande normerna – antingen dessa sammanfaller med min personliga 
uppfattning eller inte. Så återger formuleringen ”I skrift återfinns sådana 
former i talspråksnära texter, men de hör inte hemma i formellt skrift-
språk” (Hultman 2003:69, om former som husena och barna) inte min per-
sonliga värdering utan ska ses som en beskrivning av det faktiska läget. 
Jag använder själv bena, ögona och örona i mitt tal men skulle inte skriva 
så utom när det gäller att återge talspråk och i informella sammanhang. 
Att formerna inte tillhör det skrivna standardspråket framgår bl.a. av att 
de inte nämns i SAOL.  

Ett liknande fall är dubbelsupinum (han hade velat gjort det). Från 
logisk synpunkt kan man inte prestera några hållbara invändningar mot 
konstruktionen, trots att Wellander betecknade den som ologisk: ”I skrift-
språket är denna ologiska konstruktion otillåtlig.” (Wellander 1939:277). I 
föröiskan tillhör tvärtom dubbelsupinum  (och några besläktade kon-
struktioner med supinum) både talspråket och det skrivna standard-
språket (Lockwood 1955:141f., 144ff.). Så hade det mycket väl kunnat 
varit också i svenskan, men så är det inte. I skrift är dubbelsupinum säll-
synt och förekommer nästan bara i talspråksfärgad framställning. 
”Normen i standardiserat svenskt skriftspråk är infinitiv efter supinum. 
Skriv därför hellre skulle ha kunnat vara, hade kunnat söka, [har] fått kämpa, 
hade velat ha, om inte strävan är att återge talspråk.” (Hultman 2003:231) 

Ett tredje exempel är konstruktionen denna gången, detta brevet, som är 
vanlig i talspråket i Väst- och Sydsverige. I skrivet svenskt standardspråk 
inskränks den till några lexikaliserade, ofta religiöst färgade, uttryck som  
denna världen och detta livet. I övrigt har nominalfraser med denne som 
attribut obestämd form av substantivet: denna gång, detta brev. I större 
delen av det svenska språkområdet är denne starkt skriftspråkspräglat 
och används knappast som attribut i tal utan motsvaras av den här: den 
här gången, det här brevet. Givetvis finns det ingenting att anmärka på 
denna gången från grammatisk synpunkt, och det är väl snarast en till-
fällighet att fördelningen är som den är i svenskan. Men den som vill 
följa standardspråkets normer bör skriva denna sak och inte denna saken. 
Så tolkar Olle Josephson inte språkläran när han skriver: 
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Men Svenska Akademiens språklära från 2004 skriver att ”konstruk-
tionen med bestämd form bör inte användas i skrivet svenskt stan-
dardspråk”. Därmed utmönstrar den detta huset ur standardspråket. 
(Fast en konkurrerande auktoritativ grammatik kan möjligen lansera 
den för standardspråket; det hör till denna saken att syntax är svåra-
re att kodifiera än ordböjning och stavning.) (Josephson 2004:159f.)  
 

Om ”en konkurrerande auktoritativ grammatik” skulle lansera detta huset 
som norm (eller alternativ norm) inom det skrivna standardspråket, så 
skulle den antingen vara en normativ grammatik i den mening som be-
skrivs i inledningen till SAG, dvs. beskriva en önskad verklighet i stället 
för en faktisk, eller avspegla en förändrad verklighet. (Att Olle Josephson 
skriver denna saken just här bidrar ytterst marginellt till en sådan föränd-
ring, för han följer i övrigt den rådande normen och skriver denna bok 
osv.) 

Den som vill invända mot den beskrivning som ett råd i språkläran 
grundar sig på ska inte säga ”det tycker inte jag” utan ”din beskrivning 
stämmer inte med verkligheten”. Ett fall där min beskrivning av normen 
verkligen kan ifrågasättas är konstruktionen med komma som hjälpverb 
plus infinitiv utan att: Torsdagens meddelande att bolaget troligen inte kommer 
kunna uppnå den tidigare helårsprognosen om cirka 35 miljoner kronor ... (DNs 
ekonomisida 1997) Så här beskrivs detta i språkläran. ”Efter komma före-
faller konstruktionen utan att vinna terräng i såväl tal som skrift. Detta 
innebär att komma (att) ansluter sig till de övriga hjälpverben. Konstruk-
tionen anses dock inte fullt korrekt.” (Hultman 2005:145) Som framgår av 
språkprovet ovan förekommer konstruktionen även i texter med formell 
prägel, och sannolikt var det en felbedömning att inte se den som en del 
av normen i standardsvenskan. Sådana felbedömningar förekommer 
även i SAG, t.ex. när det gäller de två formerna ska och skall: ”Den kortare 
presensformen ska [rj@9] (regionalt [rj`9]) har ett ledigare stilvärde än 
den längre formen skall, som språkvårdare rekommenderar för neutralt 
och formellt skriftspråk.” (Teleman 1999 2:572) Sanningen är att ska domi-
nerar och länge har dominerat stort i alla texttyper (utom Svensk författ-
ningssamling) och måste betraktas som normalformen inte bara i ledigare 
utan också i neutral och formell framställning. 

Normerande inslag i språkläran 
Inför en recension i Språk och stil  har Kerstin Norén listat de normerande 
inslag som finns i språkläran. Listan upptar ca 60 fall. Gränsen mellan 
normativt och deskriptivt är inte lätt att dra exakt, och Kerstin Norén har 
nog missat en del normativa fall, medan hon har tagit med annat som 
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enligt min mening snarast är deskriptivt. I varje fall utgör ett sextiotal 
normativa inslag högst någon enstaka procent – kanske bara någon 
promille – av alla de upplysningar om svenska språket som finns i boken. 
Därför är det en kraftig underdrift när Kerstin Norén skriver: ”Nu är 
Svenska Akademiens språklära [...] naturligtvis inte helt igenom normativ 
...” (Norén 2004:190) Av de normativa inslagen är de flesta sådana som 
stämmer överens med vad som står i SAOL, i Svenska skrivregler eller i 
språknämndens rekommendationer.  

Kerstin Norén diskuterar i sin recension språklärans hållning till än-
delselösa pluralformer av neutrala substantiv som slutar på vokal (sven-
ska äpple) resp. -n-plural av utrala substantiv på pluralformer på –ande 
(opartiska ordföranden). Svenska äpple bedömer jag falla utanför skrift-
språksnormen, medan opartiska ordföranden enligt min mening strider mot 
standardnormen i såväl tal som skrift. I Skåne, där jag bor, tillhör typen 
svenska äpple den regionala standarden i tal och dyker ibland upp i skrift.  
Opartiska ordföranden, som Kerstin Norén bedömer som en sannolik 
hyperkorrektion, är däremot enligt min bedömning huvudsakligen en 
skriftspråksföreteelse, som har spritt sig till talspråket hos dem som vill 
men inte kan tala ”fint”. Kerstin Norén menar att språkläran här ger ett 
exempel på ”normering på kulturella, språkhistoriska grunder” (Norén 
2004:195), eftersom äpple är den äldre formen, medan ordföranden är en 
novation. Jag menar tvärtom att detta är en utsaga om det faktiska 
normläget, alltså en deskriptiv utsaga som skulle kunna bekräftas eller 
falsifieras genom en undersökning. 

Ett gammalt skriftspråk som svenskan rymmer ett virrvarr av  histo-
riskt betingade motsägelser. Det vore både menings- och utsiktslöst att 
försöka skapa en logisk ordning i detta. Däremot kan man kanske slå 
vakt om existerande distinktioner i den mån dessa kan ha någon chans 
till fortsatt liv. Ett exempel på detta är skillnaden mellan det starka verbet 
svälta, svalt, svultit ’hungra’, som är intransitivt och det svaga svälta, 
svälte, svält ’låta hungra’ som är transitivt. SAG lägger inte fingrarna 
emellan utan slår fast om svalt ’hungrade’: ”endast stark böjning 
intransitivt” (Teleman 1999:2:577). Här påpekar jag att verben ibland för-
växlas och ger exemplet ... svälte de ihjäl innan de hittade ut igen. Om språk-
bruket leder till ett sammanfall mellan de två verben får vi acceptera det, 
men innan dess är det enligt min mening en fördel om vi upprätthåller 
distinktionen. Det finns flera exempel på liknande ställningstaganden: 
sista – senaste, ensam – själv, den hunden gillar ingen utom jag – den hunden 
gillar ingen utom mig. Mest kontroversiellt har det visat sig vara att språk-
läran rekommenderar att skillnaden mellan varken och vare sig upprätt-
hålls. Olle Josephson argumenterar för att detta är ett skenproblem 
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(Josephson 2005:178f.). Det är möjligt att han kommer att få rätt. Men 
uppenbarligen upprätthålls regeln i 2000-talets dagstidningar, även om 
brotten mot den är ganska många, främst vare sig som negation.  

I språkläran ansluter jag mig också lojalt till regeln att årtal på 1000-
talet och efter 1999 ska anges med 100 som bas (liksom i intervallet 1100–
1999), så att 1066 utläses tiohundrasextiosex och 2005 tjugohundrafem. Jag 
har t.o.m. lärt mig att själv säga så. Vid måtts- och prisangivelser i övrigt 
är regeln emellertid inskränkt till intervallet 1100–1999. Det heter alltså 
Bilen väger femtonhundra kilo eller Fåtöljen kostar sjuttonhundrafemtio kronor. 
Men det heter aldrig *Rummet kostar tiohundra kronor natten eller *Båten 
väger tjugofemhundra kilo. Därför tvivlar jag på att hundratalsangivelsen 
vid årtal efter 1999 har framtiden för sig, hur logiska argument som än 
kan anföras för den.  

Behöver svenska språket normeras (mera)? 
Språklärans uppgift är att beskriva normsystemet i det svenska standard-
språket, inte att normera i den meningen att den föreskriver hur detta 
normsystem ska vara utformat. Språkvårdande organ har små möjlig-
heter att normera mot ”folkviljan”, dvs. mot den vändning som språk-
bruket tar vid varje enskilt tillfälle. Däremot kan man fundera på om det 
inte finns punkter där språket borde normeras, om detta nu vore möjligt. 

En sådan punkt är avsaknaden av könsneutralt pronomen för han eller 
hon. Han kan av lätt insedda skäl inte längre användas, och han eller hon 
är klumpigt i längden. Min personliga kandidat är den: Om någon vill röka 
så får den göra det på balkongen. Men  jag är medveten om att lösningen har 
nackdelar, bl.a. kollisionen med det inanimata den och att det inte finns 
någon fungerande genitivform (varken dess eller dens går bra). 

En annan punkt där det kliar i de normativa fingrarna är den be-
stämda e-formen av adjektiv (den magre mannen). Den norm som bl.a. 
Svenska språknämnden försöker upprätthålla och som också språkläran 
ansluter sig till är att e-formen används om män, när huvudordet primärt 
betecknar en människa. Här råder dock stor förvirring i språkbruket. E-
formen används ganska ofta om kvinnor, både i traditionellt manliga 
roller och i mer typiskt kvinnliga: Marie Turma är ende svenske åklagare, den 
svenske idrottsministern Ulrica Messing, den franske miljöministern, Domi-
nique Voynet, Maria är den andra svenske ryttaren genom tiderna. Den an-
vänds också vid icke-personbetecknande ord som metaforiskt används 
om personer, oavsett ordets genus: italienske överraskningen Davide Simon-
celli, 18-årige stjärnskottet Roger Federers framgångar. E-formen används 
också om institutioner: den tilltänkte nye ägaren, investmentbolaget SFI från 
Luxemburg. A- och e-former blandas vidare på ett till synes regellöst sätt: 
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Den gripna svenske medborgaren, den sjuka och spröda 77-årige påven, den 
svenske alpina stjärnans skador. Allt detta gör att e-formen har en diffus och 
svårbeskriven användning (Jfr Westman 1994 och Teleman 1999 2:227ff.). 
Om jag skulle normera på denna punkt skulle jag föreskriva att a-formen 
skulle användas genomgående. Men det gör jag inte i språkläran, för min 
uppgift är inte att normera utan att försöka beskriva den norm som finns, 
vare sig jag gillar den eller inte. Av Språkbankens material att döma 
dominerar trots allt den traditionella regeln i skrift och det är också den 
som Svenska språknämnden rekommenderar. 
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Verb i Värend och Västervik 

Ingrid Källström 
Roger Källström 

Inledning 
Bilden av Småland i det allmänna medvetandet är kanske rätt enhetlig: 
ett skogrikt landskap med inslag av röda stugor och arbetsamma, upp-
finningsrika och lite kluriga människor med ekonomiskt sinnelag. Och 
alla de här människorna talar förstås ungefär som Kal Oska och hans 
Krestina. Vi smålänningar vet att detta är en grovt förenklad bild. Emil i 
Lönneberga till exempel, han är minsann också smålänning, och han är 
betydligt mer lagd åt det generösa än det snåla hållet. Tänk bara på 
tabberaset i Katthult. Och han pratar inte som Karl Oskar och Kristina 
heller. Småland är ett stort och varierat landskap, även ur språklig syn-
vinkel. Den berömda gränsen mellan främre och bakre r skär t.ex. genom 
Småland och sammanfaller till stor del med gränsen mellan sydsvenska 
mål och götamål. Även inom de sydvenska och de götamålsbetonade 
områdena i Småland finns det tydlig variation, liksom det finns 
spännande saker att upptäcka i gränsområdet mellan sydsvenskt och 
götiskt. 

Eftersom en av oss (Ingrid) kommer från det sydsvenska området (Ör 
i Värend, strax norr om Växjö) och den andre från götamålsområdet 
(Västervik i Tjust) tänkte vi här belysa en liten bit av den småländska 
språkliga variationen genom att skriva lite om verb i målen på de två 
platserna. Just verben har väckt vårt intresse, eftersom vi tidigt i vårt 
äktenskap la märke till vissa skillnader. Ingrids släktingar kunde undra 
vad det nu var en person hetade, och Rogers bröder som är fiske-
intresserade, var ibland ute och mette abborrar. Det visar sig också vid lite 
mer systematiskt funderande att verben i Örmålet gärna vill höra hemma 
i konjugationer med ett lågt nummer, medan det är tvärtom i Västerviks-
målet. Man skulle på skoj kunna beräkna ett ”konjugationsindex” för 
standardsvenskan och målen i Ör respektive Västervik genom att tilldela 
varje verb en siffra som motsvarar den konjugation det tillhör och sen 
summera dessa och dividera med antalet verb. Detta index skulle det bli 
något lägre för Örmålet än för standardsvenskan, medan Västerviksmålet 
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skulle få ett betydligt högre index. Lite fler detaljer om konjugationerna 
och en del annat kommer strax, men först vill vi klargöra några saker. 

När vi talar om Örmål och Västerviksmål så menar vi det sätt att tala 
som enligt vår erfarenhet är det mest typiska. Vi har varken letat efter det 
mest ”genuina” eller mest avvikande eller tagit hänsyn till former som är 
mer eller mindre starkt påverkade av andra varieteter (naturligtvis 
främst standardsvenskan). Den beskrivning vi ger här representerar vår 
egen uppfattning av våra hembygders tungomål, och denna är präglad 
främst av språkbruket i vår egen generation och äldre generationer. Vi 
har båda vuxit upp på respektive ort och haft fortsatt kontinuerlig inter-
aktion med släkt och vänner på platserna. Säkert kan andra personer från 
platserna ha en annan uppfattning om vissa detaljer, och naturligtvis är 
inte varje enskilt språkdrag vi nämner unikt. Med andra ord finns de 
företeelser vi nämner här också på andra håll, naturligtvis främst i när-
liggande områden. Men där ingår de i en lite, lite annorlunda mix, och 
det är det som gör skillnaden. När det gäller Tjust råkar det finnas en 
avhandling som behandlar verbläran just i nordöstra Smålands dialekter 
(Areskog 1936). Denna bekräftar till stor del Rogers intuitioner om 
verben, trots att Västerviks stad inte finns representerad. 

Statusen hos själva begreppen ’Örmål’ och ’Västerviksmål’ som vi an-
vänder dem här kräver också en kommentar. Västerviksmålet är (åt-
minstone för folk i vår generation) en klart avgränsad varietet med grän-
ser både geografiskt mot omgivande landsbygdsmål och standardsven-
skan och socialt mot att ”prate fint”, så beteckningen känns väl motive-
rad. Örmålet liknar i högre grad dialekter väster om Ör än dialekter öster 
därom. Kanske är ’Örmål’ ett något mindre tydligt avgränsat begrepp än 
’Västerviksmål’. Vi använder dock Örmål lite pragmatiskt som beteck-
ning helt enkelt för hur folk uppväxta och bosatta i Ör talar. Till sist vill 
vi nämna att vår ålder och bakgrund gör att vissa drag vi beskriver här 
redan är passé (jfr Einarsson & Klintborg 2005:90). 

Verbkonjugationer och verbens 
fördelning mellan dem 
För båda målen kan man räkna med motsvarigheter till de fyra konjuga-
tionerna i standardsvenskan. Mönstren för verbens böjning i Örmålet 
liknar i hög grad standardsvenskans. Verb som böjs som flyga har dock 
samma stamvokal i supinum som i infinitiv, alltså flyga – flög – flygit. 
(Man kunde kanske också hävda att supinumformen är flyget, men vi har 
valt att betrakta den e-liknande klangen hos det som i standardsvenskan 
är obetonade /i/ som ett uttalsfenomen.) Första konjugationen i Örmålet 
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är mycket produktiv och man kan finna att verb som heta, röka och 
dammsuga har preteritiumformerna hetade, rökade och dammsugade. 

Om första konjugationen i Örmålet är en stor stark (sic), är första kon-
jugationen i Västerviksmålet däremot en liten klen. Dit hör främst verb 
som av fonologiska skäl inte kan böjas efter andra konjugationen.  Tema-
formerna infinitiv, preteritum och supinum ser ut som i tabell 1 för första 
och andra konjugationen. Exempelverben är drunkna och prata för första 
konjugationen och kalla och leta för andra. (I fortsättningen benämner vi 
verblexemen i Västerviksmålet med den infinitivform de har i målet. 
Eftersom det handlar om ett e-mål är infinitivändelsen –e.)  

 
Tabell 1. Första och andra konjugationen i Västerviksmålet 

Konjugation Infinitiv Preteritum Supinum 
Första drunkne drunkne drunkne 
 prate prate prate 
Andra kalle kallde kalle 
 lete lette lete 

 
Det är rimligt att anta att fonologiska skäl gör att t.ex. drunkne har 
preteritumformen drunkne därför att *drunknde innehåller en otillåten 
konsonantkombination. Med för prate ligger det annorlunda till. Inget 
restriktion på konsonantkombinationer hindrar formen *pratte, vilket vi 
ser av formen lette. Verb av samma fonologiska uppbyggnad som prate 
kan böjas efter första eller andra konjugationen. Men vissa verb med e i 
stammen som tillhör första konjugationen i standardsvenskan har som så 
många  andra verb ”rymt” till andra konjugationen i Västerviksmålet: 
lete, mete, pete, rete har således preteritumformerna lette, mette, pette, rette. 

Starka verb är som bekant inte så välartade i svenskan. Ofta samexi-
sterar starka och svaga former av samma verb (sam/simmade), och flera 
verb med starkt preteritum kan ha svagt supinum. Även här finns en 
tydlig skillnad mellan de två målen, och tendensen i den är motsvarande 
den för första kontra andra konjugationen: i Ör tenderar verben att 
”vandra uppåt i konjugationerna” och i Västervik att ”vandra neråt”. I 
klartext föredrar man i Ör svaga former av verb där både starka och 
svaga är möjliga i standardsvenskan, medan man i Västervik föredrar de 
starka formerna. I Örfjorden i Helgasjön simmade man alltså i somras, 
samtidigt som man sam i Lucernafjärden i Västerviks skärgård. Medan en 
Västerviksbo kan meddela att han frös in maten som blev över, måste 
Örbon säga att hon fryste in maten. 

I Västerviksmålet föredras till och med stark böjning av många sådana 
verb som knappast kan böjas starkt i standardsvenskan. Hit hör rite – ret 
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– rite, sprute – spröt – sprute, trycke – tröck – trycke/tryckt, pricke – prack – 
pricke och många andra. Å andra sidan kan man få höra preteritumfor-
merna skärde och någon gång svärde inte bara av barn. 

Örmålet visar inte någon stark tendens att ha svaga former där stan-
dardsvenskan måste ha starka. Sammansättningen dammsuga (dammsuga-
de, dammsugat) är det enda verb vi kommit på hittills. Det är å andra sid-
an mycket frekvent. 

En grupp av verb med vokalväxling i standardsvenskan uppträder 
mer regelbundet både i Ör- och Västerviksmålet. Det handlar om några 
(inte alla) verb av typen välja, svälja och smörja. De har preteritumformer 
som väljde, sväljde och smörjde.  

Några Västerviksdrag: konjunktiv, infinitivmärke 
och dubbelt supinum 
Tendensen i det vi skrivit hittills om verben är tydlig: Västerviksmålet är 
mer olikt standardsvenskan än Örmålet. Det tre språkliga drag vi ska ta 
upp nu är också sådana som skiljer Västerviksmålet från Örmålet, som i 
de här avseendena är betydligt mer likt standardspråket. 

I Västerviksmålet är (eller kanske snarare var, se Inledning ovan) kon-
junktiven en levande och mycket använd verbform. Typiska kontexter är 
satser som uttrycker önskan och villkor, som i (1) och (2). 

 
(1) Om han ändå läte bli de där. 
 
(2) Jag gave bort allt ja har om ja bare finge bli frisk. 
 

Infinitivmärket används flitigt i Västerviksmålet. å är den vanligaste 
varianten, men även te och te å förekommer. Av de 25 verb som enligt 
SAG:s hjälpverbsavsnitt i del 2 (SAG 2 1999:540ff.) inte konstrueras med 
infinitivmärke, kan 7 ta infinitivmärket i Västerviksmålet. Av de 8 hjälp-
verb som SAG markerar för optionellt infinitivmärke tar alla mer eller 
mindre obligatoriskt infinitivmärke. Några exempel: 

 
(3) Han tycks å va försvunnen. 
 
(4) Törs du å göre de? 
 
(5) Vi brukte å gå opp tidit om sommern. 
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Så kallat dubbelt supinum förekommer ganska ymnigt i Västerviksmålet, 
inte bara när två verb står alldeles intill varandra. Några exempel finns i 
(6) – (7). 

 
(6) Ja har försöke ma [mig] på å gjort rönnbärsgelé. 
 
(7) Ho har jämt hatt svårt för å lärt sa [sig] utantill. 
 

Att Västerviksmålet har mer dubbelsupinum än Örmålet stämmer med 
den tendens som Hagren (2005:111) noterar att konstruktionen är svagt 
representerad i sydligaste Götaland. Däremot tycks hennes iakttagelse på 
samma sida att den är tämligen svagt representerad i övriga Götaland 
inte stämma helt på Västerviksmålet. 

Några typiska verb 
Till sist ska vi ge exempel på några verb som vi uppfattar som typiska för 
respektive mål. Dessa finns förtecknade i tabell 2 och 3, med preteritum- 
och supinumformer, betydelsebeskrivning och exempel. 
 

Tabell 2. Några typiska Örverb 

Verb Böjning Betydelse Exempel 
Bloa bloade, bloat ’fläcka med 

blod’ 
Han bloade ner 
kläderna. 

Bösta böstade, böstat ’slå, banka’ Han böstade 
sönder dörren. 

Dabba sig dabbade, dabbat ’göra misstag’ Nu dabbade du 
dej allt. 

Drösa dröste, dröst ’falla tätt och 
ymnigt’ 

Efter regnet 
dröste alla 
vinbären av. 

Illfänas illfänades, 
illfänats 

’väsnas’ Nu måste ni 
sluta å illfänas. 

Krabba krabbade, 
krabbat 

’vara besvärligt, 
krångla’ 

De har krabbat te 
sej igen. 

Luka lukade, lukat ’rensa ogräs’ Vi måste luka 
landen. 
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Resta restade, restat ’skaka /mattor/’ Ja restar alltid 

matterna från 
balkongen. 

Ryska ryskade, ryskat ’slita av gräs 
med handen’ 

Du kan väl ryska 
lite gräs te 
kaninerna. 

Skräppa skräppte, skräppt ’skryta, 
berömma’ 

Han skräppte så 
me den nya 
motorsågen. 

 
Här uppfattar Roger från sitt utanförperspektiv särskilt krabba och skräppa 
som väldigt vanliga och mycket typiska för trakten. När man ska ut och 
resa med buss är det skönt att slippa hålla på å byta å krabba. Och en stats-
minister kan skräppa så mycke med sin påläggskalv finansministern. 
 

Tabell 3. Några typiska Västerviksverb 

Verb Böjning Betydelse Exempel 
Boffe boffte, boffe ’knuffa (lätt)’ Du boffte te ma [mig] 

när du geck förbi. 
Härse härste, 

härse 
’jäkta, stressa, 
domdera, köra 
med’ 

Gu va fröken härste 
me oss ida. 

Glafse glafste, 
glafse 

’tugga ljudligt’ Han glafste i sa [sig] 
kaka. 

Jippe jippte, jippe ’välta, ramla’ Cykeln jippte ikull när 
ja va inne i affärn. 

Kive (tj-) kev, kive ’säga emot trots att 
det är uppenbart att 
man har fel’ 

Magistern sa att ja 
hade rätt, men Elsa 
kev me ma [mig] 
ändån [ändå]. 

Lipe lep, lipe ’räcka ut tungan’ Han lep ut tunga åt 
mormor. 

Re redde, rett ’prata mycket och 
rätt osamman-
hängande’ 

Ho hölls å redde om 
nåt som ja’nte begrep. 
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Stöje stöjde, stöje ’ljustra ål’ I går kväll va vi ute å 

stöjde. 
Såle sårde, såle ’kasta bort’ Korven va sur, så vi 

sårde’n. 
Tjakle tjakle, tjakle ’prata mycket’ Dom lå å tjakle tess 

klocka va tolv. 

 
Av Västerviksverben uppfattar Ingrid särskilt re som speciellt för trakten. 
Re har inte bara pratbetydelsen i tabell 3, utan kan även beteckna annat 
handlande än språkligt. När man håller på och gör ordning i sina papper 
genom att slänga, sortera och ordna, kan man säga att man hålls å rer me 
sine papper.  

Avslutning 
Vi hoppas att det vi berättat här visat läsaren att Småland inte är så 
homogent, inte ens språkligt. Som vi sa i inledningen, finns det mycket 
variation som man kan roa sig med att undersöka. Jan skriver så 
träffande om människors benägenhet ”att söka vila i den dialekt som de 
har rest bort ifrån under sin karriär” (Einarsson & Klintborg 2005:90). Det 
är väl det vi har gjort i den här uppsatsen. Suget efter vår barndoms och 
ungdoms dialekt kan bli starkt ibland, och att låta sig sugas med är en 
riktigt fin upplevelse. Vi hoppas att vårt botaniserande bland småländska 
verb kan inspirera både oss och andra att rota vidare i det småländska 
språkskafferiet. Det är fullt av godsaker. 

Referenser 
Areskog, Gertrud 1936. Östra Smålands folkmål. (Skrifter utgivna av Gustaf 

Adolfs Akademien för folklivsforskning 4.) Lund. 
Einarsson, Jan & Staffan Klintborg 2005. Svenskan i Amerika och Små-

land. I: Gunilla Byrman, Jan Einarsson, Solveig Hammarbäck, Maria 
Lindgren & Per Stille (red.), Svenskans beskrivning 27. Växjö: Växjö Uni-
versity Press, s. 79–93. 

Hagren, Kristina 2005. Samordning av hjälpverb och huvudverb i sven-
ska dialekter. I: Gunilla Byrman, Jan Einarsson, Solveig Hammarbäck, 
Maria Lindgren & Per Stille (red.), Svenskans beskrivning 27. Växjö: 
Växjö University Press, s. 105–113. 
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Att planera och reparera 
Skillnader mellan talare av svenska som 
förstaspråk och andraspråk  

Hanna Lehti-Eklund 

1. Inledning 
Hos en inlärare kan syntaxen tänkas vara emergent på två plan, det 
diakrona planet och i den aktuella kontexten där något sägs. Longitudi-
nellt sett växer behärskningen av de syntaktiska strukturerna fram i takt 
med att språkförmågan utvecklas. Lokalt skapar talare syntax i pågående 
samtal. Detta gäller för alla typer av talare överlag (jfr Bockgård 2004: 26). 
Per Linell (2005:238) skriver om språkgemenskapens traditions- och situ-
ationsdialog där sociokulturella praktiker realiseras i det lokala bruket. 
Hos inlärare som enskilda individer ändras och utvecklas användningen 
av syntaktiska strukturer över tid på sätt som inte kan iakttas hos vuxna 
modersmålstalare som gått igenom inlärningsprocessen som barn. Själv-
reparationer erbjuder en möjlighet att observera hur inlärare förhåller sig 
till de syntaktiska strukturer de själva skapar. Barbara Fox och Robert 
Jasperson (1995: 127) påpekar i sin undersökning av självreparationer att 
samtalarna skapar syntax i samtal och att reparationer utgör en strategi 
för detta. En inlärare konstruerar sitt tal med de syntaktiska medel hon 
har till sitt förfogande. De reparationer som en inlärare producerar kan 
tänkas avspegla den syntaktiska kompetens hon besitter för tillfället. Det 
har konstaterats att talare använder självreparationer på ett systematiskt 
och organiserat sätt (Schegloff et al. 1977), men jag utgår från att inlärare 
utnyttjar andra system än modersmålstalare bl.a. beroende på kompetens 
eller inflytande från sitt förstaspråk (jfr Schegloff 2000: 234). 

Syftet med min artikel är att undersöka hur en viss typ av självrepara-
tioner realiseras i samtal förda av modersmålstalare och inlärare av sven-
ska, i fortsättningen S1-talare och S2-talare.  Jag kommer att fokusera på 
självreparationer som förekommer i samband med den obestämda ar-
tikeln en eller ett som inleder en nominalfras. De observerade beläggen 
utgörs av post-positionerade självreparationer som genomförs i en och 
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samma tur och som talarna alltså själva inleder, realiserar och avslutar 
(postpositioned same-turn self-repair, se Schegloff et al. 1977). Mitt intresse 
väcktes av att en viss typ av reparation nästan uteslutande används av 
S1-talare när de introducerar nya referenter, nominalfraser med den obe-
stämda artikeln en eller ett (se ex. 1c). I den här artikeln försöker jag 
komma underfund med varför den här typen av reparation nästan inte 
alls används av S2-talare. 

När talare inleder referenter med en obestämd artikel är det vanligast 
att en nominalfras introduceras utan någon tvekan eller fördröjning som i 
exempel (1a): 

 
(1a) SAM:RS2, S1 
 MP: va menar du vafför ska de finnas en fördel me 

de 
 

Talaren kan vid artikeln stanna upp för att planera sitt tal (1b) eller inleda 
en självreparation såsom i (1c).  

 
(1b) Spanarna 4, S1 
 X: (.) >de här e en< (.) <un:derbar pastisch på 

ABBAs scenstil>  
 
(1c) SAM:RS2, S1 
 RF: #e::-#↑en stor del av de-den undersökande eh 

journalistiken bygger på läckor (.hh) 

 
Alla tre exemplen är tagna ur samtal mellan modersmålstalare. Det kan 
genast noteras att typerna (1b) och (1c) är ytterst sällsynta hos S2-talarna i 
mitt material men inte heller (1a) är speciellt vanlig (se tabell 1 nedan). 
Fall som (1b) där artikeln inte upprepas utan talaren endast stannar upp 
efter den och fortsätter med resten av nominalfrasen såsom planerat har 
inte räknats som självreparationer utan som talplanering (jfr Fox & 
Jasperson 1995). I (1c) inleder talaren en tur och markerar den obestämda 
artikeln som problematisk genom knarr, det utdragna ljudet och genom 
avbrott. Vid reparationen startar han i ett högre tonläge och upprepar 
artikeln innan han producerar resten av nominalfrasen (stor del). 
Reparationer och planering av tal placerar sig på många sätt på ett kon-
tinuum, både i fråga om hur de introduceras och vad de har för funktion. 
Kontinuumet där beläggen i (1b) och (1c) befinner sig kommer att 
diskuteras i den här uppsatsen. Endast självreparationer som inte före-
kommer vid samtidigt tal har noterats. 
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2. Introduktion av en obestämd nominalfras med 
utsatt artikel 
Vid en jämförelse av S1- och S2-samtalen i materialet (se avsnitt 3) verkar 
det i S2-materialet finnas färre obestämda nominalfraser med utsatt 
artikel såsom i ex. (1a). En jämförelse mellan materialen bekräftar detta. 
Jag har mekaniskt räknat ett grovt mått på antalet nominalfraser med ut-
satt obestämd artikel utan markörer för talplanering eller självrepara-
tioner. Även om förekomsten av olika typer av nominalfraser varierar 
från samtal till samtal, är obestämda nominalfraser så vanliga att fre-
kvenserna avslöjar något om språkbruket. I jämförelsetalen är antalet di-
viderat med längden på samtalen i minuter. 
 

Tabell 1. Antalet nominalfraser med obestämd artikel per minut  

  S1-samtal S2-samtal N 
Sammanlagt antal  239 44 283 
Frekvens: antal per minut 3,02 0,57  

 

Även med hänsyn till att S2-talarna antagligen genomgående har ett 
långsammare tempo är skillnaden i frekvensen för obestämda nominal-
fraser anmärkningsvärt stor. Siffrorna stöder min uppfattning att S2-tal-
arna i betydligt färre fall kan använda obestämda artiklar som utgångs-
punkt vid talplanering eller vid reparationer eftersom det finns färre be-
lägg på dem. Möjligen beror det på undvikandestrategier men det finns 
också belägg på nominalfraser som introduceras utan artikel: 

 
(2a) Samtal 1/03, S2 
 A: m: ja tycker att erik var mycke vanlig [pojke 
 
(2b) Samtal 2/03, S2 
 R: ö min kompis ha sådan jul att det 

 
I olika undersökningar har det konstaterats (se t.ex. Axelsson 1994, Lahti-
nen 1998) att artiklar utgör en svårighet för finska inlärare som tenderar 
att fokusera på ändelser. Eftersom bestämdhet i finskan, som saknar 
artiklar, uttrycks med kasusändelser eller ordföljd är det också svårt för 
finska inlärare att lära sig kopplingen mellan artikelbruk och species (se 
Sundman 1993).  
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2. Material 
Materialet för min uppsats består av autentiska inspelningar på svenska 
som S2 och svenska som S1, alla offentliga samtal.  S1-materialet utgörs 
av två radiosamtal, Spanarna 41 med en programvärd och tre gäster och 
SAM:RS22 med två programvärdar och två gäster. Den sammanlagda 
längden på de två samtalen är 1 t 20 min. Det förra är inspelat i Sverige 
och det senare är ett finlandssvenskt samtal. S2-materialet utgörs av tre 
videoinspelade klassrumssamtal Samtal 1–3, sammanlagt om 1 t 16 min. 
Samtalen består av olika typer av gruppövningar med en novellanalys, 
ett samtal om jultraditioner och en diskussion kring en vetenskaplig ar-
tikel. Deltagarna är delvis desamma, men antalet varierar mellan tre och 
sju studenter.  Läraren är inte närvarande under grupparbetena. Dessut-
om har jag excerperat belägg i monologiska föredrag hållna av samma in-
formanter. S2-talarna studerar svenska vid Institutionen för nordiska 
språk, Helsingfors universitet och har finska som modersmål. De har läst 
svenska i högstadiet och gymnasiet i minst sex år. Inspelningarna är 
gjorda vid tre tillfällen under deras första studieår. Deras nivå i muntlig 
interaktion har i klassprov bedömts som B1.2  eller B2.1 enligt den 
europeiska referensramen (CEF 2001). 

3. Självreparationer 
Självreparationer som företeelse är universella och förekommer i alla 
språk. De är systematiskt organiserade och olika sätt att inleda och kon-
struera dem ingår självklart i en vuxen S1-talares kompetens (Schegloff et 
al. 1977). Reparationsstrategierna däremot kan variera beroende på de 
syntaktiska praktikerna i respektive språk (se t.ex. Fox, Hayashi & Jasper-
son; Sorjonen & Laakso 2005). En S2-talare behöver vanligtvis mera tid 
att planera sitt tal än en modersmålstalare. Reparationsstrategier och så-
dana sätt att markera som inte förekommer i S1 blir då mer synliga och 
kan få talaren att låta icke-flytande och inkompetent (se Carroll 2005). I 
undervisningen av ett främmande språk eller ett andraspråk borde också 
ingå de mest centrala sätten att markera och genomföra talplanering och 
reparationer såsom Carroll (2005: 211) konstaterar: ”Explicit instruction 
/.../ in the micro-practices of the target language/culture, including those 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Samtalet Spanarna 4 ingår i GRIS-projektets kärnkorpus. Jag tackar FD Jan Lindström 

som gett mig tillstånd att utnyttja detta material. 
2  Samtalet SAM:RS2 har spelats in inom projektet Svenska samtal i Helsingfors vid 

Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. 
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of self-repair, may resolve a number of difficulties and may even signifi-
cantly improve subjective impressions of students’ spoken abilities.”   

Beträffande inledning av självreparationer verkar svenskan likna 
engelskan såtillvida att de mest frekventa markörerna som S1-talare 
utnyttjar är icke-lexikala (jfr Schegloff et al. 1977; Kärkkäinen, Sorjonen & 
Helasvuo u.u.). Till dem räknas avbrott, pauser, inandning, utandning, 
tvekljud (eh), ändring av röstkvaliteten såsom sotto voce eller knarr, 
ändring av tonhöjd och taltempo samt utdragna ljud. Lexikala markörer 
såsom eller och liksom förekommer men är inte speciellt vanliga. Prelimi-
nära undersökningar visar att finska inlärare av svenska i betydligt högre 
grad än modersmålstalare utnyttjar lexikala medel för att inleda en själv-
reparation. (Green-Vänttinen & Lehti-Eklund 2005.) 

Det är svårt att säga om lexikala markörer är ett drag typiskt för in-
lärare överlag eller om det är en resurs som S2-talarna hämtar ur sitt 
modersmål. Enligt Sorjonen & Laakso (2005) är lexikala markörer efter 
avbrott i finska det överlägset vanligaste sättet att inleda en självrepara-
tion. Härvid avviker alltså finskan från engelskan och svenskan. Dessut-
om tycks de lexikala markörerna vara förknippade med specifika funk-
tioner hos reparationer. I finskan utgör eiku ’nej utan’ den mest frekventa 
markören, följd av tai ’eller’ och siis ’alltså’. 

5. Att utnyttja den obestämda artikeln för 
planering av tal 
I svenskan och engelskan fungerar artiklar i nominalfraser som start-
punkt för reparationer eller som en plats för planering av fortsättningen 
av nominalfrasen. Förlängning av ett ljud är en av de resurser som utnyt-
tjas i svenskan och engelskan vid talplanering eller reparationer (jfr Car-
roll 2005). Konsonanten n i den obestämda artikeln en kan förlängas så-
som i (3a) där en av radiogästerna introduceras för lyssnarna. Program-
värden övergår till ett långsammare tempo redan vid som och förlänger 
de sista ljuden både i som och en. Efter artikeln kan det förekomma icke-
fyllda pauser (3a), tvekljud (3b), inandning (3c) eller diskurspartikeln sån 
här (3d): 

 
(3a) SAM:RS2, S1 
 GR: Maj-Britt e också här <som: en:> (0.7) allmän 

(0.5) tyckare 
 
(3b) Spanarna 4, S1 
  Ljung: [pt.h]h jag har läst då i en eh kvällstid-

ning igår här 
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(3c) Spanarna 4, S1 
 Anrell: att den här invandrarkvinnan skulle beskri-

va< eh: den svenske mannen som en .hh hämmad tråk-
måns  

 
(3d) Spanarna 4, S1 
 Ljung: det ↑finns↑ en sån här (.) <subkultur>  
 

I S2-samtal är den här typen av talplanering efter den obestämda artikeln 
inte speciellt vanligt, men det förekommer enstaka belägg på förlängt en: 
(4) och pauser efter artikeln. 

 
(4) Samtal 1/03, S2 
 S: =jå: (1.0) å (1.0) han e förtjust i en: flicka 

(.) betsi?  
 

Sorjonen & Laakso (2005: 259) placerar självreparationer funktionellt sett 
på ett kontinuum där den ena ändan fylls av neutrala reparationer, så-
som fonologiska eller lexikala lapsusar. I mitten står reparationer där 
talaren gör sitt yttrande mer begripligt för mottagaren och i andra ändan 
av kontinuumet placerar sig reparationer med interaktionell funktion. 
Det här kontinuumet kan ytterligare förlängas med belägg för talpla-
nering. Både vid planering och självreparationer är det ofta fråga om att 
fördröja produktionen av följande led av olika orsaker. Också sätten att 
markera det man planerar och det man reparerar verkar vara desamma. 

6. Reparationer inledda vid den obestämda 
artikeln 
Det är uppenbart att S1-talarna i svenska orienterar sig mot obestämda 
artiklar som en utgångspunkt för planering av en nominalfras eller för en 
reparation av den kommande nominalfrasen. Däremot tycks detta inte 
vara typiskt för S2-talarna i mitt material, vilket framgår av tabell 2. I 
tabellen har reparationerna indelats i två kategorier beroende på deras 
struktur (se nedan).  
 

Tabell 2. Självreparationer inledda vid en obestämd artikel: antal och frekvens  

 S1-samtal S2-samtal 
(i) Upprepning 30 3 
(ii) Byte av grammatiskt 
genus 

9 2 

N 39 5 
Frekvens: antal per minut 0,49 0,06 
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De övergripande skillnaderna i frekvenserna mellan talargrupperna är 
stora. Delvis kan det bero på att S2-talarna inte introducerar obestämda 
nominalfraser med artiklar i samma utsträckning. Färre artiklar erbjuder 
färre möjligheter att bruka dem för att planera och reparera. 

Kategori (i) består av belägg där artikeln upprepas en eller flera 
gånger och där reparationen inleds efter artikeln. Upprepningen syftar 
till att skjuta upp produktionen av följande led (se Fox, Hayashi & 
Jasperson 1996: 204). Ofta tycks det producerade ledet vara ett egentligt 
subjekt (ex. 5) eller ett predikativ (ex. 6) som står i slutet av ett yttrande 
med rematisk, ny information. Leden står sällan i början av en tur (se 
dock ex. 1c) men kan dock ingå i den första TKE:n i turen som i (5).  

 
(5) SAM:RS2, S1 
 SB: jå nu finns de en:: eh (0.8) en hel massa rät-

tegångar som ja ha eh eh eh eh [besluta att 
 

Antalet upprepningar kan t.o.m. uppgå till sex gånger som i exempel (6) 
där talaren tar sats innan han i resten av nominalfrasen med hjälp av 
ytterligare en lekfull reparation (eng. upper mot  utter) kommer fram till  
huvudordet piff. 

 
(6) Spanarna 4, S1 
 Gardell:[huss]paningen var helt enkelt bara en .hh 

en en en .hh en en arte upper utter piff:  

 
Exempel 5, 6 och 1c som representerar S1-samtal visar att självrepara-
tioner i samband med artiklar kan markeras förutom med avbrott också 
med vissa icke-lexikala markörer såsom inandning, pauser, tvekljud, 
knarr eller förlängning av n i artikeln. Lexikala markörer förekommer 
dock inte. Sätten att markera tycks alltså vara desamma som i samband 
med talplanering. 

I S2-samtalen finns det få belägg inom kategori (i) där talaren inleder 
en reparation efter artikeln och upprepar den. Sammanlagt finns det 
endast tre belägg och två av dem förekommer i samma tur av en enda 
talare. 

 
(7) Samtal 3/03, S2 
 H: Nej att att de va inte en en stor sak att säja 

att kan ja kan ja va va de att kan du skriva e-en 
[sån här [sak här  

 
Det kan dessutom noteras att beläggen i ex. (7) förekommer i det tids-
mässigt sist inspelade samtalet, sju månader efter att studenterna har in-
lett sina studier, och att talaren kompetensmässigt hör till de bästa i grup-
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pen. Man kunde tänka sig att den här typen av reparationer ökar när 
språkkunskaperna utvecklas. Det skulle dock behövas mera material för 
att bekräfta hypotesen. 

Kategori (ii) i tabell (2) omfattar belägg där grammatiskt genus på 
obestämd artikel ändras i samband med reparationen.  Medan de repara-
tioner som ingår i kategori (i) verkar ha samma funktioner hos S1- och 
S2-talare, tycks funktionen hos reparationerna i kategori (ii) skilja sig 
mellan S1- och S2-talarna. För att fånga in alla belägg inom kategorin har 
jag excerperat belägg där reparationen inleds efter artikeln eller senare i 
nominalfrasen. I S1-materialet finns det nio belägg av den här typen och 
två i S2-materialet. I S1-samtalen börjar talaren med att producera en 
artikel (8a) och ett eventuellt attribut (8b) plus förleden på huvudordet 
(8c), byter därefter genus på artikeln och fortsätter med eventuella be-
stämningar och huvudordet på nominalfrasen.  

 
(8a) SAM:RS2, S1 
 SB:eh >ja menar< eh e en (1.3) ett faktum en nyhet 

eh vikti, e den väsentli, (0.7) och hå-e den garan-
terat sann?så ska den ju ut 

 
(8b) SAM:RS2, S1 
  RF: de finns ett annat (.) en annan typ av uteläm-

nande å de+e den där du utelämnar en del av ditt 
material för att kunna fortsätta  

 
(8c) Spanarna 4, S1 
 Anrell: som en skildring av ett ((knarrigt)) till-

stånd med en .hh  <fruktansvärt stor och inneboende 
kraft> nästan som en .hh:: en:: miljö:: ett miljö-
epos och ett eh folkepos 

  
Här fungerar den obestämda artikeln typiskt som en plats där talaren kan 
inleda en ordsökning. I samtliga andra fall än i (8b) inleds sökningen 
med en vilket är naturligt eftersom utrum frekvensmässigt är omarkerat 
genus i svenskan. I (8b) kan man tänka sig att talaren ursprungligen 
syftat på utelämnande vid inledningen av nominalfrasen och att han vid 
reparationen omformulerar sig och tillägger typ som huvudord vilket för-
anleder genusbyte. Efter den först producerade artikeln markeras 
reparationen med samma slags icke-lexikala element som i kategori (i), 
dvs. pauser, inandning och förlängda n-ljud. Det förekommer dock också 
fall där reparationen är omarkerad såsom i (9): 

 
(9) Spanarna 4, S1 
 Gardell: =man ser detta som någonting positivt .hh 

>å de tycker ja e rart< för vi .hh vi då i detta 
innelag (.) e #eh# inniga lagoma .hh eh:: vill ju 
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helst av allt vara en-ett en enda stor b:::bis-här-
lig latinsk bistro¿ 

 
När S2-talarna i materialet gör ordsökningar markerar de dem ofta på ett 
mycket tydligare sätt än ovan genom att kombinera icke-lexikala medel 
och avbrott med kodväxling, lexikala markörer eller genom att vända sig 
explicit till de andra i gruppen med frågor. 

Hos S2-talarna är kategori (ii) väldigt liten. För att få en helhetsbild av 
företeelsen har jag utökat den med att excerpera monologiska föredrag 
hållna av samma talare under samma läsår. Reparationerna inom katego-
ri (ii) hos S2-talarna representerar inte ordsökningar utan val av genus 
(10a–d) med ett undantag. Talarna visar med olika markörer att de inte 
söker efter ett huvudord till nominalfrasen utan att de fokuserar på att 
välja rätt genus till ett producerat eller tilltänkt huvudord. I (10a) inleder 
S en reparation av artikeln en utan att markera reparationen. Även om 
reparationen i sig inte anger vad den har för funktion bekräftar dock 
slutet av yttrandet där ord illustreras med knapsu att det inte är fråga om 
ordsökning utan val av genus för det planerade substantivet..  

 
(10a) Monolog 2S/03, S2 
 S: å se:n de finns en ett ord i den här boken (.) 

knapsu  

 
I de övriga beläggen på reparation av genus markerar talarna repara-
tionen lexikalt antingen med frågande intonation, den finska reparations-
markören tai ’eller’ (10b) eller med eller (10c).  

 
(10b) Monolog 2R/03, S2 
 R: hela tiden skrev han? å nittonhundra åttioåtta 

fick hon ot sitt första bo-tai sin första bok? 
  
(10c) Samtal 2/03, S2 
 A: min mamma beställde all-alltid varje varje år 

varje år ett nytt (.) eller en ny (.) *julgubbe*  

 
Sorjonen och Laakso (2005:256 f.) påpekar att talarna i finska med tai mar-
kerar reparationer där detaljer i det som ska repareras formuleras. Ofta 
lämnar talaren det reparerade kvar som ett alternativ. Det samma gäller 
för den disjunktiva konjunktionen eller i vars betydelse också ingår ett val 
mellan de led den kombinerar (SAG 2: 729). I mitt material markerar 
dock studenterna val av genus med tai och eller även om de två genus-
formerna inte är utbytbara. Det kan bero på att studenterna överlag an-
vänder tai som en allmängiltig lexikal markör för reparationer också i 
andra sammanhang än ovan. Bruket av eller kan eventuellt vara analog-
iskt. Reparation av genus är i vilket fall som helst en aktivitet som tycks 
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kräva en tydlig markör, antingen en lexikal markör eller frågeton. En 
slutsats som man kan dra av reparationerna ovan är att talarna själva 
visar med olika språkliga medel huruvida de söker efter rätt huvudord 
eller rätt genus. 

Ett belägg i mitt material tyder dock på att S2-talare som lärt sig att 
använda subtilare, icke-lexikala markörer typiska för S1-talare inte 
behöver framhäva sin S2-språkighet. I stället kan de markera en artikel 
som problematisk utan att ange huruvida det rör sig om en ordsökning 
eller val av genus. Exempel (11) av en S2-talare liknar exempel (9) där 
reparationen efter den första artikeln följs av en ändring av genus två 
gånger genast därefter.  

 
(11) Samtal 3/03, S2 
 H: Att att ja sku h-ha förstått henne om de va 

något (.) nån ett något stort problem  

 
(9) Spanarna 4, S1 
 Gardell: för vi .hh vi då i detta innelag (.) e 

#eh# inniga lagoma .hh eh:: vill ju helst av allt 
vara en-ett en enda stor b:::bis-härlig latinsk 
bistro¿ 

 
Enligt en regelrätt CA-analys liknar beläggen varandra i hög grad. En-
dast kännedomen om talarnas bakgrund och samtalskontexterna väcker 
antagandet att reparationerna i exemplen har olika funktioner: det som i 
(9) utgör en mekanism för ordsökning i S1 visar talarens osäkerhet om 
genus i S2 i (11). Man kan dock fråga sig om det är relevant att veta 
vilkendera funktionen det rör sig om. Exempel (11) tyder på att det inte 
går att skilja mellan en ordsökning och val av genus om talaren markerar 
dem på samma sätt. En S2-talare kan alltså visa sin kompetens genom att 
inleda en funktionellt sett typisk S2-reparation som en typisk S1-repara-
tion. Det kan påpekas att talaren i ex. (11) är densamma som förekommer 
i ex. (7), dvs. en i gruppen S2-inlärare som tycks kunna utnyttja den obe-
stämda artikeln vid reparationer på ett för S1-talare typiskt sätt. 

7. Sammanfattning och diskussion 
I olika språk markeras reparationer av problem i tal på olika sätt. Tidi-
gare forskning har visat att framförställda artiklar i svenskan är proble-
matiska för finska inlärare eftersom de saknas i deras modersmål. Detta 
tycks innebära att det också för avancerade finska S2-talare är betydligt 
svårare än för S1-talare att använda obestämda artiklar som en resurs vid 
talplanering och reparationer när de introducerar nya referenter. S1-
talarna tenderar dessutom att markera reparationer på ett mycket mer 
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synligt sätt med hjälp av lexikala markörer. Det kan delvis bero på att 
detta är typiskt för finskan, men det är också lättare för S2-talare att med 
lexikala medel markera något som problematiskt. Ett tecken på själv-
reparationernas systematiska mikro-organisation är att S1-talare upp-
fattar avvikande bruk som tecken på icke-kunnande. Sätten att inleda och 
genomföra reparationer bidrar alltså till den bild av språklig kompetens 
som S2-talare skapar i interaktionen. Därför vore det en fördel om språk-
undervisningen också beaktade hur reparationer markeras och struk-
tureras. 
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Transkriptionsnyckel 
[ Markerar var överlappande tal börjar 
] Markerar var överlappande tal slutar 
= Visar att två repliker fälls utan paus mellan dem 

Pauslängd i sekunder 
(.) En mikropaus, kortare än 0,2 sekunder 
. Markerar en fallande grundton i slutet av en intonationsenhet 
? Markerar en stigande grundton i slutet av en intonationsenhet 
¿ Markerar en svagt stigande grundton i slutet av en intonationsenhet 
↑ Markerar en kraftigt höjd grundton 
: Markerar en förlängning av ljudet som föregår 
- Markerar ett tvärt avbrott i talflödet 
men Understrykning markerar att stavelsen är betonad 
>< Markerar snabbt tal mellan tecknen 
<> Markerar långsamt tal  
hh Markerar en hörbar utandning 
.hh Markerar en hörbar inandning 
# # Markerar knarr i rösten 
* * Markerar att något sägs med skratt i rösten 
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”Vi har en bok …” 

Caroline Liberg 

Vad kan det betyda att ha en bok? Frågan kan ges flera svar. Det svar 
som kommer att behandlas i den här artikeln rör hur böcker kan hjälpa 
oss att göra resor i tid och i rum. Det är resor som kan ge många och 
starka upplevelser. En vidareutveckling av det svaret rör i vilken mån 
dessa resor kan bidra till att utöka och utveckla det språk man lever i och 
med och därmed berika våra språkliga dagar.  

Resor i tid och rum 
En ung flicka som tillfrågades varför hon så ofta besöker biblioteket sva-
rar bland annat att hon och hennes familj inte har råd att göra några mer 
omfattande resor, men med hjälp av böckerna hon lånar kan hon resa 
vart hon vill. Det är resor i tid och i rum. Med utgångspunkt i Wolfgang 
Isers och Umberto Ecos arbeten menar Jon Smidt (2004, s 31–32) att  

 
Iser og Eco kan hjelpe oss til å forstå hvordan meningen i tekster 
skapes i en prosess, en ”vandring” gjennom et tekstlandskap som 
stadig endrer seg. Begge legger vekt på at det foregår både samspill 
og motspill mellom tekstens føringer og leserens forestillinger, 
forventninger og holdninger.  

 
Resorna flickan och alla andra läsare gör kan således liknas vid vand-
ringar i föränderliga textlandskap bestående av med- och motlut. Dessa 
upplevelser kan läsaren sedan dela med sig och exempelvis glädja, för-
våna eller kanske till och med förskräcka sin omgivning med. Följande 
samtal ger intrycket att Rasmus lyckas med alla tre. Rasmus är 4 år och 3 
månader gammal. Han sitter vid köksbordet och fikar tillsammans med 
sin mamma och Lars. Lars är den observatör som är ute och samlar in 
forskningsmaterial om förskolebarns samtalande i hemmiljö (Liberg m fl 
1997). Rasmus vänder sig till Lars och säger1 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Teckenförklaring till transkriptionen: understrukna ord i två talares turer anger över-

lappande tal; (xx): ohörbart ord; ((skrattar)): icke-verbala aspekter. 
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Rasmus (xx) jag drömde om dej i natt 
Lars gjorde du 
Rasmus ja jag drömde att att du bodde i frankrike drömde jag 
Lars nehe 
Rasmus jo 
Lars men det hade ju varit mysigt vad gjorde jag i frankrike då 
Rasmus ja a att a eh eh att ett spö att att ett monster åt upp dej 
Lars nehe ((skrattar)) 
Rasmus (xx) 
Lars drömde du det men hur gick det då för att klarade jag mej 

eller  
Rasmus då drömde jag att du att du hade ett guldsvärd att döda 

monstret med 
Mamma oj då 
Lars jaha 
Rasmus då drömde jag att du skärde han han i benet med svärdet 
Lars jaha 
Rasmus så att den blev död 
Lars så så sen sen dog den då 
Rasmus ja (xx) så så så så flö så började flyga ända till öknen drömde 

jag också 
Lars det gjorde jag 
Rasmus ja 
Lars jaha vad gjorde jag där då 
Rasmus jag kan inte vad du gjorde du du som red på kameler där 

och åt lejon åt upp dej och tigrar åt upp 
Lars jah det var inte mycket (xx)((fnissar)) av mej då 
Rasmus men ti tigrarna du hade peppar i du hällde peppar i och så 

åt dom upp dej och så spottade dom ut dej för dom1 fick 
peppar i munnen 

Mamma ((skrattar))1 
Lars ((skrattar))1 
Rasmus  så nös dom2 ((skrattar))3 
Mamma vilken fantasi2 ((skrattar))3 
Lars ((skrattar))3 
Rasmus så nös dom  
Lars oh det gjorde dom 
Rasmus för för dom blev så förkylda ha ha 
Mamma du är som lite 
Lars men då hade jag tur ((skrattar))1 
Rasmus ((skrattar))1 
Mamma ((skrattar))1 oh han är för rolig ((skrattar))2 
Lars ((skrattar))2 
Rasmus vet du det var bara på skoj 
Mamma ((skrattar)) 
Rasmus det det det det var inte på riktigt 
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Mamma din filur 
Lars nehe 
Rasmus jag bara drömde 
Lars ja just det 
Mamma m: 
Lars just det ((skrattar)) 
Rasmus jag drömde att du bodde i frankrike drömde jag (xx) 
Mamma vi har en bok så här vad gör folk i andra vad gör folk i andra 

länder eller nåt sånt där han heter Scarry 
Lars jaha ja just det 

 
Mammas avslutande kommentar indikerar att Rasmus inspirerats av en 
bok han och hans mamma läst tillsammans. Den resa Rasmus nu skapar i 
sin berättelse har således sin grund i en annan resa han gjort tillsammans 
med sin mamma vid läsningen av den här boken. I samtalet tar han med 
de två andra samtalsdeltagarna på en farofylld resa till Frankrike och se-
dan till en öken. På resan får berättelsens huvudperson, Lars, möta mon-
ster och vilda djur. Med stor fantasifullhet skapar Rasmus två spännande 
händelser som följer på varandra och tillsammans skapar en berättelse 
som verkar förbluffa både Lars och mamma. I Rasmus berättande 
återfinns den grundläggande berättelsestrukturen med för det första en 
inledande orientering om var man befinner sig. Därefter följer de för-
skräckliga händelserna. Lars blir uppäten, först av ett monster och sedan 
av lejon och tigrar. Klimax i dessa händelser blir dock att huvudpersonen 
Lars vänder på hela händelseförloppet och förvandlas från offer till 
hjälte. I den första händelsen har han ett guldsvärd till hjälp. I den andra 
är han så listig och häller peppar i munnen på sina motståndare. Genom 
sin modighet och förslagenhet räddar han sig och händelserna får ett 
lyckligt slut. Det som saknas för att berättelsen ska likna en traditionell 
sagostruktur är att det bara hinner bli två händelser och inte tre, innan 
den här delen av samtalet avslutas.  

Med viss förtjusning i rösten konstaterar Rasmus mamma att hennes 
son har god fantasi. I fantasins värld finns inga överblickbara gränser för 
vad man kan tala om. Den rymmer oändliga potentialer för vilka ämnes-
fält man kan röra sig inom. Man kan förflytta sig lätt och snabbt. Man 
kan möta allehanda varelser. Helt plötsligt är man utrustad med precis 
de försvarsmedel man behöver och allt kan sluta lyckligt. För att 
artikulera allt detta språkligt behöver man ord. Läsande av böcker 
baserade på fantasins värld men naturligtvis också läsande av böcker om 
faktiska förhållanden lägger en god grund för att kunna skapa ett rikt 
ordförråd. Läsandet kan således ses som en stödstruktur för att bygga 
andra texter som ges både välbekanta strukturer och variation i formuler-
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ing och ordval. Läsandet tillåter således resor inte bara i tid och rum utan 
också i språket. 

Det här exemplet visar inte bara prov på att en spännande berättelse 
skapas. Samtalet kan också beskrivas utifrån vilka olika positioner i 
berättandet som de tre deltagarna intar. Rasmus är huvudaktören. Han 
initierar med ett intresseväckande påstående att han har drömt om Lars. 
Det är ett aktivt steg för att ta plats och skapa utrymme för sig i samtalet. 
Vem kan tacka nej till att bli satt så i centrum? Att någon har drömt om 
en innebär med stor sannolikhet att man betyder en hel del för den 
personen. När Rasmus på så sätt lyckats fånga Lars uppmärksamhet in-
leder han sin berättelse. Med hjälp av några stödfrågor från Lars för Ras-
mus med stor iver berättelsen vidare. Han är också noga med att följa 
upp och förklara att det bara var på skoj och inte på riktigt. Det var bara 
en dröm han hade. Lars behöver således inte vara rädd eller orolig. 
Mamma intar en mer tillbakadragen position i samtalet. Med sina 
kommentarer om att Rasmus har fantasi, är ”för rolig” och en filur, 
understryker hon dock Rasmus försäkran om att det hela bara var på 
skoj. Hennes avslutande utsaga hjälper oss också att uppdaga åtminstone 
en källtext till Rasmus berättelse.  

Rasmus visar i det här samtalet prov på att kunna återge en berättelse 
och att ta en mycket aktiv del i samtalet. Den fantastiska värld han skapar 
förutsätter också en viss rikedom på ord. Vid sammanställning av olika 
forskningsinriktningars rön har man visat att, förutom fonologisk med-
vetenhet, samverkar ytterligare andra mer generella språkliga förmågor 
tydligt med såväl en grundläggande som en fortsatt läs- och skrivut-
veckling (Preventing Reading Difficulties in Young Children 1998). Exempel 
på sådana språkliga förmågor är att ha ett stort ordförråd, att kunna 
återge satser och berättelser samt att kunna vara en aktiv samtalspartner. 
Det senare innebär bland annat att kunna ta initiativ och utveckla det 
man vill ha sagt. Om det här exemplet är karakteristiskt för Rasmus sätt 
att leva sina språkliga dagar, är prognosen för hans kommande läs- och 
skrivutveckling mycket god. Resor i böckernas värld stöder en rik 
språkutveckling och en rik språkutveckling stöder således också fortsatta 
resor i skriftspråket. Resorna i böckernas värld understöds i sin tur av att 
man samtalar om det man läser. 

Boksamtal  
Många forskare har pekat på betydelsen av att få delta i boksamtal för att 
skapa underlag för en god utveckling av läsförmågan. I boksamtalet ges 
man möjlighet att bland annat utveckla sina tankar om det lästa, fundera 
över och kanske ifrågasätta sin förståelse och anknyta det lästa till egna 
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erfarenheter. Man rör sig i den lästa texten på en mängd olika sätt. I 
likhet med andra läsforskare visar Langer (1995, s 9) att det finns olika 
sätt att röra sig i texter för att förstå och skapa olika kunskapsstrukturer. 
De fyra sätt Langer (1995, s 15–19) tar upp är att 
 

• läsaren bekantar sig med textinnehållet och tar ett steg in på ytan 
av textinnehållet 

• läsaren går mer på djupet i textinnehållet och funderar över 
motiv, känslor, relationer som ligger i handlingen 

• läsaren tar ett steg ut ur texten och jämför det lästa med tidigare 
erfarenheter han har 

• läsaren distanserar sig från texten, jämför den med andra 
liknande texter som lästs, han undersöker bildspråk och utsätter 
det lästa för kritisk granskning 

 
Andra forskare (se t ex Snow & Ninio 1986) har visat hur dessa 
boksamtal kan te sig med riktigt små barn. Då behandlas vad man ser på 
bilder och hur det ser ut eller det man läser om just för stunden. Framför 
allt används ett situationsberoende språk för att genomföra sådana 
samtal. Den första av Langers fyra punkter är därmed i fokus för 
samtalet. När barnen börjar nå tre till fyra års ålder ställer de vuxna också 
frågor om vad som händer och varför det händer. Samtalet berör nu 
aspekter av Langers andra och i viss mån tredje punkt. Så småningom 
läggs frågor till som rör barnets egna värderingar av det som sker. Det in-
går som en del i Langers tredje och fjärde punkt. De tre senare punkterna 
i Langers lista innebär att man gör tolkningar, utvärderingar, förutsägel-
ser och kopplingar till egna erfarenheter. De samtalen kräver ett mer situ-
ationsoberoende språk. Barn som får vara med om samtal som består av 
en hel del situationsoberoende språk, har oftast en mycket god fortsatt 
läsutveckling. Medan barn som deltar i samtal som nästan bara består av 
situationsberoende språk inte klarar sin fortsatta läsutveckling lika bra 
(De Temple & Snow 2001). 

Boksamtal ger således möjlighet till att delta med både situationsbe-
roende och situationsoberoende språk. Ju äldre barnen blir får en hel del 
av dem också delta i boksamtal där mer och mer situationsoberoende 
språk används. Dock gäller det inte för alla. Att boksamtal som sådana 
förekommer ger således inte en absolut försäkran om att man använder 
situationsoberoende språk. De Temple och Snow (2001) visar bland annat 
att de här skillnaderna att genomföra boksamtal existerar mellan familjer 
inom en och samma sociala gruppering. Det som skiljer familjerna åt är i 
vilken mån föräldrarna själva är läsare och eventuellt också umgås med 
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andra läsare. De föräldrar som är läsare, talar också med sina barn om 
texter på ett sätt som stärker barnens fortsatta läsutveckling. Den här 
skillnaden mellan familjer gäller inte bara för boksamtal barnen deltar i. 
Även för andra samtal som förs med barnen i de här familjerna kan 
liknande skillnader iakttas och i vilken mån de domineras av situations-
beroende eller situationsoberoende språk.  

Barns språkliga dagar 
I sin bok ”Barns språkliga dagar” ger oss Jan Einarsson (2000) en fasci-
nerande och utförlig bild av några unga skolbarns språk i aktion. I fram-
ställningen får vi följa de här barnen under deras vardag som är fylld 
med olika aktiviteter som naturligtvis ackompanjeras av samtal. Med 
hjälp av språket initierar barnen samtal och aktiviteter. De ger och tar 
emot information och tjänster. De påverkar och ändrar händelseförlopp i 
exempelvis sitt gemensamma lekande. De berättar olika saker för var-
andra och skapar berättarrundor. De utreder och förklarar oklarheter. De 
förhandlar, argumenterar och övertalar varandra. De leker med språket. 
De skapar samförstånd och bekräftar varandra. Det är heller inte helt 
ovanligt att de bygger olika allianser. De fostrar även varandra och ger 
omdömen. De ger också sig själva mer eller mindre direkt beröm. De 
genomför olika projekt som exempelvis Emils ”icke-mesighetsprojekt”. 
För att lyckas med det använder Emil mycket kraftfulla uttryck. Han 
skändar andra, överdriver och både gör och säger tuffa saker. Barnens 
språkande fyller med andra ord en mängd olika funktioner. Det ger dem 
möjlighet att inta en mängd olika positioner.   

Av de många och rika exempel Einarsson ger framgår att samtalen 
framför allt rör aspekter av barnens egna liv. För det mesta behandlas i 
samtalen aspekter i den omedelbara situationen eller något som nyligen 
hänt eller ska hända. Så trots att barnen får erfarenhet av att inta många 
olika positioner i de här samtalen, så kräver inte många av samtalsämne-
na ett mer situationsoberoende språk. Liknande konstaterande gör An-
dersson och Nauclér (1987, s 75) när det gäller förskolebarns samtal med 
varandra.  

Samtalsämnen som kräver ett mer situationsoberoende språk 
förekommer inte heller nödvändigtvis för att vuxna deltar i samtalen 
med barn. Det framgår med all tydlighet i projektet ”Berättande och 
språkutveckling” och dess fortsättning ”Genreutveckling i barnaåren” 
(Liberg m fl 1997). I dessa projekt studerades 20 familjer med barn i 
förskoleåldern och tidig skolålder. I en studie av israeliska och amerikan-
ska familjer med barn i övre förskoleålder och tidig skolålder visar Blum-
Kulka (1994) också att ungefär drygt hälften av de studerade samtalen 
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omspänner antingen ämnen som berör vad man håller på med här och 
nu, den omedelbara situationen, eller något som nyligen hänt eller ska 
hända de närmaste dagarna. I knappt hälften av samtalen behandlas 
dock ämnen som rör mer avlägsna och generellt giltiga ämnen. Däremot 
finner Blum-Kulka att det är skillnad i hur barnen deltar inom ramen för 
de här ämnena. När man talar om något som rör den omedelbara situa-
tionen behöver barnen på intet sätt slåss för att initiera ett sådant ämne. 
När det däremot gäller frågor om något som hänt eller ska hända styr 
föräldrarna ofta barnens deltagande ungefär som en lärare eller ord-
förande styr sina elevers respektive mötesdeltagares deltagande. Det är 
inte heller helt ovanligt att föräldrarnas förfrågningar vad barnet gjort 
exempelvis i skolan ses som ett hot. Det kan i sin tur leda till att barnet 
utmanar efterfrågaren och vägrar eller undviker att svara. När mer 
avlägsna och generellt giltiga ämnen behandlas är barnens deltagande 
mer fritt från maktpåliggande av olika slag. Det ger dem en chans att 
delta på ett mer vuxet sätt. De amerikanska och israeliska barnen skiljer 
sig dock med avseende på i vilka samtal de deltar mest. De amerikanska 
har mest deltagande i samtal som behandlar den omedelbara situationen 
och de israeliska barnen i samtal där mer medelbara ämnen behandlas. 
Vidare visas att de israeliska barnen inte talar så mycket som de 
amerikanska barnen, men när de väl talar deltar de i mer avancerat 
språkande.  

”Vi har en bok ...” 
Att ha en bok att läsa i kan således, men dessvärre inte nödvändigtvis, ge 
en grund för att gå vidare och begrunda och fördjupa sig i det lästa på en 
mängd olika sätt. Det kan som i Rasmus fall också leda vidare till att 
skapa egna resor i tid och rum. Lagercrantz (1985, s 21) beskriver sina läs-
upplevelser på följande sätt: 

 
Men jag andades böckernas luft. De bjöd en utvidgning av mitt liv. 
De lät mig se sådant jag inte själv kunde se och träffa människor som 
levde intensivare och mera dramatiskt än jag gjorde. De var varelser 
från en annan högre tillvaro. De tog sig an mig och tillät mig vistas 
hos dem och bli rörlig, rik, fattig, god och ond som de.  

 
Läsandet kan på så sätt lägga grunden för ett identitetsbygge, en psyko-
logisk socialisation och en delaktighet i en kulturell tolkningsgemenskap 
(Malmgren 1997). Det utgör i sådana fall också en betydelsefull och be-
hövlig språkutvecklingsagent i allas våra språkliga dagar.  
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Tio i topp 
Teman i elevuppsatser om skolåren 

Maria Lindgren 

Skrivbanken (2006) är en databas som innehåller uppsatser skrivna av 
elever i år 9 inom ramen för det nationella provet i svenska 1992 och 
2003. Databasen har skapats av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar 
under ledning av professor Jan Einarsson och lektor Elisabeth Elmeroth. 
Syftet med databasen är att ge underlag för forskning om elevers texter 
och skrivande men även för annan forskning inom det utbildningsveten-
skapliga området. En viktig målgrupp för databasen är studenter inom 
lärarutbildningen som gör sina examensarbeten. 

Uppsatserna från 2003 är unika på så sätt att de kan kopplas ihop med 
en enkät om elevernas bakgrund och deras attityder till skolan (lärare, 
kamrater, utbildning m.m.) som gjordes i en nationell utvärdering i Skol-
verkets regi våren 2003 (NU03). En fördjupad analys finns också av äm-
nena svenska och svenska som andraspråk i år 9 (Elmeroth 2005). Upp-
gifterna gör att uppsatserna är sökbara efter flera variabler i Skrivbanken. 
Förutom kön kan man söka efter betyg som utdelats av läraren och efter 
betyg från extern bedömare. Dessutom finns det möjlighet att söka efter 
sociala faktorer som kulturellt kapital i form av antal böcker i elevernas 
hem och föräldrarnas utbildning. Man kan också göra fritextsökning och 
på så vis bygga egna konkordanser. Även uppsatserna från 1992 ingår i 
en nationell utvärdering av Skolverket (NU92). Materialet kan liksom det 
från 2003 genomsökas med fritextsökning men är för övrigt endast 
sökbart efter uppsatsämne och betyg från extern bedömare.  

I juni 2005 när det totalt fanns 271 uppsatser i Skrivbanken bekantade 
jag mig med databasen och roade mig med att pröva materialet genom 
att dels göra kvantitativa analyser med hjälp av datasökningar, dels 
arbeta med kvalitativ närläsning. Arbetet med att lägga in uppsatserna 
hade då bara tagit sin början. Sedan dess har inskrivningen fortsatt, och 
tanken är att databasen ska utvidgas efter hand. 
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För närläsningen valde jag att endast arbeta med en liten del av mate-
rialet. Det blev uppsatser från 2003 i ämnet ”Mina skolår”. Totalt fanns 
det 43 sådana uppsatser skrivna av flickor och 62 skrivna av pojkar1. Jag 
tog varannan flickuppsats och var tredje pojkuppsats på de listor jag fick 
ut med sökresultaten. På så vis fick jag ihop 21 flickuppsatser och lika 
många pojkuppsatser.  

När eleverna väljer stoff till uppsatserna förefaller de ledas av det som 
gjort djupa intryck på dem. De håller sig till ämnet på så sätt att det 
mesta som tas upp handlar om deras skolår. De flesta börjar med att 
berätta om den första skoldagen och fortsätter sedan med andra 
händelser under skolåren. Några elever börjar berätta om händelser före 
skolstarten, och några tar sin utgångspunkt i senare händelser. Gemen-
samt för alla är dock att de inte beskriver skolåren översiktligt utan väljer 
att beskriva vissa personer, episoder och företeelser. Jag föreställer mig 
att det som kommer med i urvalet har varit särskilt betydelsefullt för 
eleverna, och för att synliggöra innehållet har jag därför studerat s.k. 
makroteman (se Hellspong & Ledin 1997 s. 118f.).  

Ett makrotema motsvarar det huvudsakliga innehållet i ett visst 
textparti. Makrotemat för en hel uppsats bör därför motsvara uppsats-
ämnet ”Mina skolår”. Men makroteman finns också i kortare textpartier, 
och då står de för vad just detta textparti handlar om. Det är makroteman 
på en sådan lägre textnivå, motsvarande det som ibland kallas 
”textstycke” eller ”textem” (se t.ex. Strömquist 1987), som jag har stu-
derat i uppsatserna. Med hjälp av variablerna i Skrivbanken kan man un-
dersöka om dessa makroteman skiljer sig åt mellan olika kategorier 
elever. I det här arbetet har jag emellertid nöjt mig med att studera skill-
nader mellan flickor och pojkar.   

De följande tio-i-topp-listorna över de vanligaste makrotemana i elev-
uppsatserna grundar sig på de flick- och pojkuppsatser som jag arbetade 
kvalitativt med. Min indelning av uppsatserna i makroteman resulterade 
i totalt 398 textpartier som i en del fall är markerade som grafiska stycken 
men som lika gärna kan sträcka sig över flera stycken eller ingå till-
sammans med andra makroteman i samma grafiska stycke. Några av 
dessa makroteman finns i så gott som alla uppsatser, och de kan också 
återkomma i samma uppsats. Om t.ex. en elev skriver om sina vänner i 
lågstadiet räknar jag textpartiet till makrotemat ’vänner’. När samma 
skribent sedan skriver om sina vänner på mellan- eller högstadiet räknar 
jag detta textparti som ett nytt tema som hör till samma kategori. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  En av uppsatserna som var kodad som om den var skriven av en flicka visade sig vara 

felkodad och uteslöts därför ur materialet. 
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I snitt har jag funnit 9,5 makroteman per uppsats. Men antal teman 
per uppsats skiljer stort i flickornas och pojkarnas uppsatser. Medan 
flickorna uppehåller sig i snitt med 6,6 teman per uppsats betar pojkarna 
av 12,4 teman trots att deras uppsatser genomsnittligt är kortare än 
flickornas. Flickorna skriver alltså betydligt mer om varje makrotema 
innan de går över till ett annat. 

Topplistor 
Med hjälp av topplistor enligt tabellen nedan beskriver jag ca tre fjärde-
delar av de 398 makroteman som tas upp i uppsatserna. I den gemen-
samma topplistan har jag lagt ihop flickornas och pojkarnas antal text-
partier som hänför sig till samma makrotema. Men eftersom pojkarna 
överlag använder så många fler makroteman än flickorna har jag multi-
plicerat antal makroteman i flickornas uppsatser med koefficienten 1,88 
(vilket motsvarar fördelningen) för att kunna väga samman dem och inte 
låta pojkarnas makroteman dominera i listan. 

 
Tabell. De tio vanligaste makrotemana i elevuppsatser om ”Mina skolår” 
beskrivna som tio-i-topp-listor 

Gemensam topplista Flickornas topplista Pojkarnas topplista 
1.  Vänner 1.  Vänner 1.  Vänner 
2.  Lärare 2.  Lärare 2.  Lärare 
3.  Skolämnen 3.  Skolstarten 3.  Skolämnen 
4.  Skolstarten 4.  Skolämnen 4.  Lek och fritid 
5.  Stadieövergångar 5.  Stadieövergångar 5.  Eleven – jag  
6.  Eleven – jag  6.  Eleven – jag  6.  Skolstarten 
7.  Lek och fritid 7.  Ny klass 7.  Stadieövergångar 
8.  Ny klass 7.  Tankar inför 

gymnasiet 
8.  Ny klass 

9.  Tankar inför 
gymnasiet 

9.  Lek och fritid 9.  Tankar inför 
gymnasiet 

10. Skolans pedagogik 9.  Skolans pedagogik 9.  Skolans pedagogik 
  

Även betyg, prov, läxor, familj, mobbning samt skolmiljö och lokaler har 
tagits upp av flera elever, men dessa teman är inte så vanliga att de har 
kommit med på listorna. Saknas i tabellen gör även alla andra makro-
teman som förekommer högst två gånger i det undersökta materialet. 
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I stort sett är flickornas och pojkarnas topplistor lika. På de två översta 
platserna finns samma teman hos både flickor och pojkar. Och alla teman 
som finns på den gemensamma listan finns också i både flickornas och 
pojkarnas. Några av dem har dock en annan ordning. Av dessa märks 
’skolstarten’ som kommer på tredje plats på flickornas lista och på sjätte 
plats på pojkarnas. Här märks också ’lek och fritid’ som kommer på 
fjärde plats på pojkarnas lista men på delad niondeplats på flickornas. 

Nedan redogör jag för topplistornas makroteman enligt den ordning 
som finns i den gemensamma listan. Varje makrotema illustreras med 
exempel från uppsatserna. Flickornas exempel är markerade med ”F” och 
pojkarnas med ”P”. Därefter kommer koden som uppsatsen har i data-
basen. Sist finns även de andra sökbara variablerna trots att jag inte an-
vänt dem i det här arbetet2. Alla uppsatser är anonymiserade redan i 
Skrivbanken, vilket innebär att namn på personer, orter, skolor m.m. är 
utbytta. 

1 Vännerna väger tungt 
Det i särklass vanligaste makrotemat hos både flickor och pojkar är 
’vänner’. Det är alltså vännerna som får mest utrymme i nioklassarnas 
beskrivning av sina skolår. Eleverna skriver om sina vänner, sina (bästa) 
kompisar och sina klasskamrater, och ofta nämns de också vid namn. 
Vännerna får en mycket viktig del i uppsatserna genom att räknas upp 
och beskrivas som klasskamrater, ibland också genom vad de säger eller 
vad de gör tillsammans med textjaget. I det första exemplet är det en poj-
ke som just beskriver sin relation till sina kamrater. 

  
(1) Jag, Henrik och Mattias vi gick i sama klas 

ända tills vi gick i 3 och skulle börja 4an, 
klassen skulle delas i två, Jag och Henrik 
fick gå i sama men Mattias fick flytta till 
B. Men det gick bra vi var med varandra på 
rasterna och på olika aktivitets dagar. 

 
(P 875102: Betyg G av läraren. Betyg EUM av extern bedömare. 200–
500 böcker i hemmet Föräldrarna har förgymnasial utbildning) 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2  Lärare och externa bedömare använder betygsskalan: EUM (ej uppnått målen), G (god-

känt), VG (väl godkänt) och MVG (mycket väl godkänt). Det kulturella kapitalet mäts 
med hjälp av elevernas skattning av antal böcker i hemmet enligt fem kategorier: 0–10 
böcker, 10–50 böcker, 50–200 böcker, 200–500 böcker och 500+ (fler än 500) böcker. 
Föräldrarnas utbildning är klassad som förgymnasial, gymnasial eller eftergymnasial. 
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Det här första exemplet får också illustrera svårigheten att dela in upp-
satserna i textpartier som inordnar sig i ett makrotema. Förutom att text-
partiet handlar om vännerna handlar det ju också om delning av klassen: 
”klassen skulle delas i två, Jag och Henrik fick gå i sama men Mattias fick 
flytta till B. Men det gick bra”. I det här fallet har jag alltså sett delningen 
av klassen som ett underordnat tema i makrotemat ’vänner’. 

2 Lärarna värderas 
Det näst vanligaste makrotemat är ’lärare’. Lärarna blir ofta värderade 
och får relativt stort utrymme i texterna. De uppskattade lärarna presen-
teras, och ibland ges också motiv till varför de är bra, såsom i nästa exem-
pel. 

 
(2)  Även här fick vi bra lärare. Våran lärare som 

vi hade i fyran och femman hette Lotta Land-
gren. En liten sträng dam, men som var en 
väldans bra fröken. Det är hon som har ”läx-
at” upp klassen. Hon lärde oss en massa nya 
saker. Av henne har man fått kunskap! 

 
(F 357218: Betyg VG av läraren. Betyg G av extern bedömare. 50–200 
böcker i hemmet. Föräldrarna har gymnasial utbildning.) 

 
Det är inte lika vanligt att skriva om de mindre uppskattade lärarna, men 
det finns exempel även på det. I dessa textpartier ges ofta underlag för 
elevernas värdering av läraren med hjälp av exempel på vad läraren har 
gjort. 

 
(3) Vi var övertygade om att det bara fanns bra 

lärare. Vi hade fel. Den lärarinna vi fick 
var en pensionerad sådan, som återtagits i 
tjänst, då hon hade stor erfarenhet; och bod-
de i området.  
  Vi var alla nyfikna på hur hon skulle lägga 
upp undervisningen, men behövde inte vänta 
länge. Metoden var belöning – bestraffning, 
med betoning på det senare. 

 
(P 413202: Betyg MVG av läraren. Betyg MVG av extern bedömare. 
Fler än 500 böcker i hemmet. Föräldrarna har eftergymnasial utbild-
ning.) 

 
Men allt som eleverna skulle kunna ta upp om lärarna kan vi inte finna i 
uppsatserna. Jag anar att de vet vad som är lämpligt att skriva om och att 
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de därför utelämnar sådant som inte gagnar dem. En del kan ändå inte 
låta bli att kommentera lärarna. 

 
(4) MAN SKULLe KUNNA SKRIVA OM aLLa mIna Lärare. 

Men det SKULLe Vara För stor risk För ATT det 
Blev någoN Lärare som Läste OCH skuLLe BLI 
Arg.  

    För Jag Har HAFT LärAre SOM JAG INTe KAN 
skrivA Något PossItIvt OM. Det skuLLe va 
orättvIst ATT Bara MämNa någrA i såNNa FaLL. 

 
(P 113108: Betyg EUM av läraren. Betyg EUM av extern bedömare. 
10–50  böcker i hemmet. Föräldrarna har förgymnasial utbildning.) 

 
Makrotemat ligger på andra plats både på flickornas och pojkarnas topp-
lista. När man som elev i år 9 tänker tillbaka på sina skolår framstår såle-
des lärarna som så betydelsefulla att de får egna textpartier i de flesta av 
elevernas uppsatser. 

3 Korta kommentarer ges om skolämnena 
Det är vanligt att eleverna tar upp eller kommenterar ett eller oftast flera 
skolämnen. Ibland sker det som uppräkningar av ämnen, men oftast ger 
eleverna också några korta kommentarer om de ämnen som tas upp, så-
som pojken i exemplet nedan. Först ger han en sammanfattande kom-
mentar, och därefter avslutas textpartiet med att eleven nämner de äm-
nen han ”gillar mest” och  de ”som är roliga ibland”.  

 
(5)  Man har fler ämnen i högstadiet, som t.ex. 

hemkunskap. Det är extra svårt i ämnena nu. 
Och så har man olika lärare i de olika ämne-
na. 

   Lektionerna är långa och jobbiga och tråkiga 
ibland. De lektionerna jag gillar mest är 
gympa och geografi. Dom som är roliga ibland 
är historia och bild. 

 
(P 575123:  Betyg G av läraren. Betyg G av extern bedömare. 50–200 
böcker i hemmet. Föräldrarna har gymnasial utbildning.) 

 
Makrotemat är lite mer valt av pojkarna än av flickorna; på pojkarnas 
lista ligger det på tredje plats medan det ligger på fjärde på flickornas. 
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4 Eleverna minns första skoldagen 
Bland de vanligaste makrotemana finns det också några händelser som 
beskrivs särskilt tydligt. Skolstarten är en sådan händelse som är be-
skriven av nästan tre fjärdedelar av eleverna. Eftersom så gott som alla 
uppsatser har en kronologisk disposition får första skoldagen börja de 
flesta av dessa uppsatser. De textpartier som handlar om första skol-
dagen får, liksom i följande exempel, ofta ett stort utrymme i texterna.  

 
(6) Att börja skolan var nog den första stora 

förändringen i mitt liv. Allt var nytt och 
skrämmande, och alla hemska berättelser, som 
jag hade fått höra från mina båda storasyskon 
gjorde inte det hela bättre. Första skoldagen 
följde såklart mamma med till skolan. Det var 
en varm och solig augustidag. Jag minns all-
ting som om det vore igår, lukten av kritor 
och papper, de färgglada teckningarna, och 
allas spända ansikten. Vår fröken, Sigrid var 
förstås jättesnäll och efter bara en liten 
stund tror jag att vi alla kände oss bättre 
till mods. 

     Den dagen behövde vi inte göra så mycket, 
bara presentera oss för varandra och liknande 
saker. 

 
(F 775120: Betyg MVG av läraren. Betyg VG av extern bedömare. Fler 
än 500 böcker i hemmet. Föräldrarna har eftergymnasial utbildning.) 

 
Det här makrotemat får särskilt stort utrymme i flickornas uppsatser, dels 
ligger det på tredje plats på deras lista mot sjätte plats på pojkarnas, dels 
tas det upp i långa textpartier. 

Liksom i exemplet ovan blir elevernas föräldrar och syskon ofta om-
nämnda i de textpartier som handlar om makrotemat ’första skoldagen’. 
Eftersom familjemedlemmarna utgör underordnade teman blir de dock 
inte synliga i tio-i-topp-listorna. 

5 Nya stadier medför nya utmaningar 
Förutom skolstarten skildrar många elever även senare stadieövergångar. 
Genomgående framstår de som betydelsefulla i elevernas liv – inte bara 
för att de utgör makroteman i många elevers uppsatser utan även för att 
stadieövergångarna ofta beskrivs som just betydelsefulla.  

 
(7) När jag tänker tillbaka till första året, 

sjuan. Så kan jag inte låta bli att le, det 
var inte bara första skoldagen utan det var 
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också då allting började, smink, tuffa kläder 
och tufft beteende. Man ville bli en i mäng-
den. Betygen var då bra. Man kände ju ingen 
då och ville göra ett gott intryck. 

 
(F 774129: Betyg VG av läraren. Betyg MVG av extern bedömare. 
200–500 böcker i hemmet. Föräldrarna har gymnasial utbildning.) 

 
När eleverna skriver uppsatserna har de ju gått över till både mellan- och 
högstadiet, men det är framförallt övergången till högstadiet som 
skildras. Stadieövergångarna skildras av både flickor och pojkar, men 
makrotemat har en position högre plats på flickornas lista. 

6 Eleverna beskriver sig själva 
Det är vanligt att eleverna beskriver hur de känner sig inför det som sker 
i skolan – dessa känslor ingår då i andra makroteman och blir inte synli-
ga i topplistorna. Några textpartier handlar dock om eleverna själva. Ele-
vernas känslor, upplevelser eller personlighet bildar på så sätt egna 
makroteman med fokus på dem själva. Nästa exempel är just ett sådant 
textparti med ett jag-perspektiv. 

 
(8) Det är jag en riktig optimist. Jag ska alltid 

göra allt i sista stund, för allt är ju så 
långt borta. 
  Jag är en person som inte gilla för mycket 
förändringar. Jag vill ha det tryggt, jag 
gillar trygghet. 
  Det är nog därför jag får en klump i halsen 
av att tänka på att min tid på Ovanässkolan 
snart är slut. 

 
(F 689211: Betyg VG av läraren. Betyg VG av extern bedömare. 50–
200 böcker i hemmet. Föräldrarna har gymnasial utbildning.) 

 
Både flickor och pojkar skriver om sig själva, men pojkarna gör det i 
större utsträckning – de har makrotemat på femte plats medan flickorna 
har det på sjätte. 

7 Pojkarna skriver om lek och fritid 
Lek och fritid är huvudsakligen pojkarnas makrotema. Det finns 20 text-
partier som handlar om det i pojkarnas uppsatser medan det endast finns 
tre sådana i flickornas. En del av detta är kopplat till skolåren, som i 
exemplet nedan som beskriver aktiviteter på rasterna. 
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(9) Rasterna var också mycket roliga det var i 

den årskurs då man inte viste att tiominuters 
raster existerade. Vi hade ett bollblank där 
vi lekte mycket. Men de man mindes bäst va 
isbanan en backe som blev till genom att alla 
satt på rumpan och åkte nerför tills den var 
alldelens isblank. Mitt i bana stack en stub-
be upp rent ut sakt livsfarligt. I backe lek-
te vi tills sportlovet ungefär då hade fröken 
beställt en traktor som körde sönder den 
varje år. Vi spelade också mycket fotboll som 
kanske lade grunden till de två eller tre 
statskuppen pokaler vi fick. På vinter när 
det va snö på planen byggde vi borgar av snö 
och hade snöbollskrig eller så körde vi 
ruggby. 

 
(P 453317: Betyg G av läraren. Betyg G av extern bedömare. 50–200 
böcker i hemmet. Föräldrarna har eftergymnasial utbildning.) 
 

En del av det som jag har kategoriserat som ’lek och fritid’ är dock inte så 
nära kopplat till skolan. Textpartierna handlar i stället om fotboll och 
andra idrotter som utövas med kamrater i samma åldrar.  

 
(10 Nästa år gick vi i sexan och då slog vi ihop 

Lanfjordens fotbolls lag med ranbergens. 

 
(P 677120: Betyg G av läraren. Betyg G av extern bedömare. 50–200 
böcker i hemmet. Föräldrarna har eftergymnasial utbildning.) 
 

8 Ny klass väcker oro 
Flera elever har varit med om att deras klasser har delats eller slagits 
ihop med andra klasser, och sådana händelser beskrivs också av elever-
na. Det finns någon enstaka som beskriver det som något positivt, men 
de allra flesta beskriver oron de kände inför att börja i den nya klassen.  

 
(11) Men det fanns ännu en orsak till, varför jag 

inte ville lämna min klass: Nästan precis 
alla i den nya klassen som jag skulle börja i 
kände jag inte. Det var högst två tjejer som 
jag hade lekt med när jag var yngre – resten 
var totala främlingar – eller inte riktigt 
alla, jag fick ju med mig Stina, Sanna och 
Linda från min förra klass. Men saken gjordes 
ju inte bättre genom att få höra att de fles-
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ta av killarna i klassen var s.k. ””värsting-
ar”. 

 
(F 984314: Betyg VG av läraren. Betyg G av extern bedömare. 200–500 
böcker i hemmet. Föräldrarna har gymnasial utbildning.) 

 
Makrotemat har fått en lite högre position i flickornas uppsatser än i 
pojkarnas – flickorna har det på sjunde plats medan pojkarna har det på 
åttonde. 

Oro över att börja i en ny klass finns också beskriven i samband med 
att eleverna ska börja i högstadiet, men dessa textpartier har jag räknat 
till det särskilda makrotemat ’stadieövergångar’ som har fått plats fem på 
den gemensamma topplistan.    

9  Allvaret börjar med gymnasiet 
När texterna skrivs står eleverna inför ännu en stadieövergång; de ska 
sluta grundskolan, och de flesta ska söka sig vidare till gymnasiet. Denna 
övergång tas också upp i flera av elevtexterna, och då är det som avslut-
ningar med förväntningar inför detta nya skolstadium.  

 
(12 Nu efter nian har jag sökt in på Omvårdnads-

programmet som förstaval, som andraval barn 
och fritid. Jag har inte bestämt mig riktigt 
än, men vi får se vad det blir. Det blir ju 
omval sen om man ångrar sig. 

     Det ska bli roligt att byta skola, för man 
träffar nya kompisar, och det ska bli gott 
och slippa sin gamla klass… 

 
(F281121: Betyg G av läraren. Betyg G av extern bedömare. 10–50 
böcker i hemmet. Föräldrarna har gymnasial utbildning.) 
 
(13) Det ska bli roligt att börja gymnasiet. Får 

hoppas att jag kommer in på det jag vill. 
 

(P 113309: Betyg G av läraren. Betyg G av extern bedömare. 50–200 
böcker i hemmet. Föräldrarna har gymnasial utbildning.) 

 
Makrotemat har hamnat lite längre ner på pojkarnas lista än på flickornas 
– en niondeplats mot en sjundeplats,  ändå är det drygt hälften av pojkar-
na som avslutar sina uppsatser med detta makrotema.   
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10  Skolans pedagogik engagerar 
I samband med att eleverna beskriver sin egen skolgång gör de ibland 
allmänna reflektioner om skolan och den pedagogik som bedrivs där. Så 
gör t.ex. skribenten i exemplet nedan. 

 
(14) Det första året arbetade vi inte så mycket. 

Vilket både är bra och dåligt. Nuförtiden 
känns det som att barnen börjar plugga matte 
vid femårsåldern. Det tycker jag är hemskt, 
man ska ju vara barn så länge det går. Leka 
och njuta av sin barndom. 

 
(F357218: Betyg VG av läraren. Betyg G av extern bedömare. 50–200 
böcker i hemmet. Föräldrarna har gymnasial utbildning.) 

 
Detta makrotema har bottennoteringen på både flickornas och pojkarnas 
lista, men då bör man beakta att det finns mycket annat som hör till 
skolåren som inte alls kommer med på listorna – jag menar alltså att 
skolans pedagogik engagerar och liksom i exemplet ovan ofta också 
väcker elevernas kritiska sinne.  

Den gemensamma nämnaren är vänner, lärare och 
stadieövergångar 
Med hjälp av min genomgång av makroteman i elevuppsatserna har jag 
fått syn på att det är människorna som eleverna möter i skolan som blir 
särskilt omskrivna och därför toppar listorna. Det handlar då främst om 
klasskamrater och lärare, och jag drar slutsatsen att just relationerna till 
dem har varit mycket viktiga under elevernas skolår. Vännerna toppar 
listorna, och lärarna kommer på andra plats.  

Andra makroteman som har starka kopplingar till skolan är inte lika 
vanliga i uppsatserna. På den övre halvan av topplistorna finns dock 
makrotemat ’skolämnen’, och på tionde plats kommer ’skolans peda-
gogik’. Det finns också enstaka exempel på textpartier om betyg, prov, 
läxor, skolmiljö och lokaler, men dessa teman kommer alltså inte med på 
listorna. 

Något annat som framstår som betydelsefullt i skolgången är stadie-
övergångarna. Det vanligaste sättet att börja uppsatserna är att berätta 
om skolstarten, som är den tidigaste stadieövergången som skildras i 
uppsatserna. Makrotemat innehar den gemensamma listans fjärdeplats. 
En hel del elever skildrar också övergången till mellanstadiet och ännu 
några fler övergången till högstadiet. Dessa två stadieövergångar har jag 
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lagt ihop till ett makrotema, och det har fått listans femteplats. Kanske 
kan man också räkna makrotemat ’ny klass’ hit. I varje fall beskrivs också 
sammanslagningar, delningar och förflyttningar på ungefär samma sätt 
med oro inför det som väntar. Temat placerar sig på åttonde plats på den 
gemensamma listan. När uppsatserna skrivs står eleverna inför ännu en 
stadieövergång som innebär övergång till gymnasiestudier. Flera elever 
avslutar sina texter med tankar inför de kommande studierna. Genom-
gående för dessa textpartier är att eleverna beskriver oro och farhågor 
inför det nya men också längtan och positiva förväntningar. Makrotemat 
intar den gemensamma listans niondeplats. 

Det finns många likheter i flickornas och pojkarnas val av makro-
teman. De har samma makroteman på sina tio-i-topp-listor, och båda 
listorna toppas av samma teman, nämligen ’vänner’ som kommer på 
första plats och ’lärare’ som kommer på andra. Men det finns också 
skillnader i urvalen; det är så många av pojkarna som tar upp ’lek och 
fritid’ att temat kommer på fjärde plats på deras lista, trots att det som tas 
upp inte har så stark koppling till skolan, medan det precis kommer med 
på flickornas lista. ’Skolstarten’ kommer på tredje plats på flickornas lista 
och på sjätte plats på pojkarnas. De övriga temana skiljer högst med en 
position mellan listorna. 

En annan skillnad som blivit tydlig i min genomgång är att flickorna 
skriver mer om varje makrotema innan de går vidare till nästa; flickorna 
har färre makroteman samtidigt som de genomgående skriver längre 
uppsatser. De utvecklar alltså sina ämnen mer än pojkarna. Det finns 
även andra språkliga skillnader i flickornas och pojkarnas textpartier, 
men eftersom den här redogörelsen skulle handla om val av makroteman 
ryms inte en presentation av dessa skillnader här.  

Skrivbanken förenklar studier om elevers texter 
och skrivande 
Med den här genomgången har jag gett ett exempel på hur elevuppsats-
erna i Skrivbanken kan användas för studier om elevers texter och skri-
vande. Här har jag begränsat mig till makroteman, men det finns förstås 
många andra fenomen som kan studeras i materialet. Jag har också be-
gränsat mig till att göra en jämförelse mellan flickor och pojkar, men 
eftersom uppsatserna är sökbara även efter andra variabler kan data-
basen användas för flera andra jämförelser. Texternas tillgänglighet och 
det enkla sättet att söka efter uppgifter om betyg och elevernas sociala 
förhållanden gör att Skrivbanken säkert lockar till många fler studier 
inom det utbildningsvetenskapliga området.   



 
 

152

Källor 
Elmeroth, Elisabeth. 2005: Svenska och svenska som andraspråk årskurs 9, 

ämnesrapport till rapport 251 (NU-03) Nr 05:887. Skolverket. Stock-
holm.  

Hellspong, Lennart & Ledin, Per. 1997: Vägar genom texten. Handbok i 
brukstextanalys. Studentlitteratur. Lund. 

NU92. på http://www.skolverket.se/publikationer?id=166 (Hämtad 2006-
03-06) 

NU03. på http://www.flr.se/NU03%20huvudrapport.pdf (Hämtad 2006-
02-27). 

Skrivbanken. 2006. http://www.skrivbanken.se:8080/skrivbanken/index.jsp 
(Hämtad 2006-02-27). 

Strömquist, Siv. 1987. Styckevis och helt. Ord och stil 19. Liber. Malmö. 



 
 

153

Funktionen i fokus 
Situationsanpassad kommunikation under 
träningspasset 

Katarina Lundin Åkesson 

1 Inledning 
När man diskuterar talspråk och skriftspråk brukar likheter såväl som 
olikheter mellan dessa båda varianter lyftas fram. Talspråket rymmer 
exempelvis i betydligt större utsträckning än skriftspråket ofullständiga 
satser, meningsfragment och olika slag av anakoluter, något som 
förenklat kan förklaras med att det talade språket i normalfallet planeras 
samtidigt med yttrandet på ett sätt som skiljer det från det skrivna 
språket.1 Inte desto mindre gäller de grammatiska reglerna och normerna 
för svensk grammatik både talspråk och skriftspråk. I denna artikel har 
jag valt att diskutera tre olika fenomen i talspråket som avviker från 
gängse normer för hur man uttrycker sig i tal och som uppstår i en 
speciell kommunikationssituation, nämligen hur träningsinstruktörer på 
Gerdahallen2 uttrycker sig när de leder gympapass. Jag vill också påstå 
att avvikelserna i själva verket är en form av situationsanpassad 
kommunikation. 

Sedan år 2002 har jag på allvar börjat intressera mig för det sätt på 
vilket Gerdahallens ledare ger sina instruktioner, i viss utsträckning be-
roende på att jag själv insåg att jag har ett sätt att uttrycka mig när jag 
leder pass som avviker från mitt sätt att kommunicera i andra samman-
hang, oavsett kommunikationssituationens formalitetsgrad. Samma ut-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  För en genomgång av meningsbyggnaden i talad svenska hänvisar jag till Jörgensen 

(1976). Jfr även Anward & Nordberg (2005). 
2  Gerdahallen drivs som en stiftelse vid Lunds universitet och är Lunds ledande tränings- 

och friskvårdscentrum i Lund. Här utbildas och vidareutbildas ledare inom alla 
träningsformer som bedrivs i centret. I veckorna erbjuds runt 30 olika träningspass om 
dagen och på helgerna runt 20 stycken. Ca 25 000 personer i veckan besöker Gerda-
hallen. 
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tryckssätt hittade jag också hos många andra ledare. De företeelser jag 
valt att ta upp i denna artikel rör både intonation, ordval och syntax och 
avviker alltså från det korrekta eller åtminstone normala uttryckssättet. 
Med avvikande ska här förstås såväl uttryck som i något avseende står i 
konflikt med normerna för talspråk som uttryckssätt som av någon an-
ledning är ovanliga. Jag vill redan nu göra klart att det inte är alla ledare 
som uttrycker sig såhär och att de inte gör det genomgående; givetvis 
används också fullständiga och korrekta satser liksom meningsfragment. 
Inte desto mindre vågar jag påstå att åtminstone någon av företeelserna 
återfinns hos de flesta i större eller mindre utsträckning.  

De företeelser jag valt att ta upp rör alltså områdena intonation, ut-
tryckssätt/ordval och syntax. Mer specifikt kommer jag att diskutera:  

 

(1) att det är vanligt med en jämn istället för fallande intonation i 
slutet av ett yttrande.  

(2) att man undviker ordet inte, och istället använder en 
perifrastisk konstruktion. 

(3) att verbet ofta står först i satsen och därmed före subjektet i en 
påståendesats. 

 
Den gemensamma nämnaren för dessa tre företeelser är att funktionen är 
i klart fokus i kommunikationen för att uppfylla situationens krav. Ut-
trycken skulle kanske i och för sig inte klassificeras som ogrammatiska i 
ett informellt samtal, men de är ovanliga eftersom den situation där de 
används inte tillhör de vanligaste. Av den anledningen kan de sägas 
bryta mot vissa normer för talspråk, men i detta fall rör det sig om en 
situationsanpassad kommunikation. Ledarens kommunikation under ett 
träningspass måste nämligen inte bara ge möjlighet för de deltagande att 
få ut maximalt av sin träning utan måste också förebygga att någon utför 
en övning felaktigt och därmed löper risk att skada sig. Av den anled-
ningen måste kommunikationen vara så effektiv som möjligt. Eftersom 
det endast är ledaren som talar under träningspasset skulle man kunna 
hävda att det snarast rör sig om en form av envägskommunikation och 
inte om den gängse innebörden av begreppet kommunikation. Å andra 
sidan deltar de tränande i hög grad i kommunikationen, om än icke-
verbalt, eftersom de hela tiden ger ledaren direktrespons genom ögon-
kontakt, minspel och framför allt genom sättet de utför övningarna på 
(en anledning till felaktigt utförda övningar kan således sökas i kommu-
nikationen).  

De tre företeelserna är av lite olika slag och de kan därför föras sam-
man i olika konstellationer. Ett sätt att se det är att den syntaktiska av-
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vikelsen, ordföljden i påståendesatsen med verbet först, faller lite vid 
sidan av de två andra eftersom denna företeelse inte är specifikt för just 
träningsledares språk. Eftersom det ändå är så pass vanligt förekomman-
de i instruktionerna under ett träningspass vill jag dock ta upp det till 
diskussion och sätta in träningspasset i en vidare kontext. Jag skulle 
också vilja påstå att sättet att använda denna konstruktion under 
träningspasset på vissa punkter klart skiljer sig från de funktioner som 
finns beskrivna hittills, vilket också motiverar dess plats här. Ett annat 
sätt att se det är att undvikandet av inte, alltså en fråga om uttryckssätt 
och ordval, faller vid sidan av de båda andra eftersom omskrivningar 
som exkluderar inte är en följd av en rekommendation som ges under 
ledarutbildningen och inte en spontan situationsanpassning. Trots förete-
elsernas olika art har jag valt att ta upp dem tillsammans eftersom de alla 
tre är en del av den situationsanpassade kommunikationen under trä-
ningspasset. 

2 Gympapasset: komposition och kommunikation 
Ett gympapass på Gerdahallen är upplagt så att både smidighet, 
kondition och styrka tränas, och de olika formerna av gympapass har 
olika intensitet. I vissa pass ingår styrkemoment med järnstång för att trä-
na muskler som det är svårt att komma åt om man endast arbetar med 
kroppen som redskap. Alla övningar sker till musik och en instruktör le-
der passet. På ett medelintensivt gympapass i Gerdahallens största sal 
deltar ibland upp mot 150 personer, men det vanliga är ett snitt på runt 
70 personer. 

Instruktionerna från träningsledaren är olika viktiga vid olika del-
moment och ges i större eller mindre utsträckning under olika delar av 
passet. Detta gör att det finns anledning att kort presentera gympapassets 
grundkomposition som är densamma för alla pass inom respektive 
gympainriktning. I denna summariska genomgång ligger alltså fokus 
främst dels på de möjligheter som ges till kommunikation under passet 
utifrån passets komposition, dels på kompositionens påverkan på kom-
munikationen. Det är dock inte så att alla ledares fördelning av instruk-
tioner under passet genomgående ser ut så här för de olika delarna även 
om de flestas gör det. Som påpekades ovan har jag fokuserat på ledar-
instruktioner vid olika typer av gympapass och således inte vid någon av 
de andra träningsformer som Gerdahallen erbjuder såsom box3, aerobic 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3  Tack, Jan, också för några inspirerande rundor i ringen! 
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och spinning i olika varianter – det är således endast gympapassets kom-
position som är aktuell för en presentation här.  

Instruktörens aktiva ledarskap börjar efter löpningen (där inga 
instruktioner ges, se avsnitt 3 nedan) under den smidighetsträning som 
inleder passet och utgör det första blocket. Detta åskådliggörs schema-
tiskt nedan. De tränande står upp, och instruktören ger ofta många och 
tydliga instruktioner. Smidighetsträningen följs av styrketräning då de 
tränande ligger ner (omväxlande på rygg och mage). Här finns det ännu 
större utrymme för instruktörerna att kommunicera med de deltagande, 
eftersom musiktempot är betydligt lägre än i smidighetsdelen och 
musikvolymen lägre. Vikten av korrekt kommunikation kan också sägas 
vara större här än i smidighetsdelen, eftersom ledaren inte har samma 
möjlighet till direktrespons med de tränande i de liggande övningarna 
som i de stående; ledaren ser inte i alla övningar vad de tränande gör och 
vice versa, och därför blir rösten det allenarådande redskapet. Av natur-
liga skäl finns därför inte heller samma möjligheter till återkoppling.  

Under träningspasset återkommer ytterligare två styrkeblock (mage-
/rygg-/sidliggande) som ibland varieras så att de tränande använder sig 
av en järnstång i stående ställning i något av dessa block, jfr ovan. I de 
fall det rör sig om ett stångpass är situationen något förändrad eftersom 
det är lättare för instruktören att få kontinuerlig ögonkontakt med de trä-
nande. Å andra sidan har det kommit in ytterligare ett moment som krä-
ver tydliga instruktioner, nämligen stången. 

Mellan de tre styrkeblocken ligger pulshöjande moment där de trä-
nande står upp. Musiktempot dras upp och volymen är högre, och efter-
som målet är just att höja pulsen är instruktionerna kortare och också ofta 
snabbare uttryckta, ofta i form av uppmuntrande och manande utrop.  

Efter det sista styrkeblocket följer ett par minuters löpning då inga in-
struktioner ges. Passet avslutas med runt cirka tio minuters stretching 
där instruktionerna är mycket viktiga och det är förhållandevis lätt att nå 
fram till deltagarna; musiktempot är mycket lugnt, musiken är mycket 
tyst och det är stilla i salen. Vi får alltså en uppställning som följande: 

 

Moment Typ av instruktioner Kommentarer 
Löpning (ev. 
föregånget av 
gånguppvärmning) 

Få om några 
(instruktioner dock vid 
gånguppvärmning, i 
förekommande fall) 

Instruktioner överflödiga 

Block 1: smidighet Många och tydliga Relativt lågt musiktempo, 
relativt lågt arbetstempo och 
relativt låg volym. 
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Block 2: styrka Många och mycket 
tydliga 

Lågt musiktempo, lågt 
arbetstempo och låg volym. 

Block 3: pulshöjare 
(svikthopp) 

Färre, snabba och 
kortfattade 

Högt musiktempo, relativt 
hög volym. 

Block 4: styrka Många och mycket 
tydliga 

Lågt musiktempo, lågt 
arbetstempo och låg volym. 

Block 5: pulshöjare 
(svikthopp) 

Färre, snabba och 
kortfattade 

Högt musiktempo, relativt 
hög volym. 

Block 6: styrka Många och mycket 
tydliga 

Lågt musiktempo, lågt 
arbetstempo och låg volym. 

Löpning Få om några Instruktioner överflödiga 
Stretching Många och mycket 

tydliga 
Lågt musiktempo, låg 
aktivitet och låg volym. 

3 Metod och material 
Metoden jag använt för att studera hur Gerdahallens gympaledare an-
passar sin kommunikation under träningspasset får klassificeras som del-
tagande observation. Den deltagande observationen kan knappast räknas 
som den mest tillförlitliga undersökningsmetoden, men jag hoppas att 
omfattningen av materialet till viss del uppväger denna brist. Under åren 
2002–2003 deltog jag i träningspass på Gerdahallen runt 4 gånger i 
veckan, medan jag under året 2004 och första halvan av 2005 snarare 
deltog i i genomsnitt 2 pass i veckan. Sammanlagt blir detta 416 + 104 + 52 
= 572 pass. Eftersom de allra flesta passen är 55 minuter långa räknar jag 
med den längden. Uppskattningen av antalet observerade pass exklu-
derar dem jag själv ledde under samma tidsperiod. Av dessa 55 minuter 
utgörs ca 7 minuter av löpning (drygt 3 minuter i början respektive slutet 
av passet) då inga instruktioner ges; träningsledarens aktiva ledarskap 
uppgår alltså till 48 minuter per pass. Den sammanlagda observations-
tiden uppgår således till 27 456 minuter, vilket omvandlas till 457 hela 
klocktimmar. Även om ledarna inte ger instruktioner under hela passet – 
se avsnittet ovan – anser jag att jag hunnit få en god uppfattning om hur 
de uttrycker sig under den sammanlagda tiden och kan konstatera att de 
tre fenomen jag valt att undersöka. 

4 Situationsanpassad kommunikation 
I detta avsnitt presenterar och diskuterar jag var och en av de tre före-
teelser som introducerades kort i inledningen, nämligen att det är vanligt 
med en jämn, oförändrad intonation istället för en fallande i slutet av ett 
yttrande, att man undviker ordet inte samt att verbet ofta står först – före 
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subjektet – i en påståendesats. Som påpekats tidigare anser jag att det 
hela handlar om en funktionsanpassad form i kommunikationen under 
ett träningspass eftersom det är extremt viktigt att ledarens budskap går 
fram; resultatet blir därmed att vi har att göra med situationsanpassad 
kommunikation. Den språkliga form vi är vana vid har andra funktioner 
än den här undersökta, och därför kan de aktuella företeelserna verka 
bryta mot normerna för talspråk.  

4.1 Intonation: jämn ton i slutet av uttrycket 
Intonationen, eller satsmelodin/tonfallet, är en del av prosodin4 i talet och 
bidrar därmed till ett yttrandes totala betydelse; tonhöjdsförhållandena i 
ett yttrande ger information om exempelvis huruvida en sats är en fråge-
sats (Kommer Kalle?) eller en påståendesats (Kalle kommer). När det gäller 
intonation på satsnivå är det vanligaste att slutet av en mening eller ett 
yttrande markeras av en fallande ton om det inte rör sig om en ja-/nej-
fråga (se exempelvis Elert 1991:121 eller Bruce 1998). Följande schema, 
hämtat från och delvis modifierat efter Elert (1991:129), illustrerar sven-
skans tre typer av satsintonation och deras funktion som informations-
bärare. I de fall man har flera yttranden/satser i följd kommer den av-
görande satsintonationen att hamna på den avslutande yttrandesekven-
sen, och yttrandet i sin helhet följer alltså samma intonationsmönster som 
det enskilda yttrandet. 

 

Beteckning Exempel Huvudsaklig 
funktion 

Realisering 

1. fallton Det är jag. avslutning fallande ton 
2. jämn ton Det är Gustav som 

har… 
fortsättning jämnt eller bara 

något förändrat 
tonförlopp 

3. stigton5 Är du där? ja- eller nej-fråga stigande ton, ev. 
efterföljd av nå-
got fallande ton 

 

I exempel (1) nedan illustreras två yttrandesekvenser som består av fyra 
på varandra följande instruktioner under ett träningspass, som alla är 
mycket lika till sin uppbyggnad. Eftersom det fjärde ledet, och andas ut 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4  Förutom intonationen räknas tryckstyrkan och de varaktighetsförhållandena i talet till 

de så kallade prosodiska företeelserna. Se exempelvis Elert (1991:115ff). 
5  Observera att endast ja-/nej-frågor har stigton medan frågor som inleds med ett 

frågeord har fallton: Vad heter du? 
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respektive och stabiliserar bålen, står som sista sekvens och det rör sig om 
en avslutning av yttrandet väntar man sig alltså en fallande ton här.  

 

(1a)  lägger ni ena benet över det andra, sträcker på ryggen, 
rätar på nacken och andas lugnt. [vid stretching] 

(1b) tar ni ett steg bakåt, lyfter stången, sträcker armarna 
och stabiliserar höften. [vid stånglyft, press uppåt] 

 
Den företeelse jag vill redogöra för här uppstår i de fall ingen riktig av-
slutning görs; till skillnad från exemplen i (1) finns det alltså ingen och-
sats före sista ledet och ingen fallande ton. Det som utmärker instruk-
tionen här och som jag vill belysa är i första hand den jämna tonen, vars 
huvudsakliga funktion alltså är att indikera att yttrandet kommer att fort-
sätta, och där det inte kommer någon avslutning. Ledaren behåller alltså 
den jämna tonen i yttrandet även i den avslutande sekvensen. Hur ytt-
randet då kommer att låta blir tydligt om man läser exemplen i (1) ovan 
högt, som om man skulle läsa hela yttrandet men istället för att läsa alla 
fyra leden stannar före det sista, och-introducerade ledet. Yttrandet blir 
därmed så att säga hängande i luften och oavslutat, och tonen blir jämn 
istället för fallande. 

Det finns olika orsaker till att denna företeelse uppstår, alla beroende 
på den speciella kommunikationssituationen. En anledning till att intona-
tionen bibehålls är förmodligen att man helt enkelt inte i förväg vet eller 
har funderat igenom allt som ska sägas och inte på förhand inser att det 
sista ledet är just det sista ledet. I och med detta blir man hängande i den 
intonationsmässigt sett näst sista yttrandesekvensen samtidigt som man 
innehållsmässigt sett är klar. Att ge extra instruktioner för intonationens 
skull känns främmande och ineffektivt, och resultatet blir alltså en jämn 
ton istället för en fallande i en avslutande sekvens. En annan anledning 
till att företeelsen kan uppstå är att man byter övning, exempelvis kanske 
tidigare än man beräknat för att något inträffat tidigare i passet och man 
fått en glidning i programmet och att man därför helt enkelt inte hinner 
instruera en övning färdigt innan nästa påbörjas. Musiken indikerar 
ibland mycket tydligt att en viss typ av övningar är att föredra framför 
andra eller tvärtom – exempelvis korta, lugnare moment insprängda i en 
låt av en annan karaktär – och ligger man fel i övningsvalet är det 
motiverat att byta övning, vilket kan resultera i att man åter få den jämna 
tonen i avslutningen av yttrandet.  
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4.2 Ordval och uttryckssätt: undvikande av ordet inte 
Den andra företeelsen i träningsinstruktörernas språk som jag vill ta upp 
här gäller ordförråd och uttryckssätt, nämligen det faktum att ordet inte i 
stor utsträckning undviks. Undvikandet av inte resulterar naturligtvis 
inte i att uttrycket bryter mot normer etc. för hur man talar, men det 
faktum att inte inte används avviker från gängse uttryckssätt. Man foku-
serar alltså som ledare på vad de tränande ska göra och inte på vad de 
inte ska göra – detta är att jämföra med så kallad positiv gränsdragning 
vid exempelvis skrivande när man meddelar vad texten inkluderar och 
inte vad den exkluderar. Detta medför att man använder sig av olika 
omskrivande konstruktioner, jämför uttryckssätten i exempel (2) nedan. 

 

(2a) Svanka! (jfr uttryckssätten Inte böja ryggen! eller Böj inte 
ryggen!) [vid baslyft med stång med böjda knän] 

(2b) Blicken rakt fram! (jfr uttryckssätten Inte titta i golvet! 
eller Titta inte i golvet!) [vid exempelvis utfallssteg med 
stång] 

(2c) Smalt mellan armarna! (jfr uttryckssättet Inte brett 
mellan armarna!) [vid exempelvis armböjningar] 

 

Den finns en avgörande förklaring till att man undviker ordet inte i in-
struktionerna, i tillägg till att det helt enkelt rör sig om en önskan om att 
uttrycka sig i positiva ordalag för att därmed få en bra stämning under 
träningspasset. Förklaringen är en naturlig följd av att det är så viktigt att 
kommunikationen blir lyckad och instruktionerna går fram till de tränan-
de: risken är stor att ordet inte försvinner i kommunikationen, oavsett om 
det står före eller efter predikationen/verbet. Om negationen inte går 
fram blir budskapet det omvända och de tränande böjer på ryggarna, 
tittar i golvet och har brett mellan armarna i stället för det motsatta. En 
sådan situation kan medföra skaderisker för de tränande som ju då gör 
tvärt emot instruktionerna, eftersom det är gott om brus under ett 
träningspass, med många deltagare, hoppande tränande, hög musik och 
full koncentration på utförandet av övningarna. Även om det felaktiga 
utförandet inte resulterar i en skada rör det sig ju i alla fall om just ett 
felaktigt utförandet.  

4.3 Syntax: påståendesatser med verbet först 
Den tredje och sista företeelsen jag vill ta upp rör syntaxen. I svenska 
påståendesatser, fortsättningsvis kallade deklarativsatser, står det finita 
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verbet i satsens andra position eftersom svenskan är ett så kallat V2-
språk. När det finita verbet istället står initialt i satsen har vi i 
normalfallet att göra med en direkt fråga (ja-/nej-fråga). Detta visas i 
exempel (3a) och (3b), med verbet markerat i fetstil. Men i svenskan finns 
också belägg för konstruktioner där verbet står först även när det inte rör 
sig om frågesatser: vi har påståendesatser med det finita verbet först, så 
kallade V1-deklarativer. Detta illustreras i exempel (3c), där platsen för 
det tomma förstaledet i satsen markeras med Ø. Konstruktionen åter-
finns i så väl talad som skriven svenska (Dahlbäck & Vamling 1983, Edel-
svärd 1997, Ekberg 1997 och Teleman et al 1999), även om den är mer fre-
kvent i talspråk. För en noggrann genomgång av V1-deklarativer hän-
visar jag till Mörnsjö (2002),  i vilken hon också presenterar V1-deklarati-
ver i data från bland andra Kotsinas (1994), Eriksson (1997) och Dryselius 
& Lundin (1999), liksom från olika TV- och radioprogram. Gemensamt 
för V1-deklarativerna är, förutom satsledens positioner, att de nästan ute-
slutande förekommer i (åter)berättande sekvenser i samtal. 

 

(3a) Johan satt och läste en bok. 

(3b) Kommer Gustav imorgon? 

(3c) Ø Håller man apelsinen såhär bara (exempel från 
Mörnsjö 2002:201). 

 
Mörnsjö (2002) understryker betydelsen av att dela in V1-deklarativerna i 
två kategorier. Till den ena kategorin räknas de satser där ett obliga-
toriskt satsled saknas, se exempel (4a)–(4b), hämtade från Mörnsjö (2002). 
I exempel (4a) saknas subjektet han och i (4b) objektet det. Till den andra 
kategorin räknas sådana satser där alla obligatoriska satsled i och för sig 
finns med men där subjektet inte står på sin vanliga plats, se exempel 
(4c). Även exempel (3c) ovan utgör ett exempel på den senare typen. 
Endast den ena typen av V1-deklarativsats är relevant för denna artikel, 
nämligen den där alla satsled finns med men där subjektet står efter 
verbet. Liksom i exempel (3) ovan markeras verbet (V1) med fetstil och 
den tomma förstapositionen i satsen med Ø. 

 

(4a) Ø Såg förskräcklig ut [Ø = han] 

(4b) Ø Skulle ni göra någon gång [Ø = det] 

(4c)  De behövde bara komma hit. Ø Konstaterade de att 
Peter saknade dem så mycket.  
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Som påpekats inledningsvis och som visats med exemplen här är inte V1-
deklarativerna en företeelse som endast återfinns i träningsledarnas 
språk. Å andra sidan skiljer sig den typ av V1-deklarativer som återfinns 
i kommunikationen mellan ledare och tränande på ett par avgörande 
punkter från dem bland annat Mörnsjö (2002) diskuterar, vilket gör att 
företeelsen förtjänar sin plats i artikeln. För det första är subjektet i satsen 
alltid ni, se exempel (5). För det andra rör det sig inte på samma sätt som 
i de andra fallen med V1-deklarativer om någon form av återberättande 
sekvens eller berättelse, utan snarare om en slags uppmaning – detta 
förklarar också bruket av ni.  

 

(5a) Lyfter ni stången med handryggen mot taket.  
[vid baslyft med stång] 

(5b) Pressar ni svanken ner i mattan. [vid sit-ups] 
(5c) Sätter ni ner hela hälen i golvet. [vid svikthopp] 
 

I och med detta motsvarar V1-deklarativen snarast en form av imperativ-
sats – Lyft stången med handryggen mot taket! Pressa ner svanken i mattan! 
Sätt ner hela hälen i golvet! – men låter mindre uppfordrande och därmed 
mjukare. Resonemanget stöds av det faktum att rena imperativer är van-
ligare, relativt sett, i de pulshöjande momenten (Kom igen då! Ta i lite 
mer!), då instruktionerna är av en lite annan karaktär, se ovan. 

För det andra skiljer sig V1-deklarativer i träningsspråket från andra 
V1-deklarativer när det gäller den ”berättelse” de ingår i. Visst kan man 
likna instruktionerna under träningspasset vid en form av berättelse med 
olika händelser och handlingar som får utgöra berättelsestrukturen, och 
passet blir därmed en temporär sekvens med början och slut (jfr An-
wards (1994) kommentar att recept har en berättelsestruktur). En av-
görande skillnad finns det dock ändå eftersom berättelsen (= tränings-
passet) i så fall berättas samtidigt som den inträffar eller utspelar sig – 
den skrivs så att säga i realtid. Mörnsjö (2002) diskuterar exempel från 
radio- och TV-program som påminner om detta, men skillnaden är att 
det under träningspasset alltid är ni som är subjektet (se ovan). Ut-
märkande för träningsledarnas språk i det här fallet är alltså inte bara att 
det innehåller V1-deklarativer utan kombinationen av att berättelsen 
uppstår samtidigt som den utspelar sig6, att de deklarativa satserna sna-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6  En parallell verkar kunna dras till den V1-deklarativ som återfinns i barnspråksmateria-

let i Einarsson (2000:197): Hotta (dial. ’kastade’) han en sån spetsig. Två pojkar leker krig 
och så att säga bygger berättelsen samtidigt som den utspelar sig. Skillnaden gentemot 
instruktörsspråket ligger i att hotta här är står i preteritum och inte i presens.  



 
 

163

rast har funktionen av imperativsatser och att det är ni som är subjekt – 
och det är funktionellt i den aktuella situationen. Jämför diskussionerna i 
Anward (exempelvis 1989 & 1994) om talsituation och beskriven situa-
tion som språklig verksamhet där perspektivet (deltagarens eller åskåda-
rens) och användandet eller icke-användandet av den beskrivna situa-
tionen som resurssituation blir relevant för utformningen av en språklig 
sekvens. 

5 Avslutande kommentar 
I denna artikel har jag belyst tre talspråksfenomen som uppstår i kommu-
nikationen mellan träningsinstruktören och de tränande under ett gym-
papass och som i något eller några avseenden avviker från det normala 
uttryckssättet. Det första företeelsen är att träningsledaren har en jämn 
ton i slutet av uttrycket istället för en fallande, något som annars är reser-
verat för frågor. En fallande ton anger i normalfallet att yttrandet är på 
väg att avslutas och verkar på fras- såväl som satsnivå. Den jämna tonen 
är resultatet av att instruktionen (=yttrandet) inte är fullt planerad i för-
väg utan att man som ledare ibland av olika anledningar inte ger den av-
slutande instruktionen i sekvensen. Tonen blir därmed så att säga 
hängande kvar i det jämna tonläget.  

Den andra företeelsen jag diskuterat är att man undviker negationen 
inte och istället använder en omskrivande konstruktion. Anledningen till 
detta är i första hand att man som ledare inte vill riskera att ordet inte går 
de tränandes öron förbi eftersom detta får till följd att de tränande utför 
övningen i strid med instruktionerna, något som i sin tur kan leda till 
skador.  

Det tredje och sista fenomenet är att det är vanligt att verbet hamnar i 
den första positionen i satsen även i en påståendesats, vilket bryter mot 
regeln som säger att svenskan är ett så kallat V2-språk där verbet innehar 
den andra positionen. Det som är utmärkande för V1-deklarativerna i trä-
ningsledarnas språk är inte V1-deklarativerna som sådana utan att de de-
klarativa satserna snarast får funktionen av imperativsatser, att subjektet 
genomgående är ni och att den berättelse de ingår som en del i skapas 
samtidigt som yttrandet yttras. Funktionen som imperativsats men i på-
ståendesatsens form ger ett mindre direkt uppmanande intryck.  

Gemensamt för de tre företeelser jag diskuterat är att funktionen klart 
är i fokus, vilket här innebär att innehållet måste gå fram. Detta är en 
naturlig följd av de krav som ställs på instruktören där kommunikation-
en har krav på sig att bana väg för maximerad träningseffekt och mini-
merad andel felaktigt utförda övningar. I och med detta blir de tre förete-
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elserna en del av en situationsanpassad kommunikation under tränings-
passet. 

 

 

Litteratur 
Anward, Jan. 1989. Om form och funktion i språkutvecklingen. I: Språk-

utveckling under skoltiden, s. 95–115. Red: Carin Sandqvist & Ulf Tele-
man. Lund, Studentlitteratur. 

Anward, Jan. 1994. Från ’Potatisen kokas’ till ’Koka potatisen’. Om en hi-
storisk förändring i  

Anward, Jan & Nordberg Bengt. 2005. Studier i svenskt samtalsspråk. Lund, 
Studentlitteratur. 

1900-talets svenska. I: Språk, grammatik och språkförändring. En festskrift till 
Ulf Teleman 13.1.1994, s. 251–262. Institutionen för nordiska språk, 
Lunds universitet.  

Bruce, Gösta. 1998. Allmän och svensk prosodi. Praktisk lingvistik 16. Insti-
tutionen för lingvistik, Lunds universitet.  

Dahlbäck, Hans & Vamling, Karina. 1983. ”Tog han då foto” – ett syntak-
tiskt fenomen i malmöitiskt talspråk. Opublicerat manuskript. Institution-
en för lingvistik, Lunds universitet.  

Dryselius, Victoria & Lundin, Katarina. 1999. Med ungdomligt språk i ba-
gaget. Kontinuiteten i språket avspeglad i tre kvinnors samtalsstil. I: 
Språk och stil NF 9, s. 155–176. 

Edelsvärd, Victoria. 1997. Står verbet först i meningen. Om svenskans 
möjlighet till verbinitiala påståendesatser. Opublicerat manuskript. Insti-
tutionen för nordiska språk, Lunds universitet.  

Einarsson, Jan. 2000. Barns språkliga dagar. Lund, Studentlitteratur. 
Ekberg, Lena, 1997. Diskursiva och syntaktiska mönster i återberättelser 

hos invandrarbarn i Rosengård. I: Svenskans beskrivning 22, s. 97–110. 
Red: Gisela Håkansson, Lena Lötmarker, Lillemor Santesson, Jan 
Svensson & Åke Viberg. Lund, Studentlitteratur. 

Elert, Claes-Christian. 1991. Allmän och svensk fonetik. Norstedts.  
Eriksson, Mats. 1997. Ungdomars berättande. En studie i struktur och 

interaktion. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.  
Jörgensen, Nils. 1976. Meningsbyggnaden i talad svenska. Lundastudier i 

nordisk språkvetenskap B:8. Lund, Studentlitteratur.  



 
 

165

Kotsinas, Ulla-Britt. 1994. Ungdomsspråk. Ord & Stil 25. Uppsala, Hallgren 
& Fallgren. 

Mörnsjö, Maria. 2002. V1 Declaratives in Spoken Swedish. Syntax, Informa-
tion Structure, and Prosodic Pattern. Lundastudier i nordisk språkveten-
skap A59. Lund, Studentlitteratur.  

Teleman, Ulf, Hellberg, Staffan & Erik Andersson. 1999. Svenska Akademi-
ens grammatik. Stockholm, Norstedts Ordbok. 



 
 

166

Læring i kontekst 
Noen tanker og eksempler 

Torlaug Løkensgard Hoel 

En påminnelse om hva kontekst og læringskultur betyr for læring, fikk 
jeg fra min elev Tommy for 20 år siden. Jeg hadde vært på sommerkurs 
om prosessorientert skrivepedagogikk og lært mye nytt og spennende. 
Jeg kom tilbake til norskklassen min, som da skulle begynne i 2. klasse i 
gymnasiet. I 1. klasse hadde de fått en tradisjonell skriveopplæring, for 
jeg visste ikke om noe annet. Nå ble elevene satt i idegrupper, de skrev 
utkast som de skulle diskutere i responsgrupper, og til slutt skulle de 
skrive tilbakemeldingslogg til meg om erfaringene sine. Her er loggen fra 
Tommy : 

 
Det är det värsta jag varit med om! Ingen, absolut ingen ville bidra 
med några positiva idéer om uppsatsen. Det är jag helt övertygad 
om. Det blev heller inga diskussioner i gruppen. Samtalen kom att 
handla om allt annat än uppsatsskrivning. Vi elever är kanske för lite 
ansvarsmedvetna när det gäller den här typen av uppläggningar, 
inte vet jag. När man ska skriva en uppsats måste man göra något 
själv, och man vill inte att andre ska lägga sig i. Du tycker säckert att 
detta var en bra idé, men inte jag! Och skulle vi drabbas av oturen att 
det blir fler sådana påhitt, så blir det i alla fall utan mig!! Jag skriver 
uppsatsen själv! Det här var enbart kritik, men det fanns väl vissa 
som hade utbyte av idén också, hoppas jag. 
   Hälsningar Tommy (Hoel 2001 s. 15) 

 

Hadde Tommy vært teoretiker, ville han kanskje holdt en forelesning om 
å bygge opp klasseromskultur for læring, om stillasbygging innenfor den 
nærmeste utviklingssonen - både den individuelle og den felles utvik-
lingssonen i klassen - om kulturalisering, om modellering, og om å finne 
fram til en felles forståelse av en aktivitet. Kommentaren hans lærte meg 
mye om hvor viktig konteksten er for læring, og at læringsmiljøet både er 
et resultat av en historisk utvikling og at det i sin tur bidrar til å påvirke 
denne utviklingen. I denne artikkelen ser jeg  på noen aspekt ved læring 
som sosiokulturelt fenomen ved å knytte det til språkets betydning og til 
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begreper som den nærmeste utviklingssonen og stillasbygging. Jeg stiller 
spørsmål om tiden er moden for å rehabilitere synet på imitasjon og re-
produksjon i læringsprosessen, og jeg prøver å vise at en utvidet tolkning 
av begrepet ’kontekst’ kan bidra til å forene det individuelle og det sosio-
kulturelle.  

Et sosiokulturelt perspektiv på læring: mangfold 
med felles kjerne  
Begrepet kontekst vil jeg i denne artikkelen knytte til et sosiokulturelt 
perspektiv på læring. Dette perspektivet inneholder flere ulike lærings- 
og kunnskapstradisjoner, men uansett varianter kan man trekke ut noen 
felles punkt som danner en kjerne: 
 

• Læring er situert i spesifikke fysiske og sosiale kontekster 
 
Et sosiokulturelt syn på læring utfordrer det kognitive synet at det finnes 
en kognitiv kjerne i læring som er uavhengig av kontekst og formål. De 
fysiske og sosiale kontekstene der tenkning og læring skjer, er en inte-
grert del av aktiviteten, og aktiviteten er en integrert del av den læringen 
som skjer.  

 
• Læring er grunnleggende sosial 
 
Kunnskap og ferdigheter kommer fra innsikt og handlingsmønster som 
er blitt bygget opp over lang tid i et samfunn, og vi får del i disse gjen-
nom interaksjon med andre mennesker og med kulturen rundt oss. Lær-
ing blir oppfattet som kulturalisering, å bli innlemmet i en kultur. 

 
• Læring er mediert 

 
Ideen om hvordan vi mennesker interagerer og bruker kulturelle red-
skaper, har stått sentralt i den russiske semiotiske tradisjonen – også kalt 
den kulturhistoriske tradisjonen – med særlig L.S. Vygotsky (1886 – 1934) 
og M.M. Bakhtin (1885 – 1975) som de fremste representantene. Et av 
begrepene fra Vygotsky er 'mediering' eller formidling, som blir brukt 
om alle typer støtte i læringsprosessen, enten den er gitt av mennesker 
eller redskap i vid forstand (artefakter). Redskap eller verktøy betyr her 
de intellektuelle og praktiske ressursene vi har tilgang til og som vi 
bruker i interaksjon med omverdenen. Dette er kulturelle aktiviteter som 
inneholder  innsikter og erfaringer fra tidligere generasjoner. Når vi 
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bruker disse redskapene, utnytter vi også de kollektive erfaringene. Som 
eksempel kan nevnes ritualer og symbolske handlinger, samtalemønster, 
genrer, tegnspråk, datamaskin. 

 
• Språket er sentralt i læring 
 
Det viktigste medierende redskapen er språket, derfor er språket sentralt  
i sosiokulturell læringsteori.  

 
• Kunnskap er distribuert mellom personer 
 
Kunnskap er distribuert mellom mennesker innenfor et fellesskap, for ek-
sempel ved at vi kan ulike ting, har ulike kunnskaper, ferdigheter og 
kompetanse. Fordi kunnskap og kompetanse er ulikt fordelt, er sam-
arbeid viktig for at det kan skje en felles kunnskapsutvikling. 

 

Læring som deltakelse i praksisfellesskap  
Boken Situated Learning (1991) av J. Lave og E. Wenger har hatt mye å 
bety for å utvikle et sosiokulturelt syn på læring, og begrepene ’situert 
læring’ og ’legitim perifer deltakelse’ står sentralt her. 1  ’Legitim’ 
innebærer at den lærende er tatt opp som medlem i et fellesskap. ’Perifer’ 
deltakelse vil si at nykommeren mangler mye av den kunnskapen som 
skal til for å være fullverdig medlem av fellesskapet. Læring skjer i pro-
sesser der nykommeren først tar del i aktiviteter sammen med mer kom-
petente personer, men etter hvert utfører han/hun stadig flere oppgaver 
på egen hånd. Samtidig blir deltakelsen mer kompleks. En bærende idé i 
dette læringssynet er at de lærende skal gå inn i samarbeid med de mer 
kompetente, ikke at de mest kompetente først og fremst skal hjelpe den 
lærende. Lave og Wenger lokaliserer læringen til deltakelsesprosessene og 
flytter med dette vekten fra den enkelte til lærings- eller praksisfelles-
skapet. I dette fellesskapet lærer man utførelse av en arbeidsoppgave, 
måter å fordele arbeidet på, verdier og yrkesidentitet.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Vi har ikke noen innarbeidet norsk term for ’situert’. Det nærmeste vi kommer er ’situa-

sjonsrelatert’. Nielsen og Kvale (1999) definerer begrepet slik: ”Ordet refererer til en 
persons aktuelle lokalisering et bestemt sted i den samfunnsmessige praksis. All 
menneskelig praksis finner sted som situert deltakelse i og fra bestemte ståsteder i be-
stemte handlekontekster (s. 244). 
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Mye av min egen læring har foregått som deltaker i et praksisfelle-
skap, der jeg gradvis har flyttet meg fra å være en perifer til en fullverdig 
deltaker. Det gjelder både i akademiske og mer praktiske kulturer, og jeg 
bruker her et eksempel fra min oppvekst. Jeg er vokst opp på en gård, og 
fra tidlig i tenårene var jeg med i arbeidet med høyet om sommeren. Bruk 
av rive, høygaffel og slåmaskin, å finne ut om høyet var tørt nok til å bli 
kjørt inn, å lære å tolke vindretning og skyformasjoner for å finne ut om 
regn var i vente – alt dette var kunnskap som jeg fikk del i og som etter 
hvert gjorde meg til en fullverdig medlem av praksisfellesskapet, som var 
foreldre og eldre søsken. Tilegning av verdier var en integrert del av 
læringen: hvis jeg ikke gjorde mine arbeidsoppgaver, fikk det 
konsekvenser for de andre i fellesskapet, som måtte gjøre det jeg skulle 
ha gjort. 

Russisk semiotisk tradisjon: Vygotsky og Bakhtin 
Språkets rolle  
Vekten på språket i et sosiokulturelt syn på læring er knyttet mellom an-
net til tradisjonen fra Vygotsky og Bakhtin. Språk, interaksjon og kom-
munikasjon er sentralt for læring og utvikling både på individuelt og 
kollektivt nivå. Roger Säljö (2000) sier at kunnskapen vår i stor ut-
strekning er språklig, eller diskursiv, av natur. Selv praktiske arbeidsopp-
gaver vil være kombinert med språkhandlinger som forklaring, veiled-
ning, spørsmål og svar osv. 

Språket er for det første vårt viktigste kommunikasjonsmiddel og 
middel til kontakt med omverdenen. Gjennom språket har vi en ene-
stående mulighet til å dele erfaringer med hverandre, komme i kontakt 
med andre, med mennesker som levde før oss og som kommer etter oss.  

For det andre er språket redskap for tanken: ”Speech does not merely 
serve as the expression of developed thought. Thought is restructured as 
it is transformed into speech. It is not expressed but completed in the 
word” (Vygotsky 1987 s. 251). Gjennom språket blir tanken gjort ekspli-
sitt, det gjør oss i stand til å utforske tanken, klargjøre den, oppdage sam-
menhenger og mangel på sammenhenger.  

For det tredje har språket en kollektiv og kulturell side. En viktig 
faktor i interaksjonen mellom enkeltmennesket og den omliggende kul-
turen er kulturelle redskapar som tjener som medium for tenkingen vår.  
Språk, måter å kommunisere på, kroppsspråk, symbolske handlinger er 
kulturelle uttrykksformer som vi blir født inn i. Vi går inn i genrer og 
interaksjonsmønstre som er etablert og som er kulturelle måter å 
kommunisere på. Å lære innebærer gradvis å bli kulturalisert inn i språk-
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lige og tankemessige system som vi siden tenker og kommuniserer med i 
ulike aktiviter vi går inn i. ”Because these tools are central to thinking 
and are social in origin, they are necessarily part of culturally-rooted 
cognitive development ” (Smagorinsky 1995 s. 197). Vår måte å tenke på 
er således ikke primært et individualpsykologisk fenomen, men et sosialt 
og kulturelt fenomen.   

Hvordan omgivelsene former tanken vår, gir dette utdraget fra et es-
say om klokka, ”Maskinen som forandret verden”, et eksempel på: 

 
Selv om mesteparten av verden i dag er innlemmet i klokkens 
verden, finnes det fortsatt samfunn hvor klokken ikke eksisterer. I 
slike samfunn kan man ikke miste tid eller spare tid. Gjør man ingen-
ting, stopper tiden. Jobber man mye, kommer natten fort. Jobber man 
lite, kommer den sent. Der vi sier: ”jeg ble født i 1983”, kan inn-
byggerne i slike samfunn si: ”jeg ble først det året båten brant i hav-
nen”. Ingenting er mer riktig enn det andre – det er bare ulike måter 
å forholde seg til tiden på (Nøra 2002). 

 

Det tradisjonelle interaksjonsmønsteret i klasserommet: lærerspørsmål – 
elevsvar - lærervurdering er et eksempel på hvordan et språkmønster 
eller en genre kan prege synet på både læring og kunnskap. Kunnskap 
blir forvaltet av læreren, som stiller spørsmål han vet svaret på, læring 
innebærer at den individuelle eleven gir riktig svar på det læreren spør 
om. Dette gir lett inntrykk av at kunnskap er entydig, udiskutabel, kon-
trollerbar, og at det er læreren som har autoritet til å vurdere hva som er 
relevant kunnskap. Et annet syn på kunnskap og læring ligger til grunn 
for situasjoner der elevene selv formulerer problem eller spørsmål, der de 
trekker inn erfaringer og sammen – gjennom felles språkhandlinger – 
prøver å finne svar eller løse problemet, og der de blir trenet til å innta et 
metaperspektiv på egen læring, slik elevene mine gjorde i respons-
grupper da disse etter hvert fungerte (Hoel 2001). 

Säljö har karakterisert læring som å beherske institusjonelle former for 
kommunikasjon (2000). I et sosiokulturelt syn på læring er utvikling av 
ulike diskurser et sentralt element i hvordan kunnskap blir skapt 
kollektivt. Med diskurser menes her systematiske måter å bruke språket i 
samsvar med mønster og tradisjoner som er spesifikke for et område eller 
en virksomhet. Ulike fag utgjør ulike læringskontekster, å lære et fag 
innebærer å bli kulturalisert inn i måter å kommunisere på som skiller 
faget ut fra andre fag.  

Å si at bruk av språket er kulturelt bestemt, er banalt, men la oss se på 
et eksempel på ulik språkbruk i ulike kulturer. Det blir hevdet at syste-
matisk tilbakemelding til barn, såkalt ’stillasbygging’ gjennom språket, er 
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et typisk vestlig middelklassefenomen (Gaskins m.fl. 1992 s. 9). I 
selvbiografien sin skriver Nelson Mandela om språklige og kulturelle 
skilnader han opplevde som barn: 

 
I likhet med alle xhosabarn lærte jeg hovedsakelig ved å iaktta ting. 
Det var meningen vi skulle lære ved å etterligne og følge andres 
eksempel, ikke ved å spørre. Da jeg første gang besøkte et hvitt hjem, 
ble jeg ofte målløs av hvor mange forskjellige spørsmål barna stilte 
foreldrene - og av at foreldrene alltid var villige til å svare. Hjemme 
hos meg ble spørsmål oppfattet som en plage; de voksne ga oss de 
opplysningene de mente var nødvendige (Mandela 1994 s. 29). 

Den nærmeste utviklingssonen 
Den nærmeste utviklingssonen har tradisjonelt blitt knyttet til studium 
av individer i interaksjon med andre individer. Lærings- og utviklings-
teoriene til Vygotsky er i hovedsak basert på barn-voksen-dyaden og på 
interaksjon i de nærmeste omgivelsene. Nyvygotskianere har videreført 
tradisjonen fra Vygotsky og tolket den inn i en videre sosial, historisk, 
kulturell og intitusjonell sammenheng (for eksempel Cole 1988, Moll 
1995, Wertsch  1998). Denne videreføringen har skjedd dels ved å kombi-
nere ideene hos Vygotsky med kulturperspektivet hos Bakhtin, dels ved 
nytolkinger av Vygotsky.  

Det kulturelle samhandlingsaspektet ved den nærmeste utviklings-
sonen står sentralt i en sosiokulturell tilnærming til læring. Den nærmes-
te utviklingssonen blir et møtested mellom individets kognisjon og de 
sosiokulturelle omgivelsene det lever i. ”The zone of proximal develop-
ment: where culture and cognition create each other” (Cole 1988 s. 146). I 
denne omformingsprosessen er språket bindeleddet mellom individet og 
kulturen. 

En annen tilnærming til den nærmeste utviklingssonen er å knytte 
den til en aktivitet eller til et aktivitetsområde. Den nærmeste utviklings-
sonen kan sees som et fenomen som er relatert til en bestemt og situert 
pedagogisk aktivitet. Den utgjør et potensial for læring som blir skapt i 
interaksjonen mellom deltakere når de sammen engasjerer seg i denne 
spesielle aktiviteten. Aktiviteten gir mulighet for læring og utvikling for 
alle parter i deres potensielle utviklingssoner, gjensidighet blir et aspekt 
ved aktiviteten. I situasjoner der en går sammen om å løse problemer 
eller utvikle tanker sammen, vil de mulige utviklingssonene hos hver 
deltaker utvikle seg ettersom situasjonen og interaksjonen endrer seg. 

Enda en utvidelse av sonebegrepet skjer i situasjoner der deltakerne 
sammen skaper en felles eller kollektiv utviklingssone. Eksempel på dette 
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er kommunikasjonssituasjoner jeg selv har forsket på, nemlig elever i 
responsgrupper i klasserommet og lærerstudenter i ’samtaler’ i e-post-
grupper. Deltakerne representerer ulike erfaringer, perspektiv, kompe-
tanse, sosial og kulturell bakgrunn osv. Den mulige utviklingssonen hos 
hver enkelt utvikler seg etter hvert som interaksjonen utvikler seg, det 
samme skjer med den felles utviklingssonen som deltakerne skaper gjen-
nom interaksjonen (Hoel 2001 s. 90 ff.).2  

Stillasbygging 
J. Bruner ga teorien om den nærmeste utviklingssonen et pedagogisk 
innhold gjennom begrepet ’scaffolding’ eller ’stillasbygging’, som har 
blitt et vanlig uttrykk for støtte innenfor den nærmeste utviklingssonen 
(t.d. Bruner 1983, Wood m.fl. 1976). Stillas kan karakteriseres som et 
hjelpemiddel til kognitiv, men også til sosial og praktisk utvikling. I 
pedagogisk sammenheng er det vanligvis brukt om den støtten en elev 
får fra læreren, dyktigere medelever, modeller, retningslinjer for pro-
blemløsning, bruksanvisninger osv. Men det kan også brukes om selve 
interaksjonen som utfolder seg i klasserommet eller i grupper. Et eksem-
pel fra responsgrupper viser dette. I tilbakemeldingsloggene som elevene 
skrev etter hver gang de hadde vært i responsgruppe, kom de ofte inn på 
at for å dra full nytte av ideer de fikk fra medelevene, var selve samtalen i 
gruppen viktig. ”[...] de andre ga meg ideer som var fine, men det var 
vanskelig å se hvordan jeg kunne overføre disse til teksten min. Men etter 
at vi hadde snakket en del, ble det mye lettere å få det til,” skriver en av 
jentene (Hoel 1995 s. 480). Med andre ord: selve samtalen blir et stillas for 
utvikling i den nærmeste utviklingssonen. 

I samarbeid kan elevene virke som gjensidige stillas ved at de går inn i 
komplementære roller der de utfyller hverandre ved at de representerer 
ulike slag kunnskaper og ferdigheter. Med referanse til Bakhtins ideer 
om flerstemthet og stemmer som utfordrer hverandre, kan en si at de 
mange ulike stemmene danner et dynamisk spenningsfelt, der nettopp 
spenningen mellom stemmene fører elevene videre (Bakhtin 1986). Ulike 
typer kompetanse gjør at de utfordrer hverandre og fører hverandre 
videre både innenfor de individuelle utviklingssonene, den felles ut-
viklingssonen de skaper i gruppen og hele klassens utviklingssone.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2  Enkelte forskere ser den nærmeste utviklingssonen som et kontinuum fra den nærmeste 

utviklingssonen hos individet og til den nærmeste utviklingssonen hos et samfunn eller 
til og med hos en nasjon. Jf. Newman og Holzman 1995. 
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Selve kulturen er et stillas for utvikling og læring. Som eksempel vil 
jeg igjen bruke responsgrupper. Etter at Tommy og klassen hans gikk ut 
av gymnaset, ble jeg lærer i en ny førsteklasse i gymnasiet. I denne klas-
sen arbeidet vi systematisk fra første timen med det som mål at elevene 
skulle lære å fungere i responsgrupper. Gjennom bestemte metodiske till-
nærmingsmåter, innarbeiding av interaksjonsmønster, normer og struk-
turer ble det bygget opp en klasseromskultur som elevene støttet seg til 
når de skulle arbeide i slike grupper. Kulturen ble viktigste støtten deres, 
akkurat som for meg i min læringsprosess på gården.  Arbeidsmåter, 
strukturer, verdier, holdninger og tenkemåter blir viktige redskaper når 
man skal gå over fra å være perifer til fullstendig deltaker i et lærings- og 
arbeidsfellesskap. Stillasbygging er mye mer enn teknikker for å bryte 
ned og forenkle læringsprosesser, det er i sin kjerne et dynamisk samspill 
mellom personer og mellom personer og sosiale og kulturelle omgivelser.      

Imitasjon  og reproduksjon – tid for 
rehabilitering? 
I synet på læring i et sosiokulturelt perspektiv står imitasjon, observasjon 
og modellæring sentralt. Imitasjon som læringsstrategi har ikke hatt noen 
plass innenfor retninger som legger vekt på egenaktivitet og undersøken-
de holdning hos elevene, slik som konstruktivismen. Det har også vært 
vanskelig å forene læring gjennom imitasjon med synet på læring som en 
hovedsakelig kognitiv og individuell prosess.  

Læring gjennom imitasjon har tradisjonelt vært sett på som synonymt 
med kopiering og etterlikning og som en mekanisk og uselvstendig gjen-
takelse av andre. Men når vi imiterer, vil vi ikke reprodusere alle elemen-
tene av en bestemt modell eller handling eller begrense imitasjonen vår 
til denne, vi vil velge ut og smelte sammen aktuelle elementer fra ulike 
modeller som vi imiterer. Imitasjon vil således innebære å skape noe nytt, 
og da vil graden av fornyelse være avhengig av mangfoldet av modellat-
ferd i en gitt aktivitetssammenheng (jf. Kvale 1999 s. 145).  

Imitasjon sett i et sosiokognitivt og sosiokulturelt perspektiv på lær-
ing er således en aktiv og utvelgende prosess der den som imiterer, skap-
er sin egen kunnskap. Studier av hvordan små barn tilegner seg språk, 
har gitt empirisk støtte til dette synet. De er utvelgende når de imiterer, 
de imiterer ikke det de kan godt, eller det som ligger utenfor språknivået 
deres (Newman og Holzman 1995 s. 56). Dette gjør imitasjon til en aktiv 
og interaktiv prosess som både foregår innenfor og som bidrar til å skape 
den nærmeste utviklingssonen. Det er denne dynamikken som gjør at 
Vygotsky sier at en full forståelse av den nærmeste utviklingssonen må 
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føre til en ny vurdering av den rollen imitasjon spiller i læring (Vygotsky 
1978). Ifølge Vygotsky kan vi imitere det som ligger utenfor grensene for 
den kapasiteten vi har på det aktuelle tidspunktet, men bare innenfor 
grensene av den nærmeste utviklingssonen.   

Ofte er imitasjon og reproduksjon en forutsetning for mer såkalt 
kreativ og selvstendig læring. Å gradvis vokse inn i og bli en kompetent 
deltaker i en kultur innebærer i høg grad å lære seg reproduksjon av fer-
digheter i yrket. Edel Synnøve Gran har studert læreprosesser på yrkes-
faglige studieretninger i gymnasiet, i tillegg er hun selv utdannet skred-
der. Hun mener det er all grunn til å revurdere det tradisjonelle synet på 
reproduksjon i læring.  

 
Å reprodusere er helt nødvendig yrkeskunnskap for å mestre ulike 
kunders ønske, f.eks. sy en jakke i samme materiale som den utslitte. 
Er det et vanskelig og krevende materiale, kreves avansert yrkes-
faglig kunnskap i forhold til å reprodusere (Gran 2001 s. 23).     

 
Gran legger til at et svennestykke er en reproduksjon av klare faglige 
krav som må mestres for at en kan få fagbrev, og hun peker på at dersom 
vi lar kreativitet og egne ideer bli vektlagt slik at yrkeskunnskapene i 
faget ikke blir reprodusert, kan både elever og fagtradisjon komme dårlig 
ut. I lys av nyere syn på læring som bringer inn et sosiokulturelt perspek-
tiv, og med nytolkinger av for eksempel imitasjon, modellæring og lær-
ing gjennom forbilde, kan det kanskje være på tide å oppvurdere synet 
på reproduksjon og den plassen den har i læringsprosessen, ikke bare i 
praktiske fag, men generelt.   

Motsetninger eller komplementaritet? 
Pedagogisk debatt om syn på læring og kunnskap kan lett ende i dikoto-
misering og polarisering. Debatten i det 20. hundreåret har gjerne svinget 
mellom på den ene siden tradisjonell, kunnskapsformidlende pedago-
gikk der eleven blir oppfattet å ha en passiv, mottakende rolle og på den 
andre siden virksomheter som er innrettet mot elevens aktivitet i kunn-
skapsbyggingen. I dag ser vi tendenser til polarisering der et sosiokultu-
relt perspektiv blir satt opp mot et kognitivistisk og individualistisk 
perspektiv. Ofte blir motsetningene presenterte som kognisjon eller 
kontekst, som individ eller sosiale og kulturelle omgivelser.  

En tilnærmingsmåte for å oppheve skillet mellom kognisjon og kon-
tekst, mellom det individuelle og det sosiale og kulturelle, ligger i å ut-
vide begrepet ’kontekst’. Jeg vil konkretisere dette ved å vise til det fag-
området jeg har arbeidet mest innenfor, nemlig skriving. Skriverens kon-
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tekst peker ikke bare utover fra individet, mot den ytre konteksten, men 
også innover mot det som foregår i skriverens sinn. Konteksten er ikke 
bare sosial, men også mental. Det individuelle og det sosiale er verken 
konkurrerende eller alternative perspektiver, de eksisterer i et gjensidig 
avhengighetsforhold, påvirker hverandre og blir påvirket av hverandre.  

For å illustrere hvor mangfoldige og sammensatte kontekster elevene 
går inn i, både indre og ytre, når de skal løse en skriveoppgave og even-
tuelt gi respons, vil jeg peke på noen av de faktorene som spiller sammen 
i en slik situasjon. Jeg vil knytte framstillingen til begrepet ’tolkningsposi-
sjon’, som vil si den posisjonen vi ser, konstruerer eller tolker et fenomen 
fra. Hver av oss har vår individuelle tolkningsposisjon, men bak ligger 
den mer omfattende historiske og kulturelle bakgrunnen, sosiale struk-
turer, kollektiv kunnskap, erfaringer, normer osv. Mye av dette er innfor-
stått eller taus kunnskap, og dette kulturelle bakteppet gjør at tolkning, 
meningskonstruksjon og læring aldri skjer i et individuelt vakuum løst 
fra resten av verden.  

Samfunnet utgjør det store diskursfellesskapet som elevene hører til i 
og som skolen er en del av. De får del i tradisjoner, symboler, går inn i 
språklige sammenhenger, lærer interaksjonsmønstre og språklige normer 
som gjelder innenfor dette større diskursfellesskapet. Gjennom skole-
gangen møter de kulturelle, språklige og litterære mønstre som teller 
innenfor skolekonteksten – situerte former for kunnskap – og gjennom 
dette former hver enkelt sin egen skole- og læringshistorie, både faglig og 
sosialt. Skrivehistorien utgjør en del av den større læringshistorien til 
eleven, hendelser og inntrykk fra en lang rekke norsktimer danner en 
forståelsesramme som eleven plasserer seg og medelevene innenfor. Den 
konkrete norskklassen utgjør et eget læringsfellesskap, der arbeidsgang 
ved skriving, responsrutiner, lærerens praksis for kommentargiving og 
vurdering utgjør en del av den kollektive kunnskapen. 

Når eleven skriver, skaper hun en kontekst som inneholder ingredien-
ser fra alle  kontekstene. Ut fra tidligere erfaringer danner hun en oppfat-
ning av hvordan skriveoppgaven kan løses, og etter hvert som hun arbei-
der med teksten, vil denne oppfatningen stadig blir revidert ved at nye 
ideer, nye problemer og nye løsningsalternativer melder seg. Undervegs 
skriver også eleven i dialog med de krav hun tror blir stilt til teksten: 
Hvordan stemmer det jeg skriver her, med den måten en slik oppgave 
skal skrives på, er den i samsvar med de kulturelle normene, for eksem-
pel genrekrav, som råder? Hvordan vil læreren reagere? Hvordan vil 
medelevene i responsgruppen reagere? Om kort tid skal kanskje eleven 
opp til eksamen, hun skriver også teksten sin i dialog med de kravene 
hun tror blir stilt til eksamen. 
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For å vende tilbake til Tommy – da han skrev tilbakemeldingsloggen 
som er gjengitt i innledningen, holdt han seg innenfor genren logg, en 
ytringsform som var en del av kommunikasjonskulturen i klassen. I 
teksten legger han inn gruppeerfaringer, men han gir også uttrykk for 
sine individuelle tanker ved å markere sterk avstand fra det han kaller 
”påhitt”. Han tar også hensyn til mottakeren, læreren, og prøver å forutse 
hennes reaksjoner ved å føye til en passus som må tolkes som trøst: ”Det 
här var enbart kritik, men det fanns väl vissa som hade utbyte av idén 
också, hoppas jag.” 

Med bakgrunn i alle kontekster som griper inn i hverandre, er det lett 
å se at det individuelle og det sosiale, indre prosesser og ytre prosesser er 
sider av same sak. Den sosiale og kulturelle konteksten er ikke noe som 
eksisterer utenfor oss selv, det er en integrert del av oss enten læringen 
foregår i eller utenfor klasserommet.   
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Forskaren och jaget i 
vetenskapliga slut 

Marianne Nordman 

Bakgrund 
Inom stilistiken och litteraturvetenskapen har man av tradition studerat 
författarens närvaro i texten och de synvinklar och synvinkelskiften som 
han arbetar med. (Se t.ex. om skönlitteratur i kapitlet om berättarens 
auktoritet i Björck 1970 och om facktext i avsnittet Författaren och hans 
synvinkel i Nordman 1992.) 

Ivanic (1997) har ett annat grepp när hon ur diskursperspektiv och ur 
experimentell synvinkel ser på uttryck för skribentens identitet i veten-
skaplig text. Ivanic lyfter fram tre sätt att se på en skrivande persons 
identitet. Man kan fokusera på det självbiografiska jaget (autobiographi-
cal self) som omfattar skribentens sociala och språkliga bakgrund. Man 
kan fokusera på det diskursiva jaget (discoursal self) som finns i det 
mångfasetterade och ibland t.o.m. motsägelsefulla intryck man får av 
skribenten genom den skrivna texten. Man kan också fokusera på 
författarjaget (self as author) som i sig står för ett relativt begrepp. Skri-
benterna har t.ex. olika anspråk på att vara auktoriteter i fråga om det 
innehåll de presenterar och i fråga om sitt sätt att presentera innehållet. 
Det finns skribenter som i det närmaste utplånar sig själva som skribenter 
och som därför förankrar det de skriver hos andra auktoriteter. De tre 
jagen kan knappast i sig ses som kategorier utan samröre med varandra. I 
själva verket finns det ett nära samband mellan alla tre. (Om kategorierna 
se närmare Ivanic 1997: 23 ff och Laurén & Nordman 2003: 66 ff.) 

Ivanic (1997: 27 ff) tar också upp en fjärde synvinkel på det skrivande 
jaget, dvs. möjligheten att inrikta sitt jag (possibilities for self-hood) när-
mast i en social kontext (se också Laurén & Nordman 2003: 76 ff). Även  i 
en vetenskaplig kontext kan samma sak förverkligas på flera socialt möj-
liga sätt, fastän samfundet prioriterar vissa sätt framom andra och där-
med ger dem högre status. Då skribenten skriver kan han välja hur han 
uppträder som skribent i den sociala gruppen, t.ex. i det akademiska 
samfundet. Hur han väljer sina grepp påverkar det sociala samfundet 
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samtidigt som valet också har sin utgångspunkt i praxisen inom samfun-
det. 

I en diskussion om gardering lyfter Luukka och Markkanen (1997: 
170, 168 f) fram opersonliga framställningssätt (impersonalization) som 
ett typiskt drag i vetenskapligt skrivande och ser detta som en möjlighet 
för skribenten att undvika att ta ansvar. Ett opersonligt grepp i en veten-
skaplig text ses ibland som ett utslag av objektivitet men kan lika väl vara 
ett sätt för skribenten att så att säga rädda sitt ansikte och föra över 
ansvaret på andra auktoriteter. Luukka och Markkanen liksom också 
Dahl (2005: 289) utgår från att draget kan användas på olika sätt och med 
olika frekvens i olika språk och kulturer. Men auktoritet kan också vara 
en fråga om att marknadsföra sig själv (se diskussion i Lindeberg 2004: 
197 ff), också då med olika förutsättningar i olika kulturer. 

Forskarjagets olika uttryck i den vetenskapliga texten är alltså en 
komplicerad sammanflätning av de olika personliga komponenterna hos 
forskaren och av forskarsamfundets krav, traditioner och tillmötesgåen-
den, men också sett ur Luukkas och Markkanens perspektiv en fråga om 
objektivitet, gardering och auktoritet (jfr också Nordman 2002: 224). När 
forskaren väljer hur han hanterar sitt forskarjag har han sina egna 
erfarenheter och sin egen personlighet i bakfickan samtidigt som han 
samverkar med pretentioner inom det forskarsamfund där han existerar. 
Då han kommunicerar lägger han alltså inte bara det vetenskapliga 
innehållet i blöt utan även bilden av sitt eget jag (Ivanic 1997: 345). 

Råd i handböcker 
Ett gott urval handledningar i vetenskapligt skrivande erbjuder allmänt 
taget förstahjälp för den ovana skribenten. Ingen av skrivhandledningar-
na är speciellt informativ när det gäller olika möjligheter att uttrycka for-
skarjaget. Backman (1998: 43) som vänder sig i huvudsak till samhälls-, 
beteende- och vårdvetare, konstaterar att vetenskapliga rapporter av 
tradition skrivits i tredje person eller i passiv, men i dag har det blivit allt 
viktigare att forskarens egen syn, tolkningar och funderingar presenteras 
i första person (jag/vi). Detta är speciellt aktuellt vid kvalitativa resone-
mang (Lindblad 1998: 56).  

Närvänen (1999: 79 f) med samhällsvetare som målgrupp ägnar en 
ganska lång diskussion åt vem som gör vad i en vetenskaplig text. Hon 
betonar att det finns olika skolbildningar och lyfter fram synpunkter ur 
olika handböcker från olika språkområden. Hon visar att teoretiska och 
metodologiska aspekter har konsekvenser för om man väljer första 
person, tredje person, aktiv eller passiv. Hur opersonligt man än uttryck-
er sig måste det, menar hon, finnas aktörer som gör något för att analysen 
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skall bli trovärdig, intressant och teoretiskt betydelsefull (jfr Lindblad 
1998: 56). 

Balansgången mellan personlig stil och opersonlig i en vetenskaplig 
text ställer ibland skribenten inför delikata, kanske inte alltid ens med-
vetna val.  En opersonlig stil speglar vetenskapens sakliga natur men 
samtidigt gäller kravet att medvetandegöra mottagaren om att det finns 
en forskare bakom undersökningen. Med en personlig stil betonar forska-
ren att vetenskapens resultat är lika ofullkomliga som forskaren själv 
bakom dem och därför finns det ett behov att tona ner individens roll, 
eftersom resultaten i sig är det väsentliga vetenskapligt sett, inte den per-
son som arbetat fram dem (Jarrick & Josephson 1988: 28). En alltför fre-
kvent användning av första person kan också fjärma mottagaren från tex-
ten (Backman 1998: 43). 

Nyberg (2000: 32 f) betonar i sin handbok att subjektivt tyckande inte 
passar i vetenskapliga rapporter även om man naturligtvis skall bygga 
sin text på egna forskningsresultat likaväl som på andras. Slutsatserna är 
däremot ens egna. Nybergs råd berör inte primärt signalerna på språklig 
ytnivå utan bottnar mest i en diskussion om när skribenten kan och får 
låta de egna insatserna och tyckandena komma till uttryck och när det 
lämpar sig bäst att redovisa för andras resultat. 

Som genomgången av råd och diskussioner i några handböcker visar 
förs ingen egentlig diskussion om forskarjaget som uttryck för auktoritet 
och för gardering även om forskarens roll tangeras. Kommentarerna om 
den språkliga ytnivån fokuserar i huvudsak på dimensionen objektivt 
kontra personligt, jag/vi eller passiv. 

Syfte och material 
Syftet med min undersökning är att granska hur forskaren hanterar sin 
närvaro inklusive sin objektivitet i avslutningar i humanistiska doktors-
avhandlingar. Studien utgår från signaler på textytan och beaktar prono-
menen jag, vi, man, sakaktörer och passivanvändning. Dels gör jag en 
översiktlig analys av förekomsterna i hela materialet och dels prövar jag 
såsom i studier av författarnärvaro en näranalys av några korta textut-
drag för att få en mera sammanhållen bild av de olika författarjagen i 
funktion. Värdeomdömen och attitydmarkörer som också är naturliga 
sändarsignaler lämnar jag utanför undersökningen (jfr om dem i facktext 
i Nordman 1992: 171 f). 

Som material har jag valt avslutningar därför att forskaren i det skedet 
av sitt arbete sedan långt tillbaka i texten bör ha profilerat sig som forska-
re och bör ha gjort ett linjeval i fråga om forskarjagets roll och synlighet. 
Materialet utgörs av avslutningar i 20 doktorsavhandlingar inom huma-
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niora (lingvistik, pedagogik, filosofi och historia) under perioden 1991–
2002. De flesta (10 stycken) av avhandlingarna faller inom nordistiken 
och 5 hör till pedagogiken. Materialet har tillkommit på svenska både i 
Sverige och i Finland, men detta diskuteras inte närmare vid analysen, 
eftersom kulturskillnaderna när det gäller vetenskaplig text på svenska i 
Finland och i Sverige kan ses som minimala. Avslutningarna är mycket 
olika till sin längd och också typen av progression varierar (om karakte-
ristika hos avslutningarna se Nordman 2002 och Nordman 2005), men 
samtliga kan trots variationen inbördes ses som normala avslutningar 
inom humaniora. 

Forskarens olika skepnader i materialet 
Gränsen mellan vem man är, vad man gör och hur man gör kan många 
gånger vara oklar. Vanligen är en erfaren kommunikatör klart medveten 
om vilka grepp som lämpar sig i olika situationer, men en och samma 
situation kan uppfattas som i olika hög grad formell av olika aktörer (jfr 
Einarsson 2004: 200 f). Olikhet i attityder till vetenskapligt skrivande och 
till forskarens roll i det vetenskapliga samfundet kan vara en del-
förklaring till de olika skepnader (jag, vi, man, sakaktör, passiv) som 
forskaren uppträder i i vetenskaplig facktext på svenska. Variationen kan 
i många avseenden tyckas förvånande, men olika fackområden har natur-
ligtvis olika vanor och det händer t.o.m. att en och samma skribent i 
samma text omtalar sig själv med jag och med vi (Nordman 1992: 170 ff). 
Tabell 1 visar olika utslag av forskarens jaghantering i de studerade av-
slutningarna. 
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Tabell 1. Forskarjagen i avslutningar i humanistiska doktorsavhandlingar. 
L = lingvist, P = pedagog, F = filosof, H = historiker. Tecknet x betyder att typen är frekvent, (x) att 
typen förekommer sporadiskt eller inte speciellt frekvent.  
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Tabell 1 visar en påfallande brokighet i hur forskarna hanterar sin när-
varo i de humanistiska avhandlingarnas avslutningar. De disparata grep-
pen hos flera av forskarna (se bl.a. L7 och F2) kan, om man söker en ytlig 
orsak, förklaras med att de tillkommit i olika skeden av textbehandlings-
processen, där stycken flyttats och stycken kommit till utan att forskaren 
alltid reflekterat över eventuella synvinkelskiften i texten. Så är det säkert 
ibland som t.ex. hos L3 där en del textavsnitt är jagdominerade och andra 
går i passiv. Mera troligt är ändå att de olika yttringarna av forskarjagen 
återspeglar olika grad av generalisering och objektivering, av gardering, 
auktoritet och också av en strävan att marknadsföra det som forskaren 
står för. Men de kan t.o.m. bottna i en enkel ambition att variera de 
språkliga uttrycken. 

Speciellt den första meningen i avslutningen kan förväntas visa på 
forskarens föresatser att hantera sitt jag. Även om jag, som det senare 
visar sig, är frekvent inne i texten i många av avslutningarna, inleds 8 
med saksubjekt som i Undersökningens syfte har varit. Passiv finns i 4 in-
ledande meningar (I detta avslutande kapitel placeras den tidigare redovisade 
studien i ett vidare sammanhang), medan jag förekommer endast i 3 (Jag har 
i denna avhandling utifrån ett retoriskt perspektiv analyserat). Den första me-
ningen signalerar alltså oftast ett objektivt forskarjag eller överlåter t.o.m. 
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auktoriteten åt undersökningen i sig. När man ser på avslutningen som 
helhet blir bilden en annan. 

Forskaren representerad av jag finns med i alla de lingvistiska av-
slutningarna, tydligt och frekvent i 4, mer marginellt i 7. Hos pedagoger-
na dominerar jag i 3 av 5 avslutningar, medan en av filosoferna och i 
någon mån en av historikerna är inne på en jaglinje. I samtliga fall är det 
självklart att jag står för forskaren själv och att han klart tar ansvar för de 
handlingar som utförs av jaget och de argument som jaget framför. Hos 
några forskare förekommer jag i beskrivningen av forskningsdesignen 
och genomförandet av forskningsprocessen, medan jag i andra fall mar-
kerar den som är ansvarig för åsikter och slutsatser som framförs (jfr 
Dahl 2005: 292). Forskarjaget blir naturligt synligt när skribenten betonar 
sin insats i t.ex. min hypotes, min studie, min uppfattning, men också då kan 
forskaren stå tillbaka för själva arbetet (jfr fokuseringen i Det övergripande 
syftet med undersökningen har varit och Syftet med min avhandling är att). 

Orsaken till att en forskare inom ett vetenskapsområde väljer en 
starkare jagprofil än en annan kan vara att det delområde som forskaren 
representerar behandlar sitt material på ett jagfokuserat sätt (t.ex. inter-
vjuer) och man kan med Ivanics termer se detta som ett utslag av forska-
rens möjligheter att inrikta sitt jag (possibilities for self-hood). En annan 
plausibel förklaring finns i forskaren själv, i hans författarjag (self as 
author) och i hans vilja att marknadsföra sig som forskare. En av 
pedagogerna i mitt material står för ett intressant exempel. Hennes 
avslutning är genomgående starkt jagfixerad och jagfixeringen får en 
förklaring i slutet av avslutningen där hon skriver: Många frågor om 
forskningsintervjun infann sig när jag lät subjektiviteten spela på det sätt jag är 
van vid från andra delar av mitt yrkesliv. Här samvarierar forskarens per-
sonliga benägenhet att använda jag med praxis inom den specifika forsk-
ningsinriktningen. 

Det vanligaste greppet hos lingvisterna är ändå passiv, ofta jämsides 
med jag. Av de övriga humanisterna väljer hälften passiv eller passiv och 
jag/vi. Passiv har också av tradition varit den objektiva vetenskapsman-
nens presentationsgrepp (jfr Luukka & Markkanen 1997: 169). Genom att 
använda passiv skaffar sig forskaren en möjlighet till gardering och från-
säger sig en del av ansvaret för slutsatserna. Resultaten och uttalandena 
ges alltså en generalitet som fråntar forskaren det personliga ansvaret 
men som samtidigt lyfter uttalandena till en högre objektivitetsnivå och 
ger dem till synes en giltighet utöver det som den enskilde forskaren 
hade kunnat stå för. Men när forskaren i ett i övrigt jagfrekvent samman-
hang skriver: Också några textuella relationer i det makrostrukturellt indelade 
delmaterialet har studerats upplever mottagaren valet som uttryck för 
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variation, inte för objektivitet eller gardering. I en mening som Moders-
målsämnets utveckling har analyserats i en speciell geografisk och sociokulturell 
miljö under en bestämd historisk period har forskaren som utfört analysen 
dolt sig bakom en passiv med outtryckt agent. I stället lyfts föremålet för 
analysen (modersmålsämnets utveckling) fram i fokus och blir det centrala i 
uttalandet oberoende av vem som utfört själva analysen. Forskaren trä-
der tillbaka för forskningsföremålet. 

Eftersom passiv är så frekvent i forskningspresentationen kunde pro-
nomenet man ofta tillfredsställa ett variationsbehov. Så är det emellertid 
inte. Av lingvisterna är det endast 3 som någon enstaka gång använder 
man och av de övriga forskarna ingen alls. 

Uttryck med sakaktörer (typen: övriga språkliga variabler visade), ett 
slags substitut för ett forskarjag som agerar aktivt eller passivt, förekom-
mer i de flesta avslutningar, men alltid som komplement till andra ut-
tryck för forskarnärvaro. I exemplen Utgångspunkten för undersökningen av 
de morfologiska dragen i läseböcker var att och  Val av skolor har skett på ett 
sådant sätt att får undersökningen och valet agera självständigt även om 
det bakom verksamheterna naturligtvis finns en implicit forskare som 
aktör. Grammatiskt är de avpersonifierade uttryckssätten likvärdiga med 
passiv. Val av skolor har skett är lika objektivt formulerat som skolorna har 
valts. Men för mottagaren kunde det vara av intresse att veta om den som 
valt verkligen är forskarjaget eller om valet gjorts av en annan grupp eller 
av någon annan person. Den informationen uteblir. Uttrycket ger sken av 
objektivitet men fungerar knappast som en gardering även om forskarens 
auktoritet förblir oklar. 

I några avslutningar uttrycks forskarjaget sporadiskt med vi.  Hos de 
båda filosoferna förekommer vi mest frekvent, hos den ena genom-
gående. Ett vi betyder i princip ”jag” och ”de andra”. Vi kan tolkas som 
forskaren och andra forskare (jfr Dahl 2005: 292) men kan också inrymma 
forskaren och alla andra. Det är ofta svårt att avgöra vilka alla de som in-
kluderas i viet är. Samtidigt som vi bygger upp en känsla av samhörighet 
och av gruppens auktoritet försvagar det den enskilda forskarens aukto-
ritet som enskild forskare men stärker hans deltagande auktoritet genom 
gruppgemenskapen. När Lindeberg (2004: 151) i de avslutningar hon 
studerat noterar användningen av we, konstaterar hon att motiveringen 
vanligen är att uttrycka auktoritet. 

I mitt material träder tre slags forskarrepresentationer tydligt fram. 
Mest frekventa (8 fall) är de texter där passiv dominerar, därnäst (4 fall) 
där jaget dominerar och i 3 fall förekommer jag och passiv sida vid sida. 
Lingvisterna har generellt sett den starkaste jagnärvaron och auktoriteten 
i sina texter (jfr Dahl 2005: 195 om lingvister på norska, engelska och 
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franska). Forskningsproblemen och sättet att hantera dem befrämjar ett 
explicit jag hos forskaren. 

Näranalys av två exempel 
Hos några av forskarna är variationen mellan de olika forskarjagen och 
synvinklarna ibland t.o.m. överraskande stor. För att få en insikt i motiv 
och effekter av denna variation gör jag en näranalys av två textutdrag, 
det ena hos en lingvist och det andra hos en filosof. Lingvisten skriver: 

 
Läsebokssammanställarnas roll som textredigerare har diskuterats 
ovan. Även i fråga om utvecklingen av meningslängden i läse-
böckerna har jag kunnat göra några jämförelser mellan samma be-
rättelse som ingått i två (eller flera) olika läseböcker. Såsom framgått 
redan ovan har sammanställarna varit relativt försiktiga i sitt redi-
geringsarbete, men exempelvis långa meningar har förkortats. 

 
Exemplet börjar med forskarrepresentation i passiv (diskuterats). Den som 
diskuterat är otvetydigt forskaren själv. I det skede då diskussionen 
redan är genomförd är det inte av betydelse att betona det diskuterande 
jaget. Konstaterandet lyfts upp på en generell, objektiv uttrycksnivå. I föl-
jande mening fokuserar forskaren på det enskilda forskarjagets insatser 
(har jag kunnat göra några jämförelser). Även här hade en distanserande 
passiv varit möjlig, men eftersom aktiviteten är mer explicit och i viss 
mån forskningsmässigt begränsad, känns den framlyfta jagpersonen na-
turlig. Passiv hade fjärmat uttrycket från den konkreta forskningsproces-
sen. I den tredje meningen väljer forskaren åter ett generellare metatextu-
ellt perspektiv (Som framgått redan ovan) där saken i sig fokuseras utan 
inblandade, och i och för sig ovidkommande aktörer. Det receptiva 
ansvaret läggs på mottagaren. 

Det korta textutdraget där forskaren, förmodligen omedvetet, gjort 
sina val av olika uttryck för forskarrepresentation väcker vid en normal-
läsning knappast mottagarens speciella uppmärksamhet, men visar vid 
en närläsning att det finns ett förnuft i valen. Samtidigt gör växlingen 
texten mindre egocentrisk utan att det stilistiska helhetsintrycket blir 
lidande. 

Det andra exemplet med påtaglig variation som jag valt för näranalys 
är skrivet av en av de studerade filosoferna och lyder: 

 
Det kan finnas anledning att välja och aktivera en beteckning för den 
beredskap inom teknikområdet som vi förväntar oss av en själv-
ständig och aktiv medborgare i dagens samhälle. Med utgångspunkt 
i ovanstående korta begreppsgenomgångar ser jag det som motiverat 
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att tala om teknikbildning. Jag vill då ge teknik den breda innebörd 
som klargjorts genom teorigenomgångar och det empiriska  resultat-
et i denna studie. Diskussionen kring technological literacy kan ge 
stoff för det innehåll som dagens samhällssituation motiverar. Ett 
förnyat intresse för bildningsbegreppet kan ge aktualitet åt kom-
binationen teknik och bildning. Det finns en svensk tradition att på 
detta sätt använda bildning som beteckning på vad vi anser vara 
viktig, kanske även nödvändig, kunskap för ett för individen rikt, 
aktivt och ansvarstagande liv i samhället. 

 
I den första meningen använder forskaren sig av vi (som vi förväntar oss) i 
ett sammanhang där den inkluderande avsikten är uppenbar. Viet inklu-
derar också andra forskare, kanske t.o.m. vilken mottagare som helst. I de 
två följande meningarna framträder forskaren som jag (ser jag det som 
motiverat; Jag vill då ge teknik). Forskaren tar själv ansvaret för begrepps-
diskussionen men auktoriteten är försvagad då han i båda fallen garderar 
sig (ser /.../som motiverat; vill då ge). Med övergången till passiv (som 
klargjorts) i samma mening avpersonifierar han den föregående dis-
kussionen och lyfter upp den på ett generellt plan. Diskussionen är ett 
faktum och för forskaren är det i detta skede ointressant att framhäva 
vem som fört den. I fortsättningen (Diskussionen /.../ kan ge stoff för) får 
diskussionen spela huvudrollen. När en mänsklig aktör på nytt kommer 
explicit in i texten är det i ett inkluderande men inte helt preciserat vi (vad 
vi anser vara viktigt; finner vi i). Valen av skepnader för forskarjaget är 
logiska och spelar sin roll både när det gäller att närma sig forskarjaget 
och när det gäller att fjärma sig från det. 

Slutsats 
I min analys av forskaren och jaget i vetenskapliga slut har jag bortsett 
från Ivanics aspekt med det självbiografiska jaget, eftersom den språkliga 
analysen som jag utfört inte ger direkta förutsättningar för att tränga på 
djupet in i forskaren som person. Det diskursiva jaget har jag tangerat 
genom att kommentera hur forskarna framhäver sitt jag som forskare. 
Aspekten författarjaget har jag beaktat ur ytspråklig synvinkel och med 
hänsyn till forskarens uttryck för auktoritet, genom jag som uttryck för 
auktoritet över handling och över åsikter och genom vi som delad aukto-
ritet och uttryck för gemenskap. Där det diskursiva jaget tonas ner i 
passiv, man eller sakaktör upplever mottagaren en strävan hos sändaren 
till objektivitet, generalisering eller t.o.m. till gardering. För att göra 
samtliga tre aspekter full rättvisa borde avhandlingarna ha studerats som 
helheter både ur innehållslig och ur språklig synvinkel. 
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I fråga om den fjärde aspekten, forskarens möjlighet att inrikta sitt jag, 
har studien visat att forskaren i ljuset av jagets olika skepnader ofta 
utnyttjar det breda spektrum som erbjuds, men att olika vetenskapliga 
fackområden har sina preferenser också inom humaniora, lingvisterna 
för jag, filosoferna för vi. Det traditionella passivförfarandet, som ofta 
slentrianmässigt rubriceras som objektivt, brukas över hela linjen, liksom 
också pendangen med sakaktör. Närstudierna visar att variationen i 
texterna vanligen är logisk och befogad, även om det också kan finnas 
situationer där mottagaren inte känner sig helt bekväm då sändaren 
byter skepnad. 
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Både ork och lust 
Om semantisk påverkan mellan ord i ordpar 

Kerstin Norén 

Den här uppsatsen handlar om ”ordpar” som metod för att undersöka 
ordbetydelse i kontext. Ordbetydelse betraktas som en dynamisk potenti-
al att ”betyda” i olika situationer, och ordparet är en språklig konstruk-
tion där de ingående ordens betydelser mycket påtagligt påverkar varan-
dra. Ordparskonstruktionen kan betraktas som en operation som språk-
brukarna utför för att locka fram förenliga aspekter av olika ords 
meningspotential.1 Orden görs helt enkelt mer eller mindre semantiskt 
lika genom att attraheras till varandra, som komplement eller modi-
fieringar, eller kontrasteras mot varandra. Meningspotentialen hos ordet 
ork i ordparskombination med andra ord är det som särskilt ska upp-
märksammas här. 

Ordpar – tidigare forskning 
Jag använde inledningsvis ”ordpar” inom citationstecken. Med ordpar 
menar jag ord som uppträder och behandlas tillsammans som en enda 
helhet och som består av två lika led med ett bindeord emellan.2 

I vissa andra sammanhang används ordpar mer bokstavligt om två ord 
som förekommer tillsammans genom att de är intressanta att kombinera 
och jämföra ur någon viss aspekt. Ordpar används t.ex. om två ekvivalen-
ter på olika språk (stor – big), när man beskriver metoder för att urskilja 
fonem (våga –  låga) eller om ord som jämförs semantiskt eller stilistiskt 
(berömd – beryktad). 

I datalingvistiska undersökningar, som t.ex. av talspråksfrekvenser 
(Allwood 1999), syftar ordpar i stället på två ord som ofta uppträder till-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Metoden är en av flera i ett större projekt, i samarbete med Per Linell, Linköpings uni-

versitet, som går ut på att empiriskt undersöka ords meningspotential och dessas sam-
verkan med funktionella potentialer hos exempelvis konstruktioner och med andra 
kontextuella faktorer. 

2  Ibland tar jag också upp fall där tre lika led är inblandade. 
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sammans i en korpus. Också termerna ordtripler, ordkvadrupler och ord-
kvintupler förekommer i detta sammanhang. Många av dessa frekventa 
ordsammanställningar är också grammatiskt, funktionellt och semantiskt 
sammanhållna (se t.ex. i Lindström och Londen 2005), men sådana egen-
skaper används inte i dessa sammanhang som kriterier för urskiljande av 
dem. 

De olika användningarna av ordpar påminner om de olika använd-
ningarna av termen kollokation (se Malmgren 2003: 125.) Det finns en fre-
kvens- eller korpusrelaterad användning av termen, men Malmgren före-
språkar en definition som i stället utgår från ”det som är intressant ur 
språksystemets synpunkt” (2003: 124). I sitt första krav på vad som 
kännetecknar en sådan kollokation utesluter han dock uttryckligen x-
och/eller-y-fraser: 

 
Frasen ska ha en intern struktur med semantiskt huvudord (bas) och 
biord (kollokator). Exempelvis godtas fraser med samordnade 
substantiv (hus och hem) inte (2003: 135.) 

 
Jag använder därför termen ordpar i stället för kollokation i den här upp-
satsen. Bendz (1965) använder ordpar om kombinationer av samma typ 
som jag, men analyserar bara konventionaliserade sådana.3 Han urskiljer 
i sin monografi tre semantiska huvudtyper av ordpar (gränserna mellan 
dem är inte skarpa): 

 
1. antitetiska (motsatspar, antonymier) 
2. enumerativa (uppräkningar, paronymier) 
3. synonyma (liktydingar, synonymier) 

 
Exempel på antitetiska ordpar är bl.a. liv och död, ljus och mörker, bära eller 
brista, nu eller aldrig. Enligt Bendz förekommer eller särskilt i de antite-
tiska ordparen. 

För de enumerativa ordparen är det enligt Bendz viktigt att de till-
sammans representerar en totalitet, t.ex. folk och fä, gård och grund, märg 
och ben. För att uttrycka totalitetsbetydelsen används även tretal: blod, 
svett och tårar, eller fyrtal: jord, vatten, luft och eld. 

Synonyma ordpar indelas av Bendz i emfatiska, som tiggde och bad samt 
interpretatoriska eller determinerande. De senare kännetecknas av ”att det 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3  I den ordparslista med ca 1 200 lexikaliserade ordpar som finns hos Bendz inleds inget 

av ordparen med ork. Lexikaliserade ordpar kallas även binominala och har undersökts 
i flera språk (Bönnemark 2003). 
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andra ledet ger något utöver det första eller inskränker detta, förklarar, 
preciserar och determinerar det eller meddelar en följd av det” (1965: 15). 
Exempel är stor och stark, ung och oskyldig, ung och oerfaren, gammal och 
klok, gammal och trött osv. 

I min analys är totalitetsbetydelsen det avgörande för all ordparsan-
vändning. Bendz nämner totalitet som viktigt för de s.k. enumerativa 
ordparen, men även s.k. antitetiska ordpar anger en situationellt eller 
kulturellt betingad totalitet där orden skiljer sig åt bara i något enda av-
seende. För de s.k. synonyma ordparens del handlar det om förstärkning 
eller modifiering av den totalitet som anges av ”huvudordet”.4 

Vad beträffar ordparens formella sida urskiljer Bendz och och eller som 
bindeord, men även men eller asyndes får förekomma. Ordningen mellan 
leden ska däremot i regel vara fast. Dessutom ”sammanhålls [mycket 
ofta] de gängse ordparen medelst formella konstgrepp såsom allittera-
tion, assonans och rim, ibland både det ena och det andra eller rentav alla 
tre” (1965: 18). Slutligen står substantiven ”med mycket få undantag” i 
obestämd form. 

Kriterierna fast ledordning och formella konstgrepp är nog mest ty-
piska för konventionaliserade ordpar och används inte som kriterier i 
denna artikel (Se däremot Bönnemark 2003). Mitt speciella intresse ligger 
i att undersöka hur meningspotentialen hos ork gör det möjligt för ordet 
att medverka i skapandet av den aktuella totaliteten, inte minst i icke 
konventionaliserade och helt nya sammanhang. 

Inom bl.a. konstruktionsgrammatik (t.ex. Croft och Cruse 2004) 
påpekas att konstruktioner har både grammatiska (eller syntaktiska) och 
semantiska funktioner och motiveringar. De ska alltså vara lingvistiskt 
intressanta på något sätt. Ur ett dialogiskt perspektiv (Linell 1988), är det 
i första hand situationella krav och förutsättningar som motiverar alla 
konstruktionsanvändningar. 

Definition 
Jag betraktar ordpar som en typ av konstruktion i konstruktionsgramma-
tisk mening. Konstruktionens funktion är att skapa en större eller mer 
nyanserad totalitet än ett enskilt ord kan göra. Kravet att ett ordpar ska 
ange eller modifiera en totalitet innebär att ha både ork och lust att skriva, 
av främst kulturella skäl, räknas som ett ordpar medan gå och köpa ost 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4  Jfr Langacker (1991: 383f.) som talar om funktionen hos samordningar av typen gin and 

tonic, shoes and socks som ”joint inclusion as essential facets of a unitary whole”. 
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och jordgubbar inte gör det, om inte de situationella kraven är oerhört 
speciella och specificerade i kontexten. 

Ett ordpar består av en förbindelse av tre ord, varav ett är bindeordet 
och eller eller och två är innehållsord, dvs. en konstruktion med struk-
turen x-och/eller-y. De två innehållsorden i ordparet får inte ta enskilda 
bestämningar eller ha olika form. Alltså räknas inte exempel som bättre 
ork och minskad stress, mera ork och mera energi eller utan att ha skärpa och 
orken att skapa någon riktig farlighet; däremot bra ork och uthållighet och 
orken och inspirationen för arbetet. Orden kan alltså förekomma i såväl obe-
stämd som bestämd form. Konstruktionen ska ha frasbetoning 5  eller 
också ska de två ingående innehållsorden vara lika mycket betonade. 
Denna struktur kallas för konstruktionens inre kollokat.6 Det finns också 
yttre kollokat7, som framför allt består av vissa innehållsliga verb-, adjek-
tiv- och adverbialtyper, vissa objektsformer, etc. som ordparet konstrue-
ras med. Jag återkommer i resultatredovisningen till vilka dessa är och 
hur de samverkar med ordparets meningspotentialer. 

Material 
Materialet är hämtat från nätet med hjälp av sökmotorn Google under 
vårvintern 2005. Antalet ork och y är 64, orken och y 18, x och ork 82, x och 
orken 45, ork eller y 43, orken eller y 8, x eller ork 38, x eller orken 11, totalt 
drygt 300 exempel. 

Betydelsen hos ork 
Enligt Nationalencyklopedins ordbok, NEO, (1996) har ork följande 
betydelse: 

 
(god) förmåga att utföra viss handling eller uthärda visst tillstånd 
trots svårighet(er) och motgång(ar) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5  Detta slag av betoning är ett tecken på konventionalisering (Bönnemark 2003). 
6  Konstruktioner av typen x-och-x räknas alltså inte till ordparen, vare sig i ifrågasättande 

betydelse (se däremot Linell och Norén 2005.) eller i förstärkande betydelse (regna och 
regna; se Lindström 1999). Inte heller ingår konstruktioner av typen Både Peter och Peter 
kom till festen respektive gå och handla. Dessa typer behandlas i Sweetser (1990) som 
innehållslig (content, real world) respektive epistemisk användning av och med be-
tydelserna ’addition’ respektive ’och därefter’. Pseudosamordningar av typen ligga och 
sova ingår inte heller i termen ordpar eftersom det första ledet ”vanligen är obetonat och 
semantiskt har hjälpverbskaraktär (SAG 1999:1: 215). 

7  Termerna inre och yttre kollokat har skapats i analogi med konstruktionsgrammatikens 
inre och yttre syntax. 
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Beträffande konstruktionen anger ordboken följande: 

 
KONSTR.: (ha) ork (till ngt), (ha) ork (att+INF) 
 

Definitionen säger att ork innebär en potential (”förmåga”) att såväl agera 
(”utföra viss handling”) som att låta bli att agera (”uthärda visst 
tillstånd”). 

Resultat av materialundersökningen 
Nedan presenteras resultatet av ordparsundersökningen efter frekvens 
per typ av inre kollokat, dvs. det ord som ork samordnas med. Gränserna 
mellan kategorierna är inte skarpa. 

1. Yttre, abstrakta eller konkreta resurser 
Ordparets totala betydelse anger att det måste finnas en kombination av 
förutsättningar för att någon ska kunna agera eller uthärda. 

Det vanligaste substantivet i kombination med ork är tid. Detta ordpar 
utgör en tredjedel av materialet, och det vanligaste är att tid(en) kommer 
först. I ca hälften av fallen är bindeordet och, i andra hälften eller. 

Att ordparet verkligen fungerar som en helhet kan ses i ett exempel 
som: 

 
(1) Jag har varken ork eller tid att lägga ner den tid som 

krävs för en sådan satsning. 

I (1) används dels ordparet ork eller tid, dels tid separat. Det visar att tid 
som andra led i ordparet inte har så självständig status att det förhindrar 
en upprepning av det bara några ord senare i samma mening. 

 
a) Tid är en mätbar, yttre resurs, och i kombinationen med 

ork leder det till att även ork tenderar att reifieras, dvs. 
räknas som en mätbar tillgång, som närmast kan liknas 
vid ett slags råvara: 

(2)  Ett arbete som kräver ork och tid. 

(3)  Nu när vi har lite luft under vingarna så har vi  tiden och 
orken att satsa mer på kompetensutveckling igen. 

(4)  Arbetet som dataprogrammerare tog all hans tid och ork. 

(5)  Beskriv gärna ert bostadsområde, lägenhet och vardag lite sen 
när tiden och orken tillåter. 
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I ett exempel används håltimme i stället för det allmännare tid, men effek-
ten blir densamma: 
 

(6)  Tyvärr räckte varken orken eller håltimmen till. 

Ännu tydligare syns tillgångsbetydelsen i uppräkningar med ett tredje 
substantiv som pengar och resurser: 

 

(7)  Det saknas både tid, ork och pengar. 

(8)  Det tar tid, resurser och ork att hitta en ny medarbetare. 

Gemensamt för ordparen i tillgångsbetydelsen är att de konstrueras med 
verb som kräva, slösa, sakna, ta, räcka till etc. Olika slag av kvantifieringar 
ingår också, t.ex. all. Bestämd form i ordparet är också ett indicium på 
tillgång till en bestämd kvantitet av något i förhållande till det som ska 
göras eller utstås. 

 
b) Även ord som anger andra yttre tillgångar än tid förekommer i ordpar 
med ork. Totalt rör det sig om ett 20-tal fall.  Ett exempel är det redan 
nämnda  pengar: 

 

(9) Vi har 8 ägg i frysen, så vi kommer när ork och pengar finns 
att satsa på dem. 

 I andra exempel förekommer mycket konkreta tillgångar i form av en 
viss typ av sladd eller en viss spelare: 

 

(10) Colosseum går knappt att spela utan ork eller GBA-sladd. 

(11) Hermes saknade inte målchanser, men det var Vesa och orken 
som till slut blev avgörande. 

c) NEO:s definition anger att ork är en potential för agerande eller uthär-
dande. I potentialbetydelsen är, enligt ordboken, de vanliga konstruk-
tionerna ha + ordpar till (ngt) eller  ha + ordpar att + V. Dessutom finns i 
materialet konstruktioner med prepositionerna för och med. Men totalt 
finns ganska få exempel på potentialbetydelsen i kombinationer med och: 

 

(12) Vem har tid och ork att arrangera något? 

(13) Då skulle överläkare och blockchefer ha mera tid och ork till 
ledning och planering. 

De allra flesta exemplen på potentialbetydelse förekommer med eller, i 
negerade kontexter, där de dominerar. I kontexterna förekommer obe-
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stämda eller nakna substantiv (frågor, process) samt adverbial och pseudo-
koordinationer som anger oavgränsad tid (flera gånger om dagen, sitta och 
älta): 

 

(14) Politik idag handlar ofta om oerhört komplexa frågor, som de 
flesta varken har ork eller tid att sätta sig in i. 

(15) Du skriver att det ofta inte finns tid eller ork för en 
demokratisk process. 

(16)  Utan att ha tid eller ork att förnya makeupen flera gånger 
om dagen. 

(17)  Jag har varken ork eller tid att sitta och älta en massa skit i 
den Svenska ankdammen med privatpersoner eller offentligt 
anställda tyckare. 

Totalt utgör ork i kombination med ord som uttrycker någon yttre 
tillgång en dryg tredjedel av exemplen i materialet. En sådan kombina-
tion gör ofta att tillgångsbetydelsen hos ork exploateras. Undantag är 
framför allt negativa kontexter. 

2. Inre, psykiska resurser 
När psykiska resurser anges i det inre kollokatet utgör de närmast en 
orsak till att orken finns. Det näst vanligaste ordet tillsammans med ork 
är lust. Det förekommer 46 gånger i ordpar. Fördelningen mellan binde-
orden och och eller är jämn. I två tredjedelar av fallen är ork förstaord. 
Totalt finns det 104 ordpar som innehåller detta slag av kombination; 
andra parord, med frekvensen inom parentes, är tålamod (7), vilja (6), 
motivation (5), humör (5), engagemang (5), inspiration (5), mod (4), intresse 
(4), uthållighet (3), trivsel (3) osv. Följande exempel är intressanta därför 
att det visar att t.ex. vilja och motivation, som ingår i den grupp av ord 
som kan bilda ordpar med ork, inte behöver vara en aspekt av ork när 
ordet i fråga står utanför ordparet. Användningen av den i det första av 
exemplen i syftning på ordparet kraften och orken visar dessutom att ord-
paret betraktas som en helhet med gemensam betydelse: 

 

(18)  Viljan är stark, ambitionerna höga, planerna genomtänkta 
men kraften och orken …den är det ofta sämre med. 

(19)  Det är en svår uppgift som befälen har, att hålla motiva-
tionen uppe hos oss soldater när orken och lusten tryter. 
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a) Lust etc. är en helt annan typ av ord än tid och andra yttre tillgångar. 
Det kännetecknar ett mentalt tillstånd som mer eller mindre krävs för att 
någon ska ha ork. 

Nedan följer ett antal exempel på ordpar med potentialbetydelse: 
 

(20) Du hade ork och lust till så mycket mera och du ville dela 
med den man du älskade. 

(21) Kommer vi då att ha ork och intresse att driva den år ut och 
år in? 

(22) Dynamiska personer som älskar utmaningar, har mod och 
ork att klara de flesta hinder. 

 

b) I många exempel förekommer ordparen i tillgångsbetydelse. De kom-
bineras då med t.ex. räcka, bibehålla, rinna, göra av med och hålla uppe: 

 
(23) Att äntligen vara duktig blir så centralt att ambitionen 

räcker längre än ork och motivation. 

(24) Att hjälpa personalen att bibehålla ork och entusiasm. 

(25) Det var som om all ork och lust runnit ifrån oss. 

(26) De gör av med en väldig massa energi och behöver påfyllning 
för att hålla humöret och orken uppe. 

 
I några fall är det den bestämda formen på substantiven i ordparet som 
indikerar tillgångsbetydelse: 

 
(27) Om du inte, mänskligt nog, har modet eller orken just då att 

närvara i deras sorg, så … 

(28)  Ingen har känt lusten eller orken att ta tag i allting. 

Intressanta är tripletter där även tid ingår, vilket ytterligare bidrar till 
tillgångsbetydelsen: 

 

(29) Förstår inte hur du kan skriva så härliga texter. Att du har 
tid…och ork…och lust… 

(30) För att klara detta krävs tre faktorer; tid, mod och ork. 
 

Ordparen med lust-ord är oftast tillgångsbeskrivande. 
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3. Samma slag av inre resurs som ork 
När det inre kollokatet är av samma slag som ork, förstärks möjligheten 
att agera eller uthärda. I materialet finns exempel på ordpar där det and-
ra ledet är lika allmänt som ork genom att syfta på inre resurser av sam-
ma karaktär. Ett indicium på detta är att de i stort sett bara förekommer 
tillsammans med bindeordet och. 

Det vanligaste av dessa ord är kraft (22), därnäst energi (8). Ytterligare 
några ord ingår, bl.a. styrka (4), (arbets)kapacitet (3) och möjlighet. Vad be-
träffar kraft är det vanligast i förstaposition, för energi är det tvärtom. 

 

a) Ibland är det ganska tydligt att det är potentialbetydelsen som 
förstärks: 
 

(31) Vilka elever kommer att ha kraft och ork att begära en om-
prövan? 

(32) Vi är ett relativt litet företag som varken har ork eller kapaci-
tet att inleda en juridisk process mot ett stort och mäktigt 
bensinbolag. 

(33) Mat och övervikt utgör nämligen ett ganska ofarligt sätt att 
sätta sina problem på sparlåga tills man har ork eller möjlig-
het att ta itu med dem. 

b) I många andra fall är det dock tillgångsbetydelsen som gäller. Tolk-
ningen stöds av verb som räcka, ge, ta, använda och kvantifierande uttryck 
som nedsatt och mycket: 

 
(34) Det är möjligt att hennes kraft och ork inte räckte riktigt för 

hela klubbspelningen. 
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(35) Hos vissa patienter sker en anpassning till FF och ger då 
endast diffusa symptom. som nedsatt ork och arbetskapacitet. 

(36) Men eftersom depressionen tar mycket ork och energi kan 
man kanske inte uträtta så mycket på arbetet. 

I kombination med eller kan betydelserna uppfattas antitetiskt, men anger 
fortfarande en total tillgång genom adverbiell kvantifiering (tillräckligt): 

 

(37) ”Oball” har varken tillräckligt med ork eller kraft för att 
fortsätta sin tränarsyssla. 

Tillgångsbetydelsen är mycket vanlig i ordparen med ork. 

4. Inre, mentala resurser 
En typ av inre kollokat som kombineras med ork i ordpar är sådana som 
närmast kan betraktas som komplement till möjligheten att agera eller ut-
härda genom att ange andra mentala resurser som också är bra att ha om 
man vill agera eller uthärda. I exemplet nedan antyder bindeordskom-
binationen och/eller att just kompletteringsaspekten är viktig i detta ord-
par: 

 

(38)  Men alltför många ”mastgrannar” har inte ork och/eller 
kunskap att stå på sig. 

De vanligaste orden i sammanhanget är förmåga (10) och kunskap (7). 
Andra är fantasi, talang, erfarenhet, kunnande och idéer. Totalt rör det sig 
om 24 exempel. De är jämnt fördelade på bindeorden och och eller. I drygt 
hälften av fallen är ork förstaord. 

 
a) Genom kompletteringen uttrycks i flera fall potentialbetydelsen hos 
ork: 

 
(39)  De som har förmågan och orken att studera kan dra stor 

nytta av den möjligheten. 

(40)  Skriv en recention [sic] istället för att bara skriva klagomål 
på dom som törs skriva men inte har orken eller kundskapen 
[sic] att skriva en hel uppsats. 

(41) Därefter hade Friska Viljor varken ork eller idéer att komma 
igenom Café Operas starka försvar. 
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b) I andra fall finns explicita indicier på reifiering, tillgångsbetydelse, 
genom t.ex. kvantifierande uttryck som nog eller all, eller verb som öka, 
tryta, m.fl.: 

 

(42)  Åh, om man ändå oftare hade ork och fantasi nog att vara så 
där kreativ också i vardagens allra mest … 

(43)  […] kan detta bidra till att öka elfakturornas läsbarhet och 
därmed elkundernas kunskap och ork att följa sin 
elförbrukning. 

(44)  De ska mest fungera som inspirationskälla när fantasin och 
orken tryter. 

5. Inre fysiska resurser 
En femte typ av ord som kombineras med ork är sådana som preciserar 
de inre fysiska tillgångar som är en praktisk förutsättning för den 
aktuella typen av ork. Här är inget speciellt ord mycket vanligare än 
andra, utan spektrumet är ganska brett: kondition, hälsa, sömn, ögon 
(’seende’), aptit, rörlighet, tempo, pigghet, ålderdom, utmattning m. fl. Totalt 
rör det sig om ca 20 olika fall. 

 
a) I ett fall beskrivs ganska tydligt om ett antitetiskt förhållande: 

(45)  Kantola predikade om utmattning och ork. Tröttheten och 
den utmattades behov av stöd var det bärande temat. 

Också i nästa exempelpar kan motsättningar mellan de ingående leden 
anas: 

(46)  Åldrande och ork i arbetet som utmaningar för arbetsgivaren 
är ämnet för personalchef Markku Rautonen vid Wärtsilä Ab. 

(47)  Han går ut bara för att leta bärnsten. Det är inte heller alla 
som har ork eller ögon till det. 

I dessa fall verkar det röra sig om potentialbetydelser som ställs mot 
varandra, i (47) och (48) med bindeordet och, i (49) med eller, utan att 
skillnaden mellan bindeorden tycks så betydelsefull.8 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
8  Se Ekberg 2003 för kognitivt motiverad betydelseförändring mellan parallell, sekvensi-

ell och oppositionell betydelse hos samma uttryck. 
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b) I andra fall rör det sig om tillgångsbetydelsen. Kvantifierande bestäm-
ningar som en relativsats, dålig, bra upp m.m. och verb som  tappa och öka 
förekommer i det yttre kollokatet: 

 
(48)  Jag har fortfarande ork och kondition som får betydligt yngre 

förmågor att höja på ögonbrynen. 

(49)  De blir motoriskt försenade, har matproblem, dålig ork och 
uthållighet […]. 

(50)  Det har en längre tid varit oroväckande tyst runt 
dragspelsälven. De lokala förmågorna verkar ha tappat takt 
och ork. 

(51)  Skollunchen ökar orken och koncentrationen. 

(52) Fjärdeplatsen togs med många plustecken och både travet och 
orken var bra upp [om häst]. 

Även tripletter med likartad betydelse finns: 
 

(53) Jag har helt tappat farten, känslan och orken. Kroppen vill 
bara inte. 

I alla exempel ovan har ordparets ”innehavare” varit animat. I katego-
rierna 1–4 har det bara gällt människor, men i 5:an har en häst dykt upp. 
Det beror förstås på preciseringens karaktär, fysiska tillgångar är lättare 
att uttala sig om även hos andra varelser än människor. Det finns t.o.m. 
enstaka exempel på ordpar av typ 5 som gäller inanimater. Ett exempel 
gäller en jämförelse mellan två Volvobilar (fast hästar ingår metaforiskt 
även här): 

 
(54) En med gamla KAD 300 som ger 285 hk, och en med den nya 

D6:an som rymmer 310 hästar. Skillnaden i acceleration och 
ork var häpnadsväckande. 

I kombination med substantiv som betecknar inre fysiska tillgångar har 
ordparen för det mesta tillgångsbetydelse. 

Diskussion 
Själva ordparskonstruktionen används för att skapa en ny semantisk tota-
litet med vissa gemensamma karaktäristika. Ork anger visserligen alltid 
en inre resurs att agera (eller uthärda). Vad beträffar det ord som kombi-
neras med ork i ordparet, det inre kollokatet, så är det tydligt att de i ord-
paret ingående orden påverkar varandras betydelse och bildar totaliteter 
med lite olika semantiska aspekter av helheten i förgrunden, t.ex. ab-
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strakta, konkreta (t.ex. tid och sladdar), psykiska (t.ex. kraft), fysiska (t.ex. 
kondition) eller mentala (t.ex. kunskaper). Dessa totaliteter förhåller sig 
sedan på lite olika sätt till aktionen (eller uthärdandet) genom att påverka 
möjligheter (i kombination, som förstärkning, som komplement), utgöra 
förutsättningar eller vara orsak till aktionen eller uthärdandet. Vilken 
betydelseaspekt som framhävs och vilken funktion hela ordparet får 
beror på det inre kollokatets typ.9 

Genomgången av olika ordpar med ork visar också att två betydelser 
av det ordet exploateras i olika användningssituationer genom skillnader 
i det yttre kollokatet. Den första betydelsen är den som anges i NEO och 
som här har kallats ’potentialbetydelsen’. Den andra kallas ’tillgångs-
betydelsen’, och är ett exempel på reifiering. Den är väl så vanlig som 
’potential’-betydelsen, men tas inte upp i ordboken.10 (Att ha ork att ”ut-
härda” är dessutom av ordparsexemplen att döma mycket ovanligare än 
att ”agera”.) 

För en tillgångstolkning krävs verb som anger kvantifiering (öka, 
förlora etc.), kvantifierande attribut och adverbial, avgränsade nominal-
fraser (i bestämd form) osv. För ’potential’-tolkning är det konstruktioner 
med framför allt ha + att-sats/prepositionsfras med till, med, för som före-
kommer, i kombination med oavgränsande uttryck och negerad kontext. 

Slutsatser 
Att ork kan kombineras och bilda en ny enhet med alla dessa typer av 
inre och yttre kollokat innebär att det måste ha en potential för det. I den 
här artikeln har jag bara skisserat hur potentialen skulle kunna se ut. Men 
att den är mer omfattande och flexibel än ordboksbeskrivningen tror jag 
ändå är uppenbart. I ett kommande arbete skall meningspotentialen hos 
ork jämföras med dem hos energi, arbete och kraft. Materialet hämtas då 
från olika genrer: lagtexter, psalmböcker, romaner etc. för att potentialens 
dynamik och spänst ska kunna illustreras.  
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” ... ser så ensam ut 
på nåt vis”  

Åke Pettersson 

Bakgrund 
Tolvåringar i fyra länder och två kulturer 
Så här var det. Ett japanskt pedagogiskt forskningsinstitut1 jämförde från 
1987, med ett par års mellanrum, hur tillvaron såg ut för barn och ung-
domar i olika länder. De unga besvarade samma enkät, med tyngdpunk-
ten lagd på hur de upplevde och värderade hemliv, fritid, skola och 
framtid.  

Den gång jag medverkade som kontaktman, 1992, gällde jämförelsen 
tolvåriga barn i fyra urbaniserade regioner i olika länder: Tokyo i Japan, 
Harbin i nordöstra Kina (2,7 milj. 1987), Kaliforniens huvudstad Sacra-
mento i USA (0,3 milj.), samt Malmö (med tillskott från Karlskrona) i 
Sverige. Där fick man alltså tre världsdelar och två stora kulturer i nätet, 
dels den ostasiatiska, konfucianska sfären, dels den vita, västerländska.  

Är nu dessa fyra länderna av djupare intresse för varandra, med tanke 
på de väldiga skillnaderna? Kan man verkligen dra lärdomar? Och tänk 
på felkällorna: ”Har begreppen samma innehåll? Är frågorna kulturellt 
skeva? Vågar barnen alltid svara fritt? Tar de frågorna på samma allvar?” 

Resultaten tedde sig emellertid oväntat jämförbara när de räknats 
fram. De olika utfallen verkade tolkbara; liknande studier hade ju för 
övrigt redan gjorts. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Educational Research Center. Fukutake Publishing Co. Undersökningen, ”Children in 

Urban Societies”, leddes av professorerna Masashi Fukaya vid Sizuokas universitet och 
Kazuko Fukaya vid Tokyos Teachers’ College, samt professor Yasufumi Yamashita, 
professor i svensk litteratur vid Tokais universitet, expert på svenska förhållanden. 
Amerikansk kontaktman var dr Wilson Riles, folkvald utbildningschef i Kalifornien 
1970-82.  
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Uppläggning 
Undersökningen genomfördes våren 1992. Materialet utgörs alltså av 
svaren på en enkät bland tolvåringar i fyra urbaniserade områden i 
världen. I enkät, uppläggning och bearbetning hade jag ingen nämnvärd 
del. Professorn i svenska, dr Yasufumi Yamashita, och jag samarbetade 
utmärkt. Av allt att döma svarade tolvåringarna seriöst på enkätens 
frågor, även dem som berörde lycka och självvärdering, känslor och atti-
tyder.  

Totalpopulationen omfattade ca 3 400 elever, varav 624 svenska, som 
besvarade samma niosidiga enkät (frånsett enstaka specialfrågor för vissa 
länder). 

Malmöbarnen gick våren 1992 i femteklasser på Augustenborgs-, 
Dammfri-, Lindeborgs-, Linné-, Munkhätte-, Oxie central-, Sofielunds- 
och Österportskolorna – en verklighetstrogen bild av förhållandena i en 
urbaniserad svensk region. Barnen uppgav endast kön. 

Min framställning bygger på de medelvärden som i tabeller och dia-
gram redovisas i den engelskspråkiga japanska rapporten, med projekt-
ledarnas sexsidiga sammanfattning och kommentarer. (Den svenska regi-
onen benämns av bekvämlighetsskäl ”Stockholm”, men jag talar nedan 
om Malmö.) Utöver detta hade jag de svenska detaljresultaten som kom-
plettering. 

Materialets siffervärld ligger fjärran från det kroppsliga livet, men 
dess sakliga underlag är stort och kulturskillnaderna lagom för att i de 
flesta fall ge rum åt tolkning och analys. Jag försöker hålla nere tal-
exercisen utan att gå utanför mätunderlaget och rimlighetens gräns. Det 
avgörande korrelatet ligger i skillnaden mellan Sveriges barn och de 
andra ländernas. 

Självklart kan man belysa projektets resultat från en rad olika håll. 
Här försöker jag hålla mig i närheten av begreppet isolering, sett från olika 
håll. 

Resultat 
Äta, sova, titta 
Relativt sett tenderar svenska barn att äta och sova ensamma. Sacramento 
kommer tvåa och ostasiaterna ytterligare långt efter. Men bara en minori-
tet äter ett mål om dagen (frukost eller middag) utan sällskap. Var tionde 
svensk sitter ensam vid middagen. Västerländska tolvåringar sover 
mycket sällan med föräldrarna, och allra minst de svenska. I Väst har 
barnen ytterst sällan mor- eller farföräldrar i hemmet, särskilt inte sven-
ska barn. 
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Även framför TV-n sitter nog Malmöbarnen ofta ensamma. De tittar 
nästan 2 ½ timmar, lite mer än Sacramento, och ser TV flest dagar i veckan.  

Glada under skoldagen  
När är barnen glada till vardags? Inte ofta i Sverige. När barnen fick chan-
sen att bedöma tretton vardagssituationer med betyget ”mycket glad”, så 
visade sig våra minst ofta ”mycket glada”. I elva fall av tretton låg de 
under totalmedelvärdet för ”mycket glad”. Sova gillar de, men allmän 
tristess är det ändå inte fråga om. 

Hjälper de till hemma? 
Till de möjliga aktiviteterna hör förstås att hjälpa till i hemmet. Där har 
sex sätt undersökts: diskning, matinköp, matlagning, städning, tvätt, 
utomhusarbete. 

Svenska barn hjälper till i hemmet mindre än alla andra barn på fem av de 
sex områdena; bara i städning undgår de sistaplatsen i fråga om dagliga 
handtag. Genomsnittligt över sex hjälpområden uppgår den dagliga 
hjälpen till mindre än 3 %. Japanska barn är näst bekvämast, och 
amerikanska barn fyra gånger hjälpsammare än svenska. 

Den svenska bilden har naturligtvis nyanser, många hjälper till då och 
då. Frågar man sig därför hur ofta barnen ”sällan eller aldrig” hjälper till, 
så blir insatserna i stigande ordning av passivitet: matköp (19 %), 
städning (ej eget rum), utomhusarbete, diskning, matlagning, tvättning 
(80 %).  

Malmöbarn skiljer sig drastiskt från barn i Harbin, Sacramento och 
Tokyo i familjesolidaritet. Svenska bostäder är stora och levnadsstandar-
den hög. Där finns gott om utrymmen att städa, inköp att göra, kläder att 
tvätta och gräs att klippa. Föräldrarna förvärvsarbetar allmänt och har 
höga krav på ordning och renlighet.  

Trots speciella skillnader mellan kulturerna – japansk mat är svår att 
laga och de japanska barnen har engagemang på kvällarna – så är slutsat-
sen ofrånkomlig: Svenska barn är bortskämda. 

Bryr mamma och pappa sig om mig? 
Svenska tolvåringar gör sällan tjänster åt föräldrarna. Då kan man fråga 
hur engagerade de svenska föräldrarna är i sina barn. Svaret är: inter-
nationellt sett inte mycket. Svenska föräldrar oroar sig inte mycket för sina 
barns bekymmer i form av bråk med kamrat, brist på aptit, sen hem-
komst från skolan och förkylning med feber. På alla fyra områdena ligger 
värdena för känslan ”mycket orolig” lägst av alla i Malmö, till och med 
lägre än i Sacramento. I Harbin visar föräldrarna alltid störst oro.  
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Rangordnas städerna efter den genomsnittliga andelen av ”mycket 
eller ganska oroliga” föräldrar blir den sjunkande orosnivån följande, 
avrundat: Harbin 65 %, Tokyo 55, Sacramento 45, Stockholm 35. 

Som mest oroande upplevs ”förkylning med feber”, sedan ”sen hem-
komst” från skolan, så ”bråk med kamrat” och minst ”dålig aptit”. Ord-
ningsföljden är nästan lika överallt.  

Mönstret är övertygande: i de västerländska välfärdssamhällena är 
föräldrarnas engagemang i, eller åtminstone oro för barnen genomgåen-
de lägre än i de ostasiatiska kulturerna. 

Gillar jag mig själv? 
I fråga om självförtroende och självvärdering framträder ganska stabila 
skillnader mellan barn i olika kulturer. Barnen har fått ta ställning till sju 
positiva självkarakteristiker och ange i vad mån de instämmer. Om vi 
rangordnar svaren ”instämmer helt” tvärs över kulturerna så framträder 
denna lista, som sträcker sig från 33 till 17 %: 

”Snäll – Ärlig – Flitig – Modig – Duktig i idrott – Bra elev – Populär 
bland vänner”. 

Vi ser att barnen har en rätt ljus syn på sina inre egenskaper, på 
karaktären, men känner sig betydligt osäkrare på andras gillande, skolans 
och kamraternas. Bilden är dock något missvisande, för de höga värdena 
för Snäll, Ärlig och Flitig beror till stor del på de synbarligen fromma 
kinesiska barnen. 

Kaliforniska barn har överlag en hög självvärdering, strax över 35 
procent. Lägst självförtroende i allt har japanska, en tredjedel så högt. 
Svenska barn ligger stadigt mellan amerikanska och japanska, kring 
medelvärdet 25 procent. Internationellt sett framstår de som rätt 
självkritiska rörande Flit och Popularitet; i gengäld känner de sig Snälla, 
Ärliga och Modiga. 

Detaljdata visar att genomsnittligt en av trettiofyra svenska elever är 
starkt självkritisk och förkastar de uppskattande självbilderna som ”helt 
fel”.  

På det subjektiva området självvärdering är svenska barn ganska 
genomsnittliga, varken blygsamma eller självbelåtna. Det låga värdet för 
flit kan man ana speglar verkligheten, och detsamma gäller nog 
popularitet: på det sociala fältet har väl skolbarn en realistisk bild av sin 
position. 
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Är jag bra i skolan? 
Skolan är till för att ge skolpliktiga barn kunskaper och färdigheter. I 
denna enkät har de unga själva fått bedöma sina betyg (”omdömen”). 
Samma fråga har använts i de tidigare undersökningarna. 

Kulturskillnaden är påfallande mellan de ostasiatiska och de 
västerländska samhällena: ostasiatiska barn är självkritiska och västerländska 
självbelåtna. I fyra ostasiatiska populationer (Söul och Bangkok inräkna-
de) ser sig en minoritet som övervägande nöjd med sin skolframgång och 
mindre än femton procent som mycket nöjd.  

I alla de fem västerländska populationerna (från USA, Nya Zeeland 
och Sverige) är två av tre elever nöjda (”Bra” eller ”Utmärkt”) och mer än 
var femte mycket nöjd (”Utmärkt”). 

Malmöbarnen är genomsnittligt västerländska i sin syn på egen skol-
framgång.  

Vid den andra delen av skalan, där de samlas som är otillfredsställda 
med sina betyg eller omdömen, tycker sig endast var fyrtionde svensk 
fjärdeklassare vara sämre än ”Medel”, som det heter i enkäten. Tio 
gånger fler japanska elever än svenska är missnöjda med sina 
studieresultat. 

Det är med andra ord närmast underligt om en svensk tolvåring klag-
ar över hur det går i skolan; t.o.m. den amerikanske tolvåringen är mind-
re belåten. Märk väl att detta inte beror på att våra barn ofta ställer sig i 
fållan ”Medel”. Medelbra är ett lågt betyg i Sverige. Bara de japanska 
barnens svar följer hyggligt Gausskurvan. 

Är skolduktiga bra i allt? 
Vi har tidigare studerat barnens karakteristik av sina egna personliga och 
skolrelaterade kvaliteter: dels att vara snäll, ärlig, modig, dels extroverta 
egenskaper som att vara flitig, bra i skolan, populär bland vänner och 
duktig i idrott. 

Hur är självbilden relaterad till barnens (uppfattning om sina) betyg? 
Är de i egna ögon skolduktigare barnen bättre i övrigt? Är de också 
rikare utrustade med tillgångarna Flit, Popularitet, Idrottstalang, Snäll-
het, Ärlighet, Mod?  

Jovisst, så är det naturligtvis i alla länder, på alla undersöknings-
punkter. Mindre självklart är vilka drag som mer än andra skiljer skol-
ljusen från de svagare.  

Men först några ord om hur man beskriver skillnaderna. Det mått 
som används är styrkeförhållandet mellan högbetygarna och lågbetygar-
na (definierade som de ”medelbra”, ty självutnämnda lågbetygare fanns 
knappt i Väst) i de olika personegenskaperna. Förhållandet mäts som an-
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talet lågbetygare på 100 högbetygare med en viss uppgiven egenskap. 
Talet 38,2 för förhållandet mellan japanska högbetygares och 
lågbetygares gillande av den egna idrottstalangen, det betyder att på 100 
högbetygare som anser sig vara bra i idrott går det ungefär 38 lågbetyga-
re med samma åsikt om sig själva.  

När nu alla relationstal ligger under 100 så betyder det att skolljusen 
överallt och i alla egenskaper anser sig vara bättre än de skolsvaga kam-
raterna. Ju närmare 100 indextalet ligger, desto större är jämvikten 
mellan skolljusen och de studiesvaga. Ju lägre talet är desto starkare är 
egenskapen kopplad till skolframgång.  

Duktiga elever värderas alltså aldrig lägre än studiesvaga i personliga 
kvaliteter, nota bene på gruppnivå. Men avståndet skiftar mellan 
egenskaperna, och det finns till exempel gott om högbetygare som inte 
tycker sig vara bra elever. (I Sacramento tycker tio av hundra lågbetygare 
att de är bra i skolan. De gladlynta kinesiska barnen med svaga betyg 
känner sig ändå snälla.) 

Det stora mönstret i totalresultaten är lätt att beskriva: Få låg-
betygsbarn kallar sig ”Bra elev”. Därnäst kommer ”Flit” med den näst sv-
agaste kopplingen till skolframgång, och ”Popularitet” strax efter. En 
mellangrupp är ”Ärlighet” och ”Snällhet”. Svagast förbundna med skol-
framgång är ”Duktighet i idrott” och ”Mod”. De sista platserna befolkas 
nog av pojkar. 

Läser jag läxor mycket? 
I den självklara frågan om läxläsningstiden visar det sig oväntat att 
japanska barn läser läxor minst av alla, strax under 60 minuter per kväll. 
(Det ska strax få en förklaring.)  

Svenska barn läser läxor näst minst, bara 63 minuter: 
En klassindelning av läxtiderna i tidsintervall ger en god översikt. 

Huvudresultatet kan sammanfattas i följande tabell. 

Tabell 1. Läxläsningstidens fördelning på två tidsintervall. 

 
 

Högst en halvtimme, i 
procent av svaren 

Mer än en och en halv 
timme, i procent av svaren 

Harbin 3 57 
Sacramento 10 38,5 
Tokyo 48 15 
Malmö 42 9 
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Till och med mot Amerika framstår svenska barn och svensk skola som föga 
ambitiösa i läxläsning. I Sverige är den avvikare som ger hemuppgifterna 
längre tid än en långfilm, i Amerika är den avvikare som slutar läsa inom 
en halvtimme. 

Fritidsträning? 
Om barnen inte gör läxor på kvällarna, vad gör de då? Tittar på TV 
förstås. Men därtill lär sig många svenska barn även en del i organiserad 
form på kvällarna. Lär de sig lika mycket och samma saker som barn i 
andra länder?  

Frågan om extralektioner, privatlektioner, fick i den svenska enkäten 
formuleringen ”Tala om vilka lektioner du tar utanför den vanliga skol-
an”. Svenskarna fick välja mellan Idrott, Musik, Svenska, ”Matte”, Främ-
mande språk, Dans och Annat (med plats för specificering). 

I tabellen nedan slås läroämnen samman till en grupp och övriga om-
råden till en annan. 

 
Tabell 2. Procentandelen tolvåringar som tar ”privatlektioner” i läroämnena 
matematik, modersmål, främmande språk resp. i idrott, musik, annat ämne. 

 ”Läroämnen”: Matematik, 
Modersmål, Främmande 
språk 
Per ämnesgrupp 

”Övningsämnen”: Idrott, 
Musik, Övriga 
Per ämnesgrupp 

Tokyo 50 41 
Harbin 20 29 
Sacramento  7,5 33,5 
Stockholm 2 27 
 
Det är inte i hobbygrenarna som kulturskillnaderna ligger, utan i de skol- 
och yrkestillvända – de teoretiska ämnena matematik, modersmålet och 
främmande språk. På varje enskild femteklassare i Sverige som studerar 
läroämnen går det 23 japanska barn; i fråga om övningsämnen går det ett 
och ett halvt japanskt barn på varje svenskt. 

Barnen i Tokyo är överlägsna rekordhållare på det senare området 
(majoriteten av dem extraläser matematik och modersmål och en dryg 
tredjedel engelska; juku ’privatlektioner efter skolan’). De ligger inte bara 
långt framför de andra nationernas barn i läroämnen utan intresserar sig 
också mest för de lustbetonade sysselsättningarna. Kina är solklar tvåa i 
läroämnen. Västerlandets hållning liknar snarast likgiltighet. I Sverige är 
det egendomligt att systematiskt studera ett av skolans centrala ämnen om man 
är tolvåring; mattestudier verkar otänkbart.  
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Öst mot väst således. Studiefliten går inte ut över hobbyintressena. 
Totalt sett är svenska barn minst aktiva på fritiden, när det gäller att i 
systematisk form vidga sina grundläggande kunskaper eller färdigheter.  

Hur blir jag bra i matematik? 
Lär sig barnen i olika kulturer på olika sätt? Tolvåringarna fick fundera 
över varför somliga elever är bra i matematik: a) ”för att de läser läxor 
hemma flera timmar per dag”, b) ”för att de lyssnar på läraren på 
lektionerna” eller c) ”för att de är klyftiga”. De fick ange sin tilltro till alla 
tre, och behövde alltså inte satsa på en enda häst. 

Skillnaderna är betydande både mellan metoder och mellan länder. 
Tvärs över kulturerna tror barnen mest på uppmärksamhet i skolan – att 
lyssna på vad läraren säger. Medelandelen röster är 64 %, och den 
metoden vinner i alla fyra länderna. Långt mindre viktigt är det att vara 
begåvad (31). Minst tror de på att studera flitigt hemma (24). Just koncen-
tration under lektionerna är antagligen speciellt viktigt i ett 
förståelseämne som matematik. 

Men kulturerna drar åt olika håll om inlärningsmetoderna. En första 
skillnad ligger i frekvensen av positiva attityder till dem. Barn i Tokyo, 
Sacramento och Harbin kommer upp i en sammanlagd andel klara in-
stämmanden på ca 130–120 %. Men i Stockholm är summan av de klara 
ja-svaren inte högre än 97 %. Svenska barn har alltså färre positiva upp-
fattningar om inlärningsmetoderna. Har de måhända inte funderat över hur 
man lär sig räkna?  

Minst tvekar kinesiska barn. De allra flesta tror på koncentrerat 
lyssnande, få på läxläsning och medfödd begåvning. Japanska barn för-
delar sina gracer mycket jämnare. Bland dem har metoden läxläsning 
flest anhängare. Störst förtröstan på medfödd matematikbegåvning har 
de kaliforniska barnen: 45 % mot 35 respektive 33 hos svenskar och japa-
ner.  

Sveriges femteklassare ligger relativt högt i tro på klyftighet och 
relativt lågt i värdering av koncentration under lektionerna och hårt 
arbete hemma.  

Därmed är samtidigt sagt att svenska barn, liksom amerikanska, till-
skriver det egna arbetet – hemma eller i skolan – relativt mindre roll än vad de 
ostasiatiska barnen gör. Utan matematikbegåvning är det svårt att lära sig 
matematik, resonerar de. 

Vill du bli vuxen? 
Nu ska vi vända oss mot framtiden. Vill du bli vuxen? lyder första fråg-
an. – Nej, säger Sveriges barn mer än andra. Vuxenlivet lockar inte 1992. 
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Inte ens var femte svensk femteklassare önskar sig hellre vara vuxen än förbli i 
samma ålder. Fyra gånger så många vill hellre fortsätta som tolvåringar än 
att växa upp till vuxna (72 mot 18 av 100).  

På 100 vuxenlivsresenärer i Harbin går det 22 svenska barn. I Tokyo 
och Sacramento går det 46 respektive 57. Och det räcker inte. Fukutakes 
Educational Research Center har data från tidigare enkäter, och därmed 
sammanlagt nio andra elevpopulationer från Sydostasien, Nya Zeeland 
och USA. Malmös och Sveriges tolvåringar är de allra varmaste tolvårsvän-
nerna, fastän bara en tiondels procent över Seattle i USA år 1988.  

För japanska barn 1992 väger det lika mellan vuxen och tolvåring, 
men så många som en av fem skulle vilja vara yngre! Denna rousseau-
anska längtan är överlag starkast i Sydostasien och svagast i den anglosa-
xiska världen.  

Vad tror jag om mitt vuxenliv? 
Hur barnen ser på sig själva spelar förstås roll för deras syn på framtiden, 
sin egen framtid. Enkätfrågan om framtidstro kan vi därför vänta ger 
svar i stil med den om självvärdering.  

Framtidstro konkretiseras i några frågor i en solfjäder från den lilla, 
inre lyckan till den stora och yttre: ”Får du en lycklig familj? Blir du en 
bra far/mor, omtyckt av grannarna, framgångsrik i arbetet, berömd eller 
rik?”  

Låt oss först se frågorna tvärkulturellt (utifrån gruppmedelvärdet av 
delmedelvärdena för barn som är ”säkra” eller ”ganska säkra” på att 
lyckas i punkten ifråga). Frågedomänerna är, ordnade efter fallande 
framtidstro: ”Lycklig familj” – ”Bra far/mor” – ”Omtyckt av grannar/and-
ra” – ”Framgångsrik i arbetet” – Berömd” – ”Rik”. Indexmedelvärdet är 
73 av 100. 

Förväntningarna skiftar alltså ganska starkt. I den intima, känslo-
mässiga tillvaron tror barnen på framgång. Här finns en viss logik, ty be-
römmelse och rikedom (kanske också framgång i arbete) är ju en relativ 
tillgång, som alla inte kan vederfaras i fullt mått.  

Mönstret återkommer i stort sett i de fyra regionerna. Skillnader kom-
mer till synes när de två familjemåtten (”det lilla livet”) ställs mot de fyra 
måtten på yttre framgång (”det stora livet”). Då blir bilden följande, när 
vi betraktar de fyra städerna och bara tar fasta på karakteristiken ”säker”. 
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Tabell 3. Andelen barn som är ”säkra” på att lyckas i respektive ”Familjelivet” 
och ”Det yttre livet”. Avrundade tal.  

 Familjelivet 
Procent 

Det yttre livet  
Procent  

Respektive 
rangnummer  

Malmö  65 25 21/2 – 3 
Sacramento 80 50 1 – 1 
Harbin 65 40 21/2 – 2 
Tokyo 35 15 4 – 4 
 
Störst avstånd i procentenheter mellan den lilla och den stora världen 
upplever vår region. Malmöbarnen blir mer modstulna än kamraterna inför 
det yttre livet. Hemmet och världen är två skilda ting, utan nära samband. 
Två av tre svenskar är säkra på tomtebolycka, men bara ett av fyra litar 
på att arbete och samhälle ska göra dem tillfredsställda. (Detaljanalyser 
ger vid handen att bara ett av 200 svenska barn är helt pessimistiskt om 
familjelivet, men ett på 50 om popularitet och yrkesframgång, och ett på 
10 om rikedom och ryktbarhet.) 

Den bild av de fyra stadsregionerna som vi fick genom självvärder-
ingsfrågan upprepas i framtidstron. 

Tolvåringar i hela världen bryr sig alltså mest om lyckan i den nära, 
känslomässiga sfären av livet även när de funderar över sin framtid. 
Svenska barn ställer mer än andra sitt hopp till den lilla världen. 

Ger skolframgång ljusare framtid? 
Vad tror barnen om sin egen framtid? (Formuleringen är: ”När du blir 
stor, kommer du att bli en person som […]”.) Deras uppfattningar har vi 
diskuterat ovan. Nu återvänder vi för att studera hur svaren hänger 
samman med barnens (uppfattning om sina) betyg. 

Helt enligt tipsen tror de duktiga på ett ljusare vuxenliv än de mindre 
duktiga. Medelvärdet för alla de sex framtidsdimensionerna i alla fyra 
städerna är 63. Det vill säga: på 100 duktiga barn med en ljus framtidstro 
går det bara 63 mindre skolduktiga, alltså en och en halv optimistisk 
högbetygare på varje optimistisk lågbetygare, oavsett aspekt eller land.  

Länderna eller städerna skiljer sig kraftigt åt i fråga om sina barns tro 
på skolframgångens betydelse för framtiden, men jag förkortar redovis-
ningen till en rangtabell över städerna kontra de två framtidsdomänerna 
Familjeliv och Det yttre livet, där störst övertag för skolljusen ger rang (1) 
och lägst rang (4). I differenskolumnen går högst rang till den stad som 
procentuellt starkast framhäver skolframgångens relativt större betydelse 
för det yttre livets belöningar.  
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Tabell 4. Rangnummer för städernas försteg åt studiernas effekter på yttre livs-
framgång framför effekter på framgång i det privata livet.  

 Familjelivet 
Rangnummer 

Det yttre livet 
Rangnummer  

Differens  
Rangnummer 

Tokyo (1) (1) (4) 
Stockholm (2) (2) (2) 
Sacramento (3) (4) (3) 
Harbin (4) (3) (1) 
 
Framför allt är det i Japan som studieframgång skapar optimism om den 
enskildes framtida liv. Sverige ligger tvåa, en god bit efter, men långt före 
Kalifornien och ännu mer Kina; dessa skolsvaga kinesiska barn hyser 
nästan lika stor optimism som klassens skolljus. 

Överallt inser barn att skolan spelar störst roll för det yttre livet; den in-
sikten är mest spridd i Kina och Sverige. Lustigt nog visar svaren från 
den samlade populationen att lönen för skolframgång mera är framtida 
berömmelse och popularitet än rikedom och yrkesframgång. Det genom-
snittliga indexvärdet för ”popularitet” plus ”berömmelse” är 51, medan 
motsvarande tal för ”rikedom” plus ”yrkesframgång” är 61. Är ämnes-
kunskaper ett särskilt bra drivmedel för social karriär?  

Vad ska jag bli? 
Att yrkesvalet knappast engagerar tolvåringarna märks på deras val av 
framtida yrken, varav de fick en blandad lista om 32 förslag, med upp-
maningen ”Ringa in så många yrken du vill!” Det är ärligt talat svårt att 
utläsa en strategi eller en realistisk verklighetsbild i någon elevgrupp. Malmö-
barnen vill helst bli ”proffs i idrott” (40 procent) och ”TV-kändis” (35). 
Alla de andra städerna placerar ett av dessa två medieyrken bland de 
fem populäraste. De gängse statusyrkena ”läkare” och ”domare” gillas i 
Harbin och Sacramento, men inte i Malmö. Bilden ser likadan ut när man 
jämför andelar röster på ”domare”, ”läkare” och ”konstnär”; även där 
ligger Malmö lägst, på 17 procent. 

Egendomligt är också indexet på högbetygarnas övertag över lågbe-
tygarna i val av fem gängse yrken med kvalificerad utbildning (”profes-
sor”, ”läkare”, ”domare”, ”ingenjör” samt ”konstnär”). I Tokyo går det 47 
lågbetygare på 100 högbetygare som väljer så, i Malmö hela 80. Sacra-
mento är djärvast, med 88 optimistiska lågbetygare. Av dessa fem yrken 
inger faktiskt bara ”professor” respekt bland skolsvaga barn, med blott 
en lågbetygare på två högbetygare. 
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Slutord 
I denna ganska stora enkätundersökning skiljer sig trots allt svenska barn 
sällan dramatiskt från andra länders kulturers barn. Jag har inte intrycket 
att trossarna är kapade till övriga världen.  

Sveriges barn är skyddade, lever ganska nöjda och lyckliga i sitt fria, 
föga vuxenstyrda liv – utan starka förbud och påbud, utan sträng fostran 
och hårda krav. 

Men därmed tenderar de att leva som i en kokong – snarare ensamma, 
passiva, likgiltiga, självbelåtna, okunniga eller omedvetna än motsatsen. 
Omvärlden rör dem inte riktigt: de arbetar föga med lärande, bryr sig 
måttligt om manifest skolframgång, ser inget starkt samband med fram-
tiden, ingen väg till vuxenliv, samhälle och ett halvdussin väntande de-
cennier. Tillvaron är trygg men sval, utan starka känslor. Barnen hyser en 
djup förtröstan på den nära världen i form av familj och vänner, trygghet 
och ro.  

Att döma av sitt ointresse för skola och arbetsliv och för sambandet 
dem emellan tycks de tro att samhället av sig självt sörjer för deras ut-
bildning, välfärd och framtida utkomst. Det antyder att de känner sig 
leva i ett relativt egalitärt och hjälpsamt välfärdssamhälle.  

Dessa rörande tolvåringar i världen har nu blivit tjugosex år. Nu är de 
närmare varandra, den ena gruppen betyder mer i den andras liv än för 
fjorton år sedan. Nu kan vi börja undra om likheterna och skillnaderna 
från 1992 satt några spår i deras liv och deras samhällen.  

Jag tror det finns åtskilligt som är värt och viktigt att studera även i 
denna del av globaliseringen. 

Pippi Långstrump är inte den typiska svenska flickan. Men hon bär på 
det svenska barnets ensamhet, om man ska tro Annika när hon ser bort 
mot Villa Villekulla på kvällen:  

”– Hon ... hon ser så ensam ut på nåt vis, sa Annika och darrade lite 
på rösten.” 
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Ett fall där objektet inte kan 
stå i fundamentet 

Christer Platzack1 

1 Inledning 
Normalt sett kan objektet, både det direkta och det indirekta, utan 
problem placeras i fundamentet i en svensk deklarativ sats:  
 
(1) a. Den här boken har Johan läst. (DO i fund. vid transitivt verb) 
 b. Det här jobbet hade han erbjudit 

Johan.  
(DO i fund. vid bitransitivt verb) 

 c. Johan hade han erbjudit jobbet. (IO i fund. vid bitransitivt verb) 
 d. Tango hade han dansat hela 

natten.  
(Innehållsobjekt i fund.) 

 e. Det här jobbet har Johan blivit 
erbjuden.  

(DO i fund. vid passiv av bitrans. 
verb) 

 
De här exemplen verkar visa att det inte finns några grammatiska restrik-
tioner på objektsfundament i svenskan. Som Björn Lundquist (2003) upp-
märksammade i sin magisteruppsats är detta emellertid inte korrekt: i 
passiv av ett bitransitivt verb där det direkta objektet promoverats till 
subjekt är det svårt eller omöjligt att placera det indirekta objektet i fun-
damentet.  
 
(2) *Johan har det här jobbet blivit 

erbjudet. 
(IO i fund. vid passiv av bitransi-
tivt verb) 

 
Lundquist (2003) påpekar att det är långt ifrån väntat att (2) skulle vara 
ogrammatiskt: i (1c) har vi exempel på att IO kan stå i fundamentet, och 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Tack till Cecilia Falk, Katarina Lundin Åkesson och Björn Lundquist för värdefulla syn-

punkter på en tidigare version. 
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en mening som (3) visar otvetydigt att DO kan promoveras till subjekt 
vid passiv av bitransitivt verb.  
 
(3) Det här jobbet har erbjudits Johan  
 
Så varför kan inte det indirekta objektet i (3) placeras i fundamentet? 
Lundquist (2003) föreslår att detta beror på att IO per default är subjekts-
valet vid passiv av ett bitransitivt verb, och att det måste finnas ”starka 
informationsstrukturella dragkrafter inblandade för att DO ska subjekti-
veras” när IO står i fundamentet, som i (2). Längre kommer han egent-
ligen inte. Jag kommer i fortsättningen att hänvisa till detta problem som 
Lundquists problem.2 I den här artikeln ska jag peka på att det kan 
finnas en ren syntaktisk lösning på Lundquists problem. För att kunna 
göra detta måste jag först introducera några begrepp och operationer ur 
den minimalistiska verktygslådan (avsnitt 2), för att därefter i avsnitt 3 
diskutera hur strukturen för ett bitransitivt verb i aktiv och passiv ser ut. 
Givet den struktur som detta avsnitt utmynnar i kommer vi i avsnitt 4 se 
att just exemplet i (2), men inte exemplen i (1) och (3) bryter mot en gene-
rell princip. I avsnitt 5 ska vi se på några fakta som stöder den föreslagna 
analysen. 

2 Det minimalistiska programmet: särdrag och 
faser 
2.1 Inledning 
Sedan drygt 10 år tillbaka jobbar de flesta syntaktiker världen över inom 
ramen för det minimalistiska programmet, den senaste utvecklingen 
inom generativ syntax. Grundläggande arbeten är Chomsky (1995) och 
Chomsky (2001); Platzack (1998) är en svensk introduktion som dock inte 
tar upp den senare utvecklingen. Det minimalistiska programmet är ett 
program som syftar till att beskriva och förstå den mänskliga språkför-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2  Vad jag kan se har Teleman et al. (1999) inte uppmärksammat denna restriktion. Där-

emot påpekar de (IV: 369) att i ”passiv sats där subjektet motsvarar indirekt objekt i 
aktiv sats står ogärna objektet som fundament annat än vid tydlig kontrast”, med 
exemplen (i)–(iii): 

(i) ?Priset tilldelades han av en stor huvudstadstidning. 
(ii) ?Denna svåra uppgift anförtroddes vi av chefen själv. 
(iii) OKIngen annan uppgift hade vi anförtrotts av chefen själv. 

Restriktionerna i (i)–(iii) på objekt i fundamentet verkar således ha en klar pragmatisk 
orsak. 
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mågan, sedd som ett genetiskt bestämt mentalt objekt, nämligen den inre 
grammatiken. Det grundläggande arbetet går ut på att utforma en teori 
för den inre grammatiken, en teori som hjälper oss att förstå hur syntaxen 
förenar form och betydelse. Den allmänna meningen bland de minimalis-
tiskt inriktade forskarna idag är att syntaxen fungerar som en slags 
algebra som arbetar med särdrag, semantiska och formella, och att denna 
algebra kommunicerar dels med de kognitiva förmågor som har med det 
språkliga budskapets innehåll att göra, dels med de som har med bud-
skapets form att göra. Resultatet av en beräkning kan framställas som en 
syntaktisk struktur, ett tvådimensionellt träddiagram av samma typ som 
äldre versioner av generativ grammatik arbetade med.  

2.2 Särdrag och operationen Agree 
Den tillämpning av det minimalistiska programmet som jag arbetar med 
i denna artikel är baserad på Chomsky (2001) och Pesetsky & Torrego 
(2001).3 En grundläggande tanke är att de särdrag4 som man arbetar med 
införs i strukturen med eller utan ett värde. Nominalfrasen i (4) visar vad 
det kan innebära att ett särdrag har ett värde eller ej: 
 
(4) bruna hästar  
 
Både adjektivet och substantivet är böjt i pluralis. Låt oss anta att 
böjningen visar att både adjektiv och substantiv har ett särdrag Numerus. 
Det finns nu skäl att räkna med att Numerus har ett värde i substantivet 
(två hästar är något annat än en häst) men inte i adjektivet (det rör sig 
inte om flera ”brunheter”); pluralmarkeringen på adjektivet är sekundär i 
förhållande till pluralmarkeringen på substantivet. Om vi symboliserar 
Numerus som #, så kan vi säga att substantivet har draget +# och 
adjektivet draget −#.  

Ett drag med värde spelar naturligtvis en roll för hur ett språkligt 
budskap tolkas, medan ett drag utan värde inte fyller en sådan funktion. 
En av grammatikens uppgifter är att neutralisera alla drag som inte har 
något värde (dessa har ingen funktion att fylla i syntaxens gränssnitt mot 
semantiken, och ska därför elimineras innan detta gränssnitt). För detta 
ändamål antar man förekomsten av en operation som kallas Agree; jag 
väljer att bevara den engelska termen här. Operationen Agree utgår från 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3  Jag har inte funnit skäl att utnyttja den mer finjusterade analysen i Pesetsky & Torrego 

(2004). 
4  I den här artikeln arbetar jag med två särdrag, τ för tempus och φ som sammanfattar 

drag som person, numerus och genus. Se vidare nedan.  
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ett icke evaluerat drag i ett huvud i strukturen, t.ex. −# i bruna i (4). Ett 
sådant drag fungerar som en sond och söker igenom den del av struk-
turen som den c-kommenderar5 för att se om här finns något mål, d.v.s. 
motsvarande drag försett med värde. I ex. (4) kommer −# i bruna att hitta 
+# i hästar. Draget utan värde blir då neutraliserat. Jag ska här visa hur 
Agree fungerar vid analysen av en vanlig transitiv sats (5). 

 
 

(5) Johan läste boken.  
 
För mitt ändamål räcker det med en satsstruktur där verbets externa 
projektion innehåller de funktionella kategorierna Akt,6 v och T, 7 och två 
särdrag: tempus (τ) och φ, som sammanfattar dragen person, numerus 
och genus. τ har värde i T° och Akt°, och φ har värde i DP.8 För att visa att 
en DP som fungerar som subjekt eller objekt är beroende av satsens inre 
och yttre tid antar man vidare att T°, Akt° och v° har ett icke evaluerat φ-
drag, 9  och att DP som fungerar som argument normalt har ett icke 
evaluerat τ−drag. Strukturen för (5) återges i (6): grovt sett kan vi säga att 
vP svarar mot slutfältet i satsschemat, TP mot mittfältet och CP (som jag 
inte analyserar närmare här) mot förfältet.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5  C-kommendering är en icke lokal relation definiterad i trädstrukturen; en viss nod X c-

kommenderar allt som finns under dess modernod utom det som X dominerar; i trädet 
i (6) nedan c-kommenderar t.ex. v° AktP och allt under AktP, och T° c-kommenderar vP 
och allt under vP. 

6  Pesetsky & Torrego (2004) använder en andra TP i stället. Eftersom nodernas benäm-
ningar endast är till för att göra det lättare för läsaren att orientera sig i strukturen väljer 
jag Akt för att påminna läsaren om att denna nod har med aktionsart att göra. 

7  Etiketterna T, Akt och v har ingen teoretisk status utan används endast för att under-
lätta för oss att tala om strukturen. T° markerar den nod där satsens yttre tid (det vi i 
normala fall menar med satsens tempus) får sitt värde, medan Akt° markerar den nod 
där handlingens/händelsens inre tid (aktionsart) är evaluerad. Etiketten v°, slutligen, 
markerar predikationen, det som hos Jespersen  (1924: 116) kallas för nexus. I trädet i (6) 
förekommer också den funktionella kategorin CP, vars huvud C° markerar platsen för 
det finita verbet i huvudsats i V2-språk, och vars specificerare svarar mot satsschemats 
fundament (satsbasen i Teleman et al. (1999)). 

8  DP står för ”determiner phrase”, d.v.s. en nominalfras med tillhörande funktionella 
projektioner.  

9  Detta har synligt uttryck i många språk som subjekts- och objektskongruens. 
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(6)  CP 
      
    C’ 
      
   C°  TP 
    
  Johan     TP 
      
     T°    vP 
 [+τ−φEPP]     

    DP   vP 
        [−τ  +φ]  
                Johan   v°             AktP 
       [−φ]      
       läste Akt°  VP  
      [+τ−φ] 
  V°     DP 
        läste   [−τ +φ] 
  boken 

 
 
Vi ska här se i detalj på hur Agree opererar på strukturen i (6). Lägg 
märke till att strukturen byggs upp nerifrån med att V° läste och DP boken 
förenas, och att byggandet sedan fortsätter uppåt. Redan när objektet 
boken förenas med V° har ett icke evaluerat drag införts i strukturen, 
nämligen −τ i objektet. Objektet är emellertid inte något huvud utan en 
fras (DP), och den position där draget ingår c-kommenderar ingen 
evaluerad instans av τ; −τ i objektet kan därför inte fungera som sond. 
Om vi går uppåt i trädet finner vi nästa fall av icke evaluerat drag i Akt°, 
nämligen −φ. Detta drag står i en huvudposition som c-kommenderar en 
evaluerad instans av samma drag, d.v.s. +φ i objektet. Detta betyder att 
Agree kan neutralisera −φ i Akt°. Eftersom Akt° också innehåller ett eva-
luerat tempusdrag och objektet ett icke evaluerat tempusdrag neutrali-
seras objektets icke evaluerade drag samtidigt.  

Verbet läsa tar en agentroll och därför måste en ny DP, Johan, införas i 
strukturen. Detta kan bara åstadkommas om v° fogas till AktP. När så 
sker införs också ett icke evaluerat φ-drag; detta c-kommenderar liksom 
motsvarande drag i Akt° det direkta objektet och blir därigenom 
evaluerat. I nästa steg fogas subjektet Johan till vP. Subjektet innehåller 
precis som objektet ett icke evaluerat tempusdrag, men eftersom subjek-
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tet inte är ett huvud kan det inte fungera som sond. Därpå fogas T° till 
strukturen, och då införs på nytt ett icke evaluerat φ-drag. Detta söker 
igenom den del av strukturen som T c-kommenderar, d.v.s. vP och allt 
under vP, och hittar direkt subjekts-DPn med dragen [−τ+φ]. Precis som 
vid Akt° och objektet kan nu både det icke evaluerade tempusdraget i 
subjektet och det icke evaluerade φ-draget i T° neutraliseras.  

Så långt Agree-operationen.10 Alla icke evaluerade drag är nu neutra-
liserade. Strukturen i (6) innehåller emellertid ytterligare ett element som 
jag hittills inte berört: det icke evaluerade φ-draget i T är märkt EPP 
(−φEPP). EPP11 signalerar att neutraliseringen av ett icke evaluerat drag 
måste vara synlig; därför står Johan i specificeraren till TP, och Johan 
under vP är struket (markerat som en kopia). På detta sätt beskrivs 
subjektstvånget i ett språk som svenskan.12 Det är endast de icke strukna 
instanserna av ord och fraser som får språkligt uttryck.  

2.3 Faser 
Som vi sett ovan bygger grammatiken strukturen nerifrån och upp. 
Chomsky (2001) argumenterar för att man kan urskilja två steg i byggan-
det av den enkla satsen: ett steg fullbordas i och med att vP är uppbyggd; 
då finns den centrala informationen om vilken handling eller händelse 
som satsen uttrycker och vilka element som ingår i denna handling eller 
händelse (argumenten). I Chomskys terminologi utgör vP en fas. En 
vanlig sats innehåller ytterligare ett byggsteg eller fas, nämligen CP. En 
mening där en bisats är inbäddad i en matrissats innehåller således flera 
faser. I ett exempel som Regeringen beslöt att skatten skulle höjas finns det 
fyra faser: bisatsens vP, bisatsens CP, matrissatsens vP och matrissatsens 
CP (hela meningen).  

 Antagandet att satsstrukturen kan delas i faser gör det möjligt för oss 
att uttrycka att vissa interna satsrelationer har begränsad räckvidd: när vi 
ovanpå en färdigbyggd fas anknyter huvudet till den högre fasen blir allt 
material i den lägre fasen som inte hör till huvudet eller specificeraren 
oåtkomligt för syntaktiska operationer. En sond i C° kan inte komma åt 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
10  I de strukturer jag presenterar senare i artikeln kommer jag att ange Agree-operationen 

med hjälp av dubbelriktade pilar mellan sonden och dess mål. 
11  EPP står för ”Extended Projection Principle”, en benämning som hör till en tidigare ver-

sion av generativ grammatik och inte har särskilt mycket att göra med hur EPP används 
idag. 

12  Detta är inte någon fullständig analys av meningen Johan läste boken. I den färdiga ana-
lysen ska Johan stå i fundamentet, d.v.s. specificeraren till CP, och det finita verbet ska 
stå i C° (V2-kravet). Hur dessa omflyttningar i strukturen beskrivs går jag inte närmare 
in på här. 
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den delen av strukturen som finns i VP och som inte ingår i någon Agree-
relation med T° eller v°/Akt°.  

Efter denna kortfattade genomgång av de verktyg jag behöver för att 
lösa Lundquists problem ska vi nu se hur strukturen ter sig när vi har ett 
bitransitivt verb.  

3 Satser med bitransitivt verb 
3.1 Aktiv diates 
I Platzack (2005) har jag diskuterat analysen av satser med bitransitivt 
verb. En lätt modifierad variant av den struktur jag där föreslår presente-
ras i (8). 
 
(7) Johan gav Maria boken.  

 
(8)   TP 

 

 DP     T 
  

    Johan  T    vP 
 [+τ−φEPP ] 
   DP   v’ 
 

     Johan      v°        AktP 
   [−τ +�]  

       gav    Akt°      VP 
       [−φ]  [+τ −φ]  

               DP     V’ 
  
            Maria     V°       DP 
               ([+φ])         
               gav    boken 
              [−τ +φ] 
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Som framgår av strukturen har det indirekta objektet till skillnad från det 
direkta och från subjektet endast ett evaluerat φ-drag;13 som parentesen 
visar är detta drag dessutom optionellt. Jag återkommer till denna optio-
nalitet nedan. Det indirekta objektet saknar alltså draget −τ, vilket gör att 
Agree-operationerna kan löpa utan problem: Akt° matchar det direkta 
objektet och neutraliserar därmed sitt eget icke evaluerade φ-drag och det 
direkta objektets icke-evaluerade tempusdrag,14 v° matchar det indirekta 
objektet och neutraliserar sitt eget icke-evaluerade φ-drag och T° matchar 
subjektet och neutraliserar sitt eget icke evaluerade φ-drag och subjektets 
icke-evaluerade tempusdrag. På grund av EPP knutet till −φ i T° måste 
subjektet flytta till Spec-TP.  

För att inte något icke evaluerat drag ska finnas kvar i syntaxens 
gränssnitt till semantiken måste ett av argumenten sakna -τ,15 och jag har 
ovan hävdat att det är det indirekta objektet som saknar -τ. Det finns flera 
skäl att tro att det just är det indirekta objektet som i någon mening är 
avvikande. Tempusdraget i Akt° har som framhölls i inledningen med 
handlingens inre tid att göra, och det är ett bekant faktum att vi vid vissa 
verb får en oavgränsad handling när objektet är obestämt plural eller 
naken form, medan vi får en begränsad handling vid samma verb när 
objektet är obestämt singular eller bestämd form; se Teleman et al. (1999, 
IV: 328). I exemplen i (9) signalerar durationsadverbial av typen i x tid en 
oavgränsad handling, och durationsadverbial av typen på x tid en 
avgränsad handling. 
 
(9) a. Kalle åt äpplen i tio minuter.  (oavgränsad handling) 
 b. Kalle åt två äpplen på tio minuter. (avgränsad handling) 
 
En jämförelse med strukturen i (6) visar att den DP som är mål för son-
den i Akt° är den som bestämmer den inre tiden. Om analysen i (8) är 
riktig skulle vi alltså vänta oss att det direkta objektet vid bitransitivt 
verb kan bestämma den inre tiden, vilket också är fallet, se ex. i (10). Det 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
13  Att det indirekta objektet saknar −τ signalerar att det till skillnad från subjekt och direkt 

objekt inte är av direkt relevans för satsens yttre eller inre tid.  
14  Teoretiskt sett skulle Akt° kunna ha det indirekta objektet som mål för att neutralisera 

sitt icke evaluerade φ-drag, men för att det direkta objektets icke evaluerade tempus-
drag ska neutraliseras måste målet vara det direkta objektet. Detta följer direkt av 
Starkes Anti-identitetsprincip (Starke 2001: 8), som säger att i sekvensen αβ...α...αβ, där 
α och β är särdrag är det legitimt att upprätta en relation mellan de två fallen av αβ. 
Pesetsky & Torrego (2001) hänvisar i fall som detta till en generell ekonomiprincip.  

15  Alternativt måste det finnas ytterligare en sond med evaluerat tempusdrag. 
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indirekta objektet har ingen motsvarande roll: det står ju i bestämd form i 
båda fallen: 
 
(10) a. Han räckte flickan kort i tre minuter.  
 b. Han räckte flickan korten på fem sekunder.  
 
Andra stöd för att det indirekta objektet skulle vara avvikande är att det i 
många fall kan ersättas med en prepositionsfras (Han gav boken till flickan) 
samt att det lättare kan utelämnas än det direkta objektet, som i ex. Jag ska 
strax betala (er) de två hundra., Skicka (honom) en check., De lovade (oss) att vi 
skulle få först av alla., hämtade från Teleman et al. (1999, III: 300).16 I språk 
med kasusböjning kan vi dessutom se att det indirekta objektet är av-
vikande: frånsett vissa lexikalt bestämda undantag tar ett transitivt verb i 
isländska eller tyska sitt objekt i ackusativ, och detta argument står i no-
minativ när verbet passiveras. Det indirekta objektet står normalt i dativ, 
och dess kasus påverkas inte vid passivering. En möjlig tolkning av detta 
är att de drag som det indirekta objektet har på grund av att det är ett 
argument inte alls eller bara delvis är synliga för sonderna Akt°, v° och 
T°. Som vi kommer att se i nästa avsnitt finns det situationer där son-
derna verkar se det indirekta objektets φ-drag, och andra situationer där 
dessa verkar vara helt osynliga. I inget fall verkar det indirekta objektet 
ha ett synligt men icke evaluerat tempusdrag. 

3.2 Passiv diates 
I modern svenska kan antingen det indirekta objektet eller det direkta 
promoveras till subjekt i passivum:  
 
(11) a. Det här jobbet blev erbjudet Johan. Det här jobbet hade erbjudits Johan. 
 b. Johan blev erbjuden det här jobbet. Johan hade erbjudits det här jobbet. 
 
För att det indirekta objektet ska kunna promoveras till subjekt måste det 
åtminstone ha ett φ-drag som är synligt för T°; annars skulle inte sonden i 
T° kunna hitta det. Däremot kan det indirekta objektet inte ha något syn-
ligt drag när det direkta objektet promoveras till subjekt: om det indirek-
ta objektet har ett synligt φ-drag kan inte sonden T° undvika att välja det 
indirekta objektet som mål, eftersom detta är den första DP som sonden 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
16  Teleman et al. (1999, III: 300 f.) ger förvisso också några exempel där direkta objektet är 

utelämnat, men dessa ger mer intryck av att vara exempel på absolut användning av bi-
transitiva verb: Jag ska strax betala er., Jag förebrår dig inte., Kom här så ska jag visa dig. 
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hittar i strukturen.17 I anslutning till Platzack (2005) föreslår jag följande 
analyser för de två fallen: 

 
 
(12): Promovering av det indirekta objektet till subjekt18 
 
 TP 
 

DP   T 
 

Johan  T  vP 
   [+τ−φEPP ] 
                       v°   AktP 

 

                 erbjöds  Akt°          VP 
      [−φ]      [+τ −φ] 
            DP      V’ 
 
            Johan           V°     DP 
    [+φ]       
            erbjöd         jobbet 
          [−τ +φ] 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
17  Märk att T° inte kan hoppa över det indirekta objektet med hänvisning till Starkes Anti-

identitetsprincip (fotnot 13): när sonderingen sker har det icke evaluerade tempus-
draget hos det direkta objektet neutraliserats, varför båda objekten har värdet  +φ.  

18  Huvudverbet införs i sin tempusböjda form i V° och passivmorfologin i v°, till vilken 
verbet flyttar. 
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(13): Promovering av det direkta objektet till subjekt 
 

  TP 

DP     T 
  

Jobbet     T    vP 
  [+τ−φEPP ] 
         v°      AktP 
 
    erbjöds      Akt°  VP 
      [−φ]  [+τ −φ] 
         DP   V’ 
 
      Johan     V°         DP 
 
           Erbjöd jobbet 
         [−τ +φ] 

 
 
Det är just i en struktur som (13) som det indirekta objektet inte kan 
flyttas till fundamentet. I nästa avsnitt ska vi se att analysen i (12) och (13) 
förklarar hur detta kan komma sig. 

4 En syntaktisk lösning på Lundquists problem 
För att ett led ska kunna flytta till fundamentet måste det gå att upprätta 
en relation mellan CP och elementet i fråga. Som jag påpekade i avsnitt 
2.3 är vP och CP faser, d.v.s. när C° knyts till strukturen så blir alla ele-
ment i VP osynliga för drag i C°, om de inte ingår i en Agree-relation 
med v°/Akt° eller T°. Låt oss nu jämföra (14) (= 1e) med (15) (= 2), där vi i 
(14) har utgått från (12) och placerat det direkta objektet i fundamentet, 
och i (15) har utgått från (13) och placerat det indirekta objektet i funda-
mentet: 
 
(14) Det här jobbet blev Johan erbjuden.  
(15) *Johan blev det här jobbet erbjudet.  
 
Om vi jämför det här jobbet i (12) med Johan i (13) finner vi en avgörande 
skillnad: båda leden står visserligen inom VP, men det här jobbet i (12) in-
går i en Agree-relation med Akt°, medan det inte finns någon motsvaran-
de Agree-relation för Johan i (13). När C° knyts till strukturerna i (12) och 
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(13), med ett EPP-drag som söker efter det här jobbet resp. Johan för att 
flytta fram dem till fundamentet, så kommer EPP i (12) att hitta det här 
jobbet eftersom det är relaterat till Akt°, medan EPP i (13) inte kan hitta 
Johan, som inte har någon relation till v°/Akt°. Det finns alltså en gram-
matisk skillnad mellan (14) och (15) som förklarar varför det indirekta ob-
jektet inte kan placeras i fundamentet när det direkta objektet promove-
rats till subjekt vid passiv av bitransitiva verb.  

Som vi konstaterade i inledningen kan det indirekta objektet placeras i 
fundamenten utom just i det fall det direkta objektet promoverats till 
subjekt. Det är också endast i detta fall som det indirekta objektets φ-drag 
måste vara osynliga för sonderna: annars hade inte det direkta objektet 
kunnat promoveras. Lundquists problem kan alltså ges en rent syntaktisk 
lösning. 

5 Fakta som stöder analysen 
5.1 Inledning 
Den lösning jag presenterade ovan på Lundquists problem bygger på att 
en DP inte kan realiseras utanför sin VP om dess drag är osynliga för 
Agree-operationens sonder. Analysen förutsäger dels att andra 
konstruktioner som förutsätter att det indirekta objektets drag är osynliga 
för sonderna också bör vara ogrammatiska, medan däremot konstruk-
tioner som inte är beroende av att det indirekta objektets drag är synliga 
för sonderna bör vara grammatiska. I avsnitt 5.2 ska vi se på några fall av 
den första typen, i avsnitt 5.3 på ett fall av den andra typen.  

5.2 Relativsatser och satsflätor 
Lundquist (2003) visar i sin uppsats inte bara på det jag här kallat Lund-
quists problem, utan även en restriktion på möjliga relativsatser: det går 
inte att ha det indirekta objektet som korrelat till en relativsats med passi-
verat bitransitivt verb och det direkta objektet promoverat till subjekt 
(Lundquist 2003, hans ex. 52):  
 
(16) *Mannen som jobbet erbjöds hade redan tackat ja till ett annat jobb.19 
 
En grundläggande förutsättning för en relativsats är att det går att upp-
rätta en relation mellan korrelatet och ett element i relativsatsen; i som-re-
lativer svarar korrelatet mot ett osynligt led i relativsatsen. För att kunna 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
19  Lundquist ger exemplet två frågetecken. 
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knytas till korrelatet måste detta osynliga led utgöra relativsatsens sats-
bas med sin plats framför som; en schematisk analys av relativsatsen i (16) 
skulle se ut som följer (se t.ex. Platzack (2000) och Stroh-Wollin (2002: 
178); i anslutning till Stroh-Wollin kallar jag det osynliga ledet Op (osyn-
lig operator)): 

 
 
(17) 
 
mannen [CP Op som [TP jobbet T° [vP erbjöds [AktP Akt° [VP Op erbjöd jobbet]]]]] 

     
     
    
 
Relativsatsen har samma struktur som (13). En förutsättning för att 
relativsatsen ska kunna bildas är att den osynliga operatorn i Spec-VP är 
synlig för drag i C°. Som vi såg vid genomgången av (13) är detta inte 
möjligt just i det fall det direkta objektet promoverats till subjekt vid 
passiv av bitransitivt verb: en förutsättning för denna promovering är att 
det indirekta objektet saknar drag som är synliga för sonderna, men detta 
gör det också omöjligt för C att hitta det indirekta objektet. 

Eftersom det indirekta objektet i fall som (13) inte kan stå i Spec-CP så 
bör det också vara omöjligt att satsfläta upp det till matrissatsens funda-
ment; standardanalysen av satsfläta förutsätter att det satsflätade ledet 
kan ta vägen genom bisatsens Spec-CP. Mycket riktigt verkar sådana 
exempel vara omöjliga: 
 
(18) *Johan hade Kalle redan berättat att det nya jobbet blivit erbjudet. 

5.3 Pronomenhopp (Object Shift) 
I en huvudsats där huvudverbet också är det finita verbet kan ett prono-
minellt objekt, men inte ett DP-objekt, placeras före ev. satsadverbial: 
 
(19) a. Kalle kramade henne inte/troligen. 
 b. *Kalle kramade Maria inte/troligen. 
 c. Kalle kramade inte/troligen Maria. 
 
Denna konstruktion kallas i svensk grammatisk tradition ofta pronomen-
hopp; i den internationella litteraturen går den under namnet ”Object 
Shift”. I sin beskrivning av detta fenomen föreslår Holmberg (1999) att 
pronomenhopp är en flyttning som inte styrs av grammatiska drag utan 
av fonologiska. Om Holmberg har rätt bör vi vänta oss att ett pronomi-
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nellt indirekt objekt i passiv av bitransitivt verb, där det direkta objektet 
promoverats till subjekt, kan pronomenhoppa, trots att dess grammatiska 
drag, som jag argumenterat för ovan, inte är synliga för sonderna. Så är 
det också, som exempel (20) visar: 
 
(20) Några nya möjligheter erbjöds honom inte. 
 
Det indirekta objektet uppför sig alltså precis som vilket annat pronomen 
som helst i en struktur där pronomenhopp är möjligt. Detta är också vad 
vi väntar oss om den föreslagna lösningen på Lundquists problem är 
riktig: det speciella med det indirekta objektet i denna kontext är att dess 
grammatiska drag inte är synliga för sonderna. Det indirekta objektets 
fonologiska drag är däremot synliga, och därför uppför sig det indirekta 
objektet i det här fallet precis som vilket annat synligt objekt som helst.20 

6 Slutord 
I den här artikeln har jag presenterat en syntaktisk lösning av Lundquists 
problem, d.v.s. det faktum att det indirekta objektet inte gärna står i fun-
damentet vid passiv av ett bitransitivt verb där det direkta objektet 
promoverats till subjekt. Min lösning är formulerad inom ramen för en 
bestämd tillämpning av det minimalistiska programmet. Avgörande för 
analysen är antagandet att det indirekta objektets särdrag under vissa 
omständigheter kan vara osynliga för de funktionella projektioner som 
fungerar som sonder i strukturen; därigenom kan inga rent grammatiska 
relationer upprättas med det indirekta objektet. En sådan analys är i det 
system jag här arbetar med en förutsättning för att det direkta objektet 
ska kunna promoveras till subjekt.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
20  Som Cecilia Falk påpekat är ett exempel som (i) välformat, medan (ii) verkar omöjligt. 

Om det formella subjektet införs som Spec-vP skulle det indirekta objektet mycket väl 
kunna ha ett evaluerat och synligt φ-drag i fall som (i), men då borde enligt analysen (ii) 
vara grammatiskt möjligt.  

  (i) Det hade erbjudits Johan ett nytt jobb. 
  (ii) ??Johan hade det erbjudits ett nytt jobb. 

  Min beskrivning förutsäger att Johan i (ii) måste sakna drag som sonderna kan se; då 
faller (ii) ut enligt resonemanget i avsnitt 4. Uppenbart måste ett nytt jobb både när det 
är egentligt subjekt som här och när det promoverats till subjekt som i *Johan hade ett 
nytt jobb erbjudits (jfr (2) och (15)) sonderas av T°, v° och Akt°. Det är som om ett nytt 
jobb skulle befinna sig på det formella subjektets plats. Om detta är riktigt har det 
intressanta implikationer för beskrivningen av samspelet formellt – egentligt subjekt. 
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Om vi går tillbaka till medeltidens svenska finner vi att endast det 
direkta objektet kunde promoveras till subjekt. I fornsvenskan bör 
således det indirekta objektets drag ha varit osynliga för sonderna. Som 
Falk (1997: 166 f.) konstaterar dröjer det in på 1800-talet innan mer än till-
fälliga exempel på promoverat indirekt objekt dyker upp – sådan promo-
vering förutsätter ju att åtminstone det indirekta objektets φ-drag är 
synligt. Ännu Wellander (1959: 294–302) avråder från detta bruk, och 
Gösta Holm (1952: 65) menar att promovering av indirekta objektet är 
främmande för alla genuina svenska dialekter. Wellander tvingas dock 
konstatera att bruket att promovera indirekta objektet ökar, och Lund-
quist (2003) finner vid en undersökning i Parole-korpusen att det indirek-
ta objektet valts till subjekt i omkring 80 % av de möjliga fallet. Detta be-
tyder att de fall som visar att indirekta objektets särdrag kan vara osyn-
liga blir allt färre, och det finns skäl att tro att svenskan snart är på sam-
ma stadium som amerikansk engelska, där endast indirekta objekt kan 
promoveras i sådana här fall. När eller om svenskan når detta stadium 
kommer Lundquists problem att försvinna så att säga av sig självt.  
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Språkval och språkbyte 
under autonomitiden i 
Finland 

Mirja Saari 

Så länge som man kan tala om ett Finland i politisk bemärkelse har 
svenska språket haft officiell status i landet. Att detta var fallet under de 
600 år då Finland var en del av Sverige ter sig naturligt, men att detsam-
ma gällde under den ryska perioden 1809–1917 kan inte tas som en själv-
klarhet. Inte heller det faktum att Finland sedan sin självständighet har 
två nationalspråk, finska och svenska, kan – mot bakgrund av händelser-
na under 1800-talet – ses som givet. Det är min avsikt att i det följande 
redogöra för de språkliga förhållandena i Finland under tiden 1809–1917 
då Finland var ett autonomt storfurstendöme under Ryssland. Händel-
serna under denna tidsperiod hade nämligen en avgörande betydelse för 
den språkliga situation som är rådande i dag. Uppsatsen hänför sig till 
projektet Språklig emancipation i Sverige och Finland som ingick i forsk-
ningsprogrammet ”Svenskt i Finland – finskt i Sverige” under åren 2000–
2003.1 Inom ramen för detta projekt arbetade en grupp finländska och 
svenska forskare med frågan om strategier och metoder som tillämpats i 
Sverige och Finland för att höja finska språkets ställning och status i de 
två länderna. Med språklig emancipation avses en strävan efter frigörelse 
från en undertryckt språklig ställning som samtidigt påverkar talarnas 
livsvillkor. Begreppet har skapats av Anna-Riitta Lindgren och hänför sig 
till emancipatorisk politik så som det definierats av Anthony Giddens 
(1991). I Sverige gällde beskrivningen senare hälften av 1900-talet och 
omfattade förutom finskan också meänkieli i Tornedalen, i Finland var det 
fråga om språkbytet från svenska till finska inom den bildade klassen un-
der autonomitiden. Projektet leddes av docent Leena Huss vid Centrum 
för multietnisk forskning, Uppsala universitet.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Programmet finansierades i Finland av Svenska litteratursällskapet, Finlands Akademi, 

Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska Kulturfonden och i Sverige av Humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga forskningsrådet samt Riksbankens jubileumsfond. 
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Finska språket lyfts fram 
Under den tid då Finland var en del av Sverige var det närmast regel att 
ett rike var flerspråkigt. Denna flerspråkighet var oftast hierarkiskt upp-
byggd så att vissa språk hade hög status och användes i officiella sam-
manhang, medan andra språk ansågs vara mindre värdefulla och använ-
des inom privatlivet. Före 1800-talet och uppkomsten av europeiska na-
tionalstater förhöll man sig tolerant till de olika språkgrupperna. Språket 
var ingen förenande faktor, utan det som höll ihop ett rike var kungen, 
kyrkan, gemensamma fiender och armén (Hobsbawm 1994). På 1800-talet 
var det två ideologiska inriktningar som bidrog till att läget förändrades. 
Dels framhävde nationalismen nationernas rättigheter, dels betonade li-
beralismen medborgarnas rättigheter. Till grundval för en stat upphöjdes 
härigenom nationen och folket. Nationalismen strävade efter att förena 
folket, språket och staten, och intresset för folket ledde till att folkspråken 
fick en helt ny ställning. Man började använda dem i både tal och skrift 
och inom samtliga offentliga domäner. (Lindgren & Lindgren 2005) 

Fram till mitten av 1800-talet var finska språket i huvudsak enbart ett 
talat språk uppdelat på dialekter. En finsk bibelöversättning från 1642 an-
vändes i församlingarna liksom också några postillor och annan upp-
byggelselitteratur, men i övrigt förelåg närmast bara några administrati-
va texter på finska. Ståndspersonerna var under denna tid i regel svensk-
språkiga, medan allmogen bestod av en mindre svensktalande grupp 
längs kusten och en större finsktalande grupp inne i landet. Svenska 
språket användes i alla officiella sammanhang, också i skolorna. Försam-
lingarna utgjorde dock ett undantag. Var församlingen finskspråkig, 
skulle prästerna predika på finska, och de skulle avlägga ett prov i finska 
innan de kunde få en tjänst i en finsk församling. (Klinge 1980, 20–24.) 

De första strävandena att höja finska språkets status kunde iakttas 
redan i slutet av av 1700-talet. Det var en grupp kring Henrik Gabriel 
Porthan (1739–1804) som arbetade för finska språket i Åbo, men arbetet 
saknade politiska syften. Också i början av den ryska tiden, på 1810- och 
20-talet, lyftes finska språket fram i den nya politiska situationen. Detta 
ledde bl.a. till att studenterna genom en adress med 222 underskrifter 
anhöll om en lärartjänst i finska språket år 1821. Sju år senare, 1828, 
grundades verkligen ett lektorat i finska språket och 1851 en professur i 
samma ämne. (Klinge 1980: 22–24.) 

I början av den ryska tiden försökte man införa ryska språket som ett 
skolämne i Finland, men man saknade både lärare och läroböcker och 
gav upp efter en kort tid. Ryska språket infördes officiellt först år 1900, 
då man i ett språkmanifest konstaterade att all högre förvaltning skulle 
bli rysk. Språkmanifestet hade emellertid inte varit i kraft särskilt länge 
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förrän det utbröt storstrejk i Ryssland 1905 och den politiska situationen 
blev totalt förändrad. När en ny senat hade utnämnts i Finland i 
december 1905 lade senator Leo Mechelin fram ett nytt regeringsprogram 
på finska, vilket väckte stor uppmärksamhet. I programmet konstatera-
des bl.a. att de två nationalspråken finska och svenska skulle återfå sin 
ställning och att förordningen angående ryska språket som förvaltnings-
språk skulle tas tillbaka. Mechelin konstaterade vidare att protokollen 
hädanefter skulle skrivas på finska eller svenska och att finska språket 
som majoritetens språk skulle beaktas. I praktiken innebar detta att 
protokollen skrevs på finska. (Lindgren & Lindgren 2005) 

Under senare hälften av 1800-talet upplevde Finland språkligt sett så 
stora förändringar att Anna-Riitta Lindgren och Klaus Lindgren (2005) 
vill tala om en språksociologisk revolution. Under perioden 1863–1922 
upphöjdes finska språket till ett jämställt språk med svenskan inom lag-
stiftningen och erövrade alla domäner i såväl muntlig som skriftlig kom-
munikation. En stor del av ståndspersonerna antog finska som sitt första 
språk och gruppen fick kraftiga tillskott genom att den finskspråkiga all-
mogen under samma tidsperiod steg socialt.  

Snellmans program 
Finska språkets nya ställning hade framför allt sitt ursprung i Johan Vil-
helm Snellmans (1806–1881) ideologiska och politiska program som han 
började driva på 1840-talet. Snellman, som hade studerat filosofi och 
vistats i Sverige och Tyskland under åren 1839–42, hade tänts av tidens 
ledande filosofiska och politiska strömningar. Hans språkrör var i 
synnerhet tidskriften Saima som han gav ut åren 1844−46 i Kuopio där 
han verkade som rektor för en (svenskspråkig) ny högre elementarskola 
efter att han inte kunnat få en tjänst i Helsingfors. Snellman krävde för-
bättrade villkor för allmogen, men enligt honom kunde ingenting ske 
utan en ändring av lag- och undervisningsspråket i landet. Bildning var 
förutsättningen för all utveckling, och för att folket skulle kunna bli del-
aktigt av bildning skulle den bildade klassen ställa upp för folket. Språk-
et var ett centralt medel i denna process, uttryckligen finska språket, 
eftersom allmogen inte hade tillgång till svenska språket. Den bildade 
klassen skulle därför lära sig finska samtidigt som en finsk kultur skulle 
byggas upp. Enligt Snellman skulle den svenskspråkiga kulturen förvisso 
inta en plats också i framtiden men den skulle inte spela den domineran-
de roll som den hade i det aktuella läget. (Klinge 1980: 30 ff.) 

Snellmans program vann omedelbart gehör bland den akademiska 
ungdomen på 1840-talet (se t.ex. Schauman 1922: 174 ff., Waris 1939: 
135 ff.), och i synnerhet inom studentnationerna kom ett arbete för finska 
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språket i gång. Som ett exempel kan nämnas Savolax-Karelska avdel-
ningen som i fortsättningen skulle bli en av de ledande studentnationer-
na inom fennomanrörelsen. År 1846 grundades vid nationen ett sällskap 
för finska språket (Suomalaisseura) med kurator Zachris Joachim Cleve, 
sedermera professor i pedagogik, som preses. Detta sällskap grundades 
”för att alla som önskar och älskar att tala och skriva finska en gång i 
veckan, dvs. på tisdagar, skulle samlas i nationens lokaler och där tala på 
sitt modersmål om sådant som kunde vara aktuellt” (min övers.). Som ett 
exempel på vad som behandlades på mötena kan nämnas att man bl.a. 
diskuterade hur grammatiska termer som bokstav och stil skulle återges 
på finska (protokoll från möte 3.11.1846). Studenterna läste också upp 
egna texter som de skrivit på finska och som kommenterades av de andra 
inom sällskapet. 

Ett annat vittnesbörd finner man i tidningsmannen August Schau-
mans (1826–1896) memoarer. Han skriver hur han år 1844 tillsammans 
med sina studiekamrater gick på Matias Alexander Castréns föreläsning-
ar i finska språkets grammatik och hur han då förstod ”vad finska 
språket betydde för oss såsom nation”. Han skaffade sig omedelbart en 
språklära och Elias Lönnrots bidrag till finska språkets grammatik och 
tog privatlektioner av en student ”som gärna uppträdde som en den 
sanna finskhetens apostel”. (Schauman 1922: 174–176.) Han redogör 
också för Savolax-Karelska avdelningens årsfest 9.3.1845 med följande 
ord: 

 

”Detta det första nationskalas, som jag bivistat”, har jag skrivit i min 
dagbok, ”hölls på Hotel de Bellevue [---] Inspektor, gubben Lagus, 
uppläste en tråkig avhandling om zigenarne. Vanliga officiella tal 
höllos i massa, med ty åtföljande svar. Men talet till de främmande 
nationisterna var något ovanligt. Det hölls av Rob. v. Fieandt och på 
finska. Det uppväckte allmän rörelse, ty finskan lät som ett 
änglaspråk från Fieandts behagliga läppar. [---] Så lär här för första 
gången på ett studentkalas ha talats finska, och genast så i mängd. 
För mig, jag säger det med en senare talare, Holsti, voro dessa tal 
obegripliga för förstånd och öra, men för hjärta och känsla voro de 
det ej. Jag gladdes och jag – skämdes!” (Schauman 1922: 177.) 
 

Av olika orsaker kom språkfrågan dock att få en mycket större betydelse 
fr.o.m. 1860-talet. Många svenskspråkiga lärde sig finska eller antog 
finska som sitt huvudspråk. En viktig andel i finskans frammarsch hade 
tillkomsten av högre finskspråkiga läroverk. Den första högre elementar-
skolan (lyceum) för pojkar grundades i Jyväskylä 1858, och sex år senare, 
1864, inledde en privat finsk flickskola sin verksamhet i samma stad. 
Joensuu fick motsvarande skolor 1865, Helsingfors en privat flickskola 
1869 och Tavastehus ett normallyceum för pojkar 1873. Samtidigt om-
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vandlades skolorna i Tammerfors, Gamla Karleby och Uleåborg delvis 
til1 tvåspråkiga läroinrättningar. På 1890-talet var antalet finska skolor 
större än antalet svenska skolor, och redan på 1880-talet hade antalet 
elever i de finskspråkiga skolorna överstigit antalet elever i de svensk-
språkiga skolorna. (Halila 1980.) 

Samtidigt med de finska läroverken tillkom Finlands första lärarsemi-
narium. Det var finskspråkigt och grundades i Jyväskylä år 1863. Semi-
nariet var treårigt med tillägg av ett års praktisering i övningsskolan. 
Förebilderna för utbildningen hade hämtats i Schweiz och Tyskland, dit 
senaten hade skickat unga magistrar på studieresa (t.ex. Raitio 1913, Nu-
olivaara 1956). Det nygrundade seminariet väckte stort intresse bland 
unga kvinnor och män och hade redan under det första läsåret rikligt 
med studerande. Seminarieåren satte djupa spår i de unga eleverna. 
Detta framgår t.ex. av ett brev som lärarinnan Sofia Bergh (1851–1932) 
skrev till sin dotter 1913: ”Vistelsen där [i Jyväskylä] var en vändpunkt i 
mitt lif”. Det säger sig självt att seminariet på ett avgörande sätt bidrog 
till utvecklingen av ett finskspråkigt skolväsen som i sin tur etablerade 
finska språket som ett allsidigt kommunikationsmedel i landet. 

Språkbytesprocessen 
Trots det entusiastiska mottagandet av Snellmans språkprogram kunde 
de enskilda individerna inte övergå till finska språket på en gång. Snara-
re kan man iaktta ett successivt antagande av finska språket inom de oli-
ka domänerna. På den finskspråkiga landsbygden behärskade ståndsper-
sonerna i många fall ett dialektalt talspråk för vardagsbruk med allmoge-
befolkningen, men i umgänget inom den egna familjen och de övriga 
ståndspersonerna använde de svenska. I den skriftliga kommunikationen 
förekom i allmänhet bara svenska om man bortser från eventuella 
utländska språk. Efter att man börjat grunda finskspråkiga skolor kring 
1860 förändrades situationen småningom. Barnen lärde sig att tala ett 
finskt högspråk som baserade sig på det skrivna språket, och de lärde sig 
att använda finska för alla ändamål. Eftersom de kom från hem som ideo-
logiskt stödde finska språket och umgicks inom en krets av likasinnade, 
utvecklade de en stark språklig identitet. I huvudstaden Helsingfors där 
majoriteten av befolkningen före 1900 talade svenska måste kunskaperna 
i finska ofta skaffas genom teoretiska studier av språket.  

Jag har studerat språkbytesprocessen närmare hos några familjer som 
bott utanför huvudstaden, dels inom en prästsläkt från landskapet Savo-
lax, dels hos tre folkskollärarinnor som fått sin utbildning vid Jyväskylä 
seminarium kring 1870 (se närmare Saari 2001, 2003, 2005). Jag ska nedan 
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redogöra för några iakttagelser av deras språkbruk som kännetecknas av 
att svenska och finska används vid sidan av varandra. 

Prästsläkten Cleve 
Släkten Cleve har tyskt ursprung och har bott i Finland sedan 1670-talet. 
Den förste prästen hette Joachim Cleve (1681–1729), och i hans spår skaf-
fade sig männen i många generationer prästutbildning. Släktens språk 
var svenska, men eftersom man mestadels bodde i östra Finland, bland 
den finskspråkiga befolkningen, kunde prästerna och högst sannolikt 
också de övriga familjemedlemmarna tala finska i viss utsträckning. På 
Riksarkivet i Helsingfors finns en rätt stor samling dokument rörande 
prästsläkten Cleve (Släkten Cleve). Samlingen gäller tiden 1780–1884 och 
omfattar brev, predikokoncept, anteckningar, dikter, inbjudningskort, 
kvitton, arbetsintyg, räkningar, skattesedlar mm. Den ger en bild av fa-
miljens språkval inom de livsområden som dokumenten gäller, och i 
några dokument kommenteras också språket och skribentens förhållande 
till finska resp. svenska. Utöver detta har jag haft tillgång till brev från 
tiden 1880–1945, memoarer och en släkthistorik skriven av riksantikvari-
en Nils Cleve (1905–1986). Dessutom föreligger andra dokument såsom 
bouppteckningar, konto- och anteckningsböcker, minnesalbum m.m. 
fram till 1945. Vid sidan av de skriftliga källorna har jag kunnat intervjua 
två personer födda 1896 resp. 1906. 

En del av de predikokoncept som samlingen på Riksarkivet innehåller 
härstammar av handstilen att döma från Joachim Adolf Cleve (1776–
1833). De innehåller ofta både svenska och finska i den formen att rubri-
kerna är på svenska, medan själva texten är på finska. Med rubriker 
menar jag angivandet av dispositionen i texten. Koncepten är skrivna på 
smala pappersbitar och ser ut på följande sätt: 
 

(1) 17/9 16  Sunnunt.kolm.p. (’Sönd. trefald.d.’) 
Predikan börjas med: 
Meidän Herran Jesuksen Christuksen armo --- (’Vår Herres 
Jesu Christi nåd ---’) 
Efter Fader vår: 
Kuul’ nöyrät huokaukseni --- (’Hör mina ödmjuka 
suckanden ---’) 
Efter Evangelium: 
Sinun sanas, o Jumala --- (’Ditt ord, o Gud ---’) 
Efter proposition: 
Herra Jesu Christ (’Herr Jesu Christ’) 
Osv. 
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Predikokoncepten visar att Joachim Adolf Cleve behärskade finska i 
skrift. Detta förvånar egentligen inte när man beaktar att han vuxit upp i 
Padasjoki, dvs. på en helt finskspråkig ort. Om honom heter det också att 
han fick tjänsten som kyrkoherde i Rantasalmi 1816 uttryckligen för att 
han behärskade finska bättre än hans medsökande. Det finns vidare en 
uppgift om honom att han som korresponderande medlem blev invald i 
den finska psalmbokskommittén 1817. Psalmboksförslaget 1836 innehöll 
44 psalmer av honom; vissa hade han skrivit själv, några hade han över-
satt och ett antal andra hade han bearbetat. Om hans intresse för finska 
språket vittnar ytterligare den uppgift som finns om hans verksamhet, 
nämligen att han år 1817 föreslog att man skulle grunda en finskspråkig 
veckotidning. (G. Cleve 1954: 14−15.) 

Joachim Adolf Cleve bör enligt min mening räknas till de tidiga 
förespråkarna för finska språket. Hans positiva inställning hade säkert 
också ett inflytande på familjens söner. De tre sönerna, Zachris Joachim, 
Fredrik Adolf och Otto Henrik, studerade på 1840-talet i Helsingfors och 
hörde på grund av sin hemort till Savolax-Karelska avdelningen. Zachris 
Joachim som var den äldste av dem var också kurator under åren 1846–
51 och grundare av det finska sällskap som jag ovan hänvisat till. Det 
framgår av flera källor att bröderna Cleve var finsksinnade och behärska-
de finska språket (t.ex. protokollen från mötena inom det finska sällska-
pet samt Ståhlberg 1949:73 f.). Men det framgår också entydigt av de brev 
som ingår i Riksarkivets samling att svenska språket var deras skriftliga 
kommunikationsmedel. De 40 brev från Zachris Joachim Cleve till 
brodern Otto Henrik som finns bevarade är alla skrivna på svenska. Lika-
så får vi av Gunilla Cleves (1954:30-31) memoarer veta att svenska var det 
naturliga talspråket i Zachris Joachim Cleves familj. Hon skriver: ”Man 
var i allmänhet finsksinnad i hemmen, åtminstone i våra kretsar, även 
om talspråket med några få undantag var svenska” (min  övers.). Det in-
går visserligen några brev på finska i Otto Henrik Cleves brevsamling, 
men största delen av dem har skrivits av hans f.d. konfirmander och för-
samlingsbor i Rantasalmi, där han fungerade som hjälppräst 1859–63. 
Undantag utgör dock två brev (1879) från Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen, 
tidigare Georg Zacharias Forsman, en av de ledande fennomanerna. 

Det kanske klaraste beviset på Otto Henrik Cleves positiva inställning 
till finska språket är dock det faktum att han år 1862 sökte tjänsten som 
lektor i teologi vid det nya finska lyceet i Jyväskylä. Han tillträdde tjäns-
ten 1863 och fungerade som lektor fram till sin död 1881. Av naturliga 
skäl gick Otto Henrik Cleves tre söner i lyceet och hans två döttrar i den 
finska flickskola som grundats 1864. Den språkliga atmosfär som barnen 
växte upp i präglades sålunda starkt av finskan både i skolan och i om-
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givningen. Men också umgängesspråket mellan kollegerna i skolan tycks 
åtminstone till en del ha varit finska, av dokumenten på Riksarkivet att 
döma. På finska föreligger nämligen ett stort antal inbjudningar till 
kolleger och vänner i Jyväskylä. Också några inbjudningar till installa-
tionen av präster i grannsocknarna har skrivits på finska. Otto Henrik 
Cleves fru Maria Charlotta Bergh (1827−1893) var prästdotter och behär-
skade tydligen finska. Samlingen på Riksarkivet innehåller nämligen tre 
finska brev till henne från församlingsbor i Rantasalmi. Dessutom fram-
gick det av en intervju med hennes sondotter 1995 att hon hade talat 
finska med sin son Eliel (Hellemaa 1995). Det är sannolikt att modern 
härigenom ville stödja sonens studier vid det finskspråkiga lyceet. 

För den generation som gick i finsk skola kom finska språket i allmän-
het att bli det viktigaste språket. Man bildade familj med en person med 
samma språkideologi och talade finska hemma. Samtidigt upprätthölls 
en levande tvåspråkighet, för åtminstone i skriftlig kommunikation an-
vände man svenska med den äldre generationen. Det var dock känne-
tecknande för språkbytarfamiljerna att en del av familjemedlemmarna bi-
behöll svenska språket som sitt huvudspråk. Man gifte sig kanske med 
en person som inte ville övergå till finska språket och för vilken svenska 
språket var det trygga modersmålet att hålla sig till. I sådana fall antog 
man inte heller ett finskt namn. Det var nämligen vanligt att man mot 
slutet av 1800-talet började anta ett finskt släktnamn (Pajula 1956), ofta så 
att namnet antingen översattes till finska (Widbom–Pajula) eller att det 
förfinskades så att det ljudmässigt liknade det svenska namnet (Savander–
Sievo). På detta sätt kom släkterna att delas upp i en finskspråkig och en 
svenskspråkig gren med olika namn. Ibland ledde språkbytet till bittra 
fientligheter inom familjen och man slutade umgås med varandra. Också 
inom familjen Cleve uppstod i slutet av 1800-talet en finskspråkig och en 
svenskspråkig gren, men utan någon inverkan på relationerna mellan de 
två grenarna. Inom familjen har inte heller någon antagit ett finskt namn i 
stället för namnet Cleve.  

Svenskt och finskt i tre kvinnors brevväxling 
Privata brev och dagböcker torde vara de skrivna genrer som traditionellt 
kommit närmast det talade språket. Jag har studerat två korrespondenser 
och tre brevskrivare för att kunna iaktta hur språket hos några tidiga 
språkbytare utformade sig. Brevskrivarna var folkskollärarinnor och 
födda kring 1850. De hade vuxit upp i svenskspråkiga hem och gått i 
svensk skola, och de utbildade sig till folkskollärarinnor vid det finska 
seminariet i Jyväskylä kring 1870. Därefter arbetade de inom den finsk-
språkiga folkskolan. Den ena av korrespondenserna fördes mellan Au-
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gusta Bergman (1848–1933) och Mandi Cantell, sedermera Granfelt 
(1850–1937) under åren 1871–1878, den andra mellan Sofia Bergh (1851–
1932) och hennes två barn under åren 1916–1928. Den förra korrespon-
densen förvaras på Riksarkivet i Finland (släkten Granfelt-Kuusi), den 
andra är i privat ägo, men institutionen för nordiska språk och nordisk 
litteratur vid Helsingfors universitet har en kopia av den. (Se närmare 
källförteckningen.) 

Om brevväxlingen mellan Augusta Bergman och Mandi Cantell gäller 
att språket fram till 1878 var svenska och att skribenterna därefter 
övergick till finska. Övergången inträffade ungefär samtidigt som Mandi 
Cantell gifte sig med A.F. Granfelt och makarna började arbeta för det 
nybildade Folkbildningssällskapet i Helsingfors. Alla Sofia Berghs brev 
till de två vuxna barnen är skrivna på svenska trots att barnen hade gått i 
finsk skola i Uleåborg. Att svenska också var det naturliga samtals-
språket mellan dem framgår av en intervju med sonen Volmar Bergh 
(1890—1972): 

 
”Denna vår barndomstid var språkpolitiskt sett en brytningstid i Fin-
land. Mostrarna använde ändå varje dag finska som talspråk, även 
om jag talade svenska med både fastrarna och mostrarna. Bara om 
det gällde att referera något som var typiskt för finska språket använ-
de jag finska. Annars var jag tvåspråkig sedan barndomen. Med 
mamma kunde jag inte ens tänka mig att inleda ett samtal på finska, 
och om jag någon gång försökte skriva till mina föräldrar på finska 
slutade det genast, det kändes som om det uppstod en helt ny re-
lation mellan oss om jag skrev på finska.” (Voipio 1986: 13, min 
övers.) 
 

Sofia Bergh använde svenska också utanför hemmet. Hon hade ett livligt 
umgänge i Uleåborg med företrädare för båda språkgrupperna. På grund 
av de starka språkpolitiska åsikterna kunde dessa emellertid inte besöka 
henne samtidigt, utan t.ex. namnsdagsbjudningar anordnades i två om-
gångar, en bjudning för de finskspråkiga och en annan för de svensk-
språkiga (Voipio 2005). 

Kännetecknande för de båda brevsamlingarna är att den svenska 
texten innehåller rikligt med finska ord och uttryck. De finska inslagen är 
av en välkänd art (Gumperz 1982). De utgörs i stor utsträckning av citat, 
talesätt och idiomatiska uttryck. Vissa uttryck förekommer också som 
strukturerare av diskursen; t.ex. i avslutningen av breven finner man ofta 
finska fraser hos Augusta Bergman. Det allra vanligaste är dock att man 
lånar in enstaka finska ord, i huvudsak substantiv, adjektiv och verb (för 
en närmare beskrivning hänvisas till Saari 2006). Exempel på de olika 
funktionerna återges nedan. 
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Citat 

(2)  Lauri auskulterar i Hfors. Har redan gifvit en proflektion. 
Han hade sagt att ”kohteliaasti haukkuivat” suunnitel-
ma oli muuten ollut oikea (’de skällde ut mig artigt, i 
andra avseenden hade planen varit korrekt’). (Sofia 
Bergh 28.9.1919) 

 
(3)  Gerna skulle jag resa, men hvart! – Dock, hvarför klaga! 

”Ei se passaa” (’Det passar inte’) säger Wallin – (Augusta 
Bergman 10.7.1871) 

 

Talesätt och idiomatiska uttryck 

(4) Ja, då kommer du ju hit – Då kommer Lula kanske också 
– Wi rymmas nog i vår kammare kyllä sopu sijaa antaa 
(’Är sämjan god, så är rummet stort’) – och roligt skall 
det bli – (Augusta Bergman 24.9.1876) 

 
(5)  Till fröken Gr. gick jag igen – och hon fortsatte, emot min 

vilja, men icke täcktes jag ju säga något. Sen pituinen se! 
(’Så var det med den saken!’) (Augusta Bergman 
25.11.1876)  

 

Strukturerare av diskursen 

(6) Till fröken Gr. gick jag igen – och hon fortsatte, emot min 
vilja, men icke täcktes jag ju säga något. Sen pituinen se! 
(’Så var det med den saken! ’) – ”Ja sitten” (’Och sedan’), 
tack, kära Mandi, för ditt vänliga bref – Jag må säga, att 
det är som att träffa på en oas i öknen att få bref i dessa 
tider, när man är så ohygglig, att Hildas bref af den 21. 
Oktober ännu är obesvaradt [---] Ja sitten (’Och sedan’), 
så var det en annan sak – Se när jag nu engång slagit mig 
på syrpriser, skulle jag laga en åt Hittun också (Augusta 
Bergman 25.11.1876) 

 

(7) Farwäl, egen Mandi! – Jag skulle också engång vilja 
drömma om n-n, mutta ei siitä mitään  (’men intet om 
det’) – Jag sover som en stock – Skrif snart – Jumalan hal-
tuun jää! (’Gud vare med dig!’) – ystäväsi (’din vän’) Aa. 
(Augusta Bergman 25.11.1876)  
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Enstaka ord 

(8)  War ej ledsen, fast jag lärpättär (’babblar’) bara tyhjää 
(‘tomt’) (Augusta Bergman 22.10.1876) 

 
(9)  men jag höll just på att resa då och hade min sista puuha 

(’syssla’) med julfester och annat  (Augusta Bergman 
31.1.1874) 

 
Det är slående hur man än i dag använder finska språket på samma sätt i 
en svensk diskurs som för drygt hundra år sedan. I den talade svenskan i 
Helsingforsområdet utnyttjar i synnerhet ungdomar finska språket som 
en extra resurs enligt samma textuella och morfosyntaktiska regler som 
skribenterna i breven (Saari u.u.). Genom att använda de två språken 
hänvisar man till den gemensamma tvåspråkiga bakgrunden, kanske 
också till erfarenheter som man delar genom det finska språket. 

Slutord 
De språkliga förhållandena i Finland har förändrats radikalt sedan senare 
hälften av 1800-talet så att andelen svenskspråkiga i dag utgör mindre än 
6 %. Trots detta finns det en klar vilja att bibehålla landets tvåspråkighet. 
I den nya språklag som trädde i kraft 2004 är målet att stärka den språk-
liga jämlikheten i landet, och myndigheterna åläggs att övervaka att lag-
en efterföljs. Språklagen har också haft som följd att man efter svensk 
modell har utkommit med ett förslag till handlingsprogram för svenskan 
i Finland (Tandefelt 2003). Hotbilderna för svenskan i Finland är enligt 
min bedömning av två slag. Den ena gäller den ökande diglossin som 
innebär att svenskspråkiga i stor utsträckning är tvåspråkiga och att 
svenska språket småningom inte längre har någon särskild funktion i 
kommunikationen utan ersätts av finskan. Den andra utgörs av den 
växande andelen tvåspråkiga familjer inom vilka finskan till den grad 
påverkar den svenska språkstrukturen att språket inte längre förstås 
utanför det egna området. Tendenser till denna utveckling kan spåras, 
men ett målmedvetet arbete pågår för att hotbilderna inte ska realiseras.  
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Text och bild i läroböcker i 
svenska i finska skolor 

Irma Sorvali 

Bilder och illustrationer i en bok tjänar som bekant ett bestämt syfte: 
Innehållet i boken skall betonas och framhävas, vilket är speciellt viktigt i 
en lärobok. Syftet med min artikel är att diskutera hur text och bild fun-
gerar i läroböcker. Mitt material består av två läroböcker i svenska i 
finska skolor i Finland. Den ena, som användes i finsk mellanskola på 
1950-talet, var också elevernas första lärobok i svenska. Den andra boken, 
som härstammar från 1990-talet, har under en längre tid använts som 
första lärobok i svenska i gymnasiet. Skillnaden mellan utgivningsåren 
av dessa är således nästan ett halvt sekel. Under en så här lång period har 
mycket förändrats, inte minst i fråga om undervisningsmaterial. Jag 
utgår ifrån att det finns klara skillnader mellan de valda böckerna när det 
gäller text och bild. 

Att illustrera läroböcker 
Att använda bilder i samband med undervisningen har många fördelar. 
Med bilder kan läraren bättre belysa något som är svårt att uttrycka med 
ord. Bilden har också förmåga att förstärka minnet, och den tar dessutom 
mindre utrymme än själva texten (jfr Darian 2001: 20–22). Eleverna skall 
lära sig att tolka bilder. Det är denna förmåga som nuförtiden allt mer 
betonas i skolundervisning, vilket exempelvis framgår av de finska 
modersmålslärarnas nyutkomna årsbok (Tuokio kuvia 2005). Bilder i fack-
litteratur skall framför allt förklara den information som finns i texten 
samt lägga till ny information (Havu 1996: 129–164).  

I min studie använder jag orden text och bild i en allmän betydelse. 
Text innebär skriven (tryckt) text som består av grafiska tecken. Enligt 
den definition som står först i SAOB är text ”sammanhängande följd av 
skrivna l. tryckta ord med viss innebörd” (SAOB T 951). Det är inte bara 
ord som jag beaktar utan också siffror och noter. Bild är det visuella 
material som utgörs av illustrationer och dekorationer av olika slag. I 
SAOB får ordet bl.a. följande definition: ”Om plastisk l. plan framställ-
ning af föremål(s yttre)” (SAOB B 2520). Det är den yttre formen som jag 
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studerar här. Från semiotikens synvinkel kan text bestå av både ord och 
bild (jfr Kress – Leeuwen 2001: 24, Sorvali 2001: 105, Nikula 2004: 29–32, 
Peirce 2005), men i detta sammanhang utgår jag således från text (med 
ord) och bild.  

Bilder kan studeras på flera sätt. Ofta har man gjort det från konst-
historisk och bildhistorisk synvinkel (Havu 1996: 130). Lundahl har en 
kort diskussion av bilderböcker i sitt arbete Läsa på främmande språk (1998: 
191–196). Trifonas (1998) har gjort en semiotisk analys av en bok med 
färgrika illustrationer. Hatva (1993) använder semiotiska hjälpmedel i sin 
redogörelse av hur bilder mottas, planeras och förverkligas. Bilder kan 
anses vara semiotiska tecken, och inom semiotiken finns ett speciellt 
område, bildsemiotik, som studerar bilder (se t.ex. Sonesson 1992 och 
2004). Ett semiotiskt tecken står för något annat. För att kunna identifiera 
ett tecken behövs det tre aspekter enligt semiotikern C.S. Peirce. Dessa är 
yttervärldens objekt, som tecknet hänvisar till, själva tecknet och tolkning 
(interpretant). Tecknet har ett förhållande till objektet, vilket automatiskt 
producerar tolkningen. Hos tecknet ser Peirce tre typer, ikoner, index och 
symboler. Ett ikoniskt tecken liknar det som det står för, t.ex. en bild av 
en flicka. Ett indexikalt tecken står i ett kausalt förhållande till sitt objekt, 
t.ex. rök betyder eld. Ett symboliskt tecken kan bygga på konvention, 
t.ex. en flagga står för en stat. (Se Peirce 2005.) Det finns exempel på de 
tre tecknen i mitt material. Av dessa är ikonerna den vanligaste typen. 

Det är inte svårt att se vad bilden föreställer, men svårare är det att 
analysera dess egentliga innebörd och funktion. Nedan presenterar jag 
först vilka slags bilder som används i de två läroböckerna. Därefter ger 
jag synpunkter på hur bilderna fungerar och vad de har för innehåll i 
sammanhanget. 

Text och bild i två läroböcker i svenska 
Vad slags texter och bilder hittar man i läroböcker i svenska i Finland? 
Hur presenteras svenskan för finska skolelever på 1950-talet och ett halvt 
sekel senare? Jag utgår ifrån att det finns klara skillnader mellan 
läroböckerna. Detta hänger till en del ihop med utvecklingen i skolans 
språkundervisning. Dessutom har det med åren blivit tekniskt sett 
betydligt lättare att producera, färgsätta och kopiera bilder.  

Svensk elementarbok av Efr. Jacobson är en lärobok i svenska som 
omarbetats av Helmi Fröberg på 1940-talet. Sjunde upplagan som jag har 
använt är från 1956. Av företalet framgår det att illustrationerna har för-
nyats i denna upplaga och för dessa står konstnären Asmo Alho. Han har 
enligt förordet visat förståelse och stort intresse, när han ritat sina bilder 
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som skall underlätta inlärningen och skapa glädje hos de unga. (Jacobson 
– Fröberg 1946: 7.) 

Svensk elementarbok innehåller sammanlagt 103 läsestycken (s. 20–96). 
Ca hälften av dessa har fått en illustration. Det är människor, djur och 
natur samt ting som förekommer som motiv i bilderna. Dessa är för det 
mesta ikoniska tecken. En bild av en människa (eller en människogrupp) 
är den oftast förekommande typen. Människorna låter sig utan svårig-
heter delas in i man, kvinna, pojke och flicka i detta material. Grovt taget 
kan man konstatera att tre fjärdedelar av vuxenbilderna utgörs av män, 
resten av kvinnor. Av barnbilderna är det ca två tredjedelar som består 
av bilder av pojkar, en tredjedel är flickbilder. De absoluta talen är dock 
inte stora och varierar mellan 4 och 21 förekomster. Ett undantag från 
den könsbundna fördelningen utgörs av den inledande delen med uttals-
övningar (s. 9–19). Där är det kvinnliga könet dominerande. Av de 
sammanlagt 26 korta styckena har knappt hälften fått en illustration. 
Kvinnorna, som mestadels är unga flickor, är dubbelt så ofta represen-
terade som männen. Det är exempelvis Ulla som rullar, Ida, Edla och Ada 
som springer ned att bada, samt Ebba och Barbro som bakar. Alla de 
namngivna flickorna har blivit illustrerade. Det finns också en bild av en 
pojke som heter Zachris. Däremot har Åke, Måns och Holger fått nöja sig 
med bara namnet. 

Människobilderna är dubbelt så frekventa som bilderna av natur och 
djur. Naturen är antingen det egentliga motivet eller utgör en bakgrund 
till något annat. Av de vilda djurarterna förekommer igelkott, hare, 
ekorre, björn, varg och råtta. Sångtexten Maria Nyckelpigas bekymmer (läse-
stycke 66) illustreras med bilderna av nyckelpiga och skalbagge. Hus-
djuren är välkända för barnen på 1950-talet, nämligen katt, hund, tupp, 
ko, häst, fåle, lamm och kanin. Av fåglarna är skata, sparv, korp och gök 
representerade med bild. En djurbild och en benämning av detta djur i 
text står ofta bredvid varandra. Eleverna får på samma gång veta vad 
någonting heter och hur det ser ut. Det finns inga isolerade bilder, utan 
alla har någon anknytning till texten bredvid. På det sättet har bilderna 
en klar funktion. 

Pojken i 1950-talsmaterialet har ett utseende som illustratören Alho 
ansett vara typiskt för en 1950-talspojke. Bilden av pojken är således 
pojkens ikon. Helt intuitivt kan jag konstatera att man möter liknande 
bilder i samtida finska böcker för ungdomar. Ett träd med snö på 
grenarna står för en bestämd årstid (37. Vintern) och är ett indexikalt 
tecken, men kan på samma gång anses vara symboliskt. Ett väggur som 
visar att klockan är tolv är ett symboliskt tecken för nyår (34. Nyåret).  
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I läroboken finns också ett dussintal läsestycken med sångtext och 
noter. Sådana är t.ex. Lasse liten (av Zacharias Topelius), Mors lilla Olle 
(efter W.v. Braun) och Våren (av August Strindberg).  

 Medvind med sina färgfoton är en modern lärobok i svenska. I före-
talet uttrycker författarna sina önskemål angående elevernas färdigheter 
efter en genomgången kurs med Medvind. De hoppas att eleverna har 
skaffat sig många slags färdigheter som de har nytta av i livet: förmåga 
att förstå talat språk och olika typer av texter samt oräddhet att både 
muntligt och skriftligt använda svenska. Framför allt önskar de att ele-
verna lär sig att tycka om svenskan och de övriga nordiska språken samt 
att förstå dessa länders kultur. Eleverna skall ytterligare inse att de nor-
diska länderna tillsammans utgör ett viktigt, enhetligt område i Europa 
och i hela världen. (Esipuhe/Förord, s. VIII.)  

Av förordet till Medvind framgår det ytterligare att det är Sverige som 
är det egentliga temat. Stockholm och Dalarna är speciella objekt i boken. 
Det är samhälle, geografi, musik, litteratur och konst som presenteras 
med hjälp av text och bild. Det finns också texter, intervjuer och språk-
prov som handlar om övriga nordiska länder. Många av dessa texter är 
autentiska med genuint vardagsspråk. Rikssvenskan är väl representerad 
i och med de flesta av intervjuerna och bandinspelningarna är gjorda i 
Sverige. Det finns rikligt med bilder som inspirerar och väcker diskussion 
samt åstadkommer välbehag och positiva tankar. (Esipuhe/Förord, s. 
VIII.) 

Medvind innehåller cirka 350 bilder (s. 1–177), vilket betyder att det i 
genomsnitt finns två bilder på varje sida. På ett uppslag kan det finnas 
sammanlagt nio bilder (s. 88–89). Första intrycket är att det är bilderna, 
inte texten, som dominerar i boken. Det mest iögonenfallande är att 
bildmaterialet ofta består av foton, som är helt obefintliga i den studerade 
läroboken från 1950-talet. Familjen med far, mor, son och dotter har för-
svunnit och i stället finns olika typer av människogrupper.  

Personerna i foton är till stor del anonyma, men några välkända 
personer står namngivna. Sådana är t.ex. Sveriges kung och drottning 
med kungabarnen. Även ett antal idrottsmän är representerade med 
foton, t.ex. Björn Borg, Linda Haglund och Patrik Sjöberg. Några beröm-
da konstnärer som t.ex. Carl Larsson beskrivs med text och foton. Att 
göra skillnad mellan man och pojke resp. kvinna och flicka är i motsats 
till den äldre boken inte lätt, när man studerar persongalleriet i den nyare 
boken. Trots det kan man också för den nyare bokens del notera att 
männen är dominerande. De är två gånger fler än kvinnorna i Medvind. 
Däremot är flickorna två gånger talrikare än pojkarna. De absoluta talen 
varierar mellan 10 och 36 i dessa grupper. 
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Naturen finns med i Medvind. Det är hav, blommor och djur som kan 
ses i ett tjugotal bilder, men betydligt vanligare motiv utgörs dock av 
olika typer av artefakt. Byggnader som hus och kyrkor samt konstverk 
som statyer och tavlor finns med i totalt över 100 bilder. Hus och kyrkor 
representerar ett urbant samhälle respektive en församling och fungerar 
närmast som symboliska tecken. Båtar, flaggor och kartor möts ett tiotal 
gånger, medan bilder av mat och reklam är mera sällsynta. Många av 
naturbilderna är ikoniska tecken, t.ex. bilder av blommor, men kan också 
vara symboliska, t.ex. djur står för vild natur. En liten bit av ett glittrande 
hav i färgbild kan innebära att man har semester och befinner sig i södern 
(ett indexikalt tecken).  

Synpunkter på innehållet i böckerna 
Svensk elementarbok och Medvind avviker innehållsmässigt från varandra. 
Hur det innehållsliga betonas i dessa böcker diskuterar jag kort nedan. 
Ett läsestycke i Svensk elementarbok heter Mitt hem (40) och kan anses 
beskriva 1950-talet .  
 

 40. Mitt hem 

          
Efr. Jacobson och Helmi Fröberg, Ruotsin kielen alkeiskirja. I osa. Svensk elementarbok. I delen. 
Sjunde upplagan. Bild: Asmo Alho. Werner Söderstöm osakeyhtiö: Borgå, Helsingfors 1956. 
s. 46–47. 
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Det är i jagform som ”mitt hem” presenteras. Det står i texten att familjen 
bor i en liten stuga på landet. Hemmet har i både text och bild beskrivits 
med ett enda rum. Om detta beror på trångboddheten i Finland efter 
kriget eller på en språklig övning med en obestämd artikel är svårt att 
avgöra. Rollerna i familjen förefaller vara traditionella. Mor står vid 
spisen och lagar mat. Läsaren ser henne bakifrån. Far sitter vid bordet 
med en tidning och tittar på sin son, som sitter bredvid honom. Dottern 
leker med en docka på golvet. Boken betonar över huvud taget familjen 
och dess medlemmar.  

Hur personerna är klädda beskrivs i olika läsestycken i den äldre 
boken. En pojkes kläder uppräknas på följande sätt: en rock, en väst, 
byxor, strumpor och kängor eller skor, och ute har han på sig en paletå, 
en hatt eller en mössa och vantar på händerna (s. 34–35). På motsvarande 
sätt beskrivs en flickas klädsel: en klänning och ett förkläde, på fötter 
strumpor och kängor, ute bär hon en kappa (ibid.). 

Eftersom bilderna i 1950-talets bok är svartvita, ger den verbala texten 
ibland närmare upplysning om färger. ”Svenska flaggan är blå med gult 
kors”, står det i läsestycke 20 (s. 32). I samma stycke ställs en fråga som 
lyder så här: ”Hurudan är rågen till färgen om våren?” Denna fråga kan 
kännas svår för eleverna i dagens skola att besvara. Alla av dem har 
knappast sett råg ute på en åker, men vissa företeelser i det agrara sam-
hället kände den finska 11–12 år gamla eleven på 1950-talet i bästa fall 
även på svenska. 

 Läsestyckena syftar till att vara lärorika och pekar på arbetsmoral, 
vilket ibland framgår av rubriken, t.ex. Arbeta om dagen, sov om natten! 
(63). Sagor och berättelser finns också med, t.ex. Kasper (86), Tomten och 
vedhuggaren (87) och Räven i brunnen (96). Bland läsestyckena finns också 
Herrens välsignelse, som är det näst sista stycket i boken. Boken avslutas 
med Sommarpsalm (103).  

Det finns också språk- och stilhistoriska kommentarer i Svensk elemen-
tarbok. Skillnader mellan talspråk och skriftspråk exemplifieras och kom-
menteras med två parallella texter (90). Verben i den skriftspråkliga 
texten har pluralisändelser (t.ex. äro, gingo, skrevo, sutto). Detta fick en ung 
finsk elev veta under sitt första år med svenskan i mellanskola. De pa-
rallella texterna står utan bild. 

Ordspråk har av gammalt ansetts vara lärorika, och sådana finns det 
en samling av i slutet av boken. Ordspråken står utan illustrationer. Ett 
ordspråk som Fosterlandet fordrar varje offer (s. 91) beskriver Finland efter 
kriget. Lärorika har också följande ordspråk varit: De gamla skall man ära, 
de unga skall man lära (s. 94), Blygsamhet ungdomens prydnad (s. 92) och 
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Ymnig skörd är trägen mans lön (s. 95). Ordspråken verkar för övrigt 
harmoniera innehållsmässigt med läsestyckena i boken. 

Välbekanta miljöer beskrivs i Svensk elementarbok på svenska, och 
familjära företeelser får svenska benämningar. Klassrummet ser ut som 
det faktiskt gjorde på 1950-talet. I ett läsestycke tar eleverna fram häftena, 
bläckhornen, stålpennorna samt pennskaften och skriver med bläck (65. 
Skrivtimmen). I stycket I klassrummet (17) sägs pulpeterna vara gula och 
stora, tavlorna svarta, stora och fyrkantiga.  

Att man bor på landet har påpekats ovan, och det agrara samhället är 
tydligt beskrivet i stycket Där hemma (42), t.ex. med en mening som ”Den 
stora hästen drar den tunga plogen” (s. 48).  I boken finns inga stads-
bilder och inte en enda bild av en bil heller. Eleverna befinner sig hela 
tiden i sitt hemland. I ett stycke som heter Jag har och jag är (8) blir frågan 
”Nå, var är skolan?” besvarad med ”I Helsingfors (i Tammerfors, i Tava-
stehus o.s.v.)” (s. 25). Tammerfors var på den aktuella tiden en känd in-
dustristad, Tavastehus en känd skolstad. Det är svenskan i Finland, det 
andra inhemska, som det gäller. Även om det är fråga om svenskunder-
visning är det varken Sverige eller rikssvenska som är aktuellt. Som ett 
kuriosum kan det nämnas att bokpärmen är illustrerad med två ränder. 
På den ena står tre kronor omgiven av små människogrupper (från 
Dalarna?). Den andra innehåller fyra traditionella vapen som represen-
terar Åland, Egentliga Finland, Nyland och Österbotten, dvs. de dåvaran-
de landskapen med svensktalande befolkning i Finland. Namnen på 
landskapen framgår dock inte av pärmen. 

Innehållet i Medvind avviker radikalt från Svensk elementarbok. Nu 
möter läsaren färgrika bilder och foton, som verkar spela en mera central 
roll än själva texten. Det finns sammanlagt femton enheter i boken. De 
har sådana rubriker som Ung i Sverige, Musik över gränserna, I hjärtat av 
Sverige, Extraknäck och Stockholm. Vardagen som beskrivs i dessa enheter 
är en helt annan än i den äldre boken. Ett hem beskrivs med foton som 
helt saknar människor (avdelning Svenska hem i enhet 11: Hemma hos…). 
Sådana företeelser som interrail, övriga resor, musik och sport beskrivs i 
enheterna med färgrika illustrationer. I likhet med 1950-talets lärobok 
avspeglar Medvind den aktuella omgivningen och det aktuella samhället. 
Det är Sverige och det svenska samhället som mestadels beskrivs i denna 
bok. Den inleds med en karta över Sverige. Kartan är primärt ett ikoniskt 
tecken, men i och med att landet är grönt med röda bollar som står för 
städerna, är den också ett symboliskt tecken. Det är ofta rikssvenskar som 
eleverna nu blir bekanta med. Det agrara samhället i Svensk elementarbok 
har bytts ut mot stadsmiljöer i Medvind. Det är dock inte endast Sverige 
som beskrivs, utan också elevernas hemland är med. Med text och bild 
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beskrivs en elev som går på Sibelius-gymnasiet i Helsingfors (s. 16–17). 
Därtill presenteras sport med finlandssvenska inslag (s. 28–29). En enhet 
som heter Olika länder – olika skolor berättar med text och foton bl.a. om 
ryska elever i Finland och om en utbyteselev från Japan, medan informa-
tion om etniska grupper totalt saknas i den äldre boken. 

Färgerna har förmåga att göra texten överskådligare, vilket syns tyd-
ligt i boken Medvind. Eleverna får veta exakt hur flaggorna ser ut, hur 
färgrikt det är ute i naturen och hur människorna är klädda. I enhet 10 
som heter Det här är min stil diskuteras också färganalys och favoritfärger. 
Medvind ger en mångsidig och färgrik överblick över stad och landskap 
och presenterar förutom Sverige även de övriga nordiska länderna och 
deras invånare. 

Sammanfattande diskussion 
Svensk elementarbok användes i finsk mellanskola på 1950-talet, Medvind i 
gymnasiet efter grundskolan ett halvt sekel senare. På samma gång 
representerar dessa läroböcker ett nybörjarstadium och ett stadium för 
litet längre hunna elever i finsk skola. Svensk elementarbok koncentrerar 
sig på svenskan i Finland. Det måste dock läggas till att andra delen av 
Jacobsons och Fröbergs bok, som inte studerats här, ger information om 
Sverige. Medvind presenterar förutom svenska språket också Sverige, 
svensk kultur och svenskt samhälle. Hela Norden och även andra länder 
är med i några beskrivningar. 

De finska eleverna började läsa svenska efter att de kommit från folk-
skolan med fyra klasser till mellanskolans första klass. Då levde man i 
efterkrigstidens Finland, där det var brist på allt materiellt. Detta framgår 
av 1950-talets svenska lärobok, medan det är materiellt överflöd som är 
märkbart i den senare boken. Krigen medförde starkt ökade kontakter 
mellan de båda språkgrupperna i Finland, och man insåg också att man 
inom alla samhällsklasser behövde bättre språkkunskaper (Cavonius 
1978: 93). Det kan också nämnas att svenska språket var ett frivilligt 
ämne i finskspråkiga folkskolor och finska språket på samma sätt ett fri-
villigt ämne i svenskspråkiga folkskolor i Finland på 1960-talet. Svenskan 
var i början av 1960-talet ett mera populärt skolämne än engelskan i de 
finska folkskolorna. (Ibid.: 95–98.) I dagens läge (2005) är svenska språket 
ett obligatoriskt ämne i skolan, men ett frivilligt ämne i studentexamen. 

Avslutningsvis vill jag citera det som Jan Einarsson skriver om sko-
lans betydelse i sin bok Språksociologi (2004): ”Skolan och det språk-
sociologiska perspektivet framstår för mig som centralt i samhället. Det 
är genom skolan som samhället i stor utsträckning styrs, och det är 
genom språk som skolan utövar sin makt och genomför sin uppgift så 
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som den har definierats i olika styrdokument. Skolan ger möjligheter för 
barnen att gå utanför de sociala och språkliga kartor som deras olika ur-
sprung har ritat upp för dem” (Einarsson 2004: 299).  
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Lekter i vikingatidens 
småländska runstens-
monument 

Per Stille 

De vikingatida runstensmonumenten i Sverige framstår ofta som en 
ganska homogen grupp. De är tillkomna under en mycket begränsad tid, 
de har likartade texter och finns ofta geografiskt samlade. De skillnader 
som kunde tänkas finnas mellan geografiskt skilda regioner berörs mer 
sällan. En anledning till detta kan vara att källpublikationer och 
översikter oftast utgår ifrån en regional uppdelning. 

Är nu verkligen dessa runmonument en homogen grupp sedd ur en 
språklig synpunkt. Borde det inte kunna finnas tydliga regionala skillna-
der? Skulle det inte också kunna vara så att det faktiskt finns olika typer 
av runstensmonument som tillhör olika samhällsgrupper? 

När det gäller frågorna om man kan se dialektskillnader i runstens-
materialet så har det faktiskt inte givits särskilt många svar. Henrik Wili-
ams (1995) har i en artikel om frågan om runsvenska dialekter givit en 
sammanfattande översikt, där han presenterar vad som dittills behand-
lats i fråga om detta. Han diskuterar också den viktiga frågan om run-
stensmaterialets representativitet och nämner tre svårigheter att bestäm-
ma dialektala skillnader. En svårighet är att avgöra i vad mån skillnader-
na är dialektala eller främst kronologiska, en annan är om den som for-
mulerat sig på ristningen verkligen är knuten till området och den tredje 
är att den 16-typiga runradens begränsande ortografi skapar särskilda 
svårigheter att få en tydlig bild av hur uttalet bakom texten har varit. I 
sitt sammanhang är det naturligt att Williams nämner enbart de möjliga 
dialektala skillnaderna. Men är det bara dialektala skillnader som kom-
mer fram i runstenstexterna? Kan man säga något om andra eventuella 
skillnader? 

Här tänker jag främst uppehålla mig vid runristningarna i det små-
ländska området Tiohärad. Det rör sig om cirka 80 ristningar som till sin 
huvuddel troligen är utförda under en relativt kort tid från slutet av 900-
talet till en bit in på tiohundratalet (Gräslund 2002 s. 154). Det kan antas 
att impulsen till runstensresandet har kommit från Danmark och in-
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spirerats av Harald Gormssons monument i Jelling (Sawyer 2002 s. 65). 
Birgit Sawyer (2002 s. 74) tänker sig runstensresarna i södra och centrala 
Småland som en relativt självständig elit och lyfter fram flera drag i 
runstenstexterna som tyder på detta. Martin Hansson (2001 s. 126, 134) 
menar också att runstenarna är ett exklusivt fenomen som kan knytas till 
en tydlig aristokratisk överklass. Han gör ett försök att koppla runstenar-
na till senare kända medeltida huvud- och sätesgårdar, vilket skulle 
kunna tyda på en kontinuitet. Vad man kan lyfta fram som aristokratiskt 
är intresset för genealogi. På runstenen Sm 71 i Norra Sandsjö kan man 
finna en släktkedja i inte mindre än sex generationer. Det bör vittna såväl 
om resaren Ärenvards släktmedvetenhet som om en påfallande kontinui-
tet (Zachrisson 2002 s. 39). Räknar man med generationer på 30 år skulle 
det innebära att den tidigaste stamfadern som är nämnd i ristningen, 
Hära, skulle kunna ha varit född någon gång omkring år 800. Andra drag 
i de småländska ristningarna som tyder på ett högre skikt i samhället är 
titlar som stallare, tägn, skeppare och dräng. I två fall kan man knyta 
personerna till kända härskare. I Sm 42 i Tuna omtalas Assur som kung 
Haralds skeppare och i Sm 76 nämns en man med det förmodade namnet 
Vråe som jarlen Håkans stallare. Intressant är just den koppling till 
Danmark och Norge som finns. Den låter sig lättast förstås utifrån de 
krigståg som de danska kungarna vid denna tid företog sig i England. Så 
omtalas västerfärder i flera av ristningarna (Sawyer 2002 s. 78). I den 
danske kungens tjänst på krigstågen mot England fanns möjligheter för 
en väpnad aristokrati att befästa sin ställning. 

Också brobyggandet kan ses utifrån en statusaspekt och som ett feno-
men som kan tyda på en topposition. Här är det dock snarast fråga om 
ett lokalt sammanhang. Brobyggandet visar också på att runstensresarna 
var förankrade i en kristen tradition, vilket i och för sig bara är att vänta 
vid denna tid (Stille 2002). 

Runstenar kan också ha fungerat som gränsstenar. På Brobyholms 
ägor står Sm 91 mitt emellan socknarna Lannaskede, Fröderyd och 
Skepperstad, och också mellan Östra och Västra härad (Brink 2002 s. 110). 
Det är frestande om än spekulativt att tänka sig att resaren faktiskt har 
kunnat fungera som ledare av ett häradsting i ett av häradena eller rent 
av rest den i egenskap av lagman i Tiohärad. 

Men vad innebär det för vår analys av runstenstexterna i Tiohärad att 
resarna tillhört de ledande i samhället? Det öppnar för möjligheten av 
förekomsten av en sociolekt som används av det dåtida samhällets topp-
skikt. Detta toppskikt har troligen goda kontakter sinsemellan över hela 
området. Många i detta skikt har också uppehållit sig i Danmark och 
England. Man kan förvänta sig att det är en miljö där poesi och skald-
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konst har kunnat vara viktiga inslag och som möjligen också påverkat det 
mer vardagliga språket. I inskrifterna möter vi också poesi och allitererat 
språk som ”minst bland män en niding, ej snål på mat eller snar till 
hämnd” i Sm 37 (tolkningen kan dock diskuteras) eller ”mild i ord, på 
mat ej njugg” i Sm 39. 

Man kunde förvänta att detta språk var påverkat av språken västerut. 
Det skulle kunna innebära att novationer som uppstår i Danmark och 
sedan sprids norrut tidigt når denna sociolekt. I så fall skulle åtminstone 
teoretiskt sett språket på de småländska runstenarna kunna ge intryck av 
att tillhöra ett senare utvecklingsstadium än exempelvis inskrifterna i 
Uppland trots att dessa är yngre. 

Går det nu att på något sätt belägga förekomsten av en sådan socio-
lekt som skisserats ovan? Williams nämner faktorer som försvårar urskil-
jandet av dialekter. Dessa är relevanta även när det gäller urskiljandet av 
sociolekter. Ytterligare svårigheter kan anföras. Är det verkligen resarnas 
språk som är representerat i ristningarna? Vad gäller formuleringar kan 
ju den som högg stenen ha haft ett större eller mindre inflytande. Hos ris-
tarna i Fjädrundaland kan man ju se att vissa formuleringar ofta kan kny-
tas till speciella ristare (Stille 1999). Det är dock inte säkert att det behöver 
vara så stor skillnad mellan resarnas och ristarnas språk. Hantverkare av 
detta förmodligen mycket specialiserade slag kan vara rörliga och kan ha 
lärt sig konsten någon annanstans än i Småland, troligen Danmark. Även 
om hantverkarna möjligen inte tillhör samhällets toppskikt kan de ändå 
ha en relativt hög status. Man kommer dock inte ifrån att frågan om 
vems språk man möter i inskrifterna är en komplicerande faktor. 

Ska man då anta en speciell sociolekt för samtliga eller huvuddelen av 
de småländska runstenarna eller bara för de ristningar som kan antas 
visa på en hög social status? En stor del eller åtminstone 27 ristningar har 
statusmarkeringar av det slag som nämnts ovan, omnämnandet av titlar 
och epitet, utlandsfärder och brobyggande. Andra kan visas vara resta 
vid vattendrag där man kan anta ett brobygge, åter andra kan kanske 
knytas till gårdar som kan visas vara huvudgårdar i ett senare skede. 
Materialet är inte undersökt ur dessa aspekter och man bör kanske än så 
länge vara försiktig med att se materialet som alltför homogent. 

Åtminstone två drag kan sägas vara speciella för materialet. För det 
första förekommer i minnesformeln orden ”sätta” och ”kummel” mer fre-
kvent i de småländska inskrifterna än på andra håll. För det andra finns 
en påfallande tendens att använda monografisk skrivning för vikingatida 
diftonger. Möjligen kan det vara ett tecken på att monoftongeringen gjort 
sitt intåg i dessa kretsar. Här liksom så ofta annars tror jag inte man kom-
mer mycket längre än till framställandet av en hypotes. Möjligen kan 
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man delvis besvara frågan när hela det vikingatida materialet är under-
sökt ur denna aspekt. 

Vilka slutsatser kan dras av ovanstående resonemang? En slutsats är 
at man måste vara öppen för variationen i det vikingatida språket. Det 
går inte att behandla varje inskrift eller varje fenomen i inskrifterna som 
om de tillhörde ett och samma system. Inskrifterna kan vara utryck för 
subspråk av olika typer som sociolekter och dialekter.  
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Bloggen som arena i 
offentligheten 

Jan Svensson 

Textverkligheten förändras ständigt. Ibland sker förändringarna i små 
steg, och språkbrukarna kan uppfatta situationen som mer eller mindre 
stabil, med fasta textmönster och etablerade genrer som skapar trygghet 
för dem som ska producera text. Under andra perioder går förändringar-
na snabbare. Kommunikationsmönstren förändras och skapar behov av 
nya sorters texter, vilket i sin tur ofta skapar osäkerhet hos skribenterna. 
Under den tid som vår egen generation kan överblicka är det framför allt 
två förhållanden som har drivit på textutvecklingen, nämligen de snabba 
teknologiska förändringarna, som under ett halvsekel har givit oss 
televisionen, videon, datorerna, mobiltelefonerna m.m., och förskjutning-
en i relationen mellan det offentliga och det privata. Här är inte platsen 
att ge någon heltäckande bild av hur dessa förändringar har påverkat 
textlandskapet i sin helhet (för ett sådant försök se Svensson 2005); i 
stället vill jag fokusera på en textform som gjorts möjlig av utvecklingen 
och som kan tjäna som illustration till en del mer generella reflexioner, 
nämligen webbloggen eller bloggen. 

Tekniska och kulturella förutsättningar 
Rent tekniskt företer bloggen stora likheter med hemsidan (se Karlsson 
2002 för en utförlig beskrivning). Sidorna kan sökas på samma sätt och är 
ofta utformade med likartad layout. Den kanske viktigaste likheten är 
möjligheten att utnyttja länkar för att leda besökaren till andra sidor av 
intresse. Den främsta skillnaden mellan (den vanliga) hemsidan och blog-
gen är att den senare (åtminstone i den prototypiska utformningen) för-
ändras och bearbetas fortlöpande, gärna dagligen, genom att skribenten 
utnyttjar sidan som ett slags offentlig eller halvoffentlig dagbok.  I detta 
liknar bloggen också de dagboksutrymmen som finns på olika ”web 
communities”, som t.ex. Lunarstorm (se Gustafsson 2004). Då bloggarna 
började bli vanliga vid slutet av 1990-talet användes de framför allt för att 
ge alternativa kommentarer till politiska skeenden. Efterhand har den 
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innehållsliga variationen ökat (se Wijkmark 2005 för en översiktlig redo-
görelse). 

De teknologiska och praktiska förutsättningarna är alltså relativt 
entydiga och lättbeskrivna. Det är inte lika enkelt att beskriva och förstå 
de kulturella sammanhang som bloggen ingår i ett dialektiskt samspel 
med. På ett övergripande plan måste bloggskrivandet relateras till de för-
ändringar av offentligheten och offentlighetens skriftformer som inträffat 
under de senaste decennierna. 

I föreställningen om den klassiska offentlighetsstrukturen, som for-
mulerades av Jürgen Habermas 1962 (sv. översättning 1984), är skillna-
den mellan den offentliga och den privata sfären en grundläggande dis-
tinktion. I den offentliga sfären, som kan vara politisk eller kulturell, av-
görs frågor av gemensam samhällelig karaktär. I den privata sfären av-
görs sådant som rör den enskilde medborgaren. Dels fattas privatekono-
miska beslut, dels hanteras allt det i livet som har med privata relationer 
och personlig utveckling att göra. Redan i texten från 1962 visar Haber-
mas hur gränsen mellan det offentliga och det privata kommit att luckras 
upp under trycket från samhällsutvecklingen (se Svensson 1988 för ett re-
ferat). Utvecklingen mot en alltmer diffus eller förskjuten gräns har där-
efter snarast accelererat, inte minst p.g.a. förändringar i medielandskapet. 
Framför allt har utvecklingen av televisionens utbud inneburit att före-
teelser som för ett halvsekel sedan var strikt förbehållna den privata sfä-
ren i dag spelas upp, demonstreras eller utövas i offentligheten. Tidiga 
exempel var samtals- och soffprogram. På senare tid har utvecklingen 
drivits längre med dokusåpor och realityserier. Detta har också inneburit 
att privatspråkliga uttrycksformer fått allt större utrymme i offentlighet-
en. Denna förändring av språkformerna, som kan iakttas på en rad om-
råden, har av den brittiske textforskaren Norman Fairclough (1995) be-
tecknats som ”conversationalization”, ett fenomen som man på svenska 
kanske kunde kalla för ”pratifiering”. Kännetecknande för denna språk-
form är bl.a. en relativt spontan (eller föregivet spontan) struktur, tal-
språksliknande syntax och ett vardagligt ordförråd. 

Hur kommer nu bloggen in i detta sammanhang? Kan en beskrivning 
av bloggfenomenet hjälpa till att precisera bilden av den kultur- och 
språkhistoriska utvecklingen? Kan den skisserade bakgrundsteckningen 
hjälpa till att förstå bloggen som fenomen? 

Att bloggen kan fungera som katalysator i diskussionen om offent-
ligheten blir tydligt i den mediedebatt som rasade på våren och försom-
maren 2005. Ett fokus i debatten låg på bloggar som skrivs av fram-
trädande journalister med stort utrymme i traditionella medier. På ena 
sidan i debatten stod de som menar att dessa journalistiska bloggar är bra 
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därför att de kan ge konkretion och personlig vinkling på frågor som 
annars måste behandlas på ett abstrakt och opersonligt sätt. På den andra 
sidan stod de som menade att bloggarna är dåliga därför att de uppe-
håller sig vid trivialiteter och oväsentligheter i ett redan tidigare över-
lastat medieutbud (se Wijkmark 2005 för en utförlig redovisning av de-
batten). Det faktum att debatten fördes med viss hetta visar, menar jag, 
att gränsen mellan det privata och det offentliga fortsatt är en (mental) re-
alitet och att företeelser som hotar att förskjuta gränsen kan uppfattas 
som nog så angelägna.  

Några bloggexempel 
Hur ser det då ut på bloggarna? Vilka layouttekniker används? Vilka 
genrer ansluter skribenterna till? Vilka språkformer används? Dessa 
frågor kan ställas, men de går egentligen inte att besvara så som de är 
formulerade av det enkla skälet att utbudet är för stort och variations-
rikedomen för omfattande. Det som är möjligt är att med hjälp av exem-
plifierande nedslag säga något om hur det kan se ut. I det här fallet är 
nedslaget mycket litet och valet av exempel godtyckligt. Exemplifi-
eringen kan förhoppningsvis ändå säga något om de strategier som 
tillämpas. 

Jag gjorde helt enkelt så att jag gick in på en väletablerad webblogg, 
nämligen mymarkup.net/blog/, som drivs av bibliotekarien Erik Stattin 
och som innehåller många inlägg om bloggandet som fenomen. På 
ingångssidan finns bl.a. en lista över vad redaktören kallar ”svenska kick 
ass-bloggar”. Ur denna lista valde jag tre av de översta för ett närmare 
studium. Valet föll på Sblogg, Respectfully yours (syrran) och Conan the 
Librarian. Den enda motiveringen till valet var att dessa tre bloggar är 
sinsemellan olika. F.ö. har godtycket fått styra. 

Sblogg har en varudeklarerande underrubrik, Skisser om ett uppkopplat, 
jämlikt och hållbart samhälle, en rubrik som ganska väl överensstämmer 
med innehållet i de inlägg som finns på bloggen. Skribenten arbetar som 
journalist på en internettidning och är politiskt aktiv inom socialdemo-
kratin. 

Det första inlägget vid undersökningstillfället (050907) har rubriken 
”Opinionen vänder” och kommenterar en opinionsundersökning, utförd 
av Demoskop och publicerad samma dag, som visar att den borgerliga 
alliansens tidigare försprång har reducerats kraftigt. I mångt och mycket 
ansluter skribenten till genre- och stilmönster som också hade kunnat 
användas i en politisk kommentar i en dagstidning eller i en ledarartikel. 
Den grammatiska utformningen är den gängse för en resonerande sak-
prosatext, och tonläget är i huvudsak neutralt.  
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Alliansen och vänsterblocket har närmat sig varandra i Demoskops 
senaste undersökning. Efter att Socialdemokraterna har ökat med 4,1 
procentenheter och Vänstern med 2,9 procentenheter så har Allian-
sen 49,1 procent och vänsterblocket 48,2 procent. 
 

Den mening som inleder inlägget har däremot en annan karaktär 
 
När äntligen massmedia börjar ta sin granskande uppgift på allvar 
och beskriver konsekvenserna av Alliansens förslag till nedskär-
ningar för arbetslösa och sjuka så ger det utslag i opinionen.  

 
Textens avslutning ansluter inte heller till traditionella offentlighets-
mönster: 

 
Oavsett vilka partipolitiska sympatier man har blir det ett oerhört 
spännande val nästa år. Alternativen är tydliga och partiledarna är 
taggade. En ett år lång fest för politiskt intresserade. 

 
Både den redovisade hållningen och ordvalet avviker från vad som är 
vanligt i t.ex. en ledarartikel. Det är enligt min mening tydligt att det är 
privatpersonen som tar över och ger uttryck för sin personliga hållning. 
Varken åsikter eller uttryckssätt är förankrade i någon organisation eller 
redaktion. 

Det tredje inlägget på bloggen, som även det behandlar den svenska 
inrikespolitiska situationen uppvisar en liknande vacklan mellan det 
offentliga och det privata. Det inledande stycket är formulerat på ett sätt 
som för tanken till debatterande inlägg i de stora dagstidningarna. Tonen 
är saklig, men den politiska uppfattningen görs tydlig.  

 
Arbetslösheten är utan tvekan vår tids största problem. Det har både 
vänstern och högern förstått. En viktig del i den borgerliga alliansens 
paket för nya jobb handlar om att pressa ner nivåerna i a-kassan. På 
så sätt kommer arbetslösa tvingas att ta låglönejobb. Moderaterna 
har tidigare erkänt att detta är strategin. 

 
En bit längre ner i texten kommer ett parti som emellertid inte lika tydligt 
ansluter till de traditionella offentlighetsmönstren. 

 
Det är lätt att glömma hur utsatt man är som arbetslös. När jag själv 
var klar med min fil kand i statskunskap 1991 hade förra krisen slagit 
till med full kraft. Det fanns inga jobb för vare sig ekonomer eller 
statsvetare som jag själv. Det var en ganska nedbrytande tid då jag 
läste en bok om dagen och jag började närma mig ett bottenläge i 
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livet. Därför var jag var mer än tacksam när Arbetsförmedlingen bröt 
apatin genom att de betalade min lön på Studentradion i Göteborg 
under sex månader. Sedan sökte jag in på Journalisthögskolan och ett 
år senare arbetade jag som journalist. Jag har egentligen aldrig varit 
arbetslös sedan dess. Den typen av åtgärder lär inte bli talrika i alli-
ansens Sverige. 
 

Bloggen Respectfully yours har en helt annan karaktär. Den kompletteran-
de undertiteln är ”En blogg om sånt som inspirerar i vardagen”, vilket 
markerar att det är den privata sfären som står i fokus. Skribenten/redak-
tören framträder under pseudonym; det enda vi får reda på är att hon är 
kvinna, bosatt i Stockholmstrakten och ”motiverad att finna inspiration i 
vardagen”. Vad som inspirerar framgår ganska tydligt av de publicerade 
inläggen. Det översta består av ett recept på en jordgubbsdrink (publice-
rat 1 juli) som hade kunnat platsa i de flesta av våra vanligare veckotid-
ningar av familjetyp. Det närmast föregående inlägget är en notis om en 
shoppingrunda, som mycket väl hade kunnat fungera som en traditionell 
dagboksnotis: 

 
Vad kul det var att shoppa! Förhoppningen är att en Tigerkostym, en 
Hugo Boss [sic] två par Tiger-byxor, en Tiger-skjorta och några diver-
se märkestoppar ska fylla min garderob så pass att jag bara behöver 
shoppa för rent nöje en bra tid framöver. Om det inte hade varit rea 
hade det landat på 13000 kr! Tack och lov för sommaren. 
 

När man rullar vidare möter man ett tårtrecept, en dagboksnotis om årets 
skolavslutning, ytterligare ett drinkrecept osv. Fram tonar bilden av en 
person som trivs ganska bra med livet och som gärna vill förmedla sina 
vardagserfarenheter till andra. Förpackningsformatet (Svensson m.fl. 
1996:30) harmonierar väl med innehållet. Texten är i lila på svagt ljusrosa 
botten. Textytan avgränsas av en bård i rosa (sidomarginalerna) och 
mörkrosa (över och under). Texten ackompanjeras av bilder med tydligt 
esteticerande funktion. Språkformen är enkel och ibland starkt vardaglig 
(skippa spriten; ett gäng isbitar). Det mest påfallande är för övrigt en del 
instuckna engelska fraser (I will enjoy!; One down and 11 to go [apropå 
sonens skolgång]). Engelska används också för en del metainformation. 

Conan the Librarian, med undertiteln Din sporadiska guide till popu-
lärkulturen är nog närmast att jämföra med dagstidningarnas kultur- och 
nöjessidor. Redaktören, Per Perstrand, framträder med namn och bild på 
förstasidan, och via en länk kan man få tillgång till en del övriga 
personuppgifter. Inläggen behandlar framför allt nyutkomna filmer och 
nyintroducerade tv-serier, och språk- och textutformning ansluter relativt 
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nära till recensionsgenren. Avslutningen av ett inlägg om Josef Fares’ 
film Zozo hade utan vidare kunnat användas i en dagstidningsrecension: 

 
Josef Fares har gjort en fullödig, mäktig film, lika personlig och 
kraftfull som lättillgänglig och vacker. Med säker hand blandar han 
drabbande, realistiska skildringar av krig, sorg och iskall mobbing 
med varma, lekfullt bizarra inslag (den talande kycklingen med röst 
av Fares Fares har redet redan skrivits en del om) och fantasifulla 
drömscener som påminner om tidiga Kusturica. Att se Zozo är att bli 
knäckt, sorgsen och lycklig - och lite patetiskt stolt över Josef Fares är 
”vår” och att det görs filmer av den här kalibern i Sverige. (Betyg: 
9/10) 
 

Inledningen till samma inlägg kan möjligen sägas vara mer 
privatspråklig än vad genren normalt tillåter, med sin insiderjargong och 
svensk-engelska blandning: 

 
Zozo kommer att bli den första svenska filmen sen Fanny och Alex-
ander som vinner en Oscar. Det är bara att bocka av kravspecen för 
Bästa utländska film. Based on a true story? Check. Liten pojke blir 
vuxen? Check. Krig? Check. Bullrig, färgstark, hjärtevärmande fa-
milj? Check. Reklamsnyggt foto? Check. Etniskt mys? Life lessons 
från knasiga släktingar? Check. 
 

Det bestående intrycket är ändå att skribenten huvudsakligen ansluter till 
de sedan tidigare vedertagna offentlighetsformerna. 

Vad kan vi då dra för slutsatser av dessa tillfälliga nedslag? En uppen-
bar slutsats är att variationsrikedomen är stor, både när det gäller funk-
tion och utformning. Sblogg och Conan fungerar båda som prototypiska 
bloggar i det att de fortlöpande kommenterar det område som respektive 
blogg är inriktad på. Aktualitetsambitionen är påtaglig. Respectfully yours 
är mer lik en traditionell hemsida, som redovisar redaktörens intressen 
utan något krav på aktualitet. Utformningen är i alla tre fallen mediaspe-
cifik på så sätt att bloggformatet utnyttjas med menyer, som redovisar 
olika slags innehåll, och länkar, som ger besökaren möjlighet att snabbt 
flytta till andra bloggar eller hemsidor. I andra avseenden kan man säga 
att utformningen ganska tydligt ansluter till mönster som inte är medie-
specifika utan som under ganska lång tid utvecklats i de traditionella me-
dierna, framför allt i pressen. Det finns en tydlig anknytning till ledarar-
tikeln och den politiska kommentaren (Sblogg), till recensionen (Conan) 
samt veckotidningsuppslaget (Respectfully). Det är dock inte frågan om 
någon fullständig anpassning till dessa väletablerade genrer. I alla tre 
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fallen skymtar också privatspråkliga drag som vi mer förknippar med 
traditionellt dagboksskrivande eller personligt berättande. 

Teoretiska implikationer 
De ovan redovisade exemplen är som sagt tillfälligt valda och kan inte 
ligga till grund för några generaliserande påståenden om bloggens funk-
tion och utformning. Iakttagelserna kan emellertid erbjuda en utgångs-
punkt för reflektioner dels om historisk genreutveckling, dels om den på-
gående utvecklingen av offentlighetsstrukturen. 

Då förutsättningarna för textproduktionen ändras (därför att tekniken 
utvecklas eller därför att texterna måste möta nya kommunikativa behov) 
blir det naturligt för textproducenterna att falla tillbaka på tidigare ut-
vecklade text- eller genremönster. Ett mycket tidigt exempel är den situa-
tion som uppstod i de medeltida rådstugorna, då man i skriven form 
skulle redovisa vad som förevarit i olika slags brottmål. Nordström 
(2005) har i en intressant pilotstudie demonstrerat hur skribenterna i den 
texthistoriskt nya situationen tar sin tillflykt till de textmönster som 
ligger närmast till hands, nämligen den subjektiva narrationen. Ett något 
modernare exempel erbjuder den nya texthistoriska situation som upp-
stod i och med 1766 års tryckfrihetsförordning. Det blev plötsligt möjligt 
att offentligt bedriva politisk polemik, men som Gustafsson (2001) har vi-
sat får denna polemik ingen enhetlig form, utan skribenterna lutar sig 
mot tidigare kända genrer. Inte minst fick brevgenren hjälpa till och ge 
stöd åt framställningen. Ett tredje exempel är utvecklingen av den mo-
derna nyhetsartikeln, som beskrivits av Lindstedt (1998). På vägen mot 
den relativt strömlinjeformade texttyp som vi är vana vid tar journalister-
na hjälp av den historiska utredningen, olika slags protokoll, myndig-
hetspromemorior etc. Och nu kan vi alltså se hur bloggskribenterna på 
liknande sätt drar nytta av och ansluter till redan tidigare kända mönster. 
Att närmare undersöka och beskriva genreförändringar som dessa gen-
om historien och frilägga förändringarnas mekanismer vore en angelägen 
uppgift. 

Bloggskrivandets roll i och konsekvenser för den moderna offentlig-
hetsstrukturen skulle också förtjäna ett mer ingående studium. Om vi 
tänker oss offentligheten som en någotsånär sammanhållen, central arena 
för gemensamma samhälleliga diskussioner är det inte orimligt att tala 
om offentlighetens förtunning. Denna förtunning åstadkommes dels av 
att en rad ärenden och frågor helt enkelt inte görs tillgängliga för offent-
lig debatt, dels av att de frågor som faktiskt tas upp behandlas i språkliga 
och kommunikativa former som ger dåligt underlag för medborgerligt 
deltagande (se Svensson 1993). Om vi däremot tänker oss att offentlighet-
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en inte nödvändigtvis är eller måste vara centralt sammanhållen blir bil-
den en annan. Då finns det skäl att hävda att det på det moderna samhäl-
lets varierade kommunikativa arenor förs mängder av diskussioner med 
hög relevans för medborgarna. Och bloggarna är alldeles tveklöst en av 
dessa arenor. 
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Finlandssvensk skola och 
språkpolitik 

Marika Tandefelt 

Den finlandssvenska skolan är ingen språkskola, utan en institution som 
förmedlar och skapar kultur på svenska i Finland.  

 

Språk och skola är ett av Jans favoritforskningsobjekt; för mig som fin-
landssvensk är temat en språkpolitisk långkörare. Det finns faktiskt en 
hel del sprängstoff i det till synes självklara konstaterande som inleder 
texten ovan. Citatet är hämtat ur ”Tänk om ... Svenska språknämndens 
förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland” (Tandefelt 2003, s. 
68).  Jag kommer här att bygga på tankar i handlingsprogrammet och på 
erfarenheter av den diskussion som följde när programmet lanserades.  

Handlingsprogrammet, som behandlar samtliga språkliga domäner 
som ett s.k. komplett samhällsbärande språk används i, bygger på en 
kombination av intervjuer och seminarier med experter på olika om-
råden, bl.a. med lärare representerande hela den finlandssvenska utbild-
ningssektorn. Den bygger också på språknämndens egen samlade exper-
tis och erfarenhet av olika domäner, av vilka skolan är en. Genom att 
barnomsorg och skola på svenska ofta och hett debatteras i de finlands-
svenska medierna hade vi också tillgång till osorterad men aktuell infor-
mation om hur föräldrar, lärare, skoladministratörer och i någon mån 
även elever ser på den finlandssvenska skolan som språkmiljö.  

Officiell årlig språkstatistik finns att tillgå (och har funnits att tillgå 
sedan 1880, allmän befolkningsstatistik sedan 1749). Den visar, speciellt 
för den senare delen av 1900-talet, på en ökande språklig heterogenitet i 
den finlandssvenska skolan på många orter i södra och västra Finland, på 
ett ökande antal tvåspråkiga (finsk-svenska) familjer och på en skiftande 
balans mellan språkgrupperna på olika orter. Den vetenskapliga doku-
mentationen av tvåspråkighetens effekt på skola och utbildning är egent-
ligen rätt begränsad med beaktande av den finländska tvåspråkighetens 
långa rötter. Några arbeten vill jag ändå nämna. Det finns t.ex. undersök-
ningar av skolspråksval (skola på finska eller svenska) och klassrums-
verkligheten (Laurén 1984), något arbete om tvåspråkighet och skolfram-
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gång (Gripenberg 2001), ett par avhandlingar om tvåspråkiga barns 
kreativitet (Østern 1991 och Laurén 1994) och ett arbete som både presen-
terar tidigare forskning och tillför ny kunskap om det tvåspråkiga barnet 
och skolan (Sundman 1998). Ett nytillskott är en avhandling som behand-
lar kommunikationen mellan lågstadiebarn med begränsad färdighet i 
skolspråket och deras lärare och klasskamrater i konkreta undervisnings-
situationer (Slotte-Lüttge 2005).  

Som ordförande i Svenska språknämnden i Finland, och inte minst 
som författare till handlingsprogrammet, har jag varit både åskådare och 
aktör.  Även om handlingsprogrammet tar upp möjligheter och svårig-
heter inom ett flertal domäner, så är det fullständigt klart att skolan är 
den viktigaste domänen om man vill värna om återväxten av svensk-
språkiga och svenskkunniga personer i Finland.  Det finländska skol-
systemet med två parallella skolsystem på respektive språk är ur den 
svenskspråkiga minoritetens synvinkel en briljant idé. Frågan är bara om 
idén håller på att förfuskas? Det är denna frågeställning som min artikel 
till Jan ska handla om. 

Den finlandssvenska skolans rötter 
Alla som är bekanta med skolans värld vet att den bidrar till att 
socialisera in barnen i det samhälle som upprätthåller skolan, vid sidan 
av att barnen lär sig läsa, skriva, räkna och att de tillägnar sig kunskaper 
av många slag. Den goda skolan förmedlar inte bara färdigt stoff på 
vuxna villkor, som bäst är den medskapande genom elevers, lärares och 
föräldrars aktiviteter. Skolfolk brukar ibland tala om skolan som en 
arena, där olika personer möts och samverkar. 

 I Finland har den finlandssvenska skolan allt mer blivit en mötesplats 
för finländska barn med svenska eller finska som modersmål. Några av 
dem har de facto två modersmål, dvs. både svenska och finska. (Barn 
från invandrarfamiljer på finskdominerade orter går oftast i den finska 
skolan, inte i den finlandssvenska.) Den finlandssvenska skolan kan 
alltså på ett naturligt sätt bidra med något som det officiellt tvåspråkiga 
Finland har nytta av: Invånare som inte bara behärskar landets två 
nationalspråk finska och svenska i tal och skrift, utan som också är 
välbekanta med de traditioner och kulturdrag som kännetecknar respek-
tive språkgrupp. Och ändå hävdar handlingsprogrammet för svenskan i 
Finland att den finlandssvenska skolan inte är, och inte ska vara, en 
språkskola – hur går detta ihop? Denna motsägelse ska jag försöka reda 
ut här. 

Det är få minoriteter förunnat att ha en egen skola som fungerar totalt 
på gruppens eget språk. Redan att få undervisning i det egna språket är 
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något som många får kämpa för. Det finns givetvis en historisk förklaring 
till att vi i Finland har två utbildningssystem som verkar på respektive 
nationalspråk. Den har inte enbart ett samband med vår språklag-
stiftning, utan bottnar också i att skola och utbildning har längre rötter på 
svenska än på finska i vårt land. Ett skolsystem var sedan länge utvecklat 
på svenska innan skolgång på finska var något som garanterades den 
finskspråkiga delen av landets (då storfurstendömet Finlands) befolk-
ning. Den s.k. svenska tiden (fram till 1809) betydde att svenskan var ett 
de facto majoritetsspråk i det svenska rikets östra rikshalva. 

 I republiken Finland garanterar språklagen (från 1922, förnyad 2004) 
att den finska och den svenska befolkningens kulturella behov tillgodo-
ses på lika grunder. Till de kulturella behoven hör skola och utbildning, 
och vi har i dag två parallella system där man antingen på finska eller på 
svenska avancerar från dagis till skola och vidareutbildning ända till 
doktorsgraden om man så önskar och har förmåga. Den finska utbild-
ningssektorn och den finlandssvenska är bägge enspråkiga; tvåspråkiga 
skolor finns inte. (Uppgifter om hur Finland fungerar som ett officiellt 
tvåspråkigt land finns att hämta i en lång version i McRae 1997 och i en 
kort i Life in two languages 1997.) 

Officiellt är skolvärlden alltså uppdelad på språklig grund, men verk-
ligheten på klassrumsgolvet ser annorlunda ut, beroende på var i landet 
skolan befinner sig. I de svenskspråkiga och svenskdominerat tvåspråk-
iga områdena i Österbotten och i de icke-urbana delarna av Åboland och 
Nyland fungerar skolan helt på svenska, och eleverna behärskar skol-
språket när de börjar i skolan. I finskdominerade tvåspråkiga ofta urbana 
miljöer varierar däremot elevernas språkliga förutsättningar för skolgång 
på svenska. Det är här som den finlandssvenska skolan i allt högre grad 
kommer att fungera som en språkskola med varierande framgång. I de 
finlandssvenska skolor som verkar på de s.k. språköarna (t.ex. Uleåborg, 
Björneborg, Tammerfors och Kotka) har mycket få elever svenska som 
enda hemspråk, betydligt fler kommer från tvåspråkiga, ofta också från 
helt finskspråkiga hem. Här liknar skolorna klassiska språkbad.  

Den finlandssvenska skolan av i dag är alltså på vissa håll en regelrätt 
skola på svenska, på andra håll har den mer eller mindre karaktären av 
en språkskola och ibland (på språköarna) liknar den mest ett språkbad. 
Men läroplanen och läromedlen är desamma, och lärarna har samma 
utbildning i bagaget oavsett vilka slag av språkliga utmaningar som 
möter dem.  Resultatet är inte alltid bra.  
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Elever med olika språkliga förutsättningar och mål 
Lärarerfarenhet och forskning visar att ungdomar som har gått i den fin-
landssvenska skolan i dag kan uppvisa brister inte bara i fråga om ord-
förrådet, utan också i fråga om själva språkkänslan. Det handlar då också 
om ungdomar med svenska som modersmål eller som ett av moders-
målen, dvs. om elever som inte saknar de språkliga förutsättningarna för 
att gå i skola på svenska. Språkbalansen i miljön och språkförhållandena i 
hemmet förklarar en del av variationen. Ju mer modersmålet används, 
desto säkrare är givetvis språkkänslan (se t.ex. Leinonen & Tandefelt 
2000).  Frågan blir då hur man ska understöda användningen av svenska 
i miljöer och sammanhang där finskan dominerar. Om vårt syfte är att ge 
barn och ungdomar i en tvåspråkig miljö en chans att utveckla en stark 
färdighet i både svenska och finska måste vi se till att vi stöder minori-
tetsspråket, svenskan. I dag har språket inte längre det utrymme som det 
hade förr. Nu måste svenska sammanhang letas upp – de infinner sig 
inte. Miljön utanför – både den fysiska och den som medierna visar upp – 
är finsk (när den inte åtminstone bitvis är engelsk).  

Det som bekymrar många med insyn i den finlandssvenska skolans 
värld är alltså att alltför många barn inleder sin skolgång utan att vara 
språkligt rustade. Detta är förstås vardag i ett land som t.ex. Sverige, där 
många invandrarbarn börjar skolan utan att behärska skolans språk. 
Invandrarbarn som går i skola på majoritetsspråket är ändå omgivna av 
detta språk också ute i samhället. I deras fall gäller det i stället att slå vakt 
om det egna språket som inte har samma massiva stöd. Då den finlands-
svenska skolan verkar i en tvåspråkig och finskdominerad miljö saknas 
detta stöd i samhället, ibland också i barnens egen närmiljö.  

I ett finlandssvenskt klassrum har en del sjuåringar alltså ingen 
färdighet i skolspråket alls, andras färdighet är begränsad i jämförelse 
med deras goda färdighet i finska. Att antalet barn ur finskspråkiga och 
tvåspråkiga familjer stadigt har ökat i de finlandssvenska skolorna i två-
språkiga trakter har vi som nämnts kunnat iaktta under några decennier. 
Tillsammans med språkligt sämre rustade barn inleder barn med svenska 
som enda hemspråk sin skolgång precis som förr, men deras andel av 
eleverna i klassen är liten; ibland utgör de undantagen, medan barn från 
tvåspråkiga hem är regel. De svenskspråkiga barnen har oftast mött fins-
kan redan som små så de är praktiken rätt tvåspråkiga. Kommunika-
tionssvårigheter uppstår därför just inte – det går att ta till finskan både i 
klassrummet och utanför – men utrymmet för kommunikation på sven-
ska är mindre nu än förr.  

Redan för ett par decennier sedan började man medvetet beakta hur 
de barn som inte har det svenska skolspråket som modersmål eller hem-



 270

språk anpassar sig till skolgång på ett språk som de antingen inte alls be-
härskar eller behärskar dåligt. Så småningom införde man s.k. moders-
målsinriktad undervisning i finska. Undervisningen i modersmål, dvs. i 
det svenska skolspråket som inte var eller är alla elevers modersmål, har 
man däremot inte varit villig att omorganisera ännu, men man ger givet-
vis stödundervisning. Det mesta av det praktiska stödet ges ändå inom 
ramen för den normala undervisningen, då de som behärskar skolspråket 
väntar och sysselsätter sig med andra uppgifter, medan läraren tar hand 
om dem som inte har tillräckliga språkliga förutsättningar. Undervis-
ningstakten bestäms alltså utgående från dem som inte kan språket; 
någon uppdelning av klassen sker inte p.g.a. brist på resurser.  

Inte alltför karikerat kan man säga att ett språkligt brokigt finlands-
svenskt klassrum i en finskdominerad tvåspråkig miljö leder till följande: 
De som behärskar skolspråket har, om de är i minoritet, inte möjlighet att 
utvecklas vidare i sitt språk, vilket också hämmar deras tanke- och 
kunskapsutveckling. De kommer förmodligen att fungera som ”hjälp-
lärare” för klasskamrater som inte behärskar skolspråket eller att tala 
finska med dem. De som inte behärskar skolspråket alls (dvs. de enspråk-
igt finska barnen) är omgivna av klasskamrater som helt naturligt talar 
finska med dem, varför deras färdighet i svenska tillväxer långsamt. De 
elever som behärskar skolspråket dåligt vid skolstarten behöver inte 
heller använda skolspråket annat än i direkt kommunikation med läraren 
i skolarbetet. Också deras svenska tillväxer långsamt. Finska blir det 
språk som är hela klassens gemensamma språk åtminstone när eleverna 
befinner sig ute på rast. Med så olika språkliga förutsättningar under 
samma tak är det inte lätt för eleverna att nå målet – en svenska som fun-
gerar på modersmålsnivå i tal och skrift.  

För vem finns den finlandssvenska skolan? 
I dag har vi skäl att fråga oss om den finlandssvenska skolan, särskilt i en 
tvåspråkig och finskdominerad miljö, kan möta alla de krav och för-
väntningar som ställs på den. Kan skolan både stärka ett modersmål i 
minoritetsposition i samhället och förmedla färdighet i samma språk till 
barn med andra modersmål? Mycket tyder på att de här uppgifterna 
redan nu är svåra att förena.   

Orsakerna till dagens språkligt brokiga skolmiljö är i grunden två. 
Dels har andelen äktenskap över språkgränsen ökat bland finlandssven-
skarna så att tvåspråkiga familjer är långt vanligare än enspråkigt sven-
ska. Dels har intresset för skolgång på svenska bland enspråkigt finska 
familjer länge varit stort och stabilt. Bägge omständigheterna tyder på ett 
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gott språkklimat och ett självfallet umgänge mellan språkgrupperna. Det 
är alltså fråga om tendenser som är värda att uppmuntra, inte motarbeta.  

Barn i tvåspråkiga familjer växer dock inte alltid upp med sitt blivan-
de skolspråk som ett aktivt hemspråk, utan kan vara lika illa förberedda 
för den svenska skolan som en del barn från helt finska hem. En av de 
springande punkterna handlar alltså om de sju år som föregår skol-
starten. Dagis och förskolan måste förbereda barnet för skolgång på 
svenska. Tvåspråkiga kommuner är också skyldiga att se till att barnom-
sorg och förskola finns på bägge språken. Men allra viktigast för barnets 
språkutveckling är det som sker i hemmet.  

Många föräldrar är medvetna om att det språk som är svagare i miljön 
behöver extra stöd både i hemmet och utanför. Föräldrar i tvåspråkiga 
hem hittar i dag lätt information om hur de själva ska handla för att ge 
barnen dubbla modersmål, och finskspråkiga föräldrar är måna om att ge 
sina barn en god grund inför skolstarten. Många, men inte alla, vet vad 
hemmets språkfostran ska gå ut på, men genomförandet i praktiken kan 
halta. Alltför många överför alltför gärna ansvaret på skolan direkt. Och 
ibland är skolan, dvs. kommunen, villig att ta på sig detta ansvar utan att 
beakta konsekvenserna ens på medellång sikt. 

De finlandssvenska skolorna är i regel mindre än de finskspråkiga. 
Klasserna är små, ibland kombineras två årskurser, och skolor med en 
eller två lärare är inte ovanliga utanför städerna. Detta är något som 
uppskattas av föräldrarna samtidigt som det gör att skolorna är känsliga 
för fluktuationer i ortens invånartal. Försvinner en skola i ett nätverk av 
finlandssvenska skolor kan skolvägen bli så lång att barn ur två- och 
t.o.m. svenskspråkiga hem i stället placeras i en finsk skola som ligger 
närmare hemmet. Ett sätt att upprätthålla ett lagom tätt skolnät, eller att 
rädda en liten byskola, är att välkomna alla barn som vill gå i skolan, 
utan att beakta deras språkliga förutsättningar. Svenskspråkiga kom-
muner kan också locka till sig nya invånare genom att framhålla att 
kommunens skolor är små, och att de fungerar som utmärkta språkskolor 
för finskspråkiga barn. På detta sätt vill man bevara inte bara skolor, utan 
också lärartjänster. Det är här som frågan om svenskan i den finlands-
svenska skolan blir språkpolitisk. När slutar den finlandssvenska skolan 
vara just finlandssvensk? Och vad händer med de svenskspråki-
ga/svenskkunniga barnen som den ursprungligen var tänkt för? 

Språklig mognad 
Varje kommun som har klassificerats som tvåspråkig är skyldig att 
anordna utbildning på finska och svenska. Något dunkelt, men dock, har 
man också beaktat att det kan finnas barn som kan gå i skola på finska 
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likaväl som på svenska: ”Om utbildningsanordnaren [dvs. kommunen] 
meddelar undervisning på fler än ett av de undervisningsspråk som av-
ses i 1 och 2 mom., och eleven har förmåga att studera på detta språk, får 
vårdnadshavaren välja undervisningsspråket.” (Lag om grundläggande 
utbildning 628/1998). 

Rätt länge har man oreflekterat utgått från att vårdnadshavaren har 
rätt att välja skola för sitt tvåspråkiga barn. Pappa och/eller mamma vet 
bäst, och skolan måste ta emot de barn som anmäls till första klassen, 
utan att ifrågasätta barnets färdighet i skolspråket, dvs. utan att göra en 
bedömning av vilka språkliga förutsättningar barnet har för en lyckad 
och lycklig skolgång på svenska.  

Hur lagstiftarna egentligen har tänkt är det antagligen ingen som har 
rett ut i grunden, och tankegången bakom den citerade formuleringen är 
inte heller tydlig. Den faller faktiskt tillbaka på en gammal bestämmelse i 
folkskollagstiftningen. (Här stöder jag mig på muntlig information av 
lagstiftningsrådet Sten Palmgren som har bekantat sig med förarbetena 
till denna bestämmelse.) Föräldrarnas subjektiva rätt att välja barnets 
skolspråk kan ifrågasättas; den rentav ska ifrågasättas anser många som 
arbetar inom barnomsorgen och i skolvärlden. (Jag bygger här på diskus-
sioner som förs t.ex. inom ramen för lärarfortbildning och åsikter som 
kom fram under arbetet med handlingsprogrammet.) Lagen talar om ele-
vens förmåga att studera på det valda skolspråket – hur uppvisas en sådan 
förmåga och vem kan göra en sådan bedömning? Föräldrar kan bedöma 
sitt barns förmåga fel av många olika anledningar. Föräldrarnas be-
dömning är inte oviktig, men den får inte ensam vara avgörande.  

När handlingsprogrammet för det svenska språket i Finland kom ut 
lanserades termen ”skolspråksmognad”. I programmet betonades att ett 
barns språkliga mognad var en viktig del av skolmognaden, och att det 
vore viktigt om barnomsorgen och skolan kunde samarbeta med föräld-
rarna så att varje barn fick börja skolan med de bästa förutsättningarna. 
En bedömning av skolspråksmognaden, inte en testning av skolspråks-
färdigheten, var det som förespråkades i programmet. Enligt de mest 
flåsaktiga, men totalt opålästa, medierna handlade det dock uttryckligen 
om språktest i syfte att förhindra att finskspråkiga barn skall gå i den 
finlandssvenska skolan. En liten språkstrid svallade i spalterna ett tag, 
och de sedvanliga anklagelserna för elitism och isolationism formulera-
des av såväl finsk- som svenskspråkiga journalister och debattörer.  

De som inte missförstod och protesterade var dagispersonal och lära-
re, dvs. personer som i praktiken arbetar med barn från olika språkliga 
och sociala miljöer. Många av dem hade redan länge velat hävda att ut-
gångspunkten för valet av skola för ett barn måste vara barnets förutsätt-
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ningar och vilja, inte föräldrarnas ambitioner. Föräldrar i tvåspråkiga och 
finskspråkiga hem, som hade berett sina barn väl inför skolstarten på 
svenska, tolkade inte heller handlingsprogrammets intention fel.  

I likhet med svenskspråkiga föräldrar har finskspråkiga föräldrar med 
barn i den finlandssvenska skola också förstått, och accepterat, att deras 
barns skola inte är en miniatyr av den finska skolan, utan att där sjungs 
andra sånger, leks andra lekar, firas andra högtider vid sidan av de 
sånger, lekar och traditioner som är allfinländska. Finska kommunalpoli-
tiker som vill lägga ned regelrätta språkbad för finska barn med motive-
ringen att den finlandssvenska skolan på orten kan göra samma tjänst 
har däremot inte förstått något alls.  

Just nu sitter en av Utbildningsstyrelsen (motsvaras i Sverige av Skol-
verket) tillsatt arbetsgrupp och arbetar på ett diagnostiskt schema med 
vars hjälp man ska kunna rita upp en språklig profil för barn på dagis 
och barn i skolan. Schemat ska också vara till stöd vid utvecklingssamtal 
med föräldrar, och givetvis ska det användas oavsett vilket eller vilka 
språk barnet har i sin närmiljö. Lyckas detta skapas ett verktyg för just en 
sådan bedömning som handlingsprogrammet efterlyser. Samtidigt kom-
mer schemat att skärpa den språkliga medvetenheten hos alla dem som 
använder det.  

En skola för alla är en skola för ingen? 
Det finlandssvenska klassrummet, särskilt i en urban miljö, är språkligt 
brokigt. Det kan förefalla som om detta var ett nytt och därför svårhan-
terligt fenomen, men så är det ändå inte. Redan på den tiden (för flera 
sekel sedan) då skolgången i landet förutsatte kunskap i svenska så sattes 
finskspråkiga elever i skola på svenska. Genom historien har barn med 
tyska, ryska och andra språk som modersmål ofta gått i den svensk-
språkiga skolan i flerspråkiga och flerkulturella stadsmiljöer. Det som är 
fallet i dag är att balansen är förskjuten mellan de barn som behärskar 
skolspråket vid skolstarten och de barn som inte gör det. Balansen 
började förskjutas för bara några decennier sedan. När de icke-
skolspråksmogna eleverna är i klar majoritet och de skolspråksmogna är i 
minoritet så blir utfallet inte gott för någondera gruppen.   

Varje barn har rätt att förvänta sig det bästa av sin skola, och det bästa 
måste ju vara att få utvecklas utgående från sina egna förutsättningar. 
Man ska inte behöva sitta av lektioner, då man inget begriper och så 
småningom gå ut skolan med ett betyg som inte är rättvisande för den 
intellektuella kapacitet man egentligen har, men inte kunnat visa. Man 
ska inte heller behöva sitta av lektioner, då man får vänta på att läraren 
förklarar och översätter stoffet för dem som inte klarar språket och så 
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småningom gå ut skolan eventuellt med ett gott betyg, men utan att ha 
fått anta de utmaningar som ens intellektuella kapacitet kunde ha utveck-
lats mer av.  

Och så är det väl värt att tillägga – en språklig minoritet som har för-
månen att ha en egen skola ska värna om den, slå vakt om dess kvalitet, 
ställa vissa krav, men också ta ansvar för alla dem som finns i klass-
rummen. Det tjänar inte bara minoriteten själv på, utan hela samhället.  
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Äss du vill … 
Om en konditional 
subjunktions tillblivelse 

Ulf Teleman 

Stora resurser har under 1900-talet lagts ner på dokumentation av 
folkmålen, men fortfarande är dialekterna endast sporadiskt undersökta. 
Detta gäller som bekant inte bara syntaxen utan också morfologin. Trots 
att dialekternas värde för språkhistorisk forskning ofta betygas är deras 
språkhistoriska utveckling väldigt lite utforskad, också med avseende på 
ljudutvecklingen. Ordsamlingarna domineras naturligt nog av innehålls-
ord, medan formorden som regel redovisats kortfattat i fråga om betydel-
se och syntaktisk användning. 

Under de sista decennierna har just formorden kommit att studeras, 
framför allt beroende på det ökade intresset för olika  grammatikali-
seringsfenomen. Här ska uppmärksamheten fästas på en konditional sub-
junktion som framför allt är rikligt belagd i de dialekter som talas söder 
om det centralsvenska området. Ett antal konditionala skriftspråkssub-
junktioner har nyligen behandlats av Henrik Rosenkvist (2004), och han 
har därvid kunnat anknyta till grammatikaliseringsstudier av motsvaran-
de formord i andra språk. Svenska subjunktioner har tidigare studerats 
av Bjerre (temporala; 1935-38) och Haskå (kausala; 1988). Framväxten av 
nya subjunktioner i svenskan och de övriga germanska språken har dess-
utom komparativt behandlats av Braunmüller (1978). 

Utbredningen av den konditionala subjunktionen äss (och några av 
dess varianter) har karterats av Natan Lindqvist (1947: 67). Spridningen 
är den för Lindqvists undersökning typiska, med tyngdpunkten i Syd-
västsverige, dvs. i norra Halland, Västergötland, Småland utom i nord-
ost, Blekinge. Men belägg finns också i Skåne, Östergötland, Öland, 
Sörmland, Bohuslän, Dalsland, Närke, Värmland, Medelpad och på plat-
ser i Jämtland, södra Ångermanland, Västerbotten, Lappland och i 
Norge.  
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Utom äss/ess har Lindqvist och andra upptecknare förtecknat (i OSD:s 
samlingar i Uppsala) andra konditionala subjunktioner som väl är 
varianter av äss/ess. 

 
äst/est enstaka belägg i Skåne, Blekinge, Väster-

götland, Östergötland, Småland, Halland, 
Bohuslän, Jämtland, Medelpad 

ers/ärs enstaka belägg i Blekinge, södra Ånger-
manland, Jämtland, Lappland, Norge1 

esso/esse/erse/erso/erså/ersö enstaka belägg i  Härjedalen, Jämtland, 
Ångermanland, Lappland samt i Norge 

ärsa enstaka belägg i Jämtland, Ångermanland 
esta/este/ersate enstaka belägg i Halland, Bohuslän, 

Västergötland, Småland, Jämtland 
 
Rietz noterar för ess att det förekommer i Småland, Kalmar län, Skåne, 
Halland, Blekinge. För äss anges Götaland. Ess uttalas vanligen äss säger 
Rietz, men i Kalmar län sägs uttalet ajs förekomma. Om äss säger han att 
det i några munarter heter äst eller ärsh.  Den i Medelstads härad (Ble-
kinge) upptecknade formen äes kan ha ett diftongerat ä (jfr Rietz’ uppgift 
om uttalet ajs i Kalmar) eller kan e-vokalen vara ett spår av subjunk-
tionens etymologiska ursprung. Se härom nedan och om former med 
uddljudande j. 

Genom Hesselmans utgåva av äldre bröllopsdikter på dialekt (1937) 
kan vi konstatera att det konditionala äss användes redan under 1700-
talet i södra Kalmar län (dikt 106, 108, 110, 117), Blekinge (dikt 84), Skåne 
(dikt 94, 101, 129, 132, 138, 143), Västergötland (dikt 82). I dessa texter 
fungerar äss bara som inledare av konditional bisats. Bisatsen kan då vara 
framförställd eller efterställd: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  En fonetiskt liknande bildning är ärsa från Hälsingland och Härjedalen. Ordet är 

närmast ett slags modalt eller kausalt adverb med final placering i satsen. Rietz 
översätter ärsa med ’efter som det nu är’. Upptecknarna översätter vanligen ungefär 
med ’eftersom du nu prompt vill ha det så’. 
    Hä får fell bli sä [’så’] då ärsa. 
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Ack, ess jak lefwer te nästa Herra dagen, dau ska jak gau te Kongs. 
(395: 33) 

Åk äss Ni, Unge Tu fått lainge gau å snylta, sau skun J blia nu […] 
(438:1) 

Es ja finge löf te raua, skölle ölla gifta wa. (484:25) 

Då wore jak et as, jak wore ock icke Kloker, äss jak mit hierta gaf åt 
ein sau snorig sloker. (406:18) 

Sven Hof nämner i Dialectus Vetrogothicus (1772) att västgötskan har 
”Äst, och genom apokope äs eller äss i stället för därest […]”. I dialekt-
arkivens samlingar är vanligtvis den grammatiska analysen sparsam. 
Ofta anges betydelsen som om, i fall, därest vilket skulle kunna se ut som 
om betydelsen bara var konditional. Ändå finns det inte så få exempel i 
dialektarkiven som visar att äss kunnat inleda också interrogativ bisats. 
(Dialektexemplen ges nedan med normaliserad stavning. 

 
[jag] hade gärna frågt, äss dä va glosoan (Sunnerbo hd) 

Jag frågde han äss hansas farbror va hemrester. (Medelstads hd) 

Jag kan undra äss där ä nåt å hämta. (Medelstads hd) 

Jag vajt inte, äss jag tör dä. (Sunnerbo hd) 

En tredje funktion – mitt emellan den konditionala och den interrogativa 
– är den där äss (liksom riksspråkets om) inleder en självständig bisats 
som anger ett förslag. Också den är säkert belagd från det sydsvenska 
området. 
 

Äss vi sulle göra dä? (Allbo hd) 

Äss vi sulle växla femman och åka på snurran? (Norrvidinge hd) 

Vad är nu detta äss för ett ord, dvs. vilken är dess etymologi? Det sanno-
likaste ursprunget tycks mig vara att subjunktionen är en grammatikali-
sering av sekvensen är det så att, dvs. strukturellt sett en frågeformad 
konditionalbisats fungerande som en konditionalformel med en under-
ordnad att-sats som specificerar villkoret. Vi noterar att univerberingen 
gäller en hel finit sats. Konstruktionen erinrar om franskans frågeformel 
est ce que som anger frågefunktionen samtidigt som den underordnade 
que-satsen anger frågans propositionella innehåll. Tanken är inte ny. 
Några upptecknare har föreslagit denna etymologi och Åström (1893: 39) 
översatte järs med ’är det så att’. I Norsk ordbok (1966f.) heter det om 
etymologin till erså, er så: ”vel av er (det) så (til) (at)”. 
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Frågeformade konditionalbisatser används i fornsvenskan (t.ex. 
Wessén III 1956, 216 ff) eller – mindre ofta – i fornvästnordiskan (t.ex. 
Nygaard 1906, 219). Det som hände var att källsekvensen är det så att lexi-
kaliserades som flerordssubjunktion och reducerades fonetiskt. Vid kon-
ventionaliseringen som subjunktion fixerades källsekvensens presens 
indikativform som före grammatikaliseringsprocessen hade kontrasterat 
mot andra tempora och modus.  

 
Var det så att det regnade hade hon alltid en paraply till hands. 
Vore det så att det regnade skulle jag väl inte stå här? 
Hade det varit så att det regnade, skulle jag väl ha fällt upp para-
plyn. 

Grammatikaliseringen innebär vidare att satsen som inleds med äss 
kunde placeras efter sin matrissats. Som vi ser av exemplen från 1700-
talets dialektdikter kan äss-satserna användas som standardspråkets 
konditionala om-satser, dvs. de kan stå initialt eller finalt och när de står 
initialt kan de samförekomma med ett så eller då i den följande matris-
satsen. En frågeformad konditionalbisats kan normalt inte placeras efter 
sin matrissats: 
 

Jag kommer äss du vill. 
Jag kommer om du vill. 
?*Jag kommer är det så att du vill. 

Nästa steg blev att utvidga funktionen hos den konditionala sub-
junktionen, så att den liksom om, i fall kunde inleda interrogativ bisats. 
Här skiljer sig därmed äss från andra konditionala konjunktioner som 
därest, såvida: 
 

Jag hade gärna frågt äss det var glosoan. (Sunnerbo hd) 
Jag kan undra äss där ä nåt å hämta. (Medelstads hd) 
Jag vet inte äss jag tör dä. (Sunnerbo hd) 

Slutligen kunde äss – liksom om – användas som inledare i självständiga 
förslagssatser. Här skiljer sig den nya subjunktionen från alla andra kon-
ditionala subjunktioner utom om: 
 

Äss vi skulle fara te stan? 
Om vi skulle fara te stan? 
?*I fall vi skulle vara te stan? 
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Ytterligare en utvidgad användning finner vi när äss konstrueras  med ett 
föregående morfem som ger bisatsinledaren koncessiv betydelse: 

 
Han var roliger å höra på, än äss en inte brydde sig så mycket om 
hansas historia. (’även om’, ’om … än’; Listers hd) 
räss vi få törkeväder (reduktion av rätt äss ’även om’, jfr dial. rätt 
om; Sunnerbo hd) 

Den fonetiska reduktionen kan vi inte följa i detalj. De flesta varianterna 
är förväntade nernötningsprodukter. Svagtonsformer av är utan r har en 
stor utbredning. Reduktioner som e, ä av det är också vanliga och förklar-
ar varför pronomenet försvinner efter ä. Detta torde vara en rimlig bild 
av processen, även om pronomenformer som hä, ä annars oftast påträffas 
norr om det område där äss är vanligast (Reinhammar 1975, karta 8). For-
merna med /rs/ röjer nog presens-r. (Blekingeformen äes kan ha ett voka-
liserat r i enlighet med vad som är vanligt i dialekten eller kan vokalen e 
vara en rest av pronomenet i den reducerade ordgruppen.) Det är inte 
ovanligt att så att hopfogas och reduceras till satt i t.ex. de småländska 
dialekterna. En interimform blev då alltså  ässatt Subjunktionen att har 
sedan utelämnats så som så ofta är fallet i att-satser: 
 

ässatt > äss 
 

I andra dialekter har (vokalen i) så bibehållits medan det optionella att 
utelämnats: 
 

ässoatt > ässo (eller med o > e i svagton: ässe) 

I de fall då r bevaras uppstår på motsvarande sätt varianterna ers eller 
erso.  

På andra håll har så reducerats till s och  att till  t så att reduktionspro-
dukten blir äst.2 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2  Möjligen behöver inte t i äst etc. komma från att. Det skulle också kunna vara resul-

tatet av en felaktig segmentering utifrån kombinationer av äss och ett kommande ord, 
som i de frekventa sekvenserna: äss du, äss den, äss det, äss de etc. (Jfr ni  ur I efter verb-
form på -n.) 
   De enstaka varianterna esta (Västergötland), este (Småland) kan inte förklaras direkt 
ur källsekvensen med utgångspunkt i förväntade reduktionsprocesser utan måste ha 
uppstått på annat vis, t.ex. genom kontaminationer av olika mera regelbundet upp-
komna varianter, kanske för att göra subjunktionen tydligare. Kanske har t i est en 
annan källa än som ovan skisserats. Men i så fall är dess ursprung lika dunkelt som 
det är för t i hvarest, därest. 
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Man kan notera hur grammatikaliseringsprocessen fonetiskt har 
landat i en struktur som väl anstår en basal konditional/interrogativ sub-
junktion. Liksom det neutrala/faktiva att och standardspråkets neutra-
la/icke-faktiva om består äss av en kort vokal och en konsonant. 

En händelse som ser ut som en tanke men nog inte är mera än en till-
fällighet är att ess/äss ansluter sig förvånansvärt väl till ett äldre fonotak-
tiskt mönster för basala subjunktioner som omfattar de frekventa multi-
funktionella er/ær och en/æn i fornspråket. (Här kan man ev. också erinra 
sig de fornsvenska och dialektala förekomsterna av ät ’att’.) Ja hit kan vi 
också lägga den gamla subjunktionen es/æs, kanske en variant av er/är 
(som på grund av svagton undgått Verners lag) eller möjligen en adverbi-
ell genitiv passande som funktionsord med diverse uppgifter. Man kan 
också erinra sig det svagt belagda äm som ibland antas vara ett för-
stadium till den segrande labialiseringsprodukten um/om.3 

Även om den ovan föreslagna härledningen ur en konditionalformel 
är rimlig hade det varit fördelaktigt för hypotesen om andra indikationer 
än [rs] kunnat stödja antagandet att ordet är ingår i källsekvensen. Man 
hade gärna sett *iss ’om’ från Älvdalen där ir ’är’ eller ett *jäss från 
dialekter där är har den brutna formen (Hesselman 1936: 127ff, Åström 
1893: 56) jär. Intressant nog har också former med brytning belagts: järs, 
jäss, jässe från Västerbotten. 

Uttalet ajs som Rietz nämner för Kalmar stämmer också väl med 1700-
talsdikternas air, äir för verbet är i södra Kalmar län. Möjligen kan for-
merna med o ge stöd åt tanken att källsekvensen innehållit (motsvarig-
heten till dagens) så så som t.ex. antas i Norsk ordbok. 

Som Rosenkvist påpekar har kopplingen mellan konditionalitet och 
interrogativitet observerats av flera grammatikaliseringsforskare och det 
har varit vanligt att se en unidirektional semantisk utveckling från inter-
rogativ till konditional funktion. Rosenkvist har dock själv gjort troligt att 
utvecklingen för ifall gått i motsatt riktning. Om den etymologi som jag 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3  En djärvare, och väl också mindre sannolik hypotes än den som ovan framställs rörande 

äss’ etymologi vore att äss inte är något annat än ett fortlevande fornspråkligt es/æs. 
Tanken skulle då vara att äss har samma ursprung som is/es/est i fsv hvaris ’om’ (också 
hvarist,  hvarest) och därest. (Jfr redan Hof 1772 [1993], 202.) Utgångspunkten skulle då 
kunna vara tha æs, thær æs eller hvar æs som inledare av konditionala bisatser (jfr forn-
språkliga motsvarigheter till da. der som ’om’). Sedan skulle äss ha börjat användas utan 
sitt korrelat på samma sätt som fvn er eller – i mindre utsträckning – fsv ær kom att 
användas utan tha som temporal subjunktion. (Jfr också som ’i samma ögonblick som’.)  
Simsalabim. Tyvärr är det empiriska underlaget för de tänkta konditionala källför-
bindelserna minst sagt svagt. 
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ovan har föreslagit för äss är riktig ser vi en möjlig utveckling åt båda 
hållen över tid: 

 
FFK-konstruktion > konditional subjn > interrogativ subjn 

Denna ordningsföljd ter sig logiskt nödvändig: endast funktionen som 
konditional subjunktion (inte interrogativ subjunktion) kan härledas ur 
konstruktionen frågeformad konditionalbisats. Därefter kan interrogativ 
funktion härledas ur konditional på två sätt. Antingen föreligger en ana-
logi med de redan etablerade um/om eller än, subjunktioner som båda 
hade såväl konditional som interrogativ funktion. Eller har den konditio-
nala subjunktionens icke-faktiva, hypotetiska betydelse spontant lett till 
användningen i rogativ bisats. Båda förklaringarna duger förstås också i 
motsatt riktning. 

Logiskt sett är väl sedan ”förslagsinnebörden” mest naturlig som en 
utveckling ur den interrogativa funktionen. (Jfr bruket av den interroga-
tiva tyska subjunktionen ob som också kan användas i förslagssatser.) 
Förslaget är ju en sorts artig, deliberativ fråga: förslagsställaren lägger 
fram en möjlighet (S eller icke-S) för lyssnaren att ta ställning till. Om för-
slagsinnebörden är det sista stadiet i grammatikaliseringen av äss, så 
stämmer onekligen utvecklingsgången väl med Traugotts hypotes om 
den naturliga ordningsföljden mellan de stegen i grammatikaliserings-
processen. Sist kommer den interpersonella betydelsen, och vad kan vara 
mer interpersonellt än ett tentativt förslag från den ena till den andra 
samtalspartnern?  
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Vykortsstil i verkligheten 
Elliptiskt och icke satsformat 
språkbruk i vykort 

Bo-A. Wendt 

Fundamentsutelämning och vykort 
Det heter ofta att utelämning av subjekt i fundamentet är kännetecknan-
de för vykort. Fall som de följande ses då som stiltypiska: 

 
Ø Sänder en hälsning från ett härligt semesterparadis. Ø Solar och 
badar varje dag. Ø Sitter nu på vår soliga balkong och skriver detta. 
 

De senare årens språkvetenskap har sett ett nyvaknat intresse för 
verbinledda påståendesatser, där det handlat om både satser av ovan 
angivet slag med utelämnat fundamentssubjekt (eller -objekt) och satser 
med subjektet (och alla valensled) på sin egen plats till höger om finitet 
(ofta kallat narrativ inversion, i nutida språkbruk tidigt uppmärksammat 
i Dahlbäck & Vamling 1983). Man har övertygande kunnat visa att båda 
företeelserna är vanligare än man dittills överlag hade trott. För en 
översikt över denna forskning, framförallt utförd inom den generativa 
grammatiska ramen, se Mörnsjö 2002, s. 43–53, som terminologiskt 
tudelar de verbinledda satserna i dem med ”obligatory element absent”, 
OEA-satser (alltså de av vykortstyp), och dem med ”all obligatory 
element present”, OEP-satser (s. 1 f.). 

Tidigare hette det nog gärna att nättupp vykort, vid sidan av telegram 
och liknande1, var ett av få sammanhang där utelämning av anaforiska, 
deiktiska eller platshållande fundament, enkannerligen subjekt, hade viss 
spridning, och företeelsen belades ofta med språkprov sådana som de 
ovan givna. I SAG (Teleman m. fl. 1999, kap. 43, § 15) har de nyvunna – 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Detta var före e-brevens tid; dessa torde ju numera alstra ojämförligt mest text bland 

det talspråksnära skriftbrukets texttyper. 
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teoretiska och empiriska – insikterna i saken kommit beskrivningen till 
godo, och företeelsens stilvärde anges mer allmänt som talspråkligt och 
ledigt skriftspråkligt utan närmare genreprecisering. Bland de verkliga 
språkproven återfinns inte heller något som hämtar sig från vykort. 

Den ovan omnämnda forskningen har i huvudsak varit strukturellt 
inriktad och utrett i vilken mån sådan utelämning av fundamentet är 
möjlig. SAG (ibid.) sammanfattar villkoren sålunda att utelämning 
ogärna förekommer när fundamentet föregås av en konjunktion eller en 
prosodiskt ansluten vokativ- eller interjektionsfras, exemplifierat på föl-
jande sätt: 

 
*Men ska bli roligt att träffa honom. 

*Du, ska bli roligt att se dina barn. 

*O, ska bli roligt att träffa honom. 

 
Maria Mörnsjö (2002, s. 46) har funnit att i synnerhet fallen med 
föregående vokativ bedöms som fullt grammatiska av åtsporda språk-
brukare. Hon kan däremot visa att utelämning av första och andra per-
sonens objekt är tveksamt, men fundamentsställning är här märkt över 
huvud taget (a. a., s. 70 ff.). Vidare verkar fundamentsutelämningar fram-
för ett indikativiskt vara (åtminstone i presens) och av indirekt objekt 
vara mindre gångbara (a. a., s. 73 ff., 62 ff.). 

Sakens rent stilistiska sida har däremot ingen ägnat något nämnvärt 
intresse, närmare bestämt frågan om hur vanligt det egentligen är att ut-
nyttja den möjlighet till utelämning som språket medger i detta fall. Att 
det ändå är det märkta fallet också i talspråket och det lediga skriftspråk-
et förefaller rätt klart. En text där flertalet definita eller platshållande fun-
dament är utelämnade bör tillhöra undantagen. När nu vykorten sedan 
länge utpekats som en texttyp där benägenheten att utelämna skulle vara 
som störst, ligger det nära till hands att börja i denna ände med en dylik 
närmare granskning. 

Föreliggande undersökning syftar sålunda till att utröna hur vanligt 
det i verkligheten är med utelämning av fundament i vykort. Som tillägg 
till granskningen av detta inslag av elliptisk stil har jag dessutom valt att 
undersöka inslaget av icke satsformade meningar i vykorten. Denna före-
teelse har då förenklats till att omfatta alla syntaktiska meningar som sak-
nar (överordnat) finit verb. Hit hör därmed också de i vykorten rätt van-
liga fallen med självständiga (värderande) känslouttryck av följande slag: 
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Härligt att sitta här i solen och njuta! 

Skönt med lite semester. 

 
SAG (kap. 43, § 16) räknar här med ellips av anaforiskt eller expletivt 
subjekt + finit betydelsesvagt verb (såsom här ofta ett helt innehållstomt 
det är eller dylikt); det rör sig alltså om redundansellips av led som ”vä-
sentligen har strukturell funktion” (kap. 43, § 1: c). Man finner emellertid 
snarlika, för att inte säga helt likvärdiga, fall (ja, till och med ett och sam-
ma verkliga exempel: Bra gjort […]) analyserade som icke satsformade 
meningar annorstädes i SAG (kap. 39, § 36: 2). Jämför med Eng 2000 (s. 
60 f.) som pekat på denna vacklande gränsdragning i SAG. 

För de icke satsformade meningarna ges helt enkelt relativ andel av 
alla syntaktiska meningar. Som mått på utelämningsbenägenheten för 
anaforiska, deiktiska eller platshållande fundament har jag istället 
utnyttjat den utelämning/pronomen-kvot jag tillämpat i annat samman-
hang, då dock bara omfattande subjekt (men i gengäld alla dylika) och 
bara tredje personens pronomen (Wendt 1997, s. 127); antalet verkligt 
utelämnade fundament ställs alltså mot antalet utsatta pronominella fun-
dament som hade varit möjliga att utelämna. Detta omfattar inte varje 
personligt pronomen i fundamentet, utan jag har uteslutit dem jag be-
dömt som i sitt sammanhang svårligen utelämningsbara (framförallt i 
ställning efter konjunktion). (Härom närmare nedan.) 

Det vykortsmaterial jag undersökt är varken gediget stort eller slump-
mässigt sammansatt. Jag har helt enkelt analyserat de vykort jag själv har 
fått från fränder och vänner under de senaste tio åren, 1995–2004. Av 
dessa har jag valt bort dem som utgör födelsedags- eller julhälsningar 
och dylikt eller bara utgjort ett sätt att sända något vardagligt meddelan-
de på – eller omvänt uttryckt: endast tagit med dem som är sända från se-
mestervistelser på annan ort, och det är naturligt nog de flesta. Samman-
lagt handlar det om 107 dylika vykort, det vill säga i genomsnitt drygt 10 
från varje år; alla är skrivna av vuxna avsändare. Ur textmängden har jag 
dels (i delundersökningen om icke satsformade meningar) uteslutit inle-
dande och avslutande hälsningsformler, dels – förstås – lämnat därhän 
alla inslag av främmande språk (ofta ingivna av avsändarlandets tungo-
mål). Med dessa inskränkningar omfattar materialet 502 syntaktiska me-
ningar, eller i genomsnitt 4,7 per vykort (med en variationsbredd på 1–
12). I språkproven har tecknet Ø inom hakparentes nyttjats för att tydligt 
utmärka de utelämnade fundamenten. 
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Mer än vart tredje fundament utelämnat … 
Förekomsten av utelämnade fundament i de 107 vykorten framgår av 
tabell 1. 

 
Tabell 1. Utelämnade definita eller platshållande fundament i 107 vykort 
1995–2004. 

Utelämningsbara fundament                                       Övriga fundament      ∑ 

    Subjekt          Övriga  
 

Ø 
 

Pron. 
 

Ø 
 

Pron. 
∑ Utel./ 

pron.-
kvot 

Svårstr. 
pron.-
fund. 

Subj. Övr.  påst.-
SM 

42 68 1 0 111 0,63 13 107 130 361 
 
Antalet fundamentsutelämningar är som synes långtifrån i flertal bland 
de utelämningsbara fundamenten, men det går ändå så många som 0,63 
utelämnade fundament på varje utsatt dylikt. Mer än vart tredje prono-
minella fundament lyser annorlunda uttryckt med sin frånvaro i de 
undersökta vykorten. 

Det finns några enstaka vykort som i sig uppvisar en växling som åt-
minstone närmar sig detta genomsnitt genom att ha ett utelämnat och ett 
utsatt fundamentspronomen: 

 
[Ø] Har åkt till Stockholm i rent kultiverande syfte […] Vi har 
kollat in slottet, vilken byggnad […] (1997:6) 

 
Överlag är det eljest så att ett och samma vykort gärna antingen ute-
lämnar de flesta fundamenten eller har dem alla utsatta. Exempel: 

 
[Ø] Sitter i strålande solsken och skriver. [– – –] [Ø] Ska vila själen 
14 dagar [Ø] har varit lite ”stressad” Vi ses år 2004! (2003:2) 

[– – –] Vi har ännu ej besett staden, men det luktar medeltid. [– – –] 
Jag såg bilen i Åhus! (1996:5) 

Som tabellen visar är i det närmaste alla de ifrågakommande fundamen-
ten subjekt. (Andelen subjekt i fundamentet över huvud taget – inräknat 
de utelämnade – ligger för övrigt på 63 % (229 stycken).) Det finns i hela 
materialet bara ett enda pronominellt fundamentsobjekt, ett utelämnat 
verbfrasåsyftande det: 

 
[Ø] Kan kanske också du göra om ni talas vid (2003:6) 
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De pronominella fundament, alla subjekt utom ett, som jag bedömt som 
svåra eller omöjliga att stryka står antingen efter en konjunktion eller mer 
eller mindre kontrasterat mot ett föregående subjekt, till exempel: 

 
Men – vinter och Lund ropar – så jag reser snart! (1999:3) 

Vårt hotell är mysigt o vi har en stor härlig balkong där vi äter 
frukost […] (2001:7) 

Han misslyckades! Jag försökte med båt istället. Det lyckades! 
(2000:6) 

Liksom det i kontrastfallen är nödvändigt att utföra det i sammanhanget 
nya subjektet, är det också vid ställning efter konjunktion inte så sällan 
såsom i det mellersta språkprovet så att utelämning skulle leda till att 
den fundamentlösa huvudsatsen feltolkades som en finit verbfras sam-
ordnad med den föregående. Det visar sig likväl vara inte fullt så enkelt 
som SAG:s beskrivning (kap. 43, § 15) ger vid handen. Ett subjekts-
pronomen kan faktiskt utelämnas här (jfr med Mörnsjö 2002, s. 46): 

 
Färden gick per båt – tågluffarosmart men [Ø] måste väl göras 
någon gång i livet. (1998:11) 

Gräsmarks kyrka [förtryckt text], besökte jag för ett par, tre år sen, 
men [Ø] minns inte om du fått nåt kort av den. (2003:6) 

Dessa två fall, ett anaforiskt och ett deiktiskt, är i och för sig de enda. 
Kanhända kunde de ses som med det föregående samordnade finita 
verbfraser, men i det första språkprovet ovan torde den mellanliggande 
icke satsformade meningen hindra en dylik tolkning. Det förefaller inte 
heller så naturligt i det andra, väl mest på grund av den andra satsens 
pronominalisering av den första satsens fundament. De har hur som helst 
föranlett mig att bland utsatta fundament efter konjunktion i kvotunder-
laget medräkna alla dem där det efter min språkkänsla på samma sätt 
som här vore tänkbart med utelämning, till exempel: 

 
Skam till sägandes är grannens eld större men jag misstänker starkt 
att de håller sig med köpeved. (1999:7) 

Samtidigt finns det alltså fall enligt ovan där utelämning förefallit mig 
mer eller mindre omöjlig (i allt 10 belägg – mot 7 utsatta möjligt ute-
lämneliga). Gränsdragningen är förvisso allt annat än självklar. Satser 
med finit är, som enligt Mörnsjö (2002, s. 73 ff.) försvårar fundamentsute-
lämning, har jag däremot inte uteslutit, eftersom det finns ett par fall där 
utelämning verkligen är förhanden, till exempel: 



 289

 
[Ø] Är här på besök över helgen […] (1999:1) 

 
Mörnsjö (a. a., s. 74) visar att förekomst av adverbiella led (som i detta 
fall) gör utelämnat fundament naturligare, och jag har inte funnit att någ-
on av vykortens är-satser är tillräckligt avskalad för att omöjliggöra ute-
lämning. 

När huvudverbet står i supinum kan också det finita har strykas, till 
exempel: 

 
[Ø] Haft fullt upp med att fixa huset […] (2001:6) 

 
Här handlar det strängt taget om något mera än en fundamentsuteläm-
ning, en icke satsformad mening enligt definitionen ovan, men jag har 
likafullt funnit det rimligt att räkna dessa fall – i allt 3 och alla av samma 
avsändare – hit istället. Jag vill alltså snarast se det som ännu en struktur 
där ha-strykning är tillåten, ehuru i en fa-sats (jfr SAG, kap. 28, § 5: a). Det 
finns också en hel del fall med utsatt temporalt har efter utelämnat 
subjekt, belagt i flera språkprov ovan. 

Allt som allt får vykortsstilen i detta lilla material rätt väl sägas mot-
svara föreställningarna om hur den typiskt skulle se ut. Också andelen 
icke satsformade meningar torde ligga jämförelsevis högt. Som framgår 
av tabell 2 är 112 stycken eller 22 % av de 502 syntaktiska meningarna 
icke satsformade. 

 
Tabell 2. Satsformade och icke satsformade meningar i 107 vykort 1995–2004. 

Huvudsatser  Icke satsformade meningar 
Påst.-satser Övriga 

antal      andel 
∑       antal                 andel                     ∑ 

361 29 5,8 % 390 112 22 % 502 
 
De är därmed avsevärt flera än de satsformade meningar som är av annat 
slag än påståendesatser (bara 29 stycken eller 5,8 %). Med de inledande 
hälsningsinterjektionerna och -vokativerna uteslutna ur undersökningen 
enligt ovan är alla av dem utom nio (varav åtta tack-meningar) huvud-
satsekvivalenter (SAG, kap. 39, § 26). Eftersom dessa språkhandlingsmät-
igt huvudsakligen är påståenden, förstärker de alltså bara dessas helt för-
härskande ställning. Det förekommer därutöver enstaka frågor och upp-
maningar men också någon expressiv och suppositiv huvudsats (SAG, 
kap. 38, § 90, § 100). Uppmanande huvudsatsekvivalenter finns det inga, 
däremot några frågande och också några expressiva, till exempel: 
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Hur återgå till ordningen?? (2001:3) 

Vilken söt liten docka! (1997:7) 

I övrigt har de alltså påståendefunktion, om än ofta värderande. En av 
avsändarna meddelar sig nästan enbart icke satsformat i en informations-
förtätad rapportstil, men de flesta utnyttjar förstås de icke satsformade 
meningarna som bara ett större eller mindre inslag i en eljest satsformad 
(i sin tur mer eller mindre fundamentselliptisk) framställning. Exempel: 
 

Inte en Hjalmar Mehr skulle kunna överträffa stadsplaneraren i 
Houston. Tråkig stad. (1997:8) 

[Ø] Är här på besök över helgen och hitintills har vi haft tur med 
vädret. Sol, god mat, båttur, besök på San Michele (Axel Munthes 
villa) m. m. … Vad kan man mera önska sig?! (1999:1) 

[Ø] Hann med ett snabb-besök i ärkekatedralen. Alltid något. 
(2004:2) 

Det är alltså inte minst värderande utsagor av olika slag som gärna ges 
icke satsformat. Hit hör framförallt den typ som SAG alternativt – se 
ovan! – uppfattar som ellips av betydelsesvagt fundament och verb. 

… och allra oftast ett jag 
Av alla de 42 utelämnade fundamentssubjekten motsvarar hela 28 
stycken, eller 67 %, ett jag, som tabell 3 visar. 

 
Tabell 3. Utelämnade subjekt i fundamentet i 107 vykort 1995–2004. 

Första personens 
Singular Plural 

Ø Pron. Kvot Ø Pron. Kvot 

28 19 1,5 12 36 0,33 

 

Tredje pers. Opersonligt ∑  
Ø Pron. Ø Pron. Ø Pron. Kvot 

2 3 0 10 42 68 0,62 

 

Att två tredjedelar av alla utelämnade subjekt är ett singulart första per-
sonens pronomen är kanhända i sig inte fullt så talande, när vi ser att 
denna person – utsatt eller utelämnad – står för 43 % av alla fundaments-
subjekten (47 av 110). Över huvud taget är det ju första personen singular 
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eller plural som är helt förhärskande i vykorten (95 av de 110 = 86 %), ett 
genredrag så gott som något. Dess mer talande är skillnaden dem 
emellan vad gäller utelämning/pronomen-kvot var för sig: 1,5 för jag, 0,33 
för vi – eller annorlunda uttryckt: avsevärt mer än vartannat jag är ute-
lämnat, men bara vart fjärde vi. 

Det är sålunda när den ensamme vykortsavsändaren omtalar sig själv 
som benägenheten att utelämna subjektet i fundamentet är som allra 
störst. Exempel: 

 
[Ø] Firar jul på sydligare breddgrader än vanligt i år och trivs som 
fisken i vattnet, trots att jag är en j-vla badkruka (1996:4) 

[Ø] Sitter och tar igen mig på en ”Bausealm” i backen. (2001:8) 

[Ø] Tar dagen som den kommer och skjuter upp studierna … 
(2004:9) 

När flera avsändare omtalar sig själva, eller en avsändare sig och sitt 
ressällskap, sätts däremot helst fundamentsställt vi ut. Exempel på både 
utsatt och utelämnat vi: 

 
Vi blandar friskt i programpunkterna […] (2003:9) 

[Ø] Sitter här och njuter av fågelkvitter i ett lugnt och vackert 
Dalarna med Siljan framför oss. (2001:3) 

I tre utelämningsfall är pluraltolkningen oviss – när avsändaren är en, 
men det outtryckt finns en eller flera medresande, till exempel: 

 
[Ø] Är just nu på väg mot Skottlands norra delar med utsikt mot 
Orkney-öarna. (1997:5) 

 
Två av vi-utelämningarna uppvisar verbet hoppas, som långt utanför 
vykortsstilen torde vara nästintill lexikaliserat med utelämnat subjekt: 

 
[Ø] Hoppas allt är väl. (2001:1) 

 
Det torde företrädesvis gälla när förhoppningen som här avser mottaga-
ren; när den däremot gäller något för avsändarens egen del är uteläm-
ning inte lika naturligt. Det finns i de undersökta vykorten ett dylikt, och 
där är pronomenet, i detta fall ett jag, utsatt: 

 
Finare väder har vi haft och jag hoppas att det blir det igen […] 
(1995:8) 
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Att fundamentet står efter en konjunktion borde däremot i detta fall inte 
vara omedelbart hindrande för utelämning. 

När det så gäller inklusivt vi föreligger inga fall av utelämning, men 
heller inte flera än fyra utsatta, i avslutande vi hörs och liknande. För min 
språkkänsla ter sig utelämning här som mindre näraliggande (men fallen 
har ändå medräknats). 

Av övriga pronominella subjekt är beläggen få, men tredje personens 
hamnar med två utelämnade och tre utsatta nära snittet ändå, medan de 
10 platshållande subjekten (som särhållits från de referentiella tredje per-
sonens) alla är utsatta. Andra personens pronomen förekommer aldrig i 
fundamentet. För att kunna utelämna ett dylikt där krävs det dessutom 
helst en tematisering av mottagaren som är högst ovanlig – och oväntad – 
i vykort. Däremot förefaller utelämning av en platshållare inte särskilt 
långsökt, men det görs alltså aldrig i mina vykort. 

Olika utelämningsbenägna avsändare 
Det undersökta materialet är inte särskilt stort, och om utfallet bryts ned 
på enskilda avsändare, blir talen överlag alltför små för att tillåta några 
slutsatser. Likväl har jag inte kunnat låta bli att göra några jämförelser 
mellan de mest företrädda avsändarna. Om vi inskränker oss till dem 
som åstadkommit ett kvotunderlag på minst 10 belägg (också det väl 
sprött, förvisso), rör det sig om fem olika skrivare.2 Vi kan bland dessa – 
med all varsamhet – lägga märke till stora inbördes skillnader, med en 
variationsbredd på hela 0,056–1,5, men det är likväl bara en enda av dem 
som underskrider genomsnittet. Några ålders- eller könsskillnader går 
inte att utläsa. Att den ojämförligt minst utelämningsbenägne råkar vara 
en man, och dessutom den högst utbildade bland de fem (alla likväl med 
akademisk utbildning), torde vara av mindre vikt i sammanhanget; 
snarare handlar det här om en rent individuell stilvilja, i viss mening 
vettande åt mer traditionell brevstil. Av hela 19 möjliga fall utelämnar 
han bara ett enda fundament – ett i en inskjuten mening: 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2  Dessa är inte utan vidare de idogaste vykortsskrivarna, eftersom det förstås inte råder 

något givet ett-till-ett-förhållande mellan åstadkommande av för utelämning lämpliga 
fundament och textmängd. Ett inte obetydligt samband föreligger likväl, inte minst till 
följd av genrens jag-inriktade natur. 
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Efter att ha kvitterat ut en röd Nissan Micra […] styrde vi kosan 
mot ”Jane Austen’s home” ([Ø] fikade på/i en turistfälla) och 
Winchester […] (1996:7) 

 
Det hör till saken att han av utomspråkliga skäl för det mesta – som här – 
skriver i första person plural, och vi utelämnas som vi sett inte alls så ofta 
som jag, om också i snitt (med 0,33 i kvot) betydligt oftare än hos denne 
avsändare. 

Hans jämförelsevis omfattande kvotunderlag gör förstås omvänt att 
han i väsentlig mån bidragit till mängden utsatta vi; honom förutan 
skulle utelämning/pronomen-kvoten för vi hamna på 0,46 (11 utelämna-
de / 24 utsatta) men å andra sidan den för jag på 2,0 (28/14), så den 
påtagliga numerusskillnaden står sig icke dess mindre. Och undantoge vi 
honom helt från materialet, förskötes den samlade snittkvoten upp till 
inte mindre än 0,84 (42/50). De återstående fyra med litet större 
kvotunderlag (två män (i varsin ände av fördelningen) och två kvinnor) 
ligger alla högre än också denna justerade snittkvot men med god 
spridning: 0,90 – 1,0 – 1,2 – 1,5. 

För de icke satsformade meningarna gör underlaget utfallen litet 
vissare, eftersom det omfattar alla åstadkomna meningar. Om vi här in-
skränker oss till de åtta avsändare som svarar för minst 25 syntaktiska 
meningar var (alltifrån 25 till 105), blir variationsbredden 12–60 % icke 
satsformade. Också här finns det en avsändare som avviker starkt, men 
en som ligger mycket högre än alla andra; hans starka förkärlek för icke 
satsformade semesterhälsningar har redan nämnts och kan i vissa vykort 
vara nästintill allenarådande i ett vykort, i andra likväl mindre påtaglig. 
Ett exempel: 

 
Grekland, varmt, soligt, bra mat, 
H2O: 28° C 
O2: 35° C (skuggtemp) (2001:9) 

Här är det sammanlagda materialet så stort att utfallet inte skulle 
påverkas så mycket om hans bidrag lämnades därhän (20 % icke 
satsformade meningar i stället för 22 %). Ytterligare två avsändare av de 
åtta har en större andel än snittet, en på 34 % och en på 32 %. Den som 
hade ojämförligt minst fundamentsutelämning ligger på 17 % och närmar 
sig alltså snarast genomsnittet. Inte heller för övriga som finns med i 
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båda urvalen3 överensstämmer de båda måtten särskilt väl, med två som 
ligger entydigt under snittet här men lika entydigt över det för funda-
mentsutelämning och en som ligger nära snittet här men långt över också 
det uppjusterade för fundamentsutelämning. Endast avsändaren med 
34 % icke satsformade meningar har likaledes många fundamentsuteläm-
ningar (med en kvot på 1,2). Å andra sidan har den med 32 % en kvot på 
endast 0,28 (om än med sitt kvotunderlag på 9 belägg inte med i urvalet 
ovan).4 Något omedelbart stilistiskt samband mellan de båda företeelser-
na tycks alltså ingalunda föreligga i vykorten, i så fall snarast av negativt 
slag. 

Avrundning 
Såsom verklighetens vykortsstil framträder i det här undersökta 
materialet (om 107 vykort), får den vad gäller förekomst av utelämnade 
fundament sägas rätt väl motsvara de föreställningar som jag beskrev in-
ledningsvis: de fundament som kan vara utelämnade är det ofta också – i 
mer än ett av tre fall (0,63 utelämnade på varje utsatt). Detta stildrag åt-
följs av en stor andel icke satsformade meningar – mer än var femte syn-
taktisk mening är icke satsformad (22 %). Hos enskilda vykortsavsändare 
är däremot sambandet mellan de två företeelserna mindre entydigt, och 
det tycks, så långt det spröda underlaget medger några slutsatser, finnas 
en hel del individuella skillnader med hänsyn till dessa stildrag. Att de 
allra flesta ändå är starkt benägna att utelämna av sammanhanget givna 
fundament – allra helst ett jag – när de skriver vykort verkar likafullt vara 
tydligt nog. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3  Avsändaren med 60 % icke satsformade meningar har, av lätt insedda skäl, inte så goda 

förutsättningar att åstadkomma särskilt många för utelämning lämpliga fundament 
(bara ett utsatt och ett utelämnat). 

4  Det rör sig om en kvinna, vilket alltså jävar att utelämningsobenägenhet skulle vara ett 
särskilt manligt stildrag. 
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